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LIETUVOS KAIMIŠKŲ TERITORIJŲ APGYVENIMAS: ERDVINĖS 
TRANSFORMACIJOS IR GYVENTOJŲ GEROVĖ 

Edis Kriaučiūnas 
Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos institutas,  

A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius 
El. paštas: edis.geo@gmail.com 

 
Kriaučiūnas E. THE DISTRIBUTION OF POPULATION IN RURAL AREAS OF LITHUANIA: SPATIAL 
TRANSFORMATIONS AND WELL-BEING. Geografijos metraštis, 51, 2018. 

Abstract. This article analyzes the tendencies of development of Lithuanian rural areas and their 
underlying reasons in the context of population’s well-being. The most important factors that determine 
general and local rural development trajectories are highlighted. It is stated that the spatial territorial 
shifts (its trends/directions) of rural areas and the well-being of the population are tightly related. This 
article pays attention to the historic development of rural areas from 1918 until now. It is stated that 
throughout the last 100 years, the changing political and economic conditions would constantly and 
fundamentally destroy the well-being that was built throughout decades. External causes, not directly 
caused by rural populaces – economic crises, political conditions (under Soviet rule) were those 
challenges, which individuals always had to overcome when creating well-being. Lithuanian rural areas 
are still in the process of transformation and adaptation to the reality of economic liberalism. The system 
of rural settlements adapted to the Soviet economy does not coincide with the reality of modern 
economy. However, both the territorial accommodation system and economic systems must be 
balanced. State policy towards the development of peripheral areas, in our opinion, is lagging behind 
the actual trends of development and does not help to essentially address the social problems arising 
from depopulation. 

References 47. Figs 4. Table 1. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: rural development, rural areas,  depopulation, well-being. 
 

Įvadas 

Keičiantis politinėms ir ekonominėms sąlygoms, Lietuvos kaimo vietovės perėjo bent 
keletą formavimosi etapų, kurių metu tiek ūkininkavimo, tiek kaimo apgyvenimo sistema 
buvo keičiama radikaliai. Vykę pokyčiai buvo susiję ne tik su žmonių darbo santykiais,  
jų gyvensena, gerovės siekimo būdais, bet ir teritorine dedamąja: kaimo gyventojų 
migracijomis (savanorišku gyvenamosios vietos keitimu ar prievartiniu perkraustymu), kas 
sąlygojo gyvenviečių sistemos kaitą ir kt. Būtina pabrėžti, kad tas nuolatinis persikraustymas 
ar perkraustymas iš vienos gyvenamosios vietos į kitą Lietuvos kaimiškose vietovėse labai 
glaudžiai susijęs su gyventojų gerove. Kitaip sakant – kalbėdami apie gyvenviečių sistemos 
kaitą, migracijas, gyventojų skaičiaus kaitą, neišvengiamai kalbame ir apie gyvenamosios 
aplinkos kokybės kaitą; ir atvirkščiai – kalbėdami apie Lietuvos kaimo gyventojų gerovę, 
neišvengiamai susiduriame su gyventojų migracijos, ūkinių sąlygų, sociodemografinių 
sąlygų kaitos reiškiniais. Kaimo gyventojai, ieškodami geriau apmokamo darbo (ar apskritai 
darbo) ir geresnių pajamų, emigruoja iš nuošalių kaimiškų vietovių taip jas keisdami;  
tie gyventojai, kurie nesugeba arba neturi galimybių išvykti, lieka gyventi besitraukiančiose 
kaimiškose  vietovėse;  mažėjant  gyventojų,  mažėja  ir  socialinė infrastruktūra,  o tai blogina  
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sąlygas pasiliekantiems gyventi. Kita vertus – jei kaimo gyventojas sugeba užsitikrinti sau 
gerovę neišvykdamas gyventi kitur ir turi pakankamai lėšų nuvykti į artimiausią miestą gauti 
reikiamas medicinines, bankines, švietimo paslaugas, tuomet kaimiškos teritorijos gali 
užtikrinti gana geras gyvenimo sąlygas (daugiau erdvės, mažiau triukšmo, gera aplinkos 
ekologinė kokybė ir kt.). 

Taigi šiame straipsnyje analizuojami kaimiškų teritorijų apgyvenimo erdviniai 
pokyčiai (jų kryptys) ir gyventojų gerovė (jos siekis) yra labai glaudžiai susiję reiškiniai: 
gyventojų veikla siekiant gerovės keičia teritorijos sociodemografinę būklę. Savo ruožtu 
besitransformuojanti erdvė daro įtaką tiek gyventojų gerovei, tiek jų sprendimams. 

Straipsnyje skiriama dėmesio istorinei kaimo raidai. Šis istorinis žvilgsnis leidžia 
pažvelgti į šiuolaikinį kaimą formavusius procesus. Viena iš svarbiausių šiuolaikinį kaimą 
formavusių tendencijų – ilgalaikė perteklinės darbo jėgos emigracija iš kaimo vietovių. 
Sovietmečiu šią emigraciją (daugiausia į Lietuvos miestus) kompensavo teigiami natūralios 
kaitos rodikliai, tačiau kai kuriose vietovėse (ypač šiaurės rytų Lietuvoje) prasidėjo kaimiškų 
teritorijų depopuliacija. Maždaug nuo 1995 metų gyventojų skaičius kaimo vietovėse ėmė 
mažėti; tai sąlygojo tiek emigracija (iš pradžių vidinė – į Lietuvos miestus), tiek ir natūrali 
kaita, kuri maždaug tuo laikotarpiu tapo neigiama. Tad kai kuriose periferinėse Lietuvos 
vietovėse depopuliacija tęsiasi jau 60 metų. Galime sakyti, kad šiuolaikinis Lietuvos kaimas 
(nekalbant apie priemiestines teritorijas) yra esmingai liekaninis reiškinys: jo sociumas 
susiformavimo nuolatinės jaunimo emigracijos iš kaimo vietovių sąlygomis. Istorinis 
žvilgsnis svarbus ne tik pažintine prasme, bet ir būtinas giliau dabartinę kaimo vietovių 
raidą lemiančioms priežastims suvokti. Būtent sovietmečiu buvo „sukurta“ Lietuvoje 
apgyvenimo sistema, kurios dabartinė kaita kaimo vietovėse kelia daug socialinių įtampų 
bei problemų.  

Straipsnio tikslas – atskleisti svarbiausias Lietuvos kaimo vietovių apgyvenimo 
transformacijos kryptis, jų priežastis ir sąsajas su gyventojų gerove. Tyrimo objektas – kaimo 
apgyvenimo erdvinės transformacijos ir jų santykis su gyventojų gerove.  

Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. GER-005/2017).  

Duomenys ir metodologija 

XXI amžiuje Lietuvos kaimo vietovėse vykstantys depopuliacijos procesai yra gana 
neblogai pažinti ir pastaraisiais metais analizuojami skirtingų institucijų mokslininkų 
(Daugirdas, Baubinas, 2007; 2008; Daugirdas ir kt., 2013; Kriaučiūnas, Krupickaitė ir kt., 2014; 
Kriaučiūnas, Ubarevičienė ir kt., 2014; Kuliešis, Pareigienė, 2011; 2015; Pociūtė-Sereikienė, 
Kriaučiūnas, 2018; Ubarevičienė, 2016; Ubarevičienė, van Ham & Burneika, 2016; 
Ubarevičienė, van Ham, 2017; Vidickienė ir kt., 2016 ir kt.).  

Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas kaimo vietovių raidai akcentuojant 
kaimo gyvenviečių sistemos, gyventojų skaičiaus bei socioekonominius pokyčius. Be šių aspek-
tų, su kaimo gyventojų gerove tiesiogiai susijusi ir svarbi yra gyventojų socialinius poreikius 
tenkinanti infrastruktūra, jos pasiskirstymas, būklė (Vaznonienė, Pakeltienė, 2017; Vaznonienė, 
Kiaušienė, 2018). Dėl straipsnio apimties šis aspektas straipsnyje detaliau neanalizuojamas. 
Svarbiausi gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos dėsningumai autoriaus nagrinėti 
anksčiau vykdytuose tyrimuose (Kriaučiūnas ir kt., 2016). Dėl straipsnio apimties taip pat 
neanalizuojami gyventojų gerovei svarbūs, tačiau atskirų tyrimų reikalaujantys specifiniai 
kaimo bendruomenių raidos, kultūrinio gyvenimo ar ES paramos klausimai.  
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Straipsnyje gyventojų gerovė traktuojama plačiąja prasme kaip ekonominės, sociali-
nės, fizinės ir emocinės (psichologinės) gerovės visuma. Tai artima suomių sociologo Eriko 
Allardto gyvenimo kokybės apibrėžimui (Allardt, 1981) ir atspindi dabartiniu metu moksli-
ninkų visuotinai pripažįstamą gerovės daugiamatiškumą. Dėl sąvokos platumo bendro 
sutarimo dėl vieningo gyvenimo gerovės ir kokybės apibrėžimo nėra (Lietuvos šeima, 2009). 
Taip pat nėra ir universalaus gerovės rodiklio, nors lyginant skirtingas valstybes yra 
naudojama nemažai įvairių gerovės indeksų, tokių kaip plačiai žinomas žmogaus socialinės 
raidos indeksas (Human Development Index) arba gyvenimo kokybės indeksas (Quality of Life 
Index). Įvairūs gerovės rodikliai naudojami ir vertinant Lietuvos savivaldybes (Savivaldybių 
gerovės..., 2018). Skirtingi autoriai, apibrėždami gerovę (ar gyvenimo kokybę) bei ją tirdami, 
dažnai naudoja skirtingus apibrėžimus, taip pat – skirtingus tyrimo būdus, kurdami tyrimo 
tikslui pasiekti reikiamas prieigas ir naudodami objektyvius bei subjektyvius kriterijus  
ir rodiklius (Lietuvos šeima, 2009). 

Šis straipsnis nėra skirtas gerovės apibrėžčiai nagrinėti ar konkrečiai jos matavimo 
metodikai kurti. Straipsnyje analizuojamos gerovės ir kaimo apgyvenimo erdvinių pokyčių 
sąsajos, akcentuojant tas erdvinių pokyčių savybes, kurios atsiskleidžia per jų sąveiką. 

Pagrindiniai straipsnyje pristatomo tyrimo metodai buvo statistinių duomenų analizė, 
kartografinė analizė, indukciniai tyrimo metodai. Kaimo raidos tendencijų Lietuvoje tyrimas 
daugiausia grindžiamas empirine metodika. Analizei naudoti Lietuvos statistikos 
departamento pateikiami 2001 ir 2011 metų gyventojų surašymo duomenys (2001 metų..., 
2002; 2011 metų..., 2013); taip pat naudoti ankstesnių metų gyventojų surašymo duomenys 
bei kiti oficialiosios statistikos duomenys ir statistikos leidiniai (Lietuvos gyventojai, 1923; 
Lietuvos TSR kaimo..., 1974; 1989 metų..., 1991; Lietuvos statistikos..., 1990; Lietuvos 
statistikos departamentas, 2018). Taip pat naudota autoriaus ankstesnių tyrimų medžiaga 
(Kriaučiūnas, Krupickaitė ir kt., 2014; Kriaučiūnas, Ubarevičienė ir kt., 2014) ir kiti papildomi 
informacijos šaltiniai (Teisės aktų..., 2009; Tarybų Lietuva (filmas), 1968; Želsvelės kronikos 
(filmas), 1970 ir kt.) 

Kalbant apie metodologiją, reikia pabrėžti, kad skirtumus tarp Lietuvos miesto ir kai-
mo gyventojų socialinių charakteristikų nėra lengva išryškinti. Tam įtakos turi tiek pastarųjų 
metų teritorijos apgyvenimo raidos ypatumai, tiek ir istoriškai susiklosčiusi Lietuvos miesto 
ir kaimo gyvenviečių sistema, tiek ir statistikos ypatumai.  

Tradiciškai priimta manyti, kad kaimo gyventojai užsiima žemės ūkiu ir kitomis 
bioprodukcinio ūkio šakomis, o miesto gyventojai daugiausia dirba pramonėje ir aptarna-
vimo sferoje. Tačiau pastarųjų metų tendencijos rodo, kad vis mažiau kaimo gyventojų yra 
susiję su žemės ūkiu. Štai pagal 2011 metų gyventojų surašymo duomenis, matome, kad vis 
daugiau kaimo gyventojų dirbo kitose sferose ir tik 3,5 proc. kaimo gyventojų pagrindines 
pajamas gavo iš žemės ūkio, o apie 50 proc. jų dirbo ne savo gyvenamojoje vietovėje 
(Lietuvos statistikos departamentas, 2013). 

Autoriaus nuomone, Lietuvos kaimą apibūdinantys Lietuvos statistikos departa-
mento renkami ir skelbiami duomenys ne visai tiksliai atspindi kaimo būklę tradicine jo 
apibrėžimo „Kaimas yra valstiečių gyvenamoji ir darbo vieta“ (Dabartinės lietuvių..., 2000) 
prasme. Pirmiausia todėl, kad didžiųjų miestų aplinkoje vyksta labai spartus priemiesčių 
augimas – miesto gyventojai kuriasi priemiestinėse kaimiškose teritorijose. Dabartiniu metu 
priemiesčio gyventojai traktuojami kaip kaimo gyventojai, nors realiai su kaimiška 
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gyvensena neturi nieko bendra. Mūsų skaičiavimais Lietuvoje priemiesčiuose gyvenančių 
žmonių galėtų būti 250–300 tūkst., arba apie 30 proc. dabartinių kaimo gyventojų.  

Tokia kaimo teritorijų funkcija – mieste dirbančių žmonių gyvenamoji vieta, be abejo, 
yra labai svarbi ir jos reikšmė, tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos valstybėse auga. Tačiau 
gyventojų skaičiaus kaitos procesai, gyventojų demografinė bei socialinė struktūra priemies-
tinėse ir kitose, labiau nuo didžiųjų miestų nutolusiose Lietuvos teritorijose, labai skiriasi,  
o patys teritorijų raidos procesai dažnai yra priešingų krypčių. Kai skirtingų krypčių proce-
sai (pvz., gyventojų skaičiaus kaita, gimstamumo rodiklių didėjimas ar mažėjimas ir kt.) 
atspindimi bendru rodikliu, jie vienas kitą niveliuoja. Tuomet matome, kad bendras kaimo 
gyventojų skaičius Lietuvoje 2016–2018 metais mažėjo lėčiau nei miestų gyventojų skaičius 
(Lietuvos statistikos departamentas, 2018). Nors realiai priemiestinėse teritorijose gyventojų 
skaičius auga, o periferinėse teritorijose vyksta intensyvi depopuliacija (3 pav.).  

Miesto ir kaimo teritorijų atskyrimo problema yra gana sudėtingas mokslo klausimas, 
kuris nėra šio straipsnio tema. Tačiau norint išvengti aukščiau minėtų neatitikimų ir siekiant 
eliminuoti didžiųjų miestų priemiestines zonas, teritorijos raidos krypčių palyginimui buvo 
atrinktos 37 Lietuvos savivaldybių teritorijos. Savivaldybės buvo atrinktos atsižvelgiant į jų 
geografinę padėtį didžiųjų miestų atžvilgiu, gyventojų skaičiaus kaitos tendencijas, miesto 
ir kaimo gyventojų santykį. Į tyrimą nepateko miestų ir kurortinių miestų savivaldybės, šalia 
didžiųjų miestų esančios žiedinės ir kaimyninės, didžiųjų miestų stipriai veikiamos 
savivaldybės (Kretingos r., Jonavos r., Trakų r., Elektrėnų), taip pat ir vidutinių miestų 
Mažeikių rajono bei Marijampolės savivaldybės. Palyginamajam tyrimui atrinktos savival-
dybės užima beveik 2/3 Lietuvos teritorijos (4 pav.). Mūsų manymu, nors šių savivaldybių 
teritorijas taip pat tik sąlyginai galime vadinti kaimiškomis, šiose savivaldybėse istoriškai 
susiklostę teritoriniai ryšiai tarp kaimiškų teritorijų ir savivaldybės centro bei regioninių 
centrų leidžia jas vadinti kaimiškomis, o tyrime išryškėję skirtumai atskleidžia ir išryškina 
realesnį raidos vaizdą toje Lietuvos dalyje, kuri kasdieninių darbo migracijų teritoriniais 
ryšiais mažiau susijusi su didžiaisiais miestais. 

Straipsnio autoriui keletą kartų susidūrus su faktu, kad dalis Lietuvos visuomenės, 
ypač jaunimo, nežino, kaip Lietuvos kaime atrodė „alytnamis“ ar sovietinės statybos 
aštuonbutis, straipsnyje, papildant tekstinę medžiagą, pateikiamos autoriaus nuotraukos. 

Istorinės kaimo raidos ir gyventojų gerovės formavimosi prielaidos 

Kaimo raidos bendrieji bruožai 1918–1940 metais 

Analizuodami Lietuvos kaimiškų vietovių apgyvenimą, iš esmės atsiremiame į du 
svarbius etapus, kurie iki šiol daugiau ar mažiau veikia kaimiškų vietovių raidą. Vienas iš jų – 
tarpukario laikotarpis, kai buvo vykdoma žemės reforma, esmingai susijusi ne tik su ūkio 
augimo skatinimu, bet ir su gyventojų gerovės kėlimu.  

Anuomet valstiečiai sudarė daugumą Lietuvos gyventojų: 1923 metų surašymo duomeni-
mis, žemės ūkyje dirbo 79 proc. Lietuvos savarankiškų gyventojų (savarankiškais gyventojais 
tada laikyti visi, turintieji daugiau kaip 10 metų ir savarankišką uždarbį arba kokias lėšas (Lietu-
vos gyventojai, 1923). Tais laikais valstiečiams gerovė asocijavosi su nuosava žeme, kaip priemo-
ne užsidirbti ir padoriai gyventi ar bent prasimaitinti. Vykdydama žemės reformą, valstybė suda-
rė palankias sąlygas kurtis valstiečių ūkiams, tad gyventojai kėlėsi į vienkiemius savanoriškai. 
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Tuo metu vyravusią stambių dvarų, kaip svarbiausių žemės ūkinių vienetų, sistemą 
pakeitė smulkių individualių ūkių sistema, kuri žemės reformos metu buvo suformuota išdali-
jant bežemiams ir mažažemiams valstiečiams žemes. Sėkmingai vystyti ūkius sekėsi ne visiems 
valstiečiams, kai kurie jų nuskurdo ir buvo išvaržyti. Iki 1930 metų apie 35 proc. visų naujakurių 
jau buvo praradę savo ūkius (Meškauskas, 1992). Dalis ūkių sėkmingai vystėsi ir plėtėsi.  

Tarpukario laikotarpiu valstybė taikė priemones, kuriomis bandyta didinti gyventojų 
gerovę. Likviduojant neraštingumą, buvo sukurtas platus pradžios mokyklų tinklas,  
o 4 metų (vėliau jis prailgintas iki 6 metų) pradinis mokslas buvo paskelbtas privalomu. 
Žemės ūkio rūmai rūpinosi ūkininkų švietimu, valstybė rėmė kultūrines ir visuomenines 
organizacijas. Tačiau plačiai gerovės didinimo priemonės (kaip mes jas suprantame šiandien 
– socialinė apsauga, socialinis draudimas ir kt.) tik buvo pradėtos diegti, o visa apimančios 
socialinės apsaugos sistemos nebuvo spėta sukurti (Aidukaitė ir kt., 2012). Tad galime teigti, 
kad vykdyta žemės reforma buvo bene svarbiausia priemonė užtikrinti bent minimalią 
gerovę daugumai Lietuvos gyventojų. 

Tarpukariu buvo suformuota vienkieminė apgyvenimo sistema ir atitinkama žemė-
valda (primintina, kad būtent jos pagrindu buvo vykdoma žemės reforma po 1990 metų). 
1919–1939 metais buvo sukurta apie 160 tūkst. vienkiemių (Rupas, Vaitekūnas, 1980), o per 
visą vienkiemių raidos Lietuvoje istoriją buvo sukurta apie 300 tūkst. vienkiemių. Tai ir lėmė, 
kad XX a. viduryje labiausiai paplitusi ir tipiškiausia Lietuvos kaimo gyvenamoji vietovė 
buvo vienkieminis kaimas (Lietuvos TSR..., 1974). Mūsų skaičiavimais vidutinis sodybų 
tankumas kaime buvo apie 46 sodybos 10 kvadratinių kilometrų. 

Pažymėtina, kad į vienkiemius anuomet kėlėsi jaunos ir gausios šeimos. Pagal  
1923 metų gyventojų surašymo duomenis, 0–19 metų amžiaus grupei priklausė 43,1 proc. 
visų gyventojų (Lietuvos gyventojai, 1923). Apie 1939–1940 metus daug naujakurių vaikų 
dar nebuvo sulaukę pilnametystės. Akivaizdu, kad to žemės lopinėlio, iš kurio daugiau ar 
mažiau galėjo prasimaitinti jauna šeima, vaikams, ėmus kurti savas šeimas, būtų nebeužtekę. 
Tuometiniame kaime dėl per didelio gyventojų skaičiaus būta „užslėpto“ nedarbo 
(Meškauskas, 1992). Todėl, ir be didžiųjų XX amžiaus vidurio sukrėtimų, būtų kilusi didelė 
migracijos iš Lietuvos kaimo banga ir ši tendencija būtų sutapusi su Vakarų Europoje 
vykusia urbanizacija. Toks gyventojų teritorinis persiskirstymas būtų buvęs natūralus – 
nulemtas demografinių procesų ir ekonominės raidos, o ne prievartinių politinių priemonių. 

Tačiau natūraliai vystytis Lietuvai nei kaip valstybei, nei jos gyvenviečių sistemai 
nebuvo lemta. 

Bandymas kurti „sovietinę gerovę“ Lietuvos kaime – planingas buvusios ūkinės 
 ir socialinės struktūros griovimas 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, tarpukariu susikūręs vienkieminis kaimo 
teritorijų apgyvenimas su daug individualių ūkių „socialistinei“ sistemai netiko – tiek dėl 
stambesnių, „kolektyvinių“ ūkių planavimo, tiek ir politine – gyventojų kontrolės prasme. 

Iš esmės visa prieškariu kurta gerovė buvo sugriauta Antrojo pasaulinio karo ir 
pokario metais. 1940–1959 metais dėl karo, emigracijos ir gyventojų trėmimo į Sibirą Lietuva 
neteko apie 1,1 mln. Gyventojų, arba apie trečdalio visos populiacijos (Vaitekūnas, 2006). Šis 
kontekstas būtinas, norint suvokti kaimiškose vietovėse vykusius pokyčius. Sovietinė 
politika kaime pirmiausia buvo kolektyvizacijos politika, kurios metu iš esmės siekta 
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sunaikinti ūkininkų socialinį sluoksnį. Tai buvo sovietinė prievartinė agrarinė reforma, kai 
ūkininkai prievarta buvo verčiami kolūkiečiais, jų žemė buvo nacionalizuota, o kitas turtas 
(gyvuliai, inventorius ir kt.) būdavo nusavinami „kolchozo“ labui ir sudarė jo ūkinį 
pagrindą. Jei tarpukario žemės reformos vienas iš tikslų buvo gyventojų gerovės kėlimas, tai 
kolektyvizacija turėjo kelis tikslus, svarbiausias kurių – sovietinės tvarkos stiprinimas, dėl to 
paminant asmeninę Lietuvos gyventojų gerovę. Po karo sovietinė sistema naikino 
„buržuazinį gyvenimo būdą“ ir stengėsi diegti „naują“, „geresnį“ „tarybinį“ gyvenimo 
būdą. Iš pradžių tai buvo daroma drastiškai, per prievartą: vien 1948–1949 metais iš Lietuvos 
buvo ištremta daugiau kaip 70 000 žmonių, 98,3 proc. jų buvo valstiečiai, o jų turtas buvo 
perduotas kolchozams (Skebas, Spečiūnas, 2006); vėliau metodai švelnėjo. Kalbant apie gyven-
tojų gerovę būtina pabrėžti, kad sovietinė gerovė pirmiausia buvo „socialistinės visuomenės 
gerovė“, kuriai sukurti turėjo būti pašvęstas kiekvieno žmogaus gyvenimas. O tiek pastarojo, 
tiek ir visos visuomenės gerovė esmingai buvo reguliuojama valstybės. Iš esmės „sovietinė 
gerovė“ buvo „gerovė“, nuleidžiama „iš viršaus“, prievartinis nurodymas, kas yra ta gerovė, 
taisyklių rinkinys, kaip žmogus turi gyventi ir kt. Tad pradiniame sovietmečio etape 
daugumos gyventojų gerovė iš pradžių buvo sugriauta, o paskui imta kurti kitą – „sovietinę 
gerovę“, kartu – „sovietinį žmogų“. 

Kuriant sovietinį ūkį ir „sovietinį žmogų“, iš gyventojų buvo atimta jų turėta žemė, 
dalis gyventojų represuota, o vėliau imta kurti kitą „sovietinę“ gerovę. Tačiau net ir pasibai-
gus stalinizmo represijoms, svarbiausias dėmesys buvo skiriamas ne konkrečiam žmogui,  
o „komunizmo statyboms“. Svarbiausia buvo ūkio bei energetikos pajėgumų plėtra,  
o gyventojų gerovės gerinimo planai iš esmės buvo antriniai (kuriami kartu su ūkio plėtros 
planais ir į žmonių interesus retai buvo atsižvelgiama). Jei kokia nors esanti gyvenvietė 
trukdydavo ūkio objekto statyboms ar miestų plėtrai, tai į šios gyvenvietės gyventojų 
interesus, be abejo, atsižvelgiama nebūdavo: gyventojai tiesiog būdavo iškeliami, sodybos 
būdavo privalomai griaunamos, nežiūrint žmonių nuomonės (nors jiems būdavo suteikia-
mas gyvenamasis plotas). Nelabai buvo kreipiamas dėmesys ir į ekologinę aplinkos kokybę. 

Nors kolektyvizacija iš dalies pristabdė likusių kaimo gyventojų kėlimąsi į miestus 
(dėl atsilikusių technologijų sovietiniame žemės ūkyje reikėjo daugiau darbo jėgos), tačiau 
pačiose kaimiškose vietovėse buvo vykdoma labai intensyvi ir agresyvi apgyvenimo 
reforma, kuri buvo tiesiogiai susijusi su kolektyvizacija: naikinami vienkiemiai, o gyventoja 
keliami į centrines ūkių gyvenvietes; vyko tam tikras gyventojų perskirstymas kaimo 
teritorijų viduje. Iš esmės vardan Lietuvos gyventojams sunkiai suvokiamos kolektyvinės 
„socialistinės“ gerovės, buvo griaunama individuali žmonių gerovė. 

Kolektyvizacijos metu ne tik buvo nusavinami ūkiai, bet ir buvo siekiama gyventojus 
iškeldinti iš savo namų perkeliant į kolūkio gyvenvietę. Tokia kaimo gyvenviečių sistemos 
pertvarka pradėta nuo 1951 metų (Šešelgis ir kt., 1951), ją norėta pabaigti kuo greičiau, tačiau 
gyventojai nenoriai kėlėsi iš savo namų, tad procesas truko visą sovietmetį: 1967 metais dar 
buvo 264 tūkst. vienkiemių, juose buvo 73,9 proc. kaimo namų, kuriuose gyveno 70,5 proc. 
kaimo šeimų (Maldžiūnas, 1970). 

Lietuvoje – iki Antrojo pasaulinio karo iš esmės buvusioje agrarinėje šalyje – ši 
sovietinė kaimo teritorijų „pertvarka“ socialiai buvo skausminga ir bent iki 1960–1970 metų 
dažnai prievartinė. Būta įvairių gyventojų išsikėlimo iš vienkiemių skatinimo būdų, vienas 
efektyviausių, derinantis „bizūno“ ir „meduolio“ metodą – asmeninio ūkio žemės ploto 
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apribojimas iki minimumo (plečiant kolūkio laukus, būdavo suariamos visos naudmenos 
aplink sodybą, praktiškai „iki langų“) ir nemažos piniginės kompensacijos išmokėjimas 
išsikėlimo iš sodybos atveju (piniginė išmoka būdavo apskaičiuojama pagal atskirą metodi-
ką, įvertinant pastatus, vaismedžius ir kt.).  

Dalis kaimo gyventojų, kurie nenorėjo būti prijungti prie kolūkinės sistemos, esant 
galimybei įsidarbindavo kitose ūkio šakose, pavyzdžiui – miškų ūkyje (jei sodyba patekdavo 
šalia valstybinių miškų), darbas kurioje leisdavo gyventi savo vienkiemyje ir turėti savo 
reikmėms šiek tiek žemės. Kartu nereikėdavo gyventi bendro kolūkinio gyvenimo 
(kolūkiečiai galėjo turėti iki 0,6 ha žemės (Jepsen ir kt., 2015), o kaimo vietovėse gyvenantys 
miškų ūkio darbininkai asmeninėms reikmėms galėjo naudoti iki kelių hektarų aplink 
sodybą esančios žemės – dažnai tai buvo dalis tarpukariu turėtos asmeninės žemės. 

Centrinių kolchozų gyvenviečių kūrimas taip pat buvo grindžiamas gyventojų gerovės 
kėlimu. Žiniasklaidoje vienkieminis kaimas būdavo rodomas ir aprašomas tamsiomis spal-
vomis, kaip gūdžių, tamsių „buržuazinių“ laikų rudimentas. O naujasis „tarybinis“ kaimas 
visuomet būdavo rodomas su pompastika, kaip socialistinės valstybės pasiekimas, kuris 
leidžia kaimo žmogui geriau, „šviesiau“ gyventi (vienas iš tokių pavyzdžių: Želsvelės 
kronikos, 1970). 

Laikotarpio pradžioje kolūkinių gyvenviečių pastatai mažai kuo skyrėsi nuo vienkie-
myje buvusio gyvenamojo pastato (kai kurie gyventojai juos tiesiog persikeldavo iš vienkie-
mio), tačiau sovietmečio pabaigoje centrinių kolūkio gyvenviečių gyvenamieji namai jau 
būdavo prijungti prie vandentiekio, įrengta nuotekų sistema, kitaip sakant – namai mažai 
kuo skyrėsi nuo miesto individualių gyvenamųjų pastatų.  

Apskritai kalbėti apie gerovės kūrimą sovietinės Lietuvos kaime galime tik maždaug 
nuo XX a. 7 dešimtmečio pabaigos, kai žemės ūkyje buvo pasiektas prieškarinis lygis;  
tai rodo tiek mūsų skaičiavimai (iki XX a. 7 deš. vidurio gyventojų ūkių produkcija gyvuli-
ninkystėje sudarė apie 50 proc. ir daugiau visos produkcijos, t. y. gyventojai pagamindavo 
daugiau produkcijos nei kolchozai ir sovchozai), tiek kiti šaltiniai (Truska, 1995). 

Vėlyvuoju sovietmečiu (maždaug nuo 1970 m.) žmonių gerove vis dėlto buvo 
bandoma rūpintis: kaimo gyventojams būdavo suteikiamas gyvenamasis plotas, buvo 
plečiamos gyvenvietės, vyko gyvenamųjų namų statybos ir t. t. 

Iš pradžių naujo tipo gyvenamosios vietovės – kolūkių ir tarybinių ūkių gyvenvietės 
– kurtos gana chaotiškai, vėliau jų kūrimas imtas derinti su bendru planavimu ir vieninga 
apgyvendinimo sistema. Apskritai reikia prisiminti, kad buvusioje SSRS teritorijos 
apgyvendinimą buvo bandoma griežtai reguliuoti – gyventojų migracijos kontroliuotos per 
žmonių prisiregistravimą, o gyvenviečių plėtra buvo tiesiogiai susieta su ūkio vystymu 
(gamybos teritoriniu išdėstymu; žmonės apgyvendinami ten, kur buvo darbo vietų) ir 
vykdoma pagal SSRS rajoniniame planavime populiarią „Vieningos apgyvendinimo 
sistemos“ koncepciją (Стульгинскис, 1963; Maldžiūnas, 1970; Šešelgis, 1975). Europinėje 
SSRS dalyje, konkrečiai Lietuvos teritorijoje, buvo „auginami“ gamybiniai centrai – miestai, 
o kaimiškose teritorijose vyko aukščiau minėta gyvenviečių sistemos pertvarka: naikinami 
vienkiemiai, jų gyventojai iškeliami į centrines kolūkių gyvenvietes. Reikia pažymėti, kad 
Lietuvoje, lyginant su kitomis SSRS teritorijomis, minėta apgyvendinimo koncepcija buvo 
bene labiausiai išplėtota ir nuosekliausiai įgyvendinama.  

Būtent žemės ūkio gyvenviečių planavimas Lietuvoje sovietmečiu buvo svarbiausias – 
žemės ūkio kaimai sudarė 70–75 proc. Lietuvos kaimo gyvenviečių (Rupas, Vaitekūnas, 1980). 
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Visa šalies gyvenviečių sistema buvo pertvarkoma direktyviniais metodais planuojant 
įmonių plėtrą, gyventojų skaičių ir jų aptarnavimo įmonių plėtrą. Gyvenviečių vietos būdavo 
iš anksto numatomos rajoninio planavimo schemose, o pačios gyvenvietės kuriamos pagal 
išplanavimo projektus. Vienam kolūkiui ar tarybiniam ūkiui buvo numatoma viena centrinė 
ūkio gyvenvietė ir kelios pagalbinės gyvenvietės, kurios būdavo perplanuojamos ir pritai-
komos kolchozinio ūkio tikslams (Lietuvos TSR..., 1974). Centrinių kolūkių gyvenviečių 
(kaimų) kūrimas taip pat turėjo savos specifikos – siekiant gyventojus atitolinti nuo religijos, 
dalis centrinių gyvenviečių buvo kuriamos naujose vietose arba dirbtinai išplečiamos mažų 
kaimelių, kuriuose nebuvo bažnyčios, vietose (nors už kelių kilometrų buvo didesnis 
bažnytkaimis, kuris būtų tikęs kolūkio centrui įkurti). Tačiau dėl gana tankaus bažnytkaimių 
tinklo Lietuvoje tai nebuvo labai dažni atvejai. 

 

1 pav. Sovietmečiu statyti tipiniai surenkamų konstrukcijų (skydiniai) gyvenamieji namai 
Skirmantiškėje (Raseinių r. savivaldybė), 2014, E. Kriaučiūno nuotrauka 

Fig. 1. Typical dwelling houses (panels) built in the Soviet times in Skirmantiškė (Raseiniai municipality), 2014 
(Photo E.Kriaučiūnas) 

Patys centrinių ūkių gyvenviečių kaimai, jei jie buvo įkurti istorinio bažnytkaimio ar 
miestelio vietoje, susidėdavo iš istorinio centro su bažnyčia, ją supančiais istoriniais 
pastatais, kur nors ne per toliausiai pastatytu ūkio administracijos pastatu ir kitais 
administraciniais ar gyventojams aptarnauti skirtais pastatais – mokykla, parduotuve, 
valgykla. Nuo centro buvo naujai tiesiamos „kolūkinės“ gatvės su sodybomis atkeltiems  
iš vienkiemių gyventojams ir specialistams. Pats ūkinis centras, kuriame būdavo laikoma  
ir remontuojama žemės ūkio technika būdavo statomas gyvenvietės pakraštyje. Daugelyje 
gyvenviečių kurtos ir rekreacinės erdvės – įrengiami vandens telkiniai, sodinami parkai.  
Jei gyvenvietė buvo statoma naujoje vietoje, jos užstatymas buvo panašus, tik nebuvo 
istorinio centro. Visos centrinės ūkių gyvenvietės buvo plečiamos pagal specialiai parengtus 
planus (Vaitekūnas, 1989). 

Centrinėje ūkio gyvenvietėje, priklausomai nuo jos dydžio, buvo nuo 100 iki kelių 
šimtų kolūkiečių sodybų. Pati kolūkiečio sodyba tokiame kaime užimdavo apie 0,15 ha plotą, 
o ją sudarė gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, daržas ir sodas (be šios asmeninio ūkio 
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žemės, kolūkietis dar „gaudavo“ 60 arų žemės ūkio naudmenų, šią žemę žmonės dažnai 
tiesiog atiduodavo kolūkiui įdirbti ir už tai gaudavo atitinkamą kiekį grūdų pašarams). Dalis 
namų (senesnės statybos) buvo mediniai, dalis – mūriniai. 1949–1981 m. namus buvo leidžiama 
statyti tik iki 60 m2 gyvenamojo ploto, vėliau plotas padidintas iki 90 m2 (Galaunytė, 2016). 

 

2 pav. Sovietmečiu statytas aštuonių butų namas Nemaitonių kaime (Kaišiadorių r. savivaldybė), 2014, 
E. Kriaučiūno nuotrauka 

Fig. 2. Eight-apartment house in Nemaitoniai village (Kaišiadorys municipality) built in Soviet times. 2014 
(Photo E.Kriaučiūnas) 

Sovietmečio pabaigoje (nuo 1976 m.) itin išpopuliarėjo serijinės gamybos surenkamų 
konstrukcijų skydiniai namai (vadinamieji „alytnamiai“): buvo sukurta jų gamybos ir 
statybos infrastruktūra, pats namas statybvietėje surenkamas per 20–30 dienų, iš viso Lietu-
voje iki 1992 metų buvo pastatyta 25 tūkst. tokių surenkamų namų (Žvinakevičiūtė, 2009). 

Sovietmečio pabaigoje, taupant pinigus, imta kurti „miestietišką“ aplinką kaime – 
buvo statomi daugiabučiai namai, taip bandant priartinti kaimą ir miestą. Dabar jau galima 
teigti, kad šis bandymas buvo itin nesėkmingas: matome, kad būtent šiuose namuose ir 
kaimo gyvenvietėse, kuriose daug tokių pastatų, jie arba apleisti ir griūva, arba juose gyvena 
labai menkas pajamas turintys žmonės, dažnai – gyvenantys iš pašalpų, turintys problemų 
dėl alkoholio vartojimo. Šis bandymas jau ir sovietmečiu buvo nevykęs dėl to, kad dėl gana 
menkų kaimo gyventojų pajamų, norėdami papildomų finansų, žmonės vesdavo ir asmeninį 
ūkį, t. y. augindavo gyvulius, kuriuos turėjo kažkur laikyti. Prie kai kurių daugiabučių būda-
vo statomi ir sublokuoti ūkiniai pastatai, tačiau konkrečiai šeimai tekdavo gana nedidelis 
ūkinio pastato plotas, o gyvenant antrame ar trečiame daugiabučio aukšte vesti ūkį buvo 
nepatogu. Tad toks finansų taupymas iš esmės nepasiteisino. 

Nors sovietinis ūkio vystymas valdžios kontroliuojamoje žiniasklaidoje buvo visaip 
liaupsinamas, o neigiami reiškiniai nuslepiami, kaimiškų teritorijų tuštėjimo socialiniai 
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klausimai, kad ir apkarpyti cenzūros, vis dėlto buvo keliami. Štai vienoje iš kino kronikos 
„Tarybų Lietuva“ serijų girdime tokius žodžius: „Vienodi tipiniai namai, išrikiuoti palei 
kelią kaip senovėj kareivinės. Jokios fantazijos išplanavime. O juk ateitis į tai pažiūrės kaip  
į mūsų dienų architektūrinį palikimą“ (Tarybų Lietuva..., 1968). 

Sovietmečiu buvo viešai deklaruojamas siekis sulyginti miesto ir kaimo gyventojų 
gyvenimo sąlygas (Aidukaitė et al., 2014). Žinoma tai buvo deklaracija, o realiai kolūkiečiai 
daugeliu atvejų buvo priversti gana sunkiai dirbti už gana menką atlygį, jei galima kalbėti 
apie jų geresnes gyvenimo sąlygas, tai labiau apie ekologines (gyvenimas gana švarioje 
kaimiškoje aplinkoje), apsirūpinimą maistu ir būsto plotą. Miestų gyventojų gyvenimo 
sąlygas taip pat siekta nuolat gerinti, bet tai labai sunkiai sekėsi dėl sovietinės sistemos 
ekonominės būklės – gyvenamojo fondo nuolat trūko. Tačiau miesto gyventojai dažniausiai 
gaudavo didesnius atlyginimus nei kaimo gyventojai, jiems taip pat praktiškai nereikėjo 
rūpintis asmeninio ūkio reikalais. Kaimo gyventojai – nesvarbu, kolūkiečiai ar tarnautojai – 
norėdami prisidurti pinigų praktiškai visi vertėsi asmeniniu ūkiu, t. y. laikydavo gyvulių, 
valstybei priduodavo primelžtą pieną, užaugintus galvijus. Tai iš esmės buvo antrasis 
darbas, leisdavęs papildyti pinigines, tačiau apsunkindavęs gyvenimą. Tokį asmeninį ūkį 
valstybė ribodavo, tačiau, kita vertus, tie ribojimai nebuvo labai atidžiai prižiūrimi, nes 
gyventojų asmeniniuose ūkiuose sukurta žemės ūkio produkcija (ypač gyvulininkystės) 
sudarė ženklią dalį sovietų Lietuvos žemės ūkio produkcijos. Kaip pavyzdį galime paminėti, 
kad sovietmečio pabaigoje privačiuose ūkiuose buvo pagaminama apie 38 proc. viso Lietu-
voje pagaminamo pieno (Lietuvos statistikos metraštis 1989 metai, 1990). 

Reikia pripažinti vieną svarbų faktą, kad sovietinės sistemos diegimas Lietuvoje 
sutapo su tam tikru ūkio ir gyvenimo lygio modernizacijos etapu (Jepsen ir kt., 2015). Žinoma 
ši modernizacija pagal daugumą rodiklių atsiliko nuo modernizacijos vykusios Vakarų 
Europoje, tačiau gyvenimo lygis ir kokybė šiek tiek gerėjo. Kalbant apie kaimiškas teritorijas 
– atsirado daug galingos (nors labai neekonomiškos) žemės ūkio technikos, buvo statomos 
gyvenvietės, žemės ūkio kompleksai ir t. t. Tas sovietinės sistemos diegimas ir kartu vykusi 
modernizacija (pramonės plėtra ir kt.) net dabartiniu metu nėra iki galo suvokti ir, tiesą 
sakant, dažnai trukdo objektyviai vertinti sovietmetį. Viešojoje erdvėje dar galima sutikti 
priekaištų, kad Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo sugriauta viskas, kas buvo kurta 
sovietmečiu. Dažnai pamirštama, kad sovietmečio ūkio plėtra buvo neišvengiama, taip pat 
pamirštama, kad ši plėtra buvo griozdiška, neefektyvi: ikikarinis žemės ūkio produktų 
gamybos lygis buvo pasiektas tik 7 dešimtmečio viduryje (Truska, 1995), o sovietinė ūkio 
plėtra gerokai atsiliko nuo ūkio plėtros tose valstybėse, kuriose nebuvo sovietinio režimo. 

Galima kelti klausimą: ar lėtesnė nei Vakarų Europoje ūkio plėtra galėjo užtikrinti 
sovietiniams žmonės neblogesnę ar net geresnę jų gerovę? Net jei tarsime, kad subjektyvi 
gerovė mažai siejasi su objektyviąja, reikia pripažinti, kad atsakymas į šį klausimą turi būti 
neigiamas. Kitaip tektų pripažinti, kad nelaisvas žmogus gali būti laimingesnis už laisvą. 
Galbūt pavieniais atvejais tai ir įmanoma, bet kalbant apie visuomenę – tai nesąmonė. 

Sovietmečio pabaigos kaimo „portretas“ 

Dėl visos sovietmečiu vykdytos pertvarkos laikotarpio pabaigoje Lietuvoje buvo 737 
kolūkiai ir 282 tarybiniai ūkiai (Žemės kadastras, 1989), visos žemės ūkio įmonės 
administravo apie 70 proc. visos Lietuvos teritorijos. Šiuose ūkiuose sovietmečio pabaigoje 
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Lietuvoje buvo 1086 centrinės ūkių gyvenvietės (beveik pusė jų turėjo ir apylinkių centro 
funkcijas) ir 1132 pagalbinės gyvenvietės (tarp jų ir buvusios centrinės, pagalbinėmis tapu-
sios po ūkių stambinimo). 

Administracinis valdymas sovietmečiu buvo organizuotas rajonais, tad galime ben-
drais bruožais apžvelgti, kaip atrodė vidutinis kaimiškas (nutolęs nuo didžiųjų miestų) ad-
ministracinis rajonas. Jame sovietmečio pabaigoje gyveno vidutiniškai 30–50 tūkst. gyven-
tojų, o maždaug pusė jų buvo kaimiškose teritorijose. Priklausomai nuo regiono 40–80 proc. 
viso ploto užėmė žemės ūkio naudmenos, kurios buvo naudojamos kolūkių ir tarybinių 
ūkių. Gyvenviečių sistemą sudarė rajono centras, kuriame gyveno vidutiniškai 10–20 tūkst. 
gyventojų (kartais mažiau); keli maži miesteliai, turintys 1–3 tūkst. gyventojų, ir keli šimtai 
(skaičius priklausė nuo regiono) kaimo gyvenviečių, kurios taip pat turėjo tam tikrą 
hierarchiją. Iš esmės visa kaimiška teritorija buvo padalyta kolūkiams ir tarybiniams ūkiams, 
kurių rajone būdavo 10–20. Kiekvienas ūkis turėjo centrinę gyvenvietę, kurioje gyvendavo 
vidutiniškai 500–1000 gyventojų ir vieną ar kelias pagalbines (100–200 gyventojų) 
gyvenvietes. Likusiose teritorijose buvo išsibarstę maži kaimai ir vienkiemiai, kurių nebuvo 
spėta sunaikinti (bet jų kiekvienais metais mažėjo). 

Be žemės ūkio darbuotojų gyvenviečių, buvo keletas ar keliolika miškų ūkio darbuo-
tojų gyvenviečių, taip pat galėjo būti specifinėms pramonės įmonėms priklausančių gyven-
viečių (dažniausiai tai buvo su naudingais ištekliais susietų įmonių – durpynų, žvyro ar kitų 
iškasenų karjerų ir su jais susijusių apdirbimo įmonių darbuotojų gyvenvietės, kurių raida 
tiesiogiai priklausė nuo įmonės veiklos). 

Dauguma kaimo gyventojų buvo susieti su kolūkiais ar tarybiniais ūkiais. 1989 metais 
žemės ir miškų ūkyje Lietuvoje dirbo 18,4 proc. visų dirbančiųjų ir 56 proc. kaimo dirban-
čiųjų (1989 metų..., 1991, b). 

Sovietmečio pabaigoje Lietuvos kaime apie 50 proc. gyventojų buvo darbingo amžiaus, 
jaunesni nei darbingo amžiaus sudarė 23,3 proc. (0–14 metų amžiaus – 21,9 proc.), pensinio 
amžiaus – 26,3 proc. (1989 metų..., 1991, a). Anuomet į pensiją išeidavo anksčiau: moterys – nuo 
55 metų, vyrai – nuo 60 metų amžiaus, o kai kuriais atvejais dar anksčiau, tad skaičiuojant pagal 
dabar priimtą skaičiavimą (65 ir vyresni) vyresnių gyventojų dalis buvo gerokai mažesnė. 

Praktiškai kiekvienoje centrinėje ūkio gyvenvietėje buvo aštuonmetė (kartais, bet tik 
didesnėse gyvenvietėse – vidurinė) mokykla. Jas baigęs jaunimas dažniausiai išvykdavo 
mokytis į profesines arba aukštąsias mokyklas. Jei mokydavosi su žemės ūkiu susijusių 
profesijų, dažniausiai grįždavo dirbti į tą patį ūkį. Sukūrusios šeimas poros įsikurdavo vieno 
iš sutuoktinių gimtajame kaime. Baigusieji auštąsias mokyklas specialistai, priklausomai nuo 
anuomet taikytos specialistų paskirstymo praktikos, galėjo gauti privalomą paskyrimą dirbti 
į bet kurį Lietuvos ūkį. 

Išvykęs mokytis specialybių, nesusijusių su kaimu (žemės ūkiu, miškų ūkiu), jaunimas 
į kaimo gyvenvietę dažniausiai nebegrįždavo, o kurdavosi mieste. Toks jaunimo išvykimas iš 
kaimo neramino anuometinę valdžią, tačiau net ir planinės ekonomikos laikais šis procesas 
buvo sunkiai valdomas. Priemiestinės kaimo gyvenvietės neplanuotai išaugdavo, o periferijoje 
suplanuotose centrinėse gyvenvietėse gyventojų mažėjo (Rupas, Vaitekūnas, 1980). 

Dėl sovietinės pertvarkos 1951–1990 metais Lietuvoje iš kaimo išvyko beveik milijonas 
gyventojų, o natūralus prieaugis kompensavo tik 37 proc. išvykusių žmonių skaičiaus 
(Stanaitis, 2010). 
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Pagrindiniai kaimiškų vietovių transformacijos procesai po 1990 metų 

Ekonominės sistemos transformacija ir jos poveikis kaimiškoms teritorijoms 

Po 1990 metų visas aukščiau aprašytas sovietinio kaimo kompleksas atsidūrė kitoje 
ekonominių sąlygų terpėje. Išsilaisvinimas iš socialistinio ūkio sistemos pirmiausia sukėlė 
visa apimančią ūkio griūtį: nutrūko buvę ekonominiai ryšiai, bankrutavo gamyklos, žmonės 
neteko santaupų ir kt. Pasekmės konkrečių žmonių gyvenimo sąlygoms ir šalių ekonomi-
koms buvo katastrofiškos. Daugeliu atvejų atsikūrusių valstybių ūkis buvo pradėtas kurti iš 
naujo. Ir šį naujojo ūkio kūrimą skatino bendras ir stiprus iš totalitarinės sistemos išsilaisvi-
nusių žmonių tikėjimas, kad per kelerius metus bus pasiekti vakarietiško gyvenimo 
standartai. Tik vėliau buvo suprasta, kad procesas užsitęs, o Vakarų Europos šalių ekonomi-
nio pragyvenimo lygio siekiama iki šiol. 

Dėl sovietinio ūkio griūties Lietuvoje labiausiai paveikti ūkio sektoriai buvo pramonė 
ir žemės ūkis. Pramonės įmonių užsidarymas buvo aktualesnis miesto gyventojams, o kal-
bant apie kaimiškas vietoves svarbiausi buvo pokyčiai žemės ūkio sektoriuje. Kaimo 
teritorijas veikė visas kompleksas veiksnių: žlugo kolūkinė sistema, užsidarė daugelis mies-
teliuose veikusių pramonės įmonių, nebeliko privalomo įdarbinimo, taigi žmonės, ieškoda-
mi lėšų pragyventi, patys privalėjo prisitaikyti prie pokyčių. Prasidėjo gyventojų teritorinis 
persigrupavimas ir vienas iš svarbiausių jį (o kartu ir kaimiškų teritorijų depopuliaciją) 
lėmusių veiksnių – darbo vietų teritorinio išsidėstymo pokyčiai. 

Visi šie pokyčiai turėjo lemiamos įtakos kaimiškų teritorijų gyventojų sprendimams, 
dėl kurių savo ruožtu keitėsi tiek gyventojų skaičius, tiek ir gyvenviečių sistema. 

Po nepriklausomybės atkūrimo keletą metų (maždaug iki 1995–1996 metų) kaimiš-
kose vietovėse vyko gana chaotiška kaita, kai dalis miesto gyventojų, atgavę tėvų ar senelių 
žemę, kėlėsi į kaimus, kaimo gyventojai ėmėsi savarankiškai ūkininkauti, todėl tiek kaimo 
gyventojų skaičius, tiek užimtųjų žemės ūkyje skaičius buvo kiek išaugęs (1995 m. užimtųjų 
žemės ūkyje buvo apie 390 tūkst., kas sudarė apie 23,7 proc. visų užimtųjų). Vėliau 
užimtumas dėl per smulkių nerentabilių ūkių ir kitų priežasčių ėmė mažėti (Lietuvos 
statistikos..., 2018). 

Pastaraisiais metais (2017 m. duomenys) užimtųjų skaičius tradicinėse kaimui veiklose 
– žemės, miškų ūkyje ir žuvininkystėje sudaro 105,5 tūkst., arba apie 7,8 proc. visų užimtų 
gyventojų, ir atitinkamai 89 tūkst., arba 22,6 proc. užimtų kaimo gyventojų (Lietuvos 
statistikos..., 2018). Užimtųjų skaičius šiose veiklose, lyginant su 1990 metais, sumažėjo apie 
250 tūkst., arba daugiau kaip tris kartus. Pabrėžtina tai, kad maždaug 250 tūkst. sumažėjo ir 
kaimo gyventojų skaičius. Šis sutapimas, be abejo, nerodo tiesioginės priklausomybės nusa-
kančios, kad iš kaimo ir išvyko tik tie žmonės, kurie neteko darbo, – procesas sudėtingesnis, 
tačiau, žinant šiuos skaičius, viena iš svarbiausių kaimo teritorijų depopuliacijos priežasčių 
akivaizdi – tai darbo vietų kaimo vietovėje stoka. Užimtųjų skaičius žemės, miškų ūkyje  
ir žuvininkystėje dabar tesudaro apie 27 proc. buvusio užimtųjų skaičiaus. 

Būtina pastebėti, kad Lietuvoje užimtumas žemės ūkyje dažnai teikia tik papildomas 
pajamas, o nemažai daliai žemės ūkyje užimtų gyventojų žemės ūkis nėra pagrindinis paja-
mų šaltinis. Mūsų ankstesniais skaičiavimais (Kriaučiūnas ir kt., 2014), per dešimtmetį tarp 
gyventojų surašymų (2001–2011 m.) gyventojų, gaunančių pagrindines pajamas iš žemės 
ūkio, skaičius Lietuvoje sumažėjo nuo 97,1 tūkst. iki 37,9 tūkst., arba daugiau kaip 2,5 karto. 
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Kaimo gyventojų, gaunančių pagrindines pajamas iš žemės ūkio, skaičius Lietuvoje 2001 m. 
buvo 92,9 tūkst. (8,1 proc. kaimo gyventojų), o 2011 m. – 35,4 tūkst. (3,5 proc. kaimo 
gyventojų) (Lietuvos statistikos departamentas, 2013). Taigi 2011 metais pagrindines 
pajamas iš žemės ūkio gavo tik apie trečdalį užimtųjų žemės, miškų ūkyje ir žuvininkystėje 
(Lietuvos statistikos..., 2013, 2018). 

Sumažėjus darbo vietų žemės ūkyje, jame dirbę gyventojai, taip pat į darbo rinką 
įsiliejantis jaunimas, siekdami gerovės ir iš esmės neturėdami pasirinkimo, privalėjo darbo 
ieškotis kitose teritorijose. Dėl tokios bent minimalias pajamas užtikrinančių darbo vietų 
mažėjimo tendencijos didžioji dalis gyventojų privalėjo arba išvykti iš savo gyvenamosios 
vietos, arba kasdien (ar kas savaitę, grįžtant namo savaitgaliais) vykti į darbą kitose teritorijose 
(didžiuosiuose miestuose arba užsienyje). Naujesnių duomenų nėra, tačiau, remiantis 2011 m. 
gyventojų surašymo duomenimis, tik 47,7 proc. Lietuvos kaimo užimtų gyventojų dirbo toje 
pačioje gyvenvietėje, kurioje gyveno, 50 proc. kaimo gyventojų dirbo kitoje Lietuvos vietovėje, 
o 2,2 proc. kaimo užimtųjų deklaravo, kad dirba užsienyje (Lietuvos statistikos..., 2013). 

Minėjome, kad nors kaime gyvena apie trečdalis Lietuvos gyventojų, tačiau bedarbių 
dalis sudaro beveik pusę Lietuvoje esančių bedarbių (2017 metais – 47,3 proc.), o nedarbo lygis 
pastaraisiais metais maždaug dvigubai lenkia nedarbo lygį mieste. 2017 metais nedarbo lygis 
mieste buvo 5,4 proc., kaime – 11,0 proc. (Lietuvos statistikos..., 2018). Taip pat atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad skirtumas tarp miesto ir kaimo nedarbą apibūdinančių rodiklių visą XXI 
amžių didėjo, ypač jis išaugo po 2008 metų ekonominės krizės. Kitaip sakant, ši krizė atvėrė ir 
išryškino skirtumą tarp miesto ir kaimo, ir tai yra neraminanti žinia. Turint omeny, kad kaimo 
vietovėse vyksta ir gyventojų segregacija – „mažiausiai sėkmingus“ regionus palieka „sėkmin-
giausi“ jų gyventojai, o kaimiškuose, sparčiai gyventojų netekančiuose regionuose daugėja 
vyresnio amžiaus ir žemesnio socialinio statuso gyventojų koncentracija (Ubarevičienė, van 
Ham, 2017), belieka konstatuoti, kad ši raidos kryptis dėl didesnio vyresnių gyventojų 
mirtingumo ir socialinio atokių vietovių nepatrauklumo ir toliau didins depopuliacijos 
tempus, tuo pačiu didins kaimo socialinės bei demografinės būklės atotrūkį nuo miesto. 

Kaimo gyventojų skaičiaus ir gyvenviečių tinklo kaita 

Minėti ekonominių sąlygų pokyčiai vertė kaimo žmones ieškoti pragyvenimo šaltinių 
kitose vietovėse: miestuose arba užsienyje, suintensyvėjo emigracija iš kaimo vietovių ir tai 
sąlygojo intensyvią depopuliaciją. Reikia taip pat pažymėti, jog taip sutapo, kad prie suinten-
syvėjusios emigracijos iš kaimo vietovių prisidėjo ir neigiami demografinės raidos veiksniai, 
kurie ryškėjo jau sovietmečiu: mažėjantis gimstamumas ir didėjantis mirtingumas lėmė tai, kad 
natūrali gyventojų kaita apie 1994 metus tapo neigiama (Lietuvos statistikos..., 2018). 

1990–2018 metais bendras Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo apie 900 tūkst. nuo  
3,7 mln. iki 2,81 mln. (apie 24 proc.). Kaimo gyventojų sumažėjo nuo 1,18 mln. iki 0,92 mln. 
(apie 22 proc.). Nors bendras kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas nebuvo toks intensyvus 
kaip miestuose, kur gyventojų sumažėjo apie 25 proc., tačiau dalį gyventojų skaičiaus 
miestuose sudarė į priemiesčio kaimus išsikėlę miestų gyventojai. Mūsų skaičiavimais, realios 
gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos, atsižvelgus į priemiesčių plėtrą, yra kitokios – kaimo 
gyventojų skaičius mažėja intensyviau nei miestų. Lietuvoje priemiesčiuose gyvenančių 
žmonių galėtų būti 250–300 tūkst., arba apie 30 proc. dabartinių kaimo gyventojų. Didžiųjų 
miestų priemiestinėse teritorijose gyventojų skaičius auga, mažesnių miestų – auga arba lieka 
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maždaug stabilus, o daugumoje periferinių kaimo vietovių gyventojų sparčiai mažėja.  
Tad realiai pastaraisiais metais kasmet didėja ta „kaimo“ gyventojų dalis, kurie gyvena 
priemiesčiuose ir su kaimu neturi nieko bendra. O toje kaimiškų vietovių dalyje, kurią  
ir priimta vadinti „kaimu“, gyventojų skaičius intensyviai mažėja. 

Svarbiausias veiksnys, lėmęs pastarųjų metų kaimo gyvenviečių raidą, buvo centro–
periferijos veiksnys, priklausomai nuo kurio, konkrečios lokalios teritorijos raidą lemia jos 
padėtis miestų sistemos atžvilgiu. Kaimo gyvenvietės priemiesčiuose transformuojasi  
į miestiečių gyvenamas teritorijas – jose kuriasi jaunos šeimos, todėl šiose teritorijose gyven-
tojų daugėja. Rekreacinėse teritorijose esančios kaimo gyvenvietės transformuojasi į rekrea-
cines gyvenvietes, kuriose gyvenama ir poilsiaujama sezono metu, tačiau bendras gyventojų 
skaičius mažėja. Šių teritorijų raida yra specifinė, dažnai jos – retai gyvenamos, patiriančios 
didelį demografinį nuosmukį, tačiau vasaros sezono metu gyventojų skaičius išauga kelis 
kartus, bet šie žmonės statistiškai nėra fiksuojami (Kriaučiūnas, Krupickaitė ir kt., 2014).  

Gyventojų skaičius sparčiausiai mažėjo ir mažėja ekonomiškai silpnesniuose, dažnai 
nuo žemės ūkio priklausomuose ir nuo didžiųjų miestų nutolusiuose regionuose. Nuošaliose 
teritorijose dėl jaunimo emigracijos į užsienį ir išvykimo į didžiuosius šalies miestus mažėja 
gimstamumas, didėja pagyvenusių žmonių dalis (Daugirdas ir kt., 2013). Ypač tai pasakytina 
apie šiaurės rytų Lietuvą, kur kaimiškų vietovių depopuliacija, kaip aukščiau minėta, trunka 
jau mažiausiai 60 metų.  

Tad dėl minėtos teritoriškai netolygios darbo vietų pasiskirstymo kaitos regioninės 
kaimo gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos taip pat buvo labai netolygios ir iš esmės 
priklausė nuo centro–periferijos veiksnio. Didžiųjų miestų aplinkoje gyventojų skaičius 
augo, o kai kuriose periferinėse savivaldybėse – Akmenės, Joniškio, Biržų, Rokiškio, 
Ignalinos, Zarasų – bendras kaimo gyventojų skaičius sumažėjo iki 40 proc. ir daugiau 
(Lietuvos statistikos..., 2018). Kiekvienoje savivaldybėje artimiausioje savivaldybės centro 
aplinkoje vyko ir vyksta (kartais minimalūs) priemiestėjimo procesai, ir kaimo gyventojų 
skaičius, jei ir mažėja, tai ne taip intensyviai kaip atokesnėse savivaldybių vietose. Tad mini-
mas apie 40 proc. sumažėjimas nurodo tik bendrą savivaldybės kaimo gyventojų skaičiaus 
kaitos rodiklį, tačiau mažesnių atokesnių kaimo gyvenviečių gyventojų skaičius mažėjo  
50 proc. ir daugiau. Tai rodo tiek statistiniai duomenys (Lietuvos statistikos..., 2018): 
mažesnių periferijoje esančių miestų – Dusetų, Obelių, Troškūnų, Vabalninko, Žagarės – 
gyventojų skaičius nuo 1990 metų sumažėjo apie 50 proc. ir daugiau, tiek ir mūsų tyrimai.  

Teritorinius šalies demografinės raidos po 1990 metų netolygumus taip pat išryškina 
kaimo gyventojų skaičiaus kaita savivaldybėse, analizuojant gyventojų vidutinį metinį 
pokytį (proc.) atskirais periodais (3 pav.). Matome, kad gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai 
daugelyje kaimiškų teritorijų intensyvėja. Jei 1990–1995 metais didžiojoje dalyje savivaldybių 
kaimo gyventojų nors ir nežymiai, bet augo, tai 2015–2018 metais gyventojų skaičius augo 
tik priemiesčių teritorijose, o daugumoje periferinių savivaldybių metinis kaimo gyventojų 
mažėjimas viršijo 2 proc., o Akmenės, Pakruojo, Pagėgių, Utenos savivaldybių teritorijose jis 
buvo didesnis nei 3 proc. 

Paminėtina ir tai, kad jei ankstesniais metais didžiausiais depopuliacijos tempais pasi-
žymėjo šiaurės rytų Lietuva, tai pastaraisiais metais šios neigiamos gyventojų skaičiaus 
kaitos tendencijos „plinta“ į vakarus, ypač intensyviais kaimo vietovių depopuliacijos tem-
pais pasižymi Šiaulių ir Tauragės apskričių savivaldybės. Ankstesni tyrimai taip pat parodė, 
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kad depopuliaciją šiaurės rytų Lietuvoje pastaraisiais metais lėmė neigiama natūrali kaita,  
o vakarų Lietuvoje – emigracija (Daugirdas ir kt., 2013; Kuliešis, Pareigienė, 2011). Galime 
prognozuoti tolesnę emigraciją iš vakarų Lietuvos kaimiškų teritorijų dėl darbo vietų 
trūkumo tiek regiono kaimiškose teritorijose, tiek ir savivaldybių centruose. Todėl kaimiškų 
teritorijų depopuliacijos didėjimas prognozuotinas ir vakarų Lietuvoje, kuri iki šiol 
pasižymėjo santykinai mažesniais depopuliacijos tempais. 

 
3 pav. Kaimo gyventojų skaičiaus vidutinis metinis pokytis (proc.) 1990–1995 ir 2015–2018 metais, 
sudaryta autoriaus pagal Statistikos departamento duomenis 

Fig. 3. Average annual change of rural population (%) in 1990-1995 and 2015-2018 years (according to the data 
of Statistics Lithuania) 

Taip pat reikia pažymėti, kad jei bendrą Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia 
neigiama natūrali kaita ir emigracija, tai regioninių skirtumų didėjimą apsprendžia vidinė 
gyventojų migracija. Ją reiktų vertinti iš esmės kaip teigiamą reiškinį, padedantį subalansuoti 
teritorinius darbo jėgos paklausos skirtumus. Kita vertus, akivaizdžios ir šio reiškinio 
neigiamos pasekmės, kai dėl gyventojų mažėjimo nyksta socialinė infrastruktūra ar pasireiš-
kia darbo jėgos trūkumas, dar labiau skatinantys depopuliacijos problemas.  

Be to, reikia paminėti, kad svarbiausius erdvinius pokyčius lemiantys emigracijos ir vidi-
nės migracijos reiškiniai yra tiesiogiai nulemti gyventojų gerovės paieškų. Kitaip sakant, gyven-
tojų gerovės paieškos yra vienas svarbiausių veiksnių, keičiančių Lietuvos kaimiškas teritorijas.  

Kai kurie dabartinių kaimiškų savivaldybių bruožai  

Aukščiau bendrais bruožais buvo aprašytas vidutinis sovietmečio pabaigos kaimiško 
administracinio rajono „portretas“. Dėl per nepriklausomybės laikotarpį įvykusių 
ekonominių priežasčių ir migracijos nulemtų demografinių bei socialinių pokyčių kaimiškos 
teritorijos gana stipriai pasikeitė. Šiame skyrelyje bendrais bruožais įvertinsime įvykusius 
pokyčius ir glaustai aprašysime „vidutinę“ kaimišką savivaldybę. Tam tikslui, atsižvelgiant 
į geografinę padėtį didžiųjų miestų atžvilgiu, gyventojų skaičiaus kaitos tendencijas, miesto–
kaimo gyventojų santykį buvo atrinktos 37 Lietuvos savivaldybės ir palyginti jų 1990 ir 2018 
metų rodikliai (1 lentelė). Bendrai atrinktos savivaldybės užima beveik 2/3 Lietuvos 
teritorijos (4 pav.). 
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4 pav. Palyginimui atrinktos Lietuvos savivaldybių teritorijos 

Fig. 4. The territories of Lithuanian municipalities were selected for comparison 

Pirmiausia dėl depopuliacijos sumažėjo gyventojų skaičius daugumoje gyvenviečių: 
tiek administracinių rajonų centruose, tiek ir kaimiškose teritorijose. Bendras gyventojų skai-
čiaus sumažėjimas atrinktose savivaldybėse siekė trečdalį, -33 proc. Kaimo gyventojų skai-
čius atrinktose savivaldybėse sumažėjo panašiai -33,8 proc. Prieš tai minėjome, kad bendras 
kaimo gyventojų skaičius Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 22 proc. Tad mato-
me, kad, atmetus priemiestines teritorijas, didžiojoje Lietuvos teritorijos dalyje kaimo 
gyventojų mažėja gerokai intensyviau nei pateikiama bendrojoje Lietuvos kaimą apibūdi-
nančioje statistikoje. 

Jei sovietmečio pabaigoje administraciniame rajone vidutiniškai gyveno 30–50 tūkst. 
gyventojų, tai dabartiniu metu – 15–35 tūkst., rajono centre gyveno vidutiniškai 10–20 tūkst. 
gyventojų (kartais mažiau), tai dabartiniu metu atrinktų savivaldybių centrų gyventojų 
skaičiaus vidurkis nesiekia 10 tūkst. Vidutiniškai vienoje iš atrinktų savivaldybių 1990 metais 
gyveno per 37 tūkst. gyventojų, o 2018 metais – apie 25 tūkst. gyventojų; kaimo gyventojų 
skaičius buvo apie 21 tūkst., dabartiniu metu jis yra apie 14 tūkst. Atitinkamai sumažėjo  
ir mažųjų miestelių gyventojų skaičius. Miesto ir kaimo gyventojų santykis praktiškai nesi-
keičia – kaimuose gyvena apie pusę ir kiek daugiau kaimiškų savivaldybių gyventojų, tačiau 
net ir šalia nedidelių savivaldybių centrų stebimas priemiestėjimo reiškinys, tad kaimo 
gyventojų skaičius, santykinai išlikdamas panašus (mažėjantis panašiais tempais kaip ir 
miestų gyventojų skaičius), vis dėlto pačiose kaimiškose teritorijose persiskirsto priklauso-
mai nuo geografinės ašies savivaldybės centras – periferija. Buvusių centrinių ūkių gyven-
tojų skaičius mažėja taip pat priklausomai nuo geografinės padėties ir regiono (vakarų 
Lietuvoje padėtis stabilesnė) padėties. Kai kurios mažos kaimo gyvenvietės apskritai išnyko 
(Kriaučiūnas ir kt., 2014). 

Sovietmečio pabaigoje Lietuvos kaime apie 50 proc. gyventojų buvo darbingo 
amžiaus, jaunesni nei darbingo amžiaus sudarė 23,3 proc. (0–14 metų amžiaus – 21,9 proc.), 
pensinio amžiaus – 26,3 proc.  
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Dabartiniu metu 0–14 metų jaunimas Lietuvos kaime sudaro 14,4 proc. gyventojų, o 65+ 
amžiaus grupės – 19,6 proc. kaimo gyventojų (norint palyginti, kaip kaime padidėjo tos amžiaus 
grupės, kuri sovietmečiu buvo pensinė, tai dabartiniu metu (2016 m. duomenys) Lietuvos kaime 
yra 31,5 proc. tokių gyventojų; kai kuriose seniūnijose – iki 40 proc.). Tad jaunimo dalis kaimiš-
kose vietovėse sumažėjo, o vyresniojo amžiaus gyventojų dalis padidėjo (nors dėl padidinto 
pensinio amžiaus, pensininkų dalis sumažėjo). Bet darbingo amžiaus gyventojų dalis kaime 
padidėjo ir siekia apie 66 proc. (apie 56 proc. pagal sovietinį skaičiavimą).  

1 lentelė. Kai kurie gyventojų skaičiaus ir užimtumo kaitos palyginamieji 37 Lietuvos kaimiškų 
savivaldybių rodikliai, sudaryta autoriaus pagal Statistikos departamento duomenis 

Table 1. Some comparable indicators of 37 Lithuanian rural municipalities (according to the data of Statistics 
Lithuania) 

Rodiklis  
Indicator 

1990 m. 
1990 year 

Dalis 
Lietuvoje, % 

Part in 
Lithuania, % 

2018 m. 
2018 year 

Dalis 
Lietuvoje % 

Part in 
Lithuania, % 

Pokytis 1990-2018 
Change in 1990-2018 

Gyventojų skaičius. 
Population 

1392,6 tūkst., 
thous. 

37,7 
930,9 tūkst., 

thous. 
33,1 

- 461,7 tūkst.,  
thous. 

-33% 

Miesto gyventojų skaičius. 
Population in urban areas 

606 tūkst., 
thous. 

54 
409,9 tūkst., 

thous. 
21,8 

- 196,1 tūkst., 
thous. 

-32,4% 

Kaimo gyventojų skaičius.  
Population in rural areas 

786,6 tūkst.,  
thous. 

66,6 
521,0 tūkst., 

thous. 
56,4 

-265,6 tūkst., 
thous. 

-33,8% 

Kaimo gyventojų dalis 
savivaldybėje.  
Part of rural population 

56,5 % - 56% - -  

Vidutinis gyventojų 
skaičius savivaldybės 
teritorijoje. 
Average population in the 
municipality 

37,6 tūkst., 
thous. 

- 
25,2 tūkst., 

thous. 
- 

-12,4 tūkst., 
thous. 

-33% 

Vidutinis kaimo gyvento-
jų skaičius savivaldybėje.  
Average number of rural 
residents in the 
municipality. 

21,3 tūkst., 
thous. 

- 
14,1 tūkst., 

thous. 
- 

-7,2 tūkst., 
thous. 

-33,8% 

Vidutinis gyventojų skai-
čius savivaldybės centro 
mieste. 
 Average population in the 
municipality center. 

13,8 tūkst.,  
thous. 

- 
9,6 tūkst., 

thous. 
- 

-4,2 tūkst., 
thous. 

-30,4% 

Užimti gyventojai.  
Employed persons. 

471,3 
(2000 metų 
duomenys; 
2000 year 

data) 

33,7 
(2000 metų 
duomenys; 
2000 year 

data) 

398,3 tūkst., 
thous. 

29,4 

-73 tūkst. 
(Pokytis  

2000-2018 m.; 
Change in  

2000-2018) 

-15,5% 
(Pokytis  

2000-2018 m., 
Change in  

2000-2018 ) 

Minėta, kad sovietmečiu dauguma kaimo gyventojų buvo susieti su žemės ūkiu 
(kolūkiais ar tarybiniais ūkiais). 1989 metais žemės ir miškų ūkyje Lietuvoje dirbo 18,4 proc. 
visų dirbančiųjų ir 56 proc. kaimo dirbančiųjų (1989 metų..., 1991, b). Dabartiniu metu 
užimtieji žemės, miškų ūkyje ir žuvininkystėje sudaro 105,5 tūkst., arba apie 7,8 proc. visų 
užimtų gyventojų, ir atitinkamai 89 tūkst., arba 22,6 proc. užimtų kaimo gyventojų (Lietuvos 
statistikos..., 2018). Minėjome, kad pagrindines pajamas (2011 m. duomenys) iš žemės ūkio 
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gavo tik apie trečdalį užimtųjų žemės, miškų ūkyje ir žuvininkystėje (Lietuvos statistikos..., 
2013, 2018). Taip pat svarbu tai, kad apie pusę kaimo gyventojų dirba ne savo gyvenamojoje 
vietovėje. Tad užimtumo požiūriu Lietuvos kaimiškos teritorijos yra esmingai pasikeitusios, 
ir galime teigti, kad kaimiškos teritorijos nebėra žemės ūkyje dirbančių žmonių darbo ir 
gyvenamoji vieta. Matome, kad su žemės ūkiu susijusi tik nedidelė dalis kaimo gyventojų.  

Pagal vyraujančias tendencijas, vis daugiau kaimo gyventojų darbo ryšiais yra susiję 
su miestais. Šioms tendencijos tęsiantis, tikėtina, kad artimiausiais dešimtmečiais kaimo 
vietovėse pajamas užsitikrinantys žmonės jose sudarys absoliučią mažumą, o kaimo vietovės 
taps mieste dirbančių žmonių gyvenamąja ir poilsio vieta. 

Apibendrinimas 

Apibendrindami Lietuvos kaimiškų teritorijų apgyvenimo raidą susiduriame su gana 
nepalankiu faktu, kad per pastarąjį šimtmetį besikeičiančios politinės ir ekonominės sąlygos 
nuolat iš pagrindų sugriaudavo keletą dešimtmečių kurtą gerovę. Be to, išoriniai, nuo paties 
žmogaus nepriklausantys ir jam nepavaldūs veiksniai – ekonominės krizės, politinės sąlygos 
(sovietmečiu) – buvo tie iššūkiai, su kuriais, kurdamas savo gerovę, žmogus turėjo nuolat 
kovoti, spręsti iškilusias, gerovei kurti trukdančias problemas. Iš esmės nebūta ilgesnio 
laikotarpio, per kurį žmogus būtų galėjęs susikurti stabilią gerovę sau, perdavęs ją vaikams 
ir t. t. Lietuvoje praktiškai nerasime šimtmetį nuosekliai kurto ir iš kartos į kartą pereinančio 
ūkio – tam istorinės sąlygos buvo itin nepalankios. Tokio nestabilumo pasekmė – ilgus 
dešimtmečius trunkanti perteklinės darbo jėgos emigracija iš kaimo vietovių. 

Tarpukariu naujakuriams išdalijus žemę, daugelis gyventojų manė pagaliau susikur-
siantys savo gerovę, tačiau dėl kintančios ekonominės tikrovės, ypač 1929–1933 metų ekonomi-
nės krizės, dauguma kaimo gyventojų (valstiečių) vertėsi gana sunkiai. Antrasis pasaulinis 
karas ir kolektyvizacijos pradžia iš esmės sugriovė Lietuvos ūkį, kartu į kaimiškas teritorijas 
„atnešdamas“ naują lietuvių valstiečiui sunkiai suvokiamą tvarką, prie kurios prisitaikyti jie 
privalėjo, tačiau patiems kurti gerovę kaime buvo praktiškai neįmanoma. Jei ir galime kalbėti 
apie „rūpinimąsi“ kaimo gyventojų gerove, tai tik sovietmečio pabaigoje. Dėl kolchozinio ūkio 
nepatrauklumo didelė dalis jaunimo iš kaimiškų vietovių emigruodavo į miestus.  

Sovietmetis iškreipė kaimo raidą, o atkūrus nepriklausomybę, visa ekonominė sistema 
vėl griuvo ir ūkis buvo pradėtas kurti iš naujo. Šiam naujajam ūkiui nereikėjo ir nereikia tiek 
darbo jėgos, kiek jos buvo sovietmečio kaime. Mažėjantis darbo jėgos poreikis kaime lemia 
ekonomiškai aktyvių gyventojų darbo ir gerovės paieškas kitose vietovėse. 

Po 2008 metų ekonominės krizės didėjantis atotrūkis tarp miesto ir kaimo rodo 
augančias socialines problemas kaime. Yra pavojaus, kad kai kuriose atokiose gyvenimui ir 
poilsiui nepatraukliose kaimiškose vietovėse gyventojų daugumą sudarys senjorai ir 
socialines pašalpas gaunantys žmonės. 

Viena iš svarbiausių konkretaus žmogaus gyvenimą Lietuvos kaimiškose teritorijose 
lemiančių raidos tendencijų – darbo vietų teritorinio pasiskirstymo ir liekaninės sovietiniam 
ūkiui pritaikytos kaimo gyvenviečių sistemos disbalansas. Kol kas nėra prielaidų tam, kad 
artimiausiu metu kaimiškose vietovėse bus sukurta pakankamai darbo vietų dabar ten 
gyvenantiems žmonės. Tad artimiausiais metais tęsis vyraujanti tendencija: ieškodami 
darbo, darbingo amžiaus kaimo gyventojai išvyks gyventi į Lietuvos miestus arba į užsienį. 
Depopuliacijai palanki ir periferinių kaimo vietovių gyventojų demografinė struktūra. 
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Taip pat reikia paminėti, kad svarbiausius erdvinius pokyčius lemiantys emigracijos 
ir vidinės migracijos reiškiniai yra tiesiogiai nulemti gyventojų gerovės paieškų. Kitaip 
sakant, gyventojų gerovės paieškos yra vienas svarbiausių veiksnių, keičiančių Lietuvos 
kaimiškas teritorijas. 

Lietuvos kaimiškos teritorijos vis dar yra transformacijos ir prisitaikymo prie liberalios 
ekonominės tikrovės procese. Vis dėlto apgyvenimo sistema ir ūkio sistema privalo susi-
balansuoti. Valstybės politika periferinių vietovių raidos klausimu, mūsų manymu, atsilieka 
nuo raidos tendencijų ir į jas tik reaguoja bandydama sušvelninti neigiamas depopuliacijos 
pasekmes. Tačiau ši politika jokio teigiamo rezultato neduoda. Būtina perorientuoti 
dabartiniu metu kaimiškų vietovių atžvilgiu vyraujančią valstybės politiką iš „einančios 
paskui depopuliaciją“ į kuriančią ir užtikrinančią „mažėjančio kaimo“ žmonių gerovę.  
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Summary 
This article analyzes the tendencies of development of Lithuanian rural areas and their 

underlying reasons in the context of population’s well-being. The most important factors that determine 
general and local rural development trajectories are highlighted. It is stated that the spatial territorial 
shifts (its trends/directions) of rural areas and the well-being of the population are tightly related: the 
activities of inhabitants for the sake of prosperity change the socio–demographic quality of the territory. 
The self-transforming space in turn influences the well-being of the people, as well as their decisions. 

This article pays attention to the historic development of rural areas from 1918 until now. This 
historic perspective allows us to look into the processes that shaped present–day rural areas. It is stated 
that throughout the last 100 years, the changing political and economic conditions would constantly 
and fundamentally destroy the well-being that was built throughout decades. External causes, not 
directly caused by rural populaces – economic crises, political conditions (under Soviet rule) were those 
challenges, which individuals always had to overcome when creating well-being. Throughout the last 
100 years, there was not a long period of stability, during which an individual could create his own 
well-being and pass it on to his children. 

The reason of such instability – decades-long emigration of surplus labor force from rural areas. 
This migration was one of the main trends that shaped rural areas of today. Apart from suburb areas, 
rural territories of today could be considered a residual phenomenon: its society had formed under 
conditions of constant youth emigration. 

Land reform of the Interwar period was the most important measure to ensure at least a minimal 
material well-being for most people of Lithuania. However, due to the changing economic reality 
(especially the 1929-1333 economic crisis), most of villagers had problems maintaining their economic 
well-being and had difficulties making ends meet. The Second World War and collectivization at the 
beginning of the Soviet occupation destroyed Lithuanian rural economy. Individual well-being was to 
be sacrificed to “the building of Communism”. For the unattractiveness of the kolkhoz model, a big 
part of young people would emigrate from rural areas to cities. 

The Soviet Era distorted the development of rural areas, and in 1990, when the Republic of 
Lithuania was restored, the entire economic system crumbled again and the agricultural sector had to be 
recreated from scratch. The new farm models required less workers than there was in Soviet rural areas. 
The decreased demand of labor determined economically active individuals to seek jobs in other places. 

After the 2008 financial crisis, the growing gap between urban and rural areas creates an 
increasing number of social problems in rural areas. There is danger that seniors and people on welfare 
will make up the majority of rural population in the near future. 

One of the most important development trends that determine a person’s life in Lithuanian rural 
areas is labor migration that is caused by a decreased and further decreasing number of jobs. So far, 
there are no preconditions, so that in the near future there would be enough jobs created in rural areas 
for people currently living there. Therefore, in the forthcoming future the prevailing tendency will 
continue: searching for jobs, residents of working age from the countryside are envisaged to move to 
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Lithuanian cities or abroad. The demographic structure of peripheral – rural populations also 
contributes to depopulation. 

Lithuanian rural areas are still in the process of transformation and adaptation to the reality of 
economic liberalism. The system of rural settlements adapted to the Soviet economy does not coincide 
with the reality of modern economy. However, both the territorial accommodation system and 
economic systems must be balanced. State policy towards the development of peripheral areas, in our 
opinion, is lagging behind the actual trends of development and does not help to essentially address 
the social problems arising from depopulation. This requires the state to be in tighter cooperation with 
municipal institutions/self–governing bodies. 

The research was funded by the Research Council of Lithuania (Lietuvos mokslo taryba) 
(Contract No. GER-005/2017). 
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Ivanauskaitė R., Jasinavičiūtė A. ASSESSMENT OF RECREATIONAL POTENTIAL OF NERIS AND 
NEMUNAS LOOPS REGIONAL PARKS. Geografijos metraštis, 51, 2018. 

Abstract. It has been noticed that the increasing citizensʼ interest in active recreation in nature has an 
influence on the number growth of protected areasʼ visitors. The aim of the study is to contribute to the 
improvement of informative tourism conditions in protected areas. In order to reveal advantages and 
disadvantages of  recreational activitiesʼ organization in state parks of Lithuania, territories of two 
suburban regional parks – Neris and Nemunas loops – were selected as an object of this research. To 
compare recreational potential of selected regional parks, the assessment was made by using spatial 
analysis based on these criteria: expression of relief, recreational attractiveness of forests (consisting of 
forests‘ type and age), features of hydrographic network, development of recreational infrastructure, 
quantity of recreational services. Then a comparison of investigation data was made. The results of the 
assessment showed, that recreational potential is not realized at full scale in both regional parks. A visitor 
questionnaire has revealed valuable information about recreational environment functioning in both 
regional parks. Results of the research have shown high recreational potential level of Neris and Nemunas 
loops regional parks, though used very differently. The main reason of this phenomenon is the difference 
of administration which causes recreational infrastructure functioning and public image of protected 
areas. Neris regional park can be treated as the example but further actions should be made to realize 
recreational potential of Nemunas loops regional park more efficiently. 

References 27. Figs 8. Tables 2. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: recreational potential, regional park, protected areas, tourism. 
 

Įvadas 

Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo 
teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti 
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, 
sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės 
stebėjimams (Lietuvos Respublikos..., 1993). Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama 
gamtos ir kultūros vertybių apsaugai propaguoti, tuo pačiu sudarant kuo palankesnes, 
patrauklesnes sąlygas visuomenės švietimui, pažintinei rekreacijai. Žmonių ekologinė 
savimonė ir teigiamas požiūris į saugomas teritorijas turi būti skatinamas visos šalies mastu, 
nes šių teritorijų vertę turi suprasti absoliuti valstybės gyventojų dauguma. Tik tuomet 
saugomų teritorijų politika bus veiksminga, o sistema visavertiškai funkcionuojanti. Tačiau 
vis dažniau kyla problema, kaip suderinti teritorijos vertybių saugojimą su efektyviu rekrea-
ciniu naudojimu. Šios problemos sprendimo būdas – racionalus rekreacinės veiklos organi-
zavimas, prieš tai įvertinus didžiausio rekreacinio potencialo teritorijas ir jų atsparumą 
rekreacinei apkrovai.  
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Skirtingoms vertybėms išsaugoti Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija (IUCN) 
suskirstė saugomas teritorijas į 6 kategorijas, kurios pasižymi tam tikru saugojimo objektu ir 
saugojimo režimu. Visų kategorijų saugomose teritorijose (išskyrus I a kategoriją) rekreacinė 
veikla yra galima tam tikru teisiškai nustatytu lygiu. Iš šios saugomų teritorijų klasifikacijos 
galima būtų išskirti tris kategorijas, kuriose turizmas ir rekreacija yra reglamentuota kaip 
prioritetinė veiklos organizavimo kryptis (Eagles ir kt., 2002; Protected areas, 2018): 
nacionaliniai parkai (II kategorija), gamtos paminklai (III kategorija) ir saugomos 
kraštovaizdžio arba jūrų akvatorijų teritorijos (V kategorija). Rekreacija minėtose saugomose 
teritorijose atlieka apsauginę, visuomenės informavimo ir vieningos bendruomenės kūrimo 
funkciją (Spenceley ir kt., 2017). 

Lietuvos saugomos teritorijos įsteigtos unikaliose šalies vietose, kuriose saugomi tiek 
gamtos, tiek kultūrinio paveldo kompleksai ir objektai. Ne visos šios vertybės pritaikomos 
visuomenės poreikiams. Lankytojų edukacijai ir rekreaciniams poreikiams tenkinti labiau-
siai turėtų būti pritaikomos nacionalinių bei regioninių parkų teritorijos, kuriose išskirtos 
išsaugančios, apsaugančios, rekreacinės ir ūkinės zonos lemia galimą veiklos diferenciaciją 
(Lietuvos Respublikos..., 1993). Saugomas teritorijas administruojančiose institucijose bei 
tarp mokslininkų populiarėja požiūris, kad saugoti ir riboti žmonių veiklą derėtų ne 
stichiškai, o racionaliai – tiek, kiek iš tiesų reikia, tuo pačiu leidžiant žmonėms pažinti, geriau 
suvokti saugomas kraštovaizdžio vertybes. Tam būtina kurti rekreacinę infrastruktūrą, 
įvairiomis priemonėmis skatinti lankymą, kartu reguliuojant rekreacinių išteklių naudojimą 
(Darnus vystymasis..., 2014; Dėl nacionalinės..., 2003; Gurskienė ir kt., 2008). 

Nepaisant to, kad valstybiniai parkai pasižymi patraukliais gamtinių ir kultūrinių 
vertybių kompleksais, kai kurie jų yra lankomi mažiau dėl įvairių priežasčių (rekreacinės 
pasiūlos, viešinimo, administravimo, projektavimo ir kt.). Reikėtų pabrėžti, kad dėl nustaty-
to saugojimo režimo kai kurios valstybinių parkų teritorijos ir neturi būti pritaikomos lanky-
mui – rezervatai, nors ir yra įdomūs dėl išlikusio gamtos natūralumo, atlieka konservacinę 
funkciją, žmonių veikla juose turi būti ribojama. Lankomumui svarbi ir valstybinių parkų 
geografinė padėtis – užimamas žemėvaizdis, išsidėstymas šalies teritorijoje, padėtis miestų 
sistemos atžvilgiu (Kriaučiūnas, 1999). Valstybiniai parkai, esantys netoli didelio miesto, 
sulaukia itin daug lankytojų. Nors intensyvi rekreacija turi ir neigiamų padarinių, pavyz-
džiui: sunkiai reguliuojamas lankytojų skaičius, rekreacinė digresija, miestų plėtros grėsmė, 
didėjanti tarša, invazinių rūšių atsiradimas, įvairūs vandalizmo atvejai ir kt., tačiau reikėtų 
atsižvelgti ir į teigiamą jos poveikį šioms teritorijoms (Kavaliauskas ir kt., 1989; Trzyna ir kt., 
2014; Vengrauskas ir kt., 2002). Dėl išskirtinės padėties priemiestinės saugomos teritorijos 
suteikia galimybę daug didesniam žmonių skaičiui pajusti gamtinės aplinkos vertę, 
susipažinti su ja. Stebima tendencija, kad miestuose gyvenantys žmonės vis daugiau kalba 
apie saugomų teritorijų poreikį. Sąmoningi, edukuoti miestiečiai daro didžiulę įtaką 
aplinkosauginės politikos formavimui, investicijų į saugomas teritorijas pritraukimui. 
Visuomenės palaikymas didesnio saugomų teritorijų vystymo, finansavimo idėjai negali būti 
ignoruojamas valdžios institucijų. Taigi pasaulyje populiarėja nuomonė, jog didėjančio 
miestiečių susidomėjimo saugomomis teritorijomis nereikėtų vertinti vien neigiamai 
(Zawilińska ir kt., 2014).  

Į gamtines teritorijas, esančias netoli didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus ir Kauno, 
atvyksta nemaža dalis miestiečių, norinčių pakeisti nuolatinę savo gyvenamąją aplinką, 
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pailsėti, susipažinti su saugomomis vertybėmis. Potencialiomis lankytinomis vietomis jiems 
tampa nuo miesto netoli esančios, išraiškingų reljefo formų, miškingos, vandens pramogoms 
tinkamos ir atokumo, ramybės pojūtį sukeliančios teritorijos (Kriaučiūnas, 1999). Tokiais 
rekreacinės vietovės bruožais labiausiai pasižymi upių slėnių kraštovaizdyje įsteigtos 
saugomos teritorijos. Todėl šiame darbe pasirinktas tyrimo objektas – Neries ir Nemuno 
kilpų regioninių parkų teritorijos.  

Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų gamtinės, kultūrinės vertybės daro įtaką šių 
teritorijų rekreaciniam potencialui, t. y. parko rekreacinio pajėgumo laipsniui, teritorijos 
rekreacinėms savybėms. Nepaisant panašaus kraštovaizdžio tipo, Neries ir Nemuno kilpų 
regioninių parkų teritorijose yra nevienodai realizuojamas rekreacinis potencialas. Dėl šios 
priežasties darbe iškeliama hipotezė, kad dviejų priemiestinių regioninių parkų teritorijos 
turi didelį rekreacinį potencialą, tačiau jis nėra vienodai panaudojamas. 

Šio darbo tikslas – prisidėti prie pažintinio turizmo sąlygų saugomose teritorijose 
gerinimo. Tam, kad būtų įgyvendintas tikslas, reikėjo: a) atlikti pasirinktų parkų rekreacinio 
potencialo vertinimą, b) atlikti socioekonominį lankytojų vertinimą apie rekreacijos galimybes. 

Su įvairių teritorijų rekreacinio potencialo tyrimais yra susiję nemažai Lietuvos 
aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų (Deleckytė, 2006; Laukaitytė, 2009; Meilutė ir kt., 2014; 
Užameckytė, 2009). Juose pateikiamos rekreacinio potencialo, rekreacinių išteklių ir infra-
struktūros vertinimo metodologijos, rekreacinės digresijos nustatymo, saugomų teritorijų 
lankytojų preferencijų tyrimo būdai. Vis dėlto juose trūksta kompleksinės teritorijų ir jose 
kylančių problemų analizės. Šiame darbe pateiktas įvairiapusis Neries ir Nemuno kilpų 
regioninių parkų rekreacinio potencialo vertinimas, panaudojus erdvinę kraštovaizdžio 
elementų, apklausos duomenų ir mokslinių bei teisinių šaltinių analizę. Tokie teoriniai ir 
praktiniai saugomų teritorijų būklės ir potencialo realizacijos tyrimai turėtų būti atliekami 
visose Lietuvos kompleksinėse saugomose teritorijose (valstybiniuose parkuose, biosferos 
rezervatuose), siekiant visaverčio šių teritorijų funkcionavimo ir visos sistemos progreso. 

Tyrimo metodika 

Rekreacinis potencialas apibūdina teritorijos patrauklumą lankytojams, rekreacinei 
veiklai tinkamų išteklių visumą. Nustatant teritorijos rekreacinį potencialą, dažniausiai išski-
riamos tokios jo dedamosios: teritorijos geografinė padėtis, pasiekiamumas, kraštovaizdžio 
ypatybės (reljefas, žemėnauda, hidrografinis tinklas), biologinės įvairovės, gamtos ir kultū-
ros paveldo vertybių gausa, klimatas, rekreacinės infrastruktūros išvystymas bei rekreacija 
suinteresuotų asmenų ar grupių veikla (Kaya ir kt., 2009; Kavaliauskas, 1971; Lietuvos 
turizmo..., 2011; Spenceley ir kt., 2017; Weyland, 2014;). Kalbant apie saugomas teritorijas, 
svarbus ir tinkamas jos administravimas, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose 
numatytų sprendinių įgyvendinimas, rekreacinės digresijos – aplinkos savybių pakitimo dėl 
rekreacinės veiklos – laipsnis. 

Vienas iš teritorijų rekreacinio potencialo vertinimo metodų (Certin ir kt., 2016) – 
pasirinktų kriterijų, įvertintų procentine išraiška, suma: kraštovaizdžio savybės (35 proc.), 
klimato savybės (25 proc.), teritorijos pasiekiamumas (20 proc.), rekreacinė infrastruktūra  
(20 proc.), negatyvieji rekreacijos faktoriai (iki -10 proc.). Rekreacinio potencialo vertinimas 
dažnai priklauso nuo mokslininko specializacijos, požiūrio. Pavyzdžiui, argentiniečiai  
F. Weylandas ir P. Laterra iškėlė natūralių aplinkos savybių reikšmę ir vertino tik tam tikrus 
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gamtinio kraštovaizdžio komponentus (naudodamiesi kasmetinės terminės amplitudės, 
reljefo išraiškingumo, hidrografinio tinklo tankumo, vegetacijos periodo trukmės, miškingu-
mo ir kitais duomenimis). Visgi naudojant prieš tai minėtą metodiką, rekreacinis teritorijos 
potencialas įvertinamas kompleksiškiau. 

VšĮ „Turizmo plėtros instituto“ darbuotojų parengtoje studijoje (Lietuvos turizmo..., 
2011) yra pateikiama Lietuvos turistinio potencialo vertinimo metodika. Joje akcentuojamas 
kompleksiškas turistinio potencialo komponentų vertinimas, susidedantis iš dviejų etapų – 
turizmo išvystymo (išteklių) ir bendro patrauklumo (remiantis kultūros ir gamtos vertybių 
statusu) vertinimo savivaldybių lygmeniu.  

Profesorius P. Kavaliauskas (Kavaliauskas, 1971) apibūdina balinės ir tipologinės 
kraštovaizdžio rekreacinio vertinimo metodologijos privalumus bei trūkumus. Autorius 
išskiria taikomosios kraštovaizdžio geografijos metodą, kaip tinkamiausią rekreaciniam 
teritorijos vertinimui. Naudojant šį metodą, išskiriami teritoriniai vienetai, kurie vertinami 
pagal specialiai parinktus kriterijus, geriausiai apibūdinančius atskirų kraštovaizdžio 
komponentų rekreacinį potencialą. 

Vertinant teritorijos rekreacinį potencialą, dažnai pastebimas skirtumas tarp galimo 
(teorinio) teritorijos rekreacinio pajėgumo ir realių teritorijos rekreacinio funkcionavimo 
galimybių. Šie skirtumai susidaro dėl žmogiškųjų bei finansinių išteklių trūkumo, neraciona-
laus jų paskirstymo ir kitų priežasčių. Siekiant visapusiškai įvertinti rekreacinį potencialą  
ir jo panaudojimą, darbe analizuojami ne tik gauti rekreacinio potencialo rajonai (remiantis 
kokybiniais ir kiekybiniais duomenimis), bet ir teritorijų pritaikymas lankymui, lankytojų 
nuomonė ir poreikiai. 

Identifikavus svarbiausias rekreacinio potencialo dedamąsias dalis, t. y. kokie krašto-
vaizdžio gamtiniai, antropogeniniai ištekliai ir kiti aplinkos komponentai labiausiai daro įta-
ką rekreaciniam potencialui, naudotas loginio modeliavimo metodas. Pagrindinis rekreacinį 
teritorijos potencialą lemiantis veiksnys – estetinė kraštovaizdžio vienetų (rekreacinių 
išteklių) vertė, todėl didžiausias svertinis balas skirtas reljefo išraiškingumui. Miškingos 
teritorijos sukuria natūralios, poilsiui tinkamos ir ramybės pojūtį suteikiančios vietos įspūdį. 
Todėl antras pagal svarbą vertinimo kriterijus – miškų rekreacinis patrauklumas. Kadangi 
abu tiriami regioniniai parkai yra upių slėnių kraštovaizdyje, hidrografinio tinklo diferen-
ciacija parkuose nedidelė, susidaro nežymūs rekreacinio patrauklumo skirtumai. Tai nulėmė 
mažesnį šio rekreacinio ištekliaus svertinį balą bendrame vertinime. Parkuose esanti rekrea-
cinė infrastruktūra ir teikiamų rekreacinių paslaugų gausa, autorių nuomone, yra šiek tiek 
mažiau svarbūs antropogeniniai saugomų teritorijų rekreaciniai ištekliai, todėl jiems 
suteikiamas mažesnis svertinis balas nei reljefo sąskaidai ar miškų rekreaciniam patrauklu-
mui. Vertinant parkų rekreacinį potencialą, nėra atsižvelgiama į klimatines sąlygas,  
nes tiriamų parkų teritorijose jų skirtumai per maži. Reikėtų pastebėti, kad autoriai darbe 
vertina visas pasirinktų regioninių parkų teritorijas, neatsižvelgdami į apsaugos statusą 
(neeliminuodami rezervatinių ir kitų nerekreacinės paskirties teritorijų). 

Rajonuojant Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų teritorijas pagal reljefo 
išraiškingumo laipsnį, buvo naudoti reljefo polinkių kampų duomenys, gauti panaudojus 
erdvinių duomenų manipuliavimo įrankius. Remiantis reljefo formų klasifikacija pagal 
šlaitų polinkio kampus (Kavoliutė, 2004) buvo išskirtos keturios rajonų kategorijos:  

• neišraiškingas (0–3 ° polinkio kampas); 
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• mažai išraiškingas (4–7 ° polinkio kampas); 
• vidutiniškai išraiškingas (8–15 ° polinkio kampas); 
• išraiškingas (> 15 ° polinkio kampas). 
Rajonuojant Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų teritorijas pagal miškų 

rekreacinio patrauklumo laipsnį, naudoti Miškų kadastre pateikiami miškų sklypų rūšinės 
sudėties ir amžiaus duomenys. Turint omenyje, kad rekreacinei veiklai geriausiai tinka 
šviesūs ir sausi miškai, buvo išskirtos keturios rajonų kategorijos pagal miškų rūšinę sudėtį 
(nuo labai didelio iki mažo rekreacinio patrauklumo miškų):  

• vyrauja pušys (90–100 proc.) ar ąžuolai (90–100 proc.);  
• vyrauja pušys (60–80 proc.) ar ąžuolai (60–80 proc.) su kitų lapuočių priemaiša;  
• vyrauja pušys (70–100 proc.) su eglių, beržų ir kitų lapuočių priemaiša;  
• vyrauja eglės (40–100 proc.) arba lapuočiai (50–100 proc.) be pušies ar ąžuolo 

priemaišos. 
Miškai taip pat vertinti pagal amžių, suskirstant juos į keturias brandumo grupes: 
• brandus (> 100 m.); 
• bręstantis (71–100 m.); 
• pusamžis (40–70 m.); 
• jaunuolynas (< 40 m.). 
Darant prielaidą, kad rekreaciniam potencialui didžiausią įtaką daro reljefas ir miškai, 

rekreacinio potencialo rajonų fizinėms riboms nustatyti buvo naudojami erdvinių duomenų 
manipuliavimo įrankiai, kuriais atrinktos vietos, persidengiančios reljefo išraiškingumo ir 
miškų rekreacinio patrauklumo rajonavimuose. Šių arealų ribos generalizuotos. Bendram 
rekreacinio potencialo vertinimui sudaryta vertinimo skalė šiems rodikliams: hidrografinis 
tinklas, rekreacinė infrastruktūra (pažintiniai takai, stovyklavietės, poilsiavietės, kelių 
tinklas, lankytini objektai) ir socialiniu-ekonominiu atžvilgiu rekreaciškai vertingos vietos 
(maitinimo, apgyvendinimo ir kitos su rekreacija susijusias paslaugas teikiančios įmonės). 
Vertintas nustatyto rajono ribose esančių šių komponentų buvimas, gausa (1 lentelė). 

Siekiant išsiaiškinti, kaip realiai yra vertinama rekreacinė infrastruktūra, kaip parkų 
lankytojai suvokia šių saugomų teritorijų vertybes ir nori prisidėti prie jų išsaugojimo bei 
gerinimo, buvo atliekama abiejų regioninių parkų lankytojų apklausa ir gautų duomenų 
kiekybinė ir kokybinė analizė. Abiejų apklausų duomenys taip pat buvo analizuojami 
palyginamuoju metodu, siekiant atskleisti parkų pritaikymo rekreacinei veiklai praktikos 
panašumus, skirtumus bei problematiką. Darbo rezultatų patikimumui įtakos turėjo nevie-
noda Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų lankytojų apklausos imtis. Neries regioninio 
parko lankytojų apklausos duomenys patikimesni, išsamesni. Tuo tarpu Nemuno kilpų 
regioninio parko lankytojai buvo pasyvesni, per vienodą laiko tarpą į anketą atsakė mažiau 
respondentų. Iš viso buvo apklausta 100 Neries regioninio parko lankytojų ir 37 Nemuno 
kilpų regioninio parko lankytojai. Apklausa atlikta dviem būdais: 

1) Tiesiogiai apklausiant lankytojus Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų 
teritorijoje (Neries regioniniame parke – Dūkštos pažintiniame take, Nemuno 
kilpų regioniniame parke – Žvėrinčiaus pažintiniame take ir Birštone). 

2) Internetinės apklausos būdu – klausimynu buvo pasidalyta Neries ir Nemuno 
kilpų regioninių parkų internetiniuose puslapiuose bei socialinio tinklo Facebook 
paskyrose. 
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Apklausa sudaryta iš 18 klausimų. 11 jų buvo uždari ir 7 atviri (atvirais klausimais 
siekta gauti platesnius, individualius atsakymus, parodančius respondento asmeninį tam 
tikrų reiškinių, problemų suvokimą). Pirmoji klausimyno dalis buvo susijusi su konkrečiu 
regioniniu parku: kaip lankytojai vertina Neries arba Nemuno kilpų regioninių parkų 
rekreacinę infrastruktūrą, kokius rekreacinius išteklius lankytojai labiausiai vertina, kokie 
buvo jų atvykimo tikslai ir pan. Antrojoje klausimyno dalyje nagrinėjamas bendras lankytojų 
požiūris į Lietuvos saugomas teritorijas, pažintinio turizmo galimybes ir asmeninį 
prisidėjimą prie rekreacinių sąlygų regioniniuose parkuose pagerinimo. 

1 lentelė. Rekreacinio potencialo vertinimo schema 

Table 1. Recreational potential assessment scheme 

VERTINIMO 
RODIKLIAI 

Assessment indicators 

REKREACINIS POTENCIALAS 
Recreational potential 

Mažas 
potencialas 

Low potential 

Vidutinis 
potencialas 

Average potential 

Didelis potencialas 
High potential 

Labai didelis 
potencialas 

Very high potential 

Reljefo išraiškingumas 
Expression of relief 

(viso: 0,4 balo) 

Neišraiškingas 
(polinkio 

kampas  < 3°) 

Mažai 
išraiškingas 

(polinkio 
kampas 4-7°) 

Vidutiniškai 
išraiškingas 

(polinkio kampas 
8-15°) 

Išraiškingas 
(polinkio kampas 

>15°) 

0,1 balo 0,2 balo 0,3 balo 0,4 balo 

M
iš

kų
 re

kr
ea

ci
ni

s 
pa

tr
au

kl
um

as
 

Re
cr

ea
tio

na
l a

ttr
ac

tiv
en

es
s 

of
 fo

re
st

s 
(v

is
o:

 0
,3

 b
al

o)
 

Miškų rūšinė 
sudėtis 

Type of forests 
(viso: 0,2 balo) 

Nėra miškų 
Eglynai su 
lapuočių 
priemaiša 

Pušynai ir/ar 
ąžuolynai su 

lapuočių priemaiša 

Pušynai ir/ar 
ąžuolynai 

0 balų 0,05 balo 0, 1 balo 0,2 balo 
Miškų brandumas 

Age of forests 
(viso: 0,1 balo) 

Nėra miškų < 40 m. 40 - 100 m. > 100 m. 

0 balų 0,05 balo 0,075 balo 0,1 balo 

Hidrografinio tinklo ypatumai 
Features of hydrographic network 

(viso: 0,1 balo) 

Nėra vandens 
telkinių 

Rajone yra 
numelioruotų 

upelių ar 
tvenkinių 

Rajone yra 
vingiuotumo 
nepraradusių 

Neries/Nemuno 
intakų ar ežerų 

Rajonas ribojasi su 
Nerimi/Nemunu 

0 balų 0,05 balo 0,075 balo 0,1 balo 

Rekreacinės infrastruktūros 
išvystymas 

Development of recreational 
infrastructure 

(viso: 0,1 balo) 

Nėra rekreacinės 
infrastruktūros 

ar lankytinų 
objektų 

1 lankytinas 
objektas be 
rekreacinės 

infrastruktūros 

2-3 lankytini 
objektai su 
rekreacine 

infrastruktūra 
aplinkui 

> 3 lankytini objektai 
ir/ar pažintinio tako 

trasa, kita 
infrastruktūra 

0 balų 0,05 balo 0,075 balo 0,1 balo 

Rekreacinių paslaugų gausa 
Quantity of recreational services 

(viso: 0,1 balo) 

Nėra rekreacines 
paslaugas 
teikiančių 
subjektų 

1 rekreacines 
paslaugas 
teikiantys 
subjektas 

2-3 rekreacines 
paslaugas 
teikiantys 
subjektai 

> 3 rekreacines 
paslaugas teikiantys 

subjektai 

0 balų 0,05 balo 0,075 balo 0,1 balo 
IŠ VISO: 

Total 
(1,0 balas) 

0,0 – 0,3 balo 0,31 – 0,549 balo 0,55 – 0,749 balo 0,75 – 1,0 balas 
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Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų rekreacinio potencialo vertinimas 

Reljefo išraiškingumo palyginimas 

Rekreacinį potencialą stipriausiai lemiantis veiksnys – reljefo išraiškingumas. Kuo 
didesni šlaitų polinkio kampai ir peraukštėjimo laipsnis, tuo reljefas vaizdingesnis. Dideli 
kontrastai tarp kalvų, raguvų ir upių slėnių labiausiai traukia Neries ir Nemuno kilpų 
regioninių parkų lankytojų dėmesį. 

Atlikus erdvinį Neries regioninio parko reljefo išraiškingumo modeliavimą, paaiškėjo, 
kad didžiausią rekreacinį potencialą turinčios vietos yra ties didžiausiais Neries kilpų vin-
giais (išorine dalimi), kur upė giliai įsigraužusi į aukštas kalvas (smėlingos nuogulos lengvai 
ardomos tekančio vandens erozijos) (1 pav.). Čia, iškart palei Nerį, šlaitai staigiai statėja, ypač 
ties Karmazinais, Airėnais ir Papiškėmis. Neries intakai – Dūkšta, Elna, Vaigalė, Koplyčian-
ka, Čekonė ir Bražuolė, tirpstant ledynams buvusios galingos upės, – suformavo išraiškingus 
raguvotus slėnius. Šiuo metu nedidelės Dūkštos upės slėnyje išlikę didžiuliai reljefo 
peraukštėjimai (net 35–36 m ties Karmazinų ir 14–15 m ties Dūkštų atodangomis). Tai vienos 
mėgstamiausių lankomų parko vietų. 

 

1 pav. Neries regioninio parko reljefo išraiškingumo rajonavimas 

Fig. 1. The regioning of the expression of Neris regional park relief 
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Išraiškingiausiais paviršiaus peraukštėjimais ir reljefo formų įvairove, unikalumu 
išsiskiriančių Neries regioninio parko arealų vertę įrodo draustinio statuso suteikimas. 
Neries regioninio parko teritorijoje nėra geomorfologinių draustinių, tačiau kompleksiniai 
Elniakampio, Kulio, Sviliškių, Dūkštų kraštovaizdžio draustiniai apima tiek gamtinę 
(įskaitant geomorfologinę), tiek kultūrinę vertę turinčias parko teritorijas (Dėl regioninių..., 
1992). Didžioji dalis išraiškingiausio reljefo rajonų patenka į minėtų draustinių ribas. 

Per daugelį metų Nemunas keitė savo vagą. Upė senovėje vingiavo dar smarkiau ir 
išgraužė įspūdingą slėnį. Ties buvusio Nemuno pakrantėmis (dabar antroji terasa) šiuo metu 
ir pasiliko pačios išraiškingiausios Nemuno slėnio vietos (2 pav.).  

 
2 pav. Nemuno kilpų regioninio parko reljefo išraiškingumo rajonavimas 

Fig. 2. The regioning of the expression of Nemunas loops regional park relief 

Senųjų meandrų fragmentai matomi Punios kilpoje, prie Pelekonių ir kitur, maždaug 
1,5–2 km atstumu nuo dabartinės upės vagos. Nemuno kilpų regioniniame parke išraiškin-
giausio reljefo arealai taip pat nusidriekę Verknės, Ošvenčios slėniais, Škėvonių apylinkėse 
(čia yra Škėvonių geomorfologinis draustinis (Dėl Nemuno..., 1997; Lietuvos Respublikos..., 
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2018), saugantis Škėvonių atodangą, Škėvonių gūbrį bei jo aplinką ir raiškų erozinį Birštono 
atragį). Šiaurrytinėje Nemuno kilpų regioninio parko dalyje yra Daukantų geomorfologinis 
draustinis, kuriame saugomas unikalus erozinis Nibrių atragis, raiški erozinė Daukantų 
dubuma, stačiašlaitis Jieznelės slėnis ir griovomis bei raguvomis išraižyti Nemuno slėnio 
šlaitai. Į Kalvių, Prienų šilo, Verknės, Punios, Naravų ir Siponių kaimų kraštovaizdžio 
draustinius įeinantys išraiškingiausio reljefo rajonai turi pripažintą geomorfologinę vertę. 

Nemuno kilpų regioniniame parke vyrauja neišraiškingo reljefo plotai (43 proc.). Parko 
teritorijoje Nemunas ir Verknė skrodžia lyguminį prieledyninių ežerų suformuotą reljefą. 
Rytinėje regioninio parko dalyje – Jiezno–Stakliškių moreninė plynaukštė, šiaurinėje – 
Pakuonio moreninė lyguma, pietinėje – Simno–Balbieriškio limnoglacialinė lyguma (Baškytė 
ir kt., 2000; Nemuno kilpų..., 2018). Taigi parko ruože esančios Nemuno apylinkės – daugiausia 
lyguminės. Tai tankiau apgyvendintos, pievų ir dirbamų laukų teritorijos. Kalbant apie Neries 
regioninį parką, stambūs neišraiškingo reljefo rajonai koncentruojasi šiaurinėje parko dalyje, 
palei Nerį iki Panerių kilpos pietinės dalies, kur buvo susiformavęs prieledyninis baseinas. 

Nemuno kilpų regioninio parko reljefas yra mažiau išraiškingas (11 proc. viso parko 
ploto užima išraiškingiausi rajonai). Neries regioninio parko reljefas trečdalyje parko yra 
labai kontrastingas ir raiškus (31 proc.), o Nemuno kilpų regioniniame parke išraiškingos 
vietos – parko pakraščiuose, o ypač lankytojus traukiančios geomorfologinės vietos – ties 
atodangomis. 

Miškų rekreacinio patrauklumo palyginimas 

Miškai yra svarbus Lietuvos kraštovaizdžio elementas, rekreacinei vietovei 
suteikiantis natūralumo, ramybės įvaizdį. Todėl antruoju rekreacinio potencialo vertinimo 
komponentu pasirinktas miškų rekreacinis patrauklumas, vertintas pagal miškų rūšinę 
sudėtį ir brandumą. 

Neries regioninio parko miškai, išsidėstę vientisesniais plotais, sudaro kone ištisą 
miškų masyvą. Tuo tarpu Nemuno kilpų regioniniame parke miškai vietomis stipriai 
fragmentuoti, todėl jų rekreacinis patrauklumas šiek tiek mažesnis. Nevienalytiškumą lemia 
Nemuno kilpų regioniniame parke labiau išplėtotas miestų ir kaimų tinklas. Gyvenamosios 
teritorijos čia daug didesnės nei Neries regioniniame parke. Prienų ir Birštono apylinkės 
tankiai apgyvendintos, o Neries regioniniame parke gyvenvietės mažos, pavienės, tankesnis 
užstatymas tik ties Pugainiais ir ties Šilėnais, Rykantais (pietinėje parko dalyje). Taigi 
natūralu, kad Neries regioninis parkas išliko žymiai miškingesnis, medynai čia brandesni. 

Neries regioninio parko rekreacijai patraukliausių pušynų yra kur kas daugiau nei 
Nemuno kilpų regioniniame parke (Neries – 39 proc., Nemuno kilpų – 20 proc. viso miško 
ploto). Lankytojams patraukliausios Neries regioninio parko miškingos vietos – ties pačiais 
Neries vingiais (3 pav.). Didesni arealai išsiskiria šiaurinėje parko dalyje. Į pietus nuo 
Šiurmonių vyrauja vidutinio patrauklumo miškai. 

Nemuno kilpų regioniniame parke didžiausio rekreacinio potencialo miškai yra 
nusidriekę į pietvakarius nuo Prienų (Prienų šilas, Žiegždrių miškas), šiaurės rytine parko 
dalimi (Pelekonių ir Kalvių miškuose) bei, kaip ir Neries regioniniame parke, – palei 
Nemuno vingius (daugiausia vidinėse kilpų dalyse) (4 pav.). 

Taip pat svarbu įvertinti miškų amžių – kuo senesni medynai, tuo miškas 
patrauklesnis lankytojams. Neries regioniniame parke brandžių medynų plotai kur kas 
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didesni, vientisesni. Remiantis Valstybinio miškų kadastro duomenimis, seniausi Neries 
regioninio parko miškai – ąžuolynai, kurių vidutinis amžius yra 152 metai (tai daugiau nei 
dvigubai senesni medynai nei kitos rūšies miškų plotų). Didžiausi brandžių miškų plotai yra 
Ąžuolyne – vakarinėje jo dalyje yra Dūkštų gamtinis rezervatas, daugiau nei 250 metų 
ąžuolų bendrijai išsaugoti. Taip pat Panerių miškuose nuo Vepriškių ežerų iki Saidės upelio 
pietuose. Brandūs ir Elniakampio kilpoje augantys miškai. Taigi seniausi Ąžuolyno ir 
Panerių miško pietinėje regioninio parko dalyje plotai sutampa su didžiausio rekreacinio 
potencialo miškų arealais, išskirtais pagal rūšinę sudėtį. 

 
3 pav. Neries regioninio parko miškų rekreacinio potencialo rajonavimas 

Fig. 3. The regioning of Neris regional park recreational potencial of forests 
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4 pav. Nemuno kilpų regioninio parko miškų rekreacinio potencialo rajonavimas 

Fig. 4. The regioning of Nemunas loops regional park recreational potencial of forests 

Nemuno kilpų regioniniame parke brandžių medynų plotai mažesni. Seniausi 
ąžuolynai auga Punios šile, pietinėje Prienų šilo dalyje ir Siponių miško rytuose. Parke 
vyrauja didelio rekreacinio potencialo miškų rajonai, kurie ir pasižymi brandumo savybe. 
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Vertinant miškų rekreacinį patrauklumą pagal medyno rūšinę sudėtį, Punios šilo 
miškai priskiriami daugiausia vidutinio rekreacinio patrauklumo miškams. Tą lėmė 
lapuočių medžių, augančių drėgnesniuose dirvožemiuose, gausa. Vis dėlto Punios šilas – 
viena patraukliausių parko vietų. Būtent atokumas, maža antropogenizacija tapo šios 
teritorijos biologinės įvairovės gausos priežastimi. Žmogaus ūkinės veiklos ribojimas lėmė 
brandžių medynų išlikimą. Sąmoningai mažai išvystyta rekreacinė infrastruktūra šile yra 
šios teritorijos privalumas. 

Abiejuose regioniniuose parkuose mažo rekreacinio potencialo miškų plotai yra 
nedideli, dažniausiai pavieniai, parkų pakraščiuose. Nemuno kilpų regioniniame parke 
mažo patrauklumo medynų plotų yra ir Balbieriškio, Punios kilpų centrinėse dalyse, kur 
vyrauja tamsūs eglynai. Taip pat mažiausiai patrauklūs Neries ir Nemuno vagoje susifor-
mavusių salų menkaverčiai medynai. 

Taigi Neries ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose vyrauja labai didelio ar didelio 
rekreacinio potencialo miškai, t. y. šviesūs ir brandūs pušynai bei galingi šimtamečiai ąžuo-
lynai. Nepatrauklūs drėgni jaunuolynai nedideliais ploteliais auga parkų pakraščiuose, 
arčiau urbanizuotų teritorijų. 

Galutinis rekreacinio potencialo palyginimas 

Vandens telkiniai dažniausiai asocijuojasi su poilsiu, laisvalaikiu, pramogomis, turi 
didelės įtakos teritorijos rekreaciniam potencialui. Nagrinėjami parkai šiuo aspektu tikrai 
patrauklūs – vingiuojančios didžiosios Lietuvos upės, natūralumą išlaikę jų intakai bei 
ežerai, tvenkiniai – lankytojų traukos objektas. 

Rekreaciniam patrauklumui įtakos taip pat turi socialinė-ekonominė regioninių parkų 
teritorijų aplinka. Teritorija yra patraukli keliaujantiems, jeigu joje gerai išvystyta rekreacinė 
infrastruktūra, pritaikyta gamtos, kultūros paveldo objektams lankyti. Šiais laikais didėja 
teikiamų aptarnavimo paslaugų reikšmė. Praleidę laiką gamtoje, susipažinę su teritorijos 
vertybėmis, turistai domisi apgyvendinimo, maitinimo, edukacijos (amatų mokymas, 
muziejai ir pan.) paslaugų, laisvalaikio pramogų (dviračių, baidarių ar kitos įrangos nuoma 
ir kt.) teikimu. Taip teritorija pažįstama kompleksiškai – per įvairaus pobūdžio patyrimus. 

Įvertinus visus minėtus rekreacinio potencialo komponentus, buvo atliktas Neries 
regioninio parko rekreacinio potencialo vertinimas. Išryškėjo keturi stambūs labai didelio 
potencialo arealai (5 pav.). Pirmasis yra nusitęsęs Ąžuolyno–Bradeliškių–Karmazinų krypti-
mi. Tai išraiškingu Dūkštos slėniu, brandžiais ąžuolynais ir didžiausia lankytinų objektų 
gausa pasižyminčios vietos. 

Antras arealas – miškingos Karmazinų ir Elniakampio ežero apylinkės, kuriose įrengti 
net du pažintiniai takai. Šie du arealai kartoschemoje papildomai paryškinti kaip turintys 
didžiausią rekreacinį potencialą. Šiose teritorijose labiausiai išvystyta rekreacinė infrastruk-
tūra, teikiama daugiausia rekreacinių paslaugų viso parko kontekste. 

Pietrytinėje parko dalyje išryškėja trečias labai didelio rekreacinio potencialo arealas. 
Šios teritorijos rekreacinį patrauklumą lemia kontrastinga stačiašlaičių kalvų ir lyguminės 
Neries pakrantės sandūra. Miškingi reljefo pažemėjimai čia papelkėję. Šilėnų kaimas 
pasižymi didele kultūros paveldo gausa.  
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Kairiajame Neries krante, maždaug 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Panerių, įrengta 
poilsiavietė, Panerių miško apžvalgos bokštas ir Kairiojo Neries kranto turizmo trasos 
vakarinė dalis. Stačiašlaitė Neries pakrantė ir brandūs pušynai sudaro dar vieną labai didelio 
rekreacinio potencialo arealą. Čia nėra teikiamų su rekreacija susijusių paslaugų, tačiau 
išskirtinumo šiam arealui suteikia atokumas ir išraiškinga gamta. 

 
5 pav. Neries regioninio parko rekreacinis potencialas 

Fig. 5. Recreational potential of Neris regional park 
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Neries regioniniame parke yra ir mažesnių labai didelio rekreacinio potencialo arealų – 
šiaurinėje parko dalyje Airupės slėnyje, Žalgirio, Ausiutiškių, Papiškių–Paneriškių apylinkė-
se ir pietinėje parko dalyje esančiuose Girulių miškuose. Jų vertę nulemia reljefo sąskaida  
ir brandžių, šviesių – rekreacijai tinkamų – miškų gausa. Vis dėlto čia nėra lankytinų objektų, 
todėl tokius nedidelius arealus yra prasmingiau palikti neįrengtus rekreacine infrastruktūra. 
Lankymasis šiose teritorijose yra leistinas, todėl norintys susipažinti su gamtinėmis verty-
bėmis gali keliauti savarankiškai. 

Didelio rekreacinio potencialo rajonai užima daugiausia (48 proc.) Neries regioninio 
parko ploto. Tai kiek mažiau raiškaus reljefo, įvairiarūšių medynų teritorijos. Matoma 
tendencija, jog vyrauja natūralios gamtinės teritorijos su pavieniais lankytinais objektais bei 
pažintinių takų atkarpomis.  

Stambesni vidutinio rekreacinio potencialo rajonai išsidėstę Verkšionių–Panerių, 
Sarginės, Pylimų kaimų apylinkėse, šiaurrytinėse Ąžuolyno bei Šilėnų miškų dalyse. Šie are-
alai daugeliu atvejų pasižymi tik vienu kuriuo nors kriterijumi, pavyzdžiui – Ąžuolynas 
išsiskiria miškų brandumo savybe, Šilėnų miškas – gana išraiškingu reljefu, Verkšionių–
Panerių ruožas – vingiuota Neries pakrante ir pribręstančiu medynu. Tačiau šiose vietose 
nėra viso nagrinėjamų rekreacinio potencialo savybių komplekso, todėl teritorijų patrauk-
lumas čia nedidelis. 

Dėl itin miškingos parko teritorijos ir raiškaus Neries slėnio reljefo, mažiausio 
rekreacinio potencialo teritorijų Neries regioniniame parke labai nedaug. Didžiausias mažo 
rekreacinio potencialo rajonas – šiaurės vakarinėje parko dalyje, Zabarijos kaimo apylinkėse. 
Šiame areale vyrauja užstatytos teritorijos ir dirbami laukai, nėra lankytinų objektų. Panaši 
situacija ir rėžinio Buivydų kaimo apylinkėse, kuriose daug išlikusių žemės ūkiui naudo-
jamų teritorijų bei antropogenizuotų pievų. Kiti smulkūs mažo rekreacinio potencialo arealai 
yra išsidėstę apgyvendintose Paaliosės, Pugainių, Sviliškių ir rytinėje Šilėnų kaimo terito-
rijose. Neries vagoje esančios salos sunkiai prieinamos, apaugusios menkaverčiais medžiais, 
todėl taip pat mažai rekreaciškai vertingos. Taigi Neries regioniniame parke esančiuose 
mažo rekreacinio potencialo rajonuose rekreacinė veikla neturėtų būti vystoma. 

Nemuno kilpų regioniniame parke labai didelio rekreacinio potencialo rajonai yra 
vidutinio stambumo, nutolę vienas nuo kito nemažu atstumu (6 pav.). Galima suskirstyti šiuos 
rajonus į tris grupes: Kalvių–Palekonių miškų, Prienų šilo ir Punios kilpos apylinkių rajonai.  

Reljefo išraiškingumu ir rekreacijai tinkama infrastruktūra pasižymi Punios šilo 
pietinėje dalyje esantis arealas. Išskirtinumo šiai teritorijai suteikia smarkus Punios vingio 
susiaurėjimas. Dešiniajame Nemuno krante Punios kaimas įsikūręs iš tiesų išraiškingoje 
vietoje – Punelės upė čia suformavusi stačių šlaitų reljefą, slėnio miškuose auga šviesūs 
beveik 100 metų pušynai. Punioje esantis garsusis Punios piliakalnis traukia istorijos  
ir kultūros mėgėjus. Šiauriau Punios kilpos esančiame labai didelio rekreacinio potencialo 
areale reljefo bei miškų vertei atskleisti rekreacinė infrastruktūra nesukurta. 

Antras labai didelio rekreacinio potencialo rajonas – Prienų šile. Drubengio, Vadės 
upių išraižytas reljefas ir išlikę galingi brandūs pušynai, ąžuolynai – vienos patraukliausių 
parko vietų. Čia nėra daug kultūrinio paveldo bei rekreacinės infrastruktūros – potencialą 
nulemia vien tik gamtos unikalumas.  
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6 pav. Nemuno kilpų regioninio parko rekreacinis potencialas 

Fig. 6. Recreational potential of Nemunas loops regional park 

Nemuno kilpų regioniniame parke vyrauja didelio rekreacinio potencialo arealai  
(38 proc.). Daugeliu atvejų jie yra išsidėstę šalia jau minėtų didžiausio potencialo teritorijų, 
t. y. Punios kilpoje ir aplink ją, Prienų šile, šiaurinėje parko dalyje prie Kalvių ir Palekonių. 
Šie arealai taip pat išsiskiria didele gamtinio kraštovaizdžio verte. 
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Labiausiai išsiskiria abipus Birštono kilpos esantys didelio rekreacinio potencialo 
rajonai. Kiek mažesnę gamtinio kraštovaizdžio vertę atstoja smarkiai išvystyta rekreacinė 
infrastruktūra, kultūros paveldo vertybės ir teikiamos su rekreacija susijusios paslaugos.  
Dėl šių priežasčių kartoschemoje šis rajonas papildomai pažymėtas kaip vienas iš patrauk-
liausių Nemuno kilpų regioniniame parke. Birštono kurortas – lengvai pasiekiamas, 
natūralios gamtos apsuptyje įsikūręs poilsio ir laisvalaikio pramogų miestas. Visgi Birštono 
apylinkių priežiūra yra labiau savivaldybės iniciatyva, ne saugomos teritorijos prioritetas. 

Dar vienas didelio rekreacinio potencialo arealas – Verknės ir Nemuno santakoje. 
Verknė žemupyje smarkiai vingiuoja ir formuoja giliai slėniuotą paviršių. Nepaisant to, kad 
regioninio parko teritorijoje esanti Verknės slėnio dalis tik vietomis apaugusi medžiais  
(čia auga rekreaciniu požiūriu nepatrauklūs 40–70 metų amžiaus eglynai su lapuočių prie-
maiša), vandens turizmo mėgėjai dažnai keliauja šiuo rajonu, išsilaipinę apžiūri Jundeliškių 
dvarą bei Paverknių piliakalnį. 

Vidutinio rekreacinio potencialo teritorijos taip pat užima didelę dalį Nemuno kilpų 
regioninio parko (30 proc.). Tam įtakos turi nemaži lėkštais šlaitais pasižymintys reljefo 
plotai. Šiuose arealuose mažai išvystyta pažintinio turizmo infrastruktūra. Punios šilo centri-
nėje dalyje vyrauja įvairiarūšiai ir įvairiaamžiai miškai, tačiau juos lanko tik pavieniai 
laukinės gamtos mėgėjai, kuriems ramiai pasivaikščioti nereikia įrengtų takų ir teikiamų 
paslaugų. Priešinga situacija Siponių apylinkėse – čia esančiose gyvenvietėse vietiniai ver-
čiasi kaimo turizmu – teikia nakvynės, maitinimo paslaugas. 

Mažiausio rekreacinio potencialo Nemuno kilpų regioninio parko teritorijose vyrauja 
lyguminis paviršius, taigi šie plotai yra tankiau apgyvendinti, mažai miškingi. Daugeliu 
atvejų čia nėra įrengtų pasivaikščioti ar pasivažinėti dviračiais skirtų takų. Jų įrengimas 
pritrauktų aktyvų laisvalaikį mėgstančius lankytojus. Jei Naudžiūnų, Nemajūnų, Puzonių 
apylinkėse atsirastų rekreacines paslaugas teikiančių vietų (pvz., kaimo turizmo sodybų, 
amatininkų dirbtuvių), teritorijos galėtų būti lankomesnės. 

Taigi Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų rekreacinio potencialo rajonavimo 
rezultatai skiriasi (2 lentelė). Nemuno kilpų regioniniame parke labai didelio potencialo 
teritorijų mažiau (Nemuno kilpų – 11 proc., Neries – 20 proc.), jų plotai taip pat mažesni. 
Prienų šile bei Pelekonių, Kalvių miškuose esančiuose labai didelio rekreacinio potencialo 
rajonuose rekreacinės infrastruktūros praktiškai nėra. Neries regioniniame parke 
rekreaciškai patraukliausiose vietose matoma gamtinių vertybių ir joms atskleisti pritaikytos 
rekreacinės infrastruktūros gausa. Naudodamiesi įrengta infrastruktūra, Neries regioninio 
parko lankytojai gali lengvai susipažinti su vietai būdingu kraštovaizdžiu, nedarydami 
didelio poveikio parko vertybėms. Menkas Nemuno kilpų regioninio parko rekreacinės 
infrastruktūros išplėtojimas gamtiniu atžvilgiu ypač patraukliose vietose ateityje gali lemti 
neigiamą nekontroliuojamų lankytojų srautų poveikį aplinkai. Šiuo metu ryškesnės rekrea-
cinės digresijos išvengiama, nes didžiausias susidomėjimas fiksuojamas aplink Birštono 
kurortą, o didieji miškų masyvai yra lankomi žymiai mažiau. 

Nemuno kilpų regioninis parkas pasižymi teikiamų paslaugų gausa. Žinant, kad šiuo-
laikinė visuomenė mėgsta aktyvų laisvalaikį, galima teigti, jog parke įsikūrę verslai ir toliau 
klestės. Svarbu ir tai, jog aktyvaus laisvalaikio mėgėjai neišvengiamai susipažįsta ir su 
regioninio parko kraštovaizdžio vertybėmis, todėl vietinio verslo įtaka teritorijos pažinimui 
yra didelė. Smulkus ir vidutinis verslas turėtų būti skatinamas ir atokesnėse parko teritorijose. 
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2 lentelė. Rekreacinio potencialo kategorijų užimamas plotas Neries ir Nemuno kilpų regioniniuose 
parkuose 

Table 2. Area of recreational potential categories in Neris and Nemunas loops regional parks 

Rekreacinis potencialas 
Recreational potential 

Neries regioniniame parke 
In Neris regional park 

Nemuno kilpų regioniniame parke 
In Nemunas loops regional park 

km² proc. km² proc. 
Labai didelis / Very high 20,9 20 26,7 11 
Didelis / High 49,4 49 90,9 38 
Vidutinis / Average 23,0 23 71,6 30 
Mažas / Low 8,2 8 48,5 21 

* Neries ir Nemuno upių vagos plotai neįeina į vertinamus regioninių parkų rekreacinio potencialo arealus 

Tokio didelio verslininkų aktyvumo nėra Neries regioniniame parke. Vos keliose 
parko vietose teikiamos maitinimo, nakvynės paslaugos, organizuojamos vaikų stovyklos. 
Ekologiniu ūkininkavimu, bitininkyste užsiimama už parko teritorijos esančiose gyvenvie-
tėse, daugiausia Dūkštose. Menko verslo išvystymo šio parko teritorijoje priežastis – mažos 
gyvenvietės ir jose trūksta jaunų, iniciatyvių žmonių. 

Abiejų regioninių parkų rekreaciniam potencialui nemažai įtakos turi už parkų esantys 
miestai, didesni kaimai. Nemuno kilpų regioninio parko šiaurės vakaruose – Prienų miestas, 
kuriame teikiama daug įvairių paslaugų, dažnai vyksta renginiai. Neries regioninio parko 
atveju – lankytojus traukia Dūkštose įsikūrę ūkiai bei parko direkcija. Todėl Prienų ir Dūkštų 
kaimynystėje esančios saugomos teritorijos taip pat įgauna didesnį rekreacinį patrauklumą. 

Mažo rekreacinio patrauklumo teritorijos kur kas didesnės ir gausesnės Nemuno kilpų 
regioniniame parke (Nemuno kilpų – 24 proc., Neries – 8 proc.). Daugiausia įtakos tam turi 
paviršiaus sąskaidos ypatumai ir nedideli rekreaciškai potencialiausių miškų plotai, žmonių 
ūkinė veikla (didesnė antropogenizacija) Nemuno kilpų regioniniame parke. Reikėtų paste-
bėti, kad Nemuno kilpų regioninio parko plotas yra kur kas didesnis nei kompaktiško Neries 
regioninio parko. Nekompaktiškas lankytinų objektų išsidėstymas parkuose gali būti 
vertinamas kaip faktorius, mažinantis bendrą teritorijos rekreacinį potencialą. 

Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų lankytojų nuomonės tyrimas 

Tam, kad saugomose teritorijose būtų galima vystyti pažintinį turizmą, taip pat užtik-
rinti rekreacinės aplinkos tinkamumą lankytojams, yra svarbu žinoti atvykstančiųjų 
nuomonę, poreikius. Siekiant išsiaiškinti, koks Neries, Nemuno kilpų regioninių parkų ir 
kitų Lietuvos saugomų teritorijų įvaizdis yra susiformavęs visuomenėje, kokie lankytojų 
atvykimo į nagrinėjamus parkus motyvai, jų įžvelgiamos probleminės administravimo, 
rekreacinio funkcionavimo priežastys, buvo atlikta nagrinėjamų parkų lankytojų apklausa. 

Miestų įtaka abiejų parkų lankytojų srautams pasitvirtino – daugiausia atvykstančiųjų 
buvo iš aplinkinių didmiesčių. 74 proc. Neries regioninio parko lankytojų atvyko iš Vilniaus. Taip 
pat būta kauniečių, alytiškių. Nemažai ir aplinkinių miestų (Vievio, Elektrėnų, Širvintų) ir kaimų 
(Rastinėnų, Dūkštų, Avižienių) gyventojų. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojai daugiau-
sia iš Vilniaus (48 proc.), Kauno (22 proc.). Kiti respondentai – Alytaus, Prienų gyventojai. 

Maždaug pusė Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų apklaustųjų atvyksta 
pasivaikščioti ir susipažinti su šių saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis. 
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16 proc. parkų lankytojų pritaria, jog regioninių parkų teritorijos yra patrauklios laisvalaikiui 
praleisti kartu su šeima ar draugais. Matoma tendencija, kad į šias saugomas teritorijas 
atvykstantys žmonės nelabai domisi parkų direkcijomis ir jose įrengtomis ekspozicijomis, 
dažniau keliauja savarankiškai. Visgi komentaruose Neries regioninio parko lankytojai mini, 
jog mėgsta dalyvauti direkcijos organizuojamuose žygiuose, parko gidų vedamose ekskursi-
jose. Tuo tarpu Nemuno kilpų regioninio parko lankytojai, konkretizuodami savo atvykimo 
tikslą, mini darbo reikalus. 

Paprašius įvardyti labiausiai patinkančius dalykus lankomame parke, daugiau nei 
trečdalis Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų lankytojų akcentavo išskirtinės gamtos 
bei kultūros paveldo svarbą (7 pav.). Galima daryti išvadą, kad parkų lankytojai suvokia 
saugomų teritorijų esmę ir neieško jose pasilinksminimo, pramogų kompleksų. Natūralu, jog 
gamtos ir kultūros paveldui pažinti svarbi gerai įrengta infrastruktūra – beveik tiek pat 
respondentų (Neries regioniniame parke – 33 proc., Nemuno kilpų regioniniame parke –  
35 proc.) teigia, kad pažintiniai takai ir kita infrastruktūra parkuose yra gerai sutvarkyta, o 
tai skatina atvykti dar kartą. Pastebima, jog Nemuno kilpų regioniniame parke tiesiogiai 
kalbinti asmenys daugiau kalbėjo apie Birštono sutvarkymą, infrastruktūros pritaikymą 
rekreacijai, o ne apie rekreacinės infrastruktūros būklę viso parko kontekste. Dažnas net 
nežino, kad Birštonas yra regioniniame parke. 

Kas Jums labiausiai patinka šiame regioniniame parke? 

 

 

 

7 pav. Labiausiai vertinami Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų rekreaciniai ištekliai  

Fig. 7. Best rated recreational resources of Neris and Nemunas loops regional parks 

Kaip parodė apklausos rezultatai, geras rekreacinės infrastruktūros išvystymas yra 
ypač svarbus rekreaciniam teritorijos patrauklumui – potencialui. Taigi buvo tirta, kaip 
abiejų regioninių parkų lankytojai vertina atskirus parke įrengtus rekreacinės infrastruktū-
ros elementus (8 pav.). Apklausos rezultatai parodė, kad rekreacinė infrastruktūra abiejuose 
parkuose vertinama gerai arba labai gerai. Neries regioninio parko lankytojai rekreacinei 
aplinkai patobulinti siūlo įrengti daugiau tualetų bei šiukšlių konteinerių, bent pažintinių 
takų pradžioje ar pabaigoje. Nemuno kilpų regioniniame parke taip pat siūloma įrengti 
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daugiau pažintinių takų. Nemažai lankytojų įžvelgia, kad trūksta stovyklaviečių ir jose 
esančių pavėsinių, laužaviečių. 

Apibendrinus visus atliktos apklausos rezultatus, galima teigti, kad žmonės vis 
daugiau sužino apie Lietuvos saugomas teritorijas, suvokia jų esmę ir lankydamiesi stengiasi 
nedaryti žalos aplinkai. Labiausiai keliauti po nagrinėjamus Neries, Nemuno kilpų 
regioninius parkus ir kitas saugomas teritorijas juos skatina pažinimo džiaugsmas, atotrūkis 
nuo kasdienės aplinkos, ramybės pojūtis. Didžioji dalis respondentų akcentuoja gamtos ir 
kultūros išskirtinumą saugomose teritorijose. Tai svarbiausi šių teritorijų rekreaciniai 
ištekliai. Vis dėlto jiems svarbu, kad šios teritorijos būtų pritaikytos lankytojams tobulinant 
rekreacinę infrastruktūrą, informavimo politiką. 

Balais įvertinkite regioninio parko rekreacinės infrastruktūros būklę  
bei jos pritaikymo lankytojams lygį: 

 

 
8 pav. Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų rekreacinės infrastruktūros būklės vertinimas 

Fig. 8. Assessment of the state of Neris and Nemunas loops regional parks‘ recreational infrastructure 

Išvados 

1. Didėjantis visuomenės susidomėjimas saugomomis teritorijomis daro teigiamą ir 
neigiamą poveikį joms, todėl vis aktualesni tampa rekreacinio potencialo tyrimai, 
leidžiantys geriau suvokti teritorijų patrauklumą ir jų pritaikymo rekreacinei veiklai 
galimybes lemiančius faktorius, iš anksto užkertant kelią jautriausių kraštovaizdžio 
komponentų degradacijai. 
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28

25

26

17

8

11

17

8

20

29

19

9

11

11

11

11

6

3

3

3

6

22

9

10

42

23

23

32

Pėsčiųjų takai

Informaciniai stendai

Lankytojų centras

Stovyklavietės, poilsiavietės

Šiukšlių konteineriai

Tualetai

Nemuno kilpų RP

5 (labai gerai) 4 (gerai) 3 (vidutiniškai) 2 (patenkinamai) 1 (labai blogai) 0 (neturiu nuomonės)
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2. Neries regioninio parko rekreacinės aplinkos stiprybė – pavyzdinis konservacinių ir 
rekreacinių prioritetų derinimas ir vientisos sistemos rekreacinė infrastruktūra, 
atskleidžianti didelį rekreacinį potencialą, sudaranti sąlygas gerai pažinti vietovę. 

3. Nemuno kilpų regioninio parko rekreacinis potencialas yra didelis, tačiau procentiškai 
labai didelio ir didelio rekreacinio potencialo teritorijos užima mažesnį plotą nei Neries 
regioniniame parke, jos nutolusios viena nuo kitos. To priežastis – gamtinių ir 
antropogeninių rekreacinių išteklių išsisklaidymas teritorijoje. 

4. Daugumos Neries ir Nemuno kilpų regioninių parkų lankytojų nuomone, vykti į 
Lietuvos saugomas teritorijas skatina išskirtinis šių vietų kraštovaizdis bei kultūros 
paveldas, kuriems pažinti yra įrengiama kokybiška rekreacinė infrastruktūra, 
užtikrinama jos priežiūra ir tinkama informacijos sklaida. 

5. Norint išvengti rekreacinės aplinkos digresijos ir tuo pačiu pritaikyti vertingiausias 
šalies teritorijas visuomenės pažinimui, saugomų teritorijų administracijoms būtina 
užtikrinti rekreacinės infrastruktūros funkcionavimą reguliuojant lankytojų srautus, 
racionaliai ir kūrybiškai organizuoti rekreacinę, edukacinę veiklą bendradarbiaujant su 
įvairiomis institucijomis ir įmonėmis. 
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Summary 

Nowadays, protected areas are meant not just for nature and cultural heritage protection, 
monitoring or regulation of people activities – it gets more and more important to create favourable 
conditions for education and informative tourism. However, it becomes challenging to balance 
between a proper preservation of protected areas and an effective recreational use. It requires a rational 
organization of tourism based on research of recreational potential and territorial resistance to 
recreational load. 

Protected areas in Lithuania are established for the protection of natural and cultural values, 
exceptional landscapes and also for their adaptation to the public needs. State parks are most suitable 
for the ecological and cognitive tourism, but not all of them received same number of visitors. The goal 
of this article was to assess two regional parks with the same landscape type, but with the different use 
of recreational potential, different number of visitors. 

The article provides an overview of recreational potential research made by authors from 
Lithuanian and other countries. Besides, this work presents the methodology of recreational potential 
assessment. The main part of the article consists of a comparison of Neris and Nemunas loops regional 
parks recreational potential. An aesthetic value of landscape units is treated as the determinant factor 
of recreational potential of a territory. Consequently, the maximum weighted score is given for 
expressiveness of the relief. In order to make a regionalization of the relief, data of relief inclination 
angle is used. The second most important criterion is a recreational attractiveness of forests, which 
depends on forest age and species composition of forest trees. Areas that overlap in regionalization of 
relief expression and forests recreational attractiveness is selected using spatial data manipulation 
tools. Boundaries of these areas are generalized and used for the final recreational potential spatial 
evaluation, which also includes analysis of hydrographic network, recreational infrastructure 
(cognitive trails, campsites, recreational areas, road network, tourist attraction) and socio-economically 
valuable places (catering, accommodation and other recreational services). 

The spatial assessment of recreational potential shows the distribution of the largest recreational 
potential areas in Neris and Nemunas regional parks and the difference in size of these areas. Also, this 
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analysis reveals that irrationally planned and widely distributed recreational infrastructure reduces 
attractiveness of a protected area. 

The last part of the article presents how recreational infrastructure is assessed by visitors of 
Neris and Nemunas loops regional parks (using questionnaire survey data) and what are the main 
factors attracting them to these territories. 

In conclusion, it can be stated that recreational potential research of protected areas is needed 
in order to identify advantages and disadvantages of recreational environment, compare current use 
of recreational resources and plan a further recreational development. 
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Zsarnoczky M. SHIFT-SHARE ANALYSIS OF THE IMPACT OF TOURISM ON LOCAL INCOMES IN 
HUNGARY. Geografijos metraštis, 51, 2018. 

Abstract. The present research applied a novel approach for analysing the impacts of tourism-related 
incomes within the whole of the local economy. The novelty of the analysis is given by the fact that the 
research was carried out on the basis of the district administrative units of the Northern Hungary 
region. The analysis examined the share of tourism related incomes in the local economies of the 
respective districts. The results showed that tourism has an impact on the level of local development, 
but at a different level in the cease of the different settlements. The results furthermore implied that by 
itself, even well-developed tourism is not enough to guarantee local development. Local development 
depends on several different factors, and in the case of all other positive processes, tourism can 
contribute to the development level. According to the results, tourism has a multiplier effect: it has the 
most positive impact in locations where the whole economy is well developed – in these locations, 
tourism can significantly strengthen the already prospering economic processes. 

References 8. Figs 12. Tables 5.  

Keywords: Shift-share analysis, tourism planning, tourism region, tourism income. 
 

Introduction 

Among the stakeholders of the tourism industry, governmental bodies had always 
been interested in increasing the share of tourism-related income in the GDP, because on one 
hand, foreign tourists generate currency income, and on the other hand, a prosperous 
tourism industry can offer livelihood for a wide range of employees. To be able to prepare 
and implement the most effective governmental decisions for the support and development 
of the sector, experts require as much information and details as possible.  

Many EU member states already have their top-down governmental tourism policies 
that are shaped by the most recent processes and trends. The majority of these state-level 
practices work successfully and have already collected a stock of best practices that can be 
implemented at regional level as well (Zsarnóczky 2017a).  

As a common feature of the sector, in professional tourism, long term planning is 
always accompanied with certain income expectations. Therefore it is important to examine 
the real economic value and role of tourism in those Hungarian regions, where large-scale 
tourism developments are planned. The mere existence of tourism in the local economy does 
not necessarily guarantee its business success, hence it is crucial that decision makers know 
the exact share of tourism within the whole economy and how much income they can expect. 

The system of tourism can be viewed as a complex phenomenon in which economic, 
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psychologic, social and cultural processes are bound together. Correlations can appear 
between the tourism industry and its surroundings which, through environmental factors, 
have an effect on the development of tourism, and in turn tourism will have a reaction on 
the surroundings. These correlations cannot be regarded as equal in size as they can be 
interpreted in each case as both positive and negative. The processes of tourism, as activities, 
are influenced by the same economic and market elements as any other industry is: supply 
and demand. The system of tourism incorporates tourists on the demand side, and the 
tourism service sector on the supply side.   

This system of tourism is in correlation with the geographically concerned social, 
cultural, political, economic, natural and technological environmental elements within the 
macro, mezo and micro theoretic range. There are several functions in the national budget 
which have an important place in the economic functions of tourism: balance of payments 
function, social and economic leveling function, employment function (mostly with low 
added value), production function (projected onto an optimal plant size) and the local 
income producing function. The system of tourism is sensitive to economic, environmental, 
social, political and security factors and their sudden changes. Regions’ environmental state 
or the changing of social openness is highly important in the European Union’s cohesion 
processes. These changes can shift tourism in new and different directions. This changing 
process can broaden or narrow possibilities, can boost or reduce the demands for traveling 
and leisure activities. 

The system of tourism is an active element of the European Union’s big cohesive social 
and economic structures. Regarding economic growth, a connection can be shown between 
tourism and aspects of social economy. The positive processes of tourism can contribute to 
the development of either a whole continent, a country, a region or the administrative unit 
of processes, such as the one in focus of this paper. The appearance of tourism in a region’s 
development has a generally positive effect on local economic opportunities, but through its 
economic processes this can mean a multi oriented socio-economic development.  

In researches focusing on deep correlations in tourism have not yet concluded on what 
the effects of a possible excessive or underwhelming progress within the local economic 
structure are. In the economic theories of tourism, the different (external) environmental 
effects are considered to be an accompanying element to an economic activity, a so-called 
externality. Externalities can be, according to their quality, either positive and/or negative. 
Independently of economic theories, it is not sufficiently clear in practice how much growth 
in production does the tourism demand induce, and how much added value does this mean 
for the economy. Based on this hypothesis it cannot be shown exactly in what proportion the 
actors of tourism gain a share from the produced revenues. It is, furthermore, evident from 
the exact data gathering process that the grey market is substantially present in the catering 
trade (mostly in Hungary).  

Tourism’s revenue generating influence is defined by professional literature as its 
contribution to the gross domestic product (GDP), which is made up of the expenses of 
tourists who travel abroad, the expenses of the host region’s government investments in 
tourism infrastructure and the cumulative results of branches serving the tourism sector.  
The revenues coming from touristic activities are divided between the state, the business 
sector and the population. In addition to the groups receiving a breakdown of the revenue, 
tourism has a multiplier effect on revenues. This multiplier effect plays an important part in 



Shift-share analysis of the impact of tourism on local incomes in Hungary 

49 

the different territorial development concepts which apply to each settlement, micro-regions 
and regions, their effects are the same on a national level.  

Table 1. Most common effects of tourism industry in general (source: Zsarnoczky 2017b. Own edition) 

Positive effects Negative effects 

Increase of tax revenue Influences causing rise in prices, inflation 

External investment, growth in investment Unilateral economic dependence, change in structure 

Growth of economic indicators  Publicizing traditions  

Diversification of economic structure Grey economy  

Multiplier effects Seasonal fluctuation  

Job creation Import economy’s gain in popularity 

Enterprise incentives Overuse of infrastructure  

Learning international service activities  Increasing state expenditure 

Local source of revenue Free outflow of revenue 

Starting regional development Uneven development 

Investments in infrastructure Appearance of regional differences 

Keeping traditions  Compliance to global standards 

In several of the EU member states, underdeveloped regions have been helped by a 
lot of EU tender related investment sources, as tourism has been the only possibility of an 
economic way out. My current research aims to explore the income generating dynamics of 
tourism, and its role and significance in the local development level. As a new approach, the 
analysis is based on the administrative units of districts of the Northern Hungary region, 
where tourism is considered as a priority sector. 

Methodology 

The analysis aimed to find out the exact share of tourism related to the other factors in 
determining the change of the per capita income in the region’s settlements. As a calculation 
method, shift-share analysis was used. The method is described in several references on 
territorial statistics (Sikos T. 1984, Sirakaya et al. 2002, Nemes-Nagy 2005, Shi et al. 2008). The 
similar method is used in Regional and settlement structure factors of income inequality (Nemes-
Nagy et al. 2001), and a good example of its country-specific use is set in An attempt to 
illustrate the impact of highways on regional development (Tóth 2002). 

The methodology is based on double standardisation, and needs data of at least two 
structural – regional or sectoral – dimensions. The definition of sector can refer to any 
disjunction distribution: economic sectors, age groups, settlement size groups, etc. The 
regional dimension can also refer to different factors: e.g. settlements, regions, countries, 
special territorial units (in our case: regional districts). The method can be used for the 
analysis of the changes in different processes over time, or for the examination of the 
structural differentiation of specific data like for example per capita income. In this chapter, 
both approaches are used. The illustrations below are taken from Methods of regional analysis 
by József Nemes-Nagy.  

The calculation is based on two matrices: 
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Fig. 1. K matrix (source: Nemes-Nagy, J. (2005): Methods of regional analysis. Chapter. 5.7)  
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Fig. 2. V matrix (source: Nemes-Nagy, J. (2005): Methods of regional analysis. Chapter. 5.7) 

The following values are calculated from the basic data (by adding the rows and 
columns of the matrices Fig. 3.):  
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Fig. 3. Calculation formulae of basic values (source: Nemes-Nagy, J. (2005): Methods of regional 
analysis. Chapter 5.7) 
regional total income at the two specified times.  

The first step is the calculation of the income growth indices M(mij) matrix (Fig. 4.), by 
dividing the elements of matrix V with the respective elements of matrix K. 
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Fig. 4. M matrix (source: Nemes-Nagy, J. (2005): Methods of regional analysis. Chapter. 5.7) 
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Similarly, the total (national) growth index is calculated by division - moo is the 
quotient of the total sum of the matrix elements, and the settlement groups - mio is the 
quotient of the total sum of the rows in the matrices, and the spatial - m0j is the quotient of 
the total sum of the columns in the matrices – growth indices: 

m00 = v00 / k00 

mi0 = vi0 / ki0 

m0j = v0j / k0j 

By using these relations, the surplus or deficit of income (Si) – defined by whether the 
income growth is slower or faster than the national average - in a specified region at a given 
period of time can be broken down into two factors; in our case, a regional (Sr) and a sectoral 
(Sa) impact, which in my research represents the tourism industry.  
 

(Si) = (Sr) + (Sa) 

where 

)*( 00 kmvS ojoji   

i.e.: the total sum of income columns at the final time of analysis – (average regional 
growth*total sum of income columns at the starting time of analysis). 

  
j

ijiijr kmvS *0
 

i.e.: data of income at the final time of analysis – (average settlement group growth* data of 
income at the starting time of analysis). 

SSS ria   
Fig. 5. Calculation formula extended with the factors (source: Nemes-Nagy, J. (2005): Methods of 
regional analysis. Chapter. 5.7) 
i.e.: the difference between the two impacts. 

Usually, the regional factor is positive when, within the given regional unit, the 
settlement groups with the largest weight have an income growth rate higher than the 
national (in this case: regional) average. By contrast, the value of Sa is usually positive when 
the settlement groups whose income growth dynamics is higher than the average weight 
more within the regional unit than those with a slower growth rate. In this sense, the factor 
indicates a favourable or less favourable settlement structure within the region. 

By using the same logic as the aforementioned calculation, instead of analysing the 
growth of income by regional and settlement structure factors, we can also examine the 
annual spatial inequalities in the per capita income by subdividing them to different factors. 
In this case, out of the matrices, matrix V will represent the incomes, while matrix K will 
show the population distribution by regions and settlement groups. The calculation will 
provide information on the impact of regional location and structural composition on the 
income levels. 
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Results 

My first analysis focused on the fluctuation of municipal income between 2001 and 
2015 and I tried to determine how much of the growth of income can be attributed to tourism 
and how much of it was due to other independent local reasons. I have defined the 
significance of tourism by the number of guest nights in 2015, and I have grouped the 
settlements into 5 categories based on their respective number of guest nights. The spatial 
dimension was defined by the districts of the region in the Northern Hungary (Fig. 6.).  

 

Fig. 6. Geographic position of Northern Hungary (source: QGIS. Own edition) 

The results of my analysis are shown in the tables below (Tab. 2., Tab. 3.). The districts 
where the growth of local income was above the regional average in the respective period 
are marked with +100% and -100% marks the districts where the growth ratio was below the 
average. In 10 out of the 29 examined regions, the growth rate remained below the average 
between 2001 and 2015, and in 19 cases, the growth exceeded the regional average. Given 
that in 20 out of the 29 districts, the role of tourism was higher in absolute value than the role 
of independent spatial dimensions, it is clear that the tourism sector plays a significant role 
in the change of regional income. In other words, the income dynamics of these 20 districts 
are below or above the regional average because of their actual situation of tourism. 

A closer look of the results implies further conclusions. If we compare the data of the 
Mátra region with the data of the other districts, we can see that the Mátra region covers 7 of 
the examined districts. However, there are only 3 districts where the majority of the settlements 
belong to the Mátra region: the Gyöngyös, Pétervására and Bátonyterenye districts.  
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Out of these 3 districts, the growth of income exceeded the regional average only in 
the case of the Pétervására district, while in the other two, the rate was below the regional 
average. In the case of the Bátonyterenye district, the role of tourism is definitely a 
determining factor. With regards to the Gyöngyös district, the role of tourism and other 
independent factors are both negative and the significance of tourism lags behind the other 
factors. In the case of the Pétervására district, the significance of tourism is positive, but not 
enough to counterbalance the other local factors.  

When we look at the data with regards to the whole Northern Hungarian region, it is 
revealed that the data of the Putnok and Füzesabony districts are similar to those of the 
Bátonyterenye district: tourism plays a significant role in the growth of income at district 
level. The results of the Bélapátfalva district are the most similar to the data of the Pétervására 
district. The following table shows the distribution of different factors affecting the 
fluctuation of income in the case of each district.  

Table 2. Factors affecting the rate of surplus/missing income in the districts of 
the region1 (%) (source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

District Total Spatial Tourism 
 Cigánd district 100,0 53,9 46,1 
 Edelény district 100,0 31,1 68,9 
 Encs district 100,0 35,4 64,6 
 Gönc district 100,0 59,4 40,6 
 Kazincbarcika district -100,0 -19,7 -80,3 
 Mezőcsát district 100,0 46,0 54,0 
 Mezőkövesd district 100,0 99,1 0,9 
 Miskolc district -100,0 33,8 -133,8 
 Ózd district -100,0 -137,8 37,8 
 Putnok district 100,0 -265,4 365,4 
 Sárospatak district 100,0 141,3 -41,3 
 Sátoraljaújhely district -100,0 -0,5 -99,5 
 Szerencs district 100,0 7,3 92,7 
 Szikszó district 100,0 49,2 50,8 
 Tiszaújváros district -100,0 -67,7 -32,3 
 Tokaj district 100,0 71,1 28,9 
 Bélapátfalva district -100,0 -203,0 103,0 
 Eger district -100,0 14,3 -114,3 
 Füzesabony district 100,0 -149,1 249,1 
 Gyöngyös district -100,0 -68,6 -31,4 
 Hatvan district 100,0 31,6 68,4 
 Heves district 100,0 -85,7 185,7 
 Pétervására district -100,0 -518,4 418,4 
 Balassagyarmat district 100,0 -17,4 117,4 
 Bátonyterenye district 100,0 -113,9 213,9 
 Pásztó district 100,0 6,0 94,0 
 Rétság district 100,0 -24,6 124,6 
 Salgótarján district -100,0 -33,0 -67,0 
 Szécsény district 100,0 -15,1 115,1 

                                                            
1 Positive and negative tourism effects are marked in bold.  
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In the table below, bold lines mark the positive and negative changes in tourism 
processes. As the data are calculated in relation with a base value, we also need to analyse 
the deeper reasons. For example, the data of Miskolc and Eger (marked in bold) are not 
necessarily ‘bad’, but indicate a slowing tendency, of which special attention should be taken. 

Table 3. The share of districts from surplus/missing income and their factors (%) (source: Hungarian 
Central Statistical Office. Own edition) 

District 
Surplus 
income 

Missing 
income 

Favourable 
territoriality 

Unfavourable 
territoriality 

Positive effect of 
tourism 

Negative effect 
of tourism 

 Cigánd district 5,6 0,0 6,0 0,0 3,0 0,0 
 Edelény district 7,7 0,0 4,8 0,0 6,2 0,0 
 Encs district 6,2 0,0 4,4 0,0 4,6 0,0 
 Gönc district 5,4 0,0 6,4 0,0 2,6 0,0 
 Kazincbarcika district 0,0 5,1 0,0 2,0 0,0 4,8 
 Mezőcsát district 5,1 0,0 4,7 0,0 3,2 0,0 
 Mezőkövesd district 8,5 0,0 16,8 0,0 0,1 0,0 
 Miskolc district 0,0 29,7 20,1 0,0 0,0 46,3 
 Ózd district 0,0 7,1 0,0 19,5 3,1 0,0 
 Putnok district s 1,1 0,0 0,0 5,8 4,7 0,0 
 Sárospatak district 4,9 0,0 13,9 0,0 0,0 2,4 
 Sátoraljaújhely district 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 4,5 
 Szerencs district 8,0 0,0 1,2 0,0 8,7 0,0 
 Szikszó district 5,7 0,0 5,6 0,0 3,4 0,0 
 Tiszaújváros district 0,0 18,2 0,0 24,7 0,0 6,9 
 Tokaj district 2,3 0,0 3,3 0,0 0,8 0,0 
 Bélapátfalva district 0,0 1,1 0,0 4,6 1,4 0,0 
 Eger district 0,0 17,4 5,0 0,0 0,0 23,2 
 Füzesabony district 2,7 0,0 0,0 7,9 7,7 0,0 
 Gyöngyös district 0,0 2,9 0,0 4,0 0,0 1,1 
 Hatvan district 11,1 0,0 7,0 0,0 8,9 0,0 
 Heves district 3,4 0,0 0,0 5,8 7,4 0,0 
 Pétervására district 0,0 0,7 0,0 7,6 3,6 0,0 
 Balassagyarmat 
district 7,1 0,0 0,0 2,5 9,8 0,0 

 Bátonyterenye district 1,6 0,0 0,0 3,7 4,1 0,0 
 Pásztó district 7,4 0,0 0,9 0,0 8,2 0,0 
 Rétság district 3,5 0,0 0,0 1,7 5,0 0,0 
 Salgótarján district 0,0 13,8 0,0 9,1 0,0 10,8 
 Szécsény district 2,8 0,0 0,0 0,9 3,8 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Fig. 7. Surplus/missing income and their factors in the districts of the region, thousand HUF (1 EUR = 
318 HUF) (source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

 
Fig. 8. The role of spatial factors in the change of income in Northern Hungary between 2001 and 2015 
(%) (source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 
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Fig. 9. The role of tourism in the change of income in Northern Hungary between 2001 and 2015 (%) 
(source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

The next analysis aimed to define how much the development level of each district is 
affected by the situation of tourism. The overall development level of the districts was 
indicated their economic situation, quantified by the per capita income in 2015. Out of the 29 
districts, 12 has higher income than the regional average, with all the others lagging behind.  

With regards to the impact of tourism on the development level, there are 14 districts, 
where in absolute value, the role of the tourism dimension is more significant that the other 
factors. The table below clearly indicates the unfavourable situation of the Cigánd, Ózd and 
Szerencs districts. In the case of the Kazincbarcika, Mezőkövesd, Sárospatak and Sátoraljaú-
jhely districts, the tourism dimension has a significant impact on the development level. 

Table 4. Factors of surplus/missing income in the districts of the region2, (%) 
(source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

District Total Spatial Tourism 
 Cigánd district -100,0 -61,0 -39,0 
 Edelény district -100,0 -59,5 -40,5 
 Encs district -100,0 -53,3 -46,7 
 Gönc district -100,0 -71,0 -29,0 
 Kazincbarcika district 100,0 -157,5 257,5 
 Mezőcsát district -100,0 -40,4 -59,6 
 Mezőkövesd district 100,0 -492,5 592,5 
 Miskolc district 100,0 23,0 77,0 
 Ózd district -100,0 -79,6 -20,4 
 Putnok district  -100,0 -42,4 -57,6 
 Sárospatak district 100,0 -817,5 917,5 
 Sátoraljaújhely district 100,0 -167,3 267,3 
 Szerencs district -100,0 -40,2 -59,8 

                                                            
2 With regards to tourism, positive and negative changes are marked in bold.  
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Table 4 continued. Factors of surplus/missing income in the districts of the 
region, (%) (source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

District Total Spatial Tourism 
 Szikszó district -100,0 -41,1 -58,9 
 Tiszaújváros district 100,0 84,8 15,2 
 Tokaj district -100,0 -53,9 -46,1 
 Bélapátfalva district -100,0 -55,9 -44,1 
 Eger district 100,0 41,1 58,9 
 Füzesabony district -100,0 -6,8 -93,2 
 Gyöngyös district 100,0 92,3 7,7 
 Hatvan district 100,0 139,3 -39,3 
 Heves district -100,0 -59,0 -41,0 
 Pétervására district -100,0 -68,4 -31,6 
 Balassagyarmat district 100,0 233,4 -133,4 
 Bátonyterenye district -100,0 -40,1 -59,9 
 Pásztó district -100,0 34,1 -134,1 
 Rétság district 100,0 270,3 -170,3 
 Salgótarján district -100,0 -186,0 86,0 
 Szécsény district -100,0 -66,5 -33,5 

Table 5. The share of each district from surplus/missing income and their factors, (%) (source: Hungarian 
Central Statistical Office. Own edition) 

District 
Surplus 
income 

Missing 
income 

Favourable 
territoriality 

Unfavourable 
territoriality 

Positive effect 
of tourism 

Negative effect 
of tourism 

 Cigánd district 0,0 6,0 0,0 5,4 0,0 4,5 
 Edelény district 0,0 9,9 0,0 8,6 0,0 7,6 
 Encs district 0,0 5,9 0,0 4,6 0,0 5,2 
 Gönc district 0,0 5,1 0,0 5,3 0,0 2,8 
 Kazincbarcika district 1,1 0,0 0,0 2,6 5,4 0,0 
 Mezőcsát district 0,0 3,5 0,0 2,1 0,0 4,0 
 Mezőkövesd district 0,2 0,0 0,0 1,2 2,0 0,0 
 Miskolc district 32,7 0,0 11,0 0,0 47,9 0,0 
 Ózd district 0,0 16,8 0,0 19,5 0,0 6,5 
 Putnok district s 0,0 4,3 0,0 2,7 0,0 4,7 
 Sárospatak district 0,1 0,0 0,0 1,8 2,6 0,0 
 Sátoraljaújhely district 1,0 0,0 0,0 2,5 5,3 0,0 
 Szerencs district 0,0 6,5 0,0 3,8 0,0 7,4 
 Szikszó district 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 4,1 
 Tiszaújváros district 10,9 0,0 13,6 0,0 3,2 0,0 
 Tokaj district 0,0 1,9 0,0 1,5 0,0 1,7 
 Bélapátfalva district 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,0 
 Eger district 19,7 0,0 11,8 0,0 22,1 0,0 
 Füzesabony district 0,0 4,2 0,0 0,4 0,0 7,4 
 Gyöngyös district 18,2 0,0 24,6 0,0 2,7 0,0 
 Hatvan district 12,8 0,0 26,2 0,0 0,0 9,6 
 Heves district 0,0 9,7 0,0 8,4 0,0 7,6 
 Pétervására district 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0 2,5 
 Balassagyarmat district 2,1 0,0 7,2 0,0 0,0 5,4 
 Bátonyterenye district 0,0 2,9 0,0 1,7 0,0 3,3 
 Pásztó district 0,0 3,0 1,5 0,0 0,0 7,8 
 Rétság district 1,0 0,0 4,1 0,0 0,0 3,3 
 Salgótarján district 0,0 5,5 0,0 14,9 9,0 0,0 
 Szécsény district 0,0 5,8 0,0 5,7 0,0 3,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Fig. 10. Factors of surplus/missing income in the districts of the region, thousand HUF (1 EUR = 318 
HUF) (source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

 
Fig. 11. The role of territoriality in the development level of districts in the Northern Hungary region 
2015 (%) (source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 
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Fig. 12. The role of tourism in the development of districts in the Northern Hungary region 2015 (%) 
(source: Hungarian Central Statistical Office. Own edition) 

With regards to the districts located in the Mátra region (highlighted with bold), the 
Gyöngyös district has a higher value of per capita income, but the share of tourism in that is 
only marginal. In the case of the Pétervására and Bátonyterenye districts, their development 
level is below the regional average and the underdevelopment of tourism definitely has  
a negative impact on the situation. The Edelény, Ózd and Heves districts are in a similarly 
unfavourable situation.  

In the Northern Hungary region, the Eger and Miskolc districts have their per capita 
income above the average, with tourism playing a definitive role in both cases. 

Conclusion 

Tourism is a complex and intricate industry, which connects to several other economic 
fields as an open system, and it functions in a sensitive and changing manner. The structure 
of revenues spent in tourism is materialized through an elaborate chain of processes, and it 
is therefore very hard to assess its induced effects, which directly or indirectly show up in 
economic indicators. Regarding the evolving and developing countries, the amount of 
revenue coming from global tourism plays an important role, and in most favorable cases 
can go hand in hand with other expenses dedicated to tourism. A country with modern 
tourism can produce significantly larger amounts of revenue, however this does not mean 
extra revenue for the country as the acquired revenue is being spent within the country. 

In summary, we can say that the role of tourism in the income dynamics and develop-
ment level of the districts in the Northern Hungary region are lower than required. When 
comparing the districts of the region, tourism affects the income dynamics significantly only in 
the case of the two county capitals (Miskolc and Eger). In the case of districts with existing 
tourism destinations, their impact on the local development level is lower than expected. 
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Furthermore, in some districts that lag behind the national average, due to the other 
negative circumstances tourism could not have any impact on the income generating 
dynamics. Based on the results, there is a great need for further significant – even 
governmental – development and targeted investments, whose impacts should be analysed 
by further researches in the future. 
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Summary 

The activities of the tourism industry are motivated in every region by local decision makers. 
Tourism processes, through their multiplying effect, can be such positive values in different regions, 
which could have an effect on the well-being and life quality of the local population. Based on the 
successful international examples, a lot of Hungarian rural regions choose tourism as their only option 
to break out from their current position of economic stagnation, however tourism cannot, on its own, 
solve all the local problems and put economic processes magically on the right track.  

During the research work I have made a study which examines the effects of tourism of the 
North-Hungary region from a new perspective. During the study, unlike previous researches, the work 
features new county statistical data, which is able to examine the Hungarian counties of the European 
Union statistical region from a new angle. The results unequivocally showed the impact of tourism on 
incomes, which are of great significance thanks to the endowments and opportunities of different 
counties. The results will supposedly help the planners of local economies and investors to diversify 
their economic potential and to support the local tourism processes in the appropriate measure.    
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Vidmantas Daugirdas1, Erikas Lukas Dvilevičius2 
1Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos institutas,  

A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius 
2Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedra 

M. K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101, Vilnius 
El. paštas: vidmantas.geo@gmail.com, erikas.dvilevicius@chgf.vu.lt 

 
Daugirdas V., Dvilevičius E. L. SACRAL GEOGRAPHY OF LITHUANIA. PART I: CONCEPTIONS 
AND ASSUMPTIONS OF RESEARCH DIRECTION FORMATION. Geografijos metraštis, 51, 2018. 

Abstract. The paper reveals general trends of development of sacral geography, its main concepts and 
premises of formation of this research field in Lithuania. The first part of the paper concentrates on the 
variety of concepts and terminology of the subject. The analysis of previous studies in Lithuania and 
abroad is presented as well. The main aim of the paper was to create theoretical and empirical 
background, which would enable to form the direction of development of sacral geography in 
Lithuania. The conclusion that the sacral geography is only in its initial stage of development in 
Lithuania was made. The concepts, developed in foreign countries have been accepted but their 
meanings and contents are often uncertain. 

References 185. Fig 1. Table 1. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: sacral geography, sacred place, hierophany. 
 

Įvadas 

Įvairūs sakralinę reikšmę turintys objektai, vietos, erdvės nuo seno gerbiami, 
garbinami, atlieka tam tikrą daugiau ar mažiau reikšmingą vaidmenį žmonių, 
bendruomenių, etnosų ar tautų dvasiniame gyvenime. Savo gyvenamoje aplinkoje jie visada 
randa ir jaučia įvairias šventumo apraiškas, kurias priskiria akmenims, medžiams, kalnams 
ar upėms, žymiems istoriniams įvykiams, charizmatinių asmenybių gyvenimo, palaidojimo 
vietoms, paminklams, šventykloms ar ištisiems sakralizuotiems kraštovaizdžiams. Tačiau 
akmuo ar upė yra garbinami ne todėl, kad tai akmuo ar upė, bet todėl, kad per juos 
pasireiškia šventybė, jie yra ypatingi, pasižymi išskirtinėmis savybėmis, „galiomis“, reikšme, 
atlieka ypatingą vaidmenį arba yra ypatingoje vietoje. Todėl dabar negalime kalbėti tik apie 
„natūrizmą“ arba „gamtos religiją“ ta prasme, kokią šiems žodžiams teikė žmogus  
XIX amžiuje ar anksčiau, kada religingam žmogui gamta niekada nebuvo tiktai „gamta“,  
ji buvo kupina įvairių religinių prasmių. Dabar stebėdamas Pasaulį net ir nereligingas 
žmogus atranda įvairių šventybės apraiškų, jas transformuoja ir pritaiko savo poreikiams, 
sakralizuoja ne tik tai, kas gamtiška, bet ir tai, kas antgamtiška ar net atlieka socialines, 
kultūrines, istorinio identiteto stiprinimo, vienijimo funkcijas. Taip atsiskleidžia begalinė 
šventybės apraiškų įvairovė. Sakraliniai objektai, vietos ir erdvės buvo ir yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių, formuojančių visuomenės pasaulėžiūrą, vertybinę orientaciją. 
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Šio darbo tikslas – sudaryti teorinį ir empirinį pagrindą, kuris padėtų formuoti 
sakralinės geografijos kryptį Lietuvoje. Todėl buvo siekiama įsigilinti į sakralinės geografijos 
ir jos pagrindinių sąvokų sampratą, apžvelgti jau atliktus panašios tematikos tyrimus, 
surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos ir Žemaitijos (II dalyje) sakralinius objektus 
ir vietas, įvertinti paplitimo ypatybes, kaitos perspektyvas. Tikslui pasiekti naudoti metodai: 
mokslinės literatūros, internetinių šaltinių bei informacinių leidinių analizė, kartografinė 
analizė, loginė ir lyginamoji analizė bei loginiai apibendrinimai. 

Naujas Lietuvos sakralinės geografijos tyrimų aspektas šiame darbe – tai išsami sakra-
linės geografijos sampratos ir terminijos apžvalga ir įvertinimas, geografinei prieigai būdin-
gas kompleksinis įvairių sakralinių objektų, vietų ir erdvių, jų paplitimo tyrimas, apimantis 
tiek senosios baltų religijos, tiek krikščionybės, tiek ir modernųjį palikimą3. Paprastumo dėlei 
visas šventų vietų kategorijas straipsnyje kartais vadinsime tiesiog šventomis vietomis arba 
hierofanijomis. 

Įvadas parengtas abiems straipsnio dalims. Antroji straipsnio dalis skirta vienam iš 
Lietuvos regionų – Žemaitijai, joje, pasiremiant pirmosios dalies teorinėmis prielaidomis, 
pateikiami taikomojo tyrimo rezultatai. 

Teorinės prielaidos 

Teorinės prielaidos susiformuoti sakralinei geografijai, jos tyrimams plėtotis Lietuvoje 
jau yra. Vakarų šalyse (Europoje, JAV) sakralinių vietų sampratos aiškinimai ir pirmieji 
tyrimai pradėti plėtoti XX a. antroje pusėje. Jau susiformavo ir tam tikra terminijos įvairovė. 
Ypač sparčiai XXI a. pradžioje sakralinė geografija vystosi Rytų Europoje (Rusija, Ukraina), 
leidžiama didelė gausa įvairiausių tyrimų publikacijų. Lietuvoje situacija kiek kitokia – 
užuomazgų stadijoje. 

Gamtos garbinimas labai senas reiškinys, greičiausiai toks pat senas kaip ir pats 
žmogus. Gyvenamoji erdvė taip pat visada buvo dalijama į šventą ir kasdieninę, savą ir sveti-
mą, simboliškai suvokiama kaip dieviška (sacrum) ir žemiška (profanum) (Eliade, 1997). Pasak 
rumunų religijotyrininko M. Eliadės (1907–1986), sacrum – šventoji sritis arba erdvė (šventa 
teritorija), šventas laikas, šventi veiksmai, šventas elgesys. Tokiose vietose ir laike būdavo 
atliekami įvairūs religiniai ritualai, švenčiamos šventės, kuriamos šventyklos, sakraliniai 
kompleksai ir kt.  

Iš sacrum sampratos išsivystė ir daugelis kitų sakralinei geografijai priskirtinų ar arti-
mų sąvokų bei terminų. Lietuviškas sacrum atitikmuo – sakralumas apibūdinamas kaip įvy-
kio, vietos ar laiko, asmens, potyrio priklausymas sacrum sričiai, dažniausiai nujaučiamas 
tiesiogiai arba perduodamas remiantis tradicija (Beresnevičius, 2003). Šiandien panašiai 
suvokiami ir kai kurie žmogaus statiniai, reikšmingos vietos, kurioms šventumo suteikia 
pats žmogus (bažnyčios, memorialiniai paminklai ir kt.). Dalies tokių vietų sakralumas 
persipina su iš anksčiau paveldėta, dabar jau pakitusia tradicija, garbinamos tos pačios vietos 
ar objektai, bet jų šventumo samprata yra sinkretiška arba kitokia (pvz., Lietuvoje yra daug 
smulkiosios architektūros objektų, bažnyčių, kurie, kaip manoma, pastatyti senovės baltų 

                                                            
3 Straipsniui rengti panaudoti ir E. L. Dvilevičiaus bakalauro darbas „Lietuvos sakraliniai kultūriniai objektai ir 
vietos“ [vadovas V. Daugirdas] (Dvilevičius, 2017) ir magistro metinio mokslinio pranešimo „Sakralinio 
kraštovaizdžio samprata“ [vadovas V. Daugirdas] medžiaga (Dvilevičius, 2018). 
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garbinimo, šventviečių, šventyklų vietose). Profanum – jau pasaulietiškumo, kasdieniškumo 
sritis, nešventinta, bestruktūrė, bereikšmė, amorfiška erdvė, supanti šventąją erdvę (Eliade, 
1997). Tačiau, pasak religijotyrininko, kultūros antropologo G. Beresnevičiaus, galima ir 
profanum srities sakralizacija – sakralinio matmens suteikimas profaniškam sluoksniui, 
sakralinių elementų užslinkimas ant profaniškųjų – religijoje, visuomenėje, jeigu kalbama 
apie atskirus objektus, tai po ypatingų įvykių (apsireiškimų ir kt.) jie imami traktuoti kaip 
sakralūs (Beresnevičius, 2003). 

G. Beresnevičius vartojo šventumo sąvoką, siedamas ją su antgamtiškumo atspindžiu 
žmonėse, gamtoje, civilizacijos kūriniuose (Beresnevičius, 2003). Sakralinėmis prasmėmis ir 
reikšmėmis dažnai persmelkti tie objektai ir vietos, kurie yra geografiniuose ekstremumuose 
– aukščiausiose ar žemiausiose vietose, labai atokioje vietovėje esantys, sunkiai pasiekiami 
objektai (aukščiausi kalnai, šventų upių ištakos ir kt.). Taip pat tai tokios vietos, kurios labai 
išsiskiria kraštovaizdyje, pasižymi išskirtine forma, istorine reikšme (seniausi pavieniai 
medžiai, dideli, išskirtinės formos akmenys, Kailašo kalnas Indijoje, Araratas Turkijoje, 
Dievų buveinė – Olimpo kalnas, Atono kalnas Graikijoje4 ir kt.). Tačiau kol kas Lietuvos 
mokslo darbuose plačiau vartojama sakralumo sąvoka kaip šventumo sąvokos sinonimas. 
Ypač tai būdinga publikacijoms apie baltų kultūrą ir religiją, vadovaujantis nuostata, kad 
senajai lietuvių / baltų religijai apskritai būdingas pagarbus santykis su aplinka ir pasauliu, 
žvelgiant į jį kaip į sakralų objektą (Trinkūnienė, 2011).  

Sakralinės geografijos terminų, šventų vietų sampratų įvairovė yra gana didelė, 
nevienareikšmė. Ko gero, visas šventybės apraiškas geriausiai apibendrina hierofanijos 
(hierophany) terminas (iš graikų k. – šventas, atgimstantis, nešantis šviesą), kurį pasiūlė  
M. Eliade savo veikale „The Sacred and the Profane: The Nature of Religion“ (1957, p. 21). 
Hierofanija gali būti bet kuris realus objektas – medis, dangus, akmuo, ugnis, saulė, gyvūnas, 
gamtos reiškiniai ir kt. Ji gali būti pati elementariausia, kai šventybė pasireiškia kuriame nors 
daikte, ir sudėtinga, kai siejama su statiniais, jų kompleksais, apima didesnes sakralines 
erdves, teritorijas ar kraštovaizdžio kompleksus (Eliade, 1997). Tačiau svarbu suvokti,  
kad sakralinis objektas, vieta, erdvė (teritorija), kompleksas ar kraštovaizdis, nors juos  
ir galima jungti hierofanijos sąvoka, nėra tas pats. Todėl kai kurias iš šių sąvokų ateityje 
būtina patikslinti, papildomai paaiškinti, paryškinti egzistuojančius jų sampratos skirtumus.  

Aukščiau pateiktas hierofanijos kaip šventos vietos5 apibūdinimas yra ne vienintelis 
galimas šios sąvokos, termino paaiškinimas. Nors ir kitų autorių pateikiamos sampratos 
dažnai yra labai artimos, tik pateikiamos kiek kitaip. Kinų kilmės amerikiečių geografas  
Yi–Fu Tuanas savo straipsnyje „Šventa erdvė: idėjos tyrimas“ (1978) teigė, kad tikroji 
šventosios erdvės samprata yra kažkas kita nei šventyklų ar šventųjų vietų stereotipinis 
vaizdinys, nes „patyrimo lygmeniu šventi fenomenai yra tie, kurie išsiskiria iš įprastų, 
kasdieninių dalykų ir nutraukia rutiną“ (Tuan, 1978). Anot Singapūro universiteto geografės 
L. Kong (Kong, 2001), sakralinės erdvės – tai vietos, pripildytos transcendentinės dvasinės 
kokybės, charakterizuojamos žmonių praktikuojamų ritualų, nukreiptų į šventas vietas  
ar į konkretų objektą. Teologo A. V. Kajacko nuomone, „sakralinės vietos – tai vietos, 
                                                            
4 Kalnas su 20 vienuolynų net yra paskelbtas Autonomine monastine Šventojo Kalno valstybe, turinčia autonominį 
stačiatikių vienuolių respublikos statusą; https://www.agioritikiestia.gr/en/home-uk. 
5 Šventos vietos ir erdvės sąvokos labai dažnai vartojamos kaip sinonimai. Nors tai nėra teisingas, greičiau, 
supaprastintas jų supratimas. 
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susijusios su tikinčiųjų bendruomenei svarbiais legendiniais ar istoriniais įvykiais, šventais 
asmenimis, šventais daiktais, relikvijomis, religiniu kultu“ (Kajackas, 1998). Sociologas ir 
geografas D. Liutikas šventas vietas ir šventą erdvę apibrėžia kaip kultūrinį konstruktą, kuriam 
šventumą suteikia žmonės, atsižvelgdami į religiją, kultūrą, patirtį ir tikslus (Liutikas, 2014). 
Dar galima būtų pridurti, kad šventa erdvė yra tokia vieta, vietovė, teritorija, kuriai suteikia-
mos ypatingos transcendentinės savybės, išskirtinis sakralumo statusas, čia vyko ar vyksta 
religijai svarbūs įvykiai, religijos išpažinimo ritualai, telkiasi svarbiausi tikinčiųjų lankomi, 
garbinami religiniai simboliai, išskirtiniai, sakralizuoti geografiniai objektai (Daugirdas, 2016).  

Šiais laikais gana dažnai jau kalbama ir apie sakralinių vietų, erdvių atkūrimą, išsau-
gojimą ar naujų sukūrimą. L. Krūgelio manymu, „sakraline erdve vadinama žmogaus sukur-
ta religinės tematikos erdvė, kuriai suformuoti panaudotos tam tikros meninės priemonės, 
įprasminti religiniai simboliai, o pati erdvė yra kaip pagalbinė kurios nors religijos išpažini-
mo vieta ar priemonė“ (Krūgelis, 2010). Tokia sakralinė erdvė gali būti sukurta pasitelkiant 
tiek profesionalųjį, tiek ir liaudies meną, istorinę simboliką.  

Šventa erdve (teritorija) galima laikyti ir miestus, sakralinius kompleksus, dideles 
teritorijas. Juose telkiasi gausiai lankomos ir garbinamos religinės relikvijos, simboliai ar 
išskirtiniai geografiniai objektai, apimantys didesnę, o kartais ir labai plačią erdvę (dideli 
kalnai, slėniai, salos, šventyklų ar laidojimo vietų kompleksai, miestai, regionai, šalys (Šam-
bala, Palestina). Z. Masilionytė atkreipė dėmesį į miestų sakralinius kompleksus, dažnai 
tapdavusius „pirminiu miestovaizdžio formavimo pagrindu, kurį sudaro sakraliniams 
poreikiams tenkinti skirtų objektų sankaupa. Ji formuojama remiantis susiklosčiusios 
kultūros ir religijos pamatiniais standartais“ (Masilionytė, 2011). Tokį sakralinį kompleksą 
paprastai sudaro pagrindinis statinys, kulto pastatas (bažnyčia, mečetė, cerkvė ar kt.), kuris 
visuomet būna svarbiausias akcentas. Šalia tokio pastato miesto urbanistinėje struktūroje 
įsiterpia ir daugiau pagalbinių pastatų ar kitų objektų. Be to, kaip jau buvo minėta, sakrali-
niais kompleksais tampa ir ištisi miestai, kurie siejami su ypatingais religiniais ir istoriniais 
įvykiais (Urmija (Iranas) – Zaratustros gimtasis miestas, Varanasis, Jeruzalė, Meka, Vatika-
nas ir kt.) (Энциклопедия самых..., 2009). 

Tokiose didesnėse erdvėse garbinami objektai gali būti daugiau ar mažiau teritoriškai 
organizuoti. Todėl labai svarbi yra ir sakralinės erdvinės struktūros samprata – horizontalus 
(žiedinis) ir vertikalus (piramidinis) erdvės suskaidymas į sakralias ir nesakralias zonas, 
vietas, skirtingo sakralumo lygmens erdvių sistema (Daugirdas, 2016). 

Konkreti, lokali šventa / sakralinė vieta siejama su įvairiomis joje pasireiškiančiomis 
šventumo formomis (religinėmis ir moderniomis nereliginėmis), reikšmingais įvykiais, 
garbinimo ritualais (Stounhendžas, atkurti baltiškieji paleoastronominiai įrenginiai, Kristaus 
palaidojimo, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietos ar bažnyčios, Žalgirio ar Vaterlo 
mūšių laukai, iškilios asmenybės gimimo, gyvenimo ar žūties vietos ir kt.). Sakralinės vietos 
gali būti klasifikuojamos pagal savo kilmę, funkcijas, reikšmingumo lygmenį, religinę 
priklausomybę. Jos dažnai glaudžiai siejasi su gamtiniais sakraliniais objektais ar net yra 
neatsiejamos. Archeologas, baltiškosios kultūros antropologas V. Vaitkevičius atskirai 
apibūdina senąsias šventvietes: „senosios šventvietės (kitaip – mitologinės-sakralinės 
erdvės) – tai ikikrikščioniškojo tikėjimo apeiginės, kulto, įsivaizduojamos dievų, mirusiųjų 
buvimo ar pasireiškimo vietos, paprastai dėl tos priežasties išskirtos, šventos“ (Vaitkevičius, 
1998). Tokios šventvietės apima pavienius gamtinius objektus, tokius kaip šventi medžiai, 
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kalnai, šaltiniai, akmenys. Dažniausiai senąsias sakralines vietas žymi specifiniai vietovar-
džiai – toponimai, hidronimai, oronimai, oikonimai (pvz., Perkūnkalnis, Šventoji, Velnia-
raistis, Alkos kaimas). Apie jas yra užrašytų pasakojimų, įvairių padavimų, legendų, minimi 
išskirtiniai įvykiai, tebegyvuoja tam tikri tikėjimai jų ypatingomis galiomis. Mitologas  
N. Vėlius šventomis vietomis laikė baltų alkus – ne gamtines šventvietes, o kulto ir aukojimo 
vietas (Vėlius, 2001). G. Beresnevičius atskiria šventvietės (archajiškiausia kulto vieta, kurioje 
senųjų religijų apeigos ir ritualai buvo atliekami po atviru dangumi, ant kalvos, giraitėje, 
galėjo būti apjuostos grandine, akmenų, stulpų ratu ir kt.), šventyklos (sakralinis pastatas, 
suprantamas kaip dievo gyvenamieji namai, kur atliekamos kulto apeigos) ir šventovės 
(pereinamoji forma tarp šventvietės ir šventyklos) sąvokas (Beresnevičius, 2003). 

Topofilinės vietos, skirtingai nuo kitų sakralinių vietų ar erdvių, besiremiančių bend-
ryste su dieviškumu ar šventumu, dažniausiai susijusios su asmeniniu patyrimu – prisiriši-
mas prie tėviškės, buvusios ar esamos savo, artimo žmogaus gyvenimo, reikšmingo asmeni-
niam gyvenimui įvykio vietos ir pan. Topofilijos terminą apibrėžė ir plėtojo Yi–Fu Tuanas 
(Tuan, 1961; 1974 (1990); 1977; 1978). Topofiliją taip pat galima apibūdinti kaip vietos, 
vietovės, geografinio objekto mėgimą, garbinimą, sakralizavimą, pozityvų vertinimą, 
psichologinį, emocinį, nostalgišką prisirišimą prie vietos (Daugirdas, 2016). 

Sakralinis objektas paprastai turi konkrečią daiktinę, gamtinę ar žmogaus sukurtą 
išraišką – akmuo, šaltinis, medis, memorialinis paminklas, kryžius, šventas paveikslas, kapas 
ar architektūrinis statinys. Priešingai nei gamtiniai objektai, kultūriniai yra sukurti žmogaus 
kaip ypatingų įvykių ženklai, priemonės, ritualams, bendravimui su transcendentiniu 
pasauliu, ryšiui su buvusiu įvykiu palaikyti, konkrečios vietos, kurias žmonės gerbia ir garbi-
na, tikėdamiesi priartėti prie jų išskirtinumo, charizmos, „šventybės“ paslapties.  

Geografijai ypač reikšminga sakralinio kraštovaizdžio sąvoka. Ją Lietuvoje jau bandė 
atskleisti V. Vaitkevičius, atkreipdamas dėmesį į sakralinio kraštovaizdžio, kaip nedalomos 
gamtinės ir kultūrinės visumos, tyrimo būtinybę (Vaitkevičius, 2012). Autorius sakralinį 
kraštovaizdį įvardijo kaip „vienoje geografinėje vietovėje (paprastai – regimoje) esančių visų 
rūšių sakralinių vietų visumą“. Kraštovaizdis tarsi jungia arba koreliuoja ne tik buvusias 
sakralines, bet ir gyvenamąsias, gynybines, laidojimo bei kitų rūšių vietas (Vaitkevičius, 
2003). Taigi sakralinis (religinis) kraštovaizdis susiformuoja dėl religijos įtakos, geografinės 
aplinkos elementų, svarbių įvykių, asmenybių ir jų veiklos sakralizavimo, atskleidžia 
geografinėje erdvėje esančių vietų ar objektų religinę reikšmę, byloja apie hierofanijų 
visumos tarpusavio santykius religinėje, kultūrinėje ir socialinėje erdvėje, parodo jų kintan-
čią reikšmę keičiantis tradicijoms, kultūroms, ideologijoms, socialinėms struktūroms ir jų 
šiandieninę raišką (Daugirdas, 2016). 

Šiuolaikinėje postmodernioje visuomenėje dažnai sakralizuojamos garsių ir nusipel-
niusių asmenybių, politikų, popkultūros atstovų atminimas, kuris įamžinamas įvairiais mo-
numentais, jie gausiai lankomi gerbėjų, prie jų vyksta specialios ekskursijos, įvairūs renginiai 
ir ritualai, jie nukrauti gėlėmis, žvakėmis, įvairiais atminimo suvenyrais (pvz., V. I. Lenino 
mauzoliejus Maskvoje, Elvio Preslio kapas Forest Hill kapinėse Memfyje (1 pav.), princesės 
Dianos palaidojimo vieta Kensingtono rūmuose (Liutikas, 2009), Jimo Morisono kapas 
Paryžiaus Pere Lachaise kapinėse, rusų rokerio Viktoro Cojaus žuvimo vietos paminklas 
Latvijos pajūryje (prie Ķesterciems k.). Tačiau tokių objektų ir vietų laikymas sakraliomis pas 
mus dar vertinamas prieštaringai, žymių asmenybių hierofanijų tyrimų Lietuvoje dar nėra, 
nors tokios vietos dažnai gali turėti ne ką mažesnę sakralinę reikšmę nei kitokios hierofanijos. 
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Yra tokių sakralių vietų užuomazgų ir Lietuvoje – Vytauto Kernagio ir Algirdo Bra-
zausko kapavietės Antakalnio kapinėse Vilniuje (1 pav.), Stasio Povilaičio kapas Palangos 
kapinėse, Jurgos Ivanauskaitės vardu pavadintas skveras Vilniuje (Aguonų gatvėje), kuria-
me renkasi jos gerbėjai skaityti poeziją, prie televizijos bokšto Vilniuje įkurtas Sausio 13-osios 
aukų memorialas ir kt. Tai dabar gausiai lankomi objektai, nuolat apkrauti gėlėmis, kita 
atributika, jų aplankyti ir pagerbti kasmet atvažiuoja tūkstančiai žmonių. Ateityje dalis šių 
vietų gali prarasti savo reikšmę. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

1 pav. Sakralinių memorialinių vietų pavyzdžiai: A – Elvio Preslio kapas (Aukcione parduodama..., 
2012). B – Viktoro Cojaus paminklas jo žuvimo vietoje (Viktor Robertovich..., 2017). C – Juzefo 
Pilsudskio širdies ir jo motinos kapavietė Rasų kapinėse Vilniuje (Juzefo Pilsudskio..., 2012).  
D – Algirdo Brazausko kapavietė Antakalnio kapinėse Vilniuje (Šalia Algirdo…, 2012) 

Fig. 1. Examples of sacral memorial places. A – Tomb of Elvis Presley (Aukcione parduodama..., 2012).  
B – Victor Coy's monument at his deadlock (Viktor Robertovich..., 2017). C – Juzef Pilsudsky's Heart and 
His Mother's tomb in the Rasų cemetery in Vilnius (Juzefo Pilsudskio..., 2012). D – Algirdas Brazauskas 
graveyard in Antakalnis cemetery Vilniuje (Šalia Algirdo… 2012) 

Piligrimystė taip pat sietina su sakraline geografija, įvairiais aspektais ją tyrinėjęs  
D. Liutikas konstatuoja, kad tradicinė piligrimystė dažnai susijusi su įvairių mistinių 
reiškinių vietomis: apreiškimų vietos, malonėmis garsėjančių paveikslų, skulptūrų vietos, 
šventi šaltiniai. Be to, tai gali būti ir religijos administraciniai centrai, dvasinių autoritetų 
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gyvenimo vietos. Tačiau šiais laikais piligrimystė įgauna naujas formas, tikslu net gali būti 
ir unikalios asmeninės vertybės, nes šventybė, pasak E. Durkheimo, yra nebūtinai dvasinė, 
o įkūnija ir reprezentuoja visuomenės idealus, savo laikmečiu visuomenė visada kuria sakra-
linius objektus, sudievina idėjas, žmones, daiktus (Liutikas, 2009a, p. 193–194; Durkheim, 
1999, p. 327). Apskritai D. Liutiko darbai atskleidžia, kad piligrimystė yra vienas svarbiausių 
sakralinės geografijos reiškinių. 

Modernios piligrimystės samprata yra labai svarbi šiuolaikiškam sakralinės geografi-
jos supratimui. Nors moderniąją piligrimystę D. Liutikas sieja su sekuliariais, su religija ne-
susijusiais kelionės tikslais (Liutikas, 2009, a, b; Liutikas, 2011), tačiau realybėje moderniosios 
piligrimystės tikslai, ritualai, elgesys, euforija lankomose vietose dažnai sunkiai atskiriama 
nuo religinių, juos taip pat galima būtų laikyti „religiniais“ arba pusiau, beveik religiniais. 
Ypač dideli religinių ir sporto aistruolių panašumai. Net anglų kalbos žodis fan yra susijęs 
su žodžiais „šventovė“, „šventa vieta“ (lot. fanum) (Liutikas, 2011).  

Modernios piligrimystės svarbiausia dalis ir tikslas yra konkreti vieta, kuri gali būti 
religinė arba vertybinė, – šventovė, unikalus kraštovaizdis, išskirtinės gamtos vietos, istorijai 
ar valstybingumui svarbios vietos, genocido vietos, herojų, populiarių charizmatiškų asmeny-
bių mirties vietos, kapai (net autoavarijose žuvusių artimųjų vietos), reikšmingi monumentai, 
mūšių vietos, kurios pritraukia ne tik piligrimus. Čia labai svarbus tikėjimas, kad tokia vieta 
yra skirtinga nuo kitų, ypatinga, tarsi galingesnė negu kitos. Informaciniame lauke jos užko-
duoja vaizdinį, legendą, pasakojimą ar įvykį, kuris žinomas tam tikroje teritorijoje ir traukia 
tos teritorijos piligrimus. Ilgainiui išryškėja ir vietos reikšmingumo geografinis rangas 
(Liutikas, 2009a). Nors D. Liutikas pažymi, kad aiški hierarchija būdinga religinės piligrimys-
tės vietoms – tarptautinės, nacionalinės, regioninės, vietinės reikšmės, tačiau ir moderniosios 
piligrimystės vietų geografinė hierarchija yra galima, nors ji yra istoriškai labai nestabili. 

Sakralinė geografija – religijos geografijos mokslinė kryptis, tirianti sakralizuotą reikšmę 
ir funkcijas turinčių objektų, vietų, erdvių (teritorijų, kultūrinių kraštovaizdžių) ryšį su gamtine, 
gyvenamąja aplinka, teritorija, jos savybėmis, paplitimą ir teritorinę organizaciją (struktūras). 
Šios mokslo šakos dėmesio laukas apima sakralinių erdvių teritorinės plėtros modelius, religijos 
ir pasaulėžiūros, pasaulėvaizdžio, religijos ir gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio, religinių 
praktikų, tradicijų laikymąsi ir perdavimą, pasireiškimą erdvėje ir kt. Kiekvienoje religinėje 
sistemoje yra užkoduota, kad tam tikrose vietose, erdvėse, prie tam tikrų objektų užtikrinamas 
dvasinis dialogas ir bendravimas su dieviškumu. Asmeninis tam tikras „sakralinis ryšys“ 
susiformuoja su tomis vietomis ir objektais, kurie susiję su asmeniniu patyrimu (topofilinis 
požiūris). Visos šios temos vienaip ar kitaip yra persipynusios. Tai dar gana jaunas mokslas, 
todėl geografų indėlis šioje srityje kol kas yra nedidelis. Be to, panašia tematika, atskirais jos 
aspektais domisi ir kultūrologai, kultūros antropologai, sociologai, psichologai. 

XXI a. pradžioje sakralinės geografijos kryptis ir sampratų įvairovė jau spėjo susifor-
muoti Rusijoje bei Ukrainoje (1 lentelė). Šiose šalyse sakralinė geografija dažnai siejama su 
kultūros arba vadinamąja humanitarine geografija (Лавренова, 2001; Замятин, 2008; 2010; 
Климов, 2010). Tai intensyviai besivystanti mokslo šaka, išsiskirianti vis gausėjančiomis 
mokslinių tyrimų publikacijomis. Nors sakralinės geografijos termino, objekto apibūdinimai 
yra ganėtinai skirtingi, tačiau juos dažnai sieja mistiškumo dimensija (1 lentelė). Tai turbūt 
yra išskirtinė šio regiono ypatybė, būdinga ne tik sakralinės geografijos sampratai. 
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1 lentelė. Sakralinės geografijos sampratų įvairovė Rusijoje ir Ukrainoje 

Table 1. The variety of sacral geography concepts in Russia and Ukraine 
Autorius / The author Šaltinis / Source Samprata / Concept 

Geopolitikas ir 
sociologas A. Duginas 

(Дугин, 1996) Sakralizuotas pasaulio dalių suvokimas, orientuotas į etnocen-
tristinės pasaulėžiūros paradigmą. 

Kultūros sociologas  
L. G. Ioninas 

(Ионин, 2000) 

Tradicijos, susijusios su kokybine erdvės struktūra, su pasaulio 
dalių, kontinentų, kraštovaizdžio ir panašia simbolika. Šalys, že-
mynai, upės, kalnai ir jūros turi savo sakralumą, paslėptą misti-
nę dimensiją. 

Geopolitikas  
J. P. Platonovas 

(Платонов, 2000) 
Kompleksas idėjų apie senųjų kultūrų kokybinės erdvės 
suvokimą. 

Sociologas  
D. V. Gromovas 

(Громов, 2005) 

Žinių sistema, aprėpianti sakralinių objektų Žemės paviršiuje 
sąveiką. Sakralumo statusą gali turėti objektai ir vietos, susiję su 
protėvių kultu, garsiais gamtos paminklais, istoriniais įvykiais, 
valstybine valdžia, valstybinės reikšmės statiniais, kūrybiniu 
genialumu (ypač susijusiu su žymiais žmonėmis), žiniomis 
(ypač mistinėmis), gamtos didybe ir žymių žmonių gyvenimu, 
heroizmu bei kultūrinių vertybių saugojimo vietomis, netgi su 
prestižinėmis mokymo įstaigomis. 

Filosofas J. J. 
Zavgorodnas 

(Завгородний, 
2011) 

Hierarchiškai organizuotas šventų vietų tinklas, dėl vienokių ar 
kitokių religinių tradicijų užimantis erdvę tarp dangaus ir 
žemės. Sakralinės geografijos objektas – tai žinių sistema apie 
geografinių objektų bei erdvių (priklausančių sakraliųjų 
kategorijai) su tam tikra sociokultūrine tikrove, koreliacija, 
siejama su religija ir, visų pirma, su mistine jos dalimi. 

Geografė I. V. Gurova  (Гурова, 2015) 
Žmogaus sąmonėje suformuotos idėjos apie geografinių objektų 
(realių ar įsivaizduojamų) santykį su transcendentiniu suvoki-
mu, kategorijomis ar simboliais. 

Lietuvoje sakralinės geografijos terminas dar nevartojamas. Labai retai jis pasitaiko ir 
Vakarų autorių publikacijose. Būdingiausios yra šventų vietų, erdvių, topofilinių vietų, 
sakralinio kraštovaizdžio ir kitos sąvokas. 

Šventų vietų (hierofanijų) ištirtumo prielaidos 

Čia nesiimsime pateikti visų šventoms vietoms (hierofanijoms) skirtų tyrimų 
apžvalgą. Dėmesį sutelksime į tuos tyrimus ir analizę, kuri sietina su sakraline geografija, 
šventų vietų geografine padėtimi, jos reikšme, ryšiams su aplinka. Iš karto pažymėsime,  
kad labai svarias ir išsamias apžvalgas jau yra pateikęs V. Vaitkevičius (Vaitkevičius, 1998; 
2003; 2006). Ypač atkreiptinas dėmesys į jo 2004 m. paskelbtą darbą „Baltų šventų vietų 
studijos“ (Vaitkevičius, 2004)6.  

Lietuvos hierofanijomis ypač susidomėta romantizmo epochoje, kai jos atsidūrė to 
meto romantikų istorikų, keliautojų, kraštotyrininkų, geografų akiratyje. Tačiau iki XIX a. 
pabaigos buvo tik aprašomos įdomesnės, geriau žinomos ar pagarsėjusios šventos vietos – 
tai aprašomasis tyrimų laikotarpis, nepateikiant gilesnės analizės, geografinių tokių vietų 
paplitimo ypatybių paaiškinimo. 1835 m. „Lietuvių tautos istorijoje“ šventąsias upes, 
šaltinius, ežerus, medžius ir miškelius, kalnus ar net išgalvotas „šventyklas“ aprašė  
T. Narbutas (Narbutas, 1992). Vėliau apie jas savo Lietuvos istorijos, istorinės geografijos 
                                                            
6 Žemaitijai skirta tyrimų apžvalga pateikiama antroje straipsnio dalyje. 
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studijose rašė ir kiti autoriai (Tyszkiewicz, 1842; 1869; 1871; Kirkoras, 1855; Киркор, 1882; 
Balinski, 1886; Вольтер, 1886).  

Detali Lietuvos šventų vietų registracija pradėta XIX a. pabaigoje. Rusų archeologas  
F. Pokrovskis parengė ir išleido pirmuosius archeologinius Lietuvos gubernijų žemėlapius: 
1890, 1893 m. – Vilniaus, 1895 m. – Gardino, o 1899 m. – Kauno (Покровсий, 1890; 1893; 1895; 
1899). Juose yra pateikta svarbių duomenų apie įvairias senąsias sakralines Lietuvos vietas, 
daugiausia apie šventuosius kalnus bei akmenis. Nemažai hierofanijų minima Vilniaus ir 
Kauno gubernijų Statistikos komitetų 1845–1915 m. leistuose leidiniuose (Гуковский, 1890; 
Явнись, 1897 ir kt.). Plačiau aprašytos labiausiai žinomos šventos vietos – Kražių 
Medžiokalnis, Dvaronių Puntukas, Baraučiznos Kukovaičio kalnas, Mantagailiškio Šventoji 
duobė, Antakmenės Aukų akmuo ir kt. P. Vilčinskis bandė tyrinėti Sukinių Moko akmens 
aplinką (Tautavičius, 1996). 

XIX–XX a. sandūroje tyrimai suaktyvėja. Jų imasi tiek pavieniai asmenys, tiek ir susi-
kūrusios Lietuvių mokslo bei Mokslo bičiulių draugijos (Witort, 1899; Szukiewicz, 1900; 
1901; Žukauskas, 1907; Totoraitis, 1908; Žiogas, 1909). Šiuo laikotarpiu pradėta palyginti 
profesionalus šventų vietų registravimas (Vaitkevičius, 2003). Nuo 1920 m. savo straips-
niuose žvalgytas šventas vietas imasi aprašyti P. Tarasenka (Tarasenka, 1922; 1923; 1924),  
jis subrandina pirmąsias mokslines prielaidas „senovinių lietuvių šventovių“ ir šventųjų 
akmenų tyrimų klausimais, įvertina ir kitų šalių kontekstą. Be faktų apie senosios baltų 
kultūros paminklus, pateiktos pirmosios mokslinės jų klasifikavimo, naudojimo, datavimo 
nuostatos (Tarasenka, 1926; 1927; 1933, a–d; 1934). Savo tyrimus P. Tarasenka apibendrino 
knygoje „Lietuvos archeologijos medžiaga“ (Tarasenka, 1928), joje vietos skirta ir hierofani-
joms, jų lokalizavimui. Tarpukariu atliktas didžiulis darbas apibendrintas tik 1958 m. išleis-
toje monografijoje apie Lietuvos šventus, mitologinius akmenis „Pėdos akmenyje“ (Tarasen-
ka, 1958). Knygoje pateiktas 255 mitologinių akmenų sąrašas ir žemėlapis. Akmenys suskirs-
tyti į toteminius, su pėdomis, akmenis-aukurus, velnio ir šventuosius bei rašytus akmenis, 
nemažai dėmesio skirta išlikusiai pasakojamajai tradicijai. P. Tarasenka prisidėjo prie to, kad 
sakralinės vietos ir objektai Lietuvoje buvo ne tik registruojami, bet ir pradėti saugoti. Tyri-
mų kryptį vertingai papildė ir 1933 m. rusų tyrinėtojo E. Volterio straipsnis „Alkai ir 
alkavietės“ (Volteris, 1933).  

XX a. ketvirtame dešimtmetyje parengtas Lietuvos žemės vardynas, kuriame  
1935–1937 m. užfiksuota apie 150 000 gamtinių objektų vardų. Manoma, kad tai iki šiol tebėra 
vienas svarbiausių šaltinių tyrinėjant Lietuvos sakralias vietas, nes didelė dalis vietovardžių 
dabar jau nebežinomi, sunaikinti. Vardynu rėmėsi ir Valstybinė archeologijos komisija, kuri 
daugiausia dėmesio skyrė piliakalniams ir laidojimo paminklams, tačiau parengė ir alkų, 
mitologinių akmenų aprašymus (Kulikauskas, 1999).  

Sovietų Lietuvoje 1940 m. priimtas paminklų apsaugos įstatymas, kuriame numatyta 
„alkų, aukurų, stabakulių, medžių, girių ir kitų senovės kulto vietų“, taip pat „akmenų su 
įrašais, pėdomis, dubenimis ir kitokiais ženklais“ apsauga (Zabiela, 1992, 150). Nepaisant 
įsigalinčio karingo ateizmo, senovės baltų šventų vietų tyrimai buvo tęsiami. Pasak  
V. Vaitkevičiaus, priešistorinių paminklų žvalgymas ir registracija vyko gana aktyviai, bet 
archeologinės ekspedicijos tradiciškai daugiausia dėmesio skyrė mitologiniams akmenims ir 
alkakalniams (Vaitkevičius, 2003).  



Daugirdas V., Dvilevičius E. L. 

70 

Duomenų apie alkakalnius, šventus akmenis pateikė archeologai R. Volkaitė-Kuli-
kauskienė (Volkaitė-Kulikauskienė, 1958; 1966) ir P. Kulikauskas (Kulikauskas, 1961). Atskirai 
pažymėtina Žeimelyje dirbusio J. Šliavo veikla, jo šventų vietų Mūšos upės baseine žvalgymai, 
duomenų kaupimas ir apibendrinimas, išryškinant Šiaurės Lietuvos tradicijų ypatybes 
(Šliavas, 1996). Nuo 1970-ųjų apie 40 spėjamų senovės lietuvių kulto vietų, daugiausia 
mitologinių akmenų aplinkoje, tyrinėjo archeologas V. Urbanavičius (Urbanavičius, 1972; 1974; 
1977; 1979; 1985), šiai temai buvo skirta habilitacinio darbo dalis (Urbanavičius, 1993).  

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu aprašomieji tyrimai buvo tęsiami ir suinten-
syvėjo. 1992 m. buvo paskelbta archeologo V. Daugudžio studija „Pagoniškųjų šventyklų 
Lietuvoje klausimu“, kurioje siūlyta baltų šventas vietas skirstyti į medžio ir akmenų 
statinius ir mitologinius akmenis (Daugudis, 1992). Tuo metu baltų šventomis vietomis 
susidomėjo ir geografas T. Šidiškis (Šidiškis, 1994; 1995). A. Bliujienė aptarė mitologinius 
akmenis ir archeologines aukas kapinynuose, šlapynėse, kitos hierofanijų grupės ir vėl liko 
nuošalyje (Bliujienė, 2013). Analizuodami istorijos, folkloro ir lietuvių kalbos šaltinius įvairių 
hierofanijų, jų funkcijų aprašymų pateikė ir kiti Lietuvos mitologai, istorikai, etnologai bei 
užsienyje gyvenantys lietuviai (Balys, 1948; 1966; Kerbelytė, 1970; Vėlius, 1987; Gimbutienė, 
1985; Ivinskis, 1986; Greimas, 1990; Laurinkienė, 1996; Slaviūnas, 1997).  

Išskirtinis indėlis baltų šventų vietų tyrimuose priklauso archeologui V. Vaitkevičiui, 
kuris ėmėsi plataus masto surinktų duomenų sisteminimo, lokalizacijos tikslinimo ir tautosa-
kos aprašymų kaupimo. Darbo archyvuose ir lauko žvalgymų pagrindu jis sudarė išsamius 
gamtinės ir mitologinės kilmės senųjų šventų, garbinamų vietų katalogus, surinktą medžia-
gą kartografavo (Vaitkevičius, 1998; 2003; 2004; 2006; 2016). Monografija „Alkai: baltų švent-
viečių studija“ (2003) yra labai išsamus darbas, kuriame aptariamos visos šiandien žinomos 
alkavietės, analizuojami jų religiniai ir socialiniai kontekstai, atskleidžiamas gamtos ir kultū-
ros sąlytis, žmonių pasakojimai. Paskelbtos ir specialiai Žemaitijai (1998) bei Aukštaitijai 
(2006) skirtos studijos. „Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija“ apima dešimt Rytų Aukš-
taitijos rajonų savivaldybių (Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių, Ignalinos, 
Utenos, Anykščių, Rokiškio ir Zarasų), pateikiami detalūs beveik 1500 šventų vietų aprašy-
mai, ypatingą dėmesį skiriant jų lokalizacijai, ankstesniems tyrinėjimams, užfiksuotai sakyti-
nei tradicijai (padavimams, pasakojimams, tikėjimams). Naujausias V. Vaitkevičiaus darbas 
skirtas specialiai Žiemgalai, Joniškio rajono savivaldybei (Vaitkevičius, 2016), aprašomos  
225 šventos vietos, iliustruojant jas senų (1780–1949 m.) topografinių žemėlapių iškarpomis, 
schemomis ir nuotraukomis. Taigi galima konstatuoti, kad V. Vaitkevičius ne tik tęsė šventų 
vietų ir objektų katalogizavimą, bet ir pradėjo analitinį tyrimų etapą.  

Šalia gausių senosios baltų kultūros šventviečių aprašomųjų darbų, pradeda pasiro-
dyti ir išsamesni krikščioniškų šventųjų vietų aprašymai ir tyrimai. JAV istorikas B. Kviklys 
parengė ir išleido šešių tomų enciklopedinio pobūdžio leidinį „Lietuvos bažnyčios“ (Kvik-
lys, 1980–1987), kuriame galima aptikti krikščioniškų sakralinių kulto vietų apibūdinimų.  
J. Gimbutas taip pat nagrinėjo Lietuvos bažnyčių tinklo raidą, sudarinėjo jos žemėlapius, 
kurie gali pasitarnauti sakralinių vietų gilesnei analizei (Gimbutas, 1970). Švč. Mergelės 
Marijos kulto vietų aprašymo ėmėsi kunigas R. G. Skrinskas knygoje „Piligrimo vadovas“ 
(Skrinskas, 1999), A. Jankevičienė tyrinėjo ir aprašė Lietuvos medinių bažnyčių, koplyčių ir 
kitų religinių paminklų architektūrą (Jankevičienė, 1995; 1996; 1998; 2007). Šiuose darbuose 
kalbama ne tik apie architektūrą, bet ir apie tai, kad bažnyčios, kiti religiniai paminklai kuria, 
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reprezentuoja sakralines erdves ar jų kompleksus. Kalvarijų (Kryžiaus kelių) istoriją, apei-
ginius papročius ir muziką tyrinėjo A. Motuzas (2003; 2006; 2012), sunykusias kalvarijas –  
A. Giniūnienė (Giniūnienė, 2008), Lietuvos lurdų (grotų) tipologinius ypatumus –  
V. Lileikienė (Lileikienė, 2003; 2004), šventas vietas architektūriniu požiūriu, jų ryšį su 
kraštovaizdžiu – L. Krūgelis (Krūgelis, 2010), sakralinius kompleksus – Z. Masilionytė 
(Masilionytė, 2011, a; 2011, b).  

Sakralinės geografijos tyrimus Lietuvoje pradėjo geografas ir sociologas D. Liutikas, 
jo indėlis kol kas yra didžiausias. Pagrindine savo tyrimų kryptimi autorius pasirinko piligri-
mystės reiškinį, kuris yra gana kompleksiškas, analizavo krikščioniškų šventų vietų tinklą 
Lietuvoje (Liutikas, 2000; 2003; 2004; 2005; 2009, a, b; 2011; 2014). Monografija „Piligrimystė: 
vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse“ (2009, b) yra pirmasis išsamus mokslo darbas 
Lietuvoje, kuriame nagrinėjami ne tik tradicinis krikščioniškas, bet ir modernios, sekuliarios 
piligrimystės, religinio turizmo reiškiniai, piligrimų motyvai, keliautojų elgesio ypatybės. 
Pasak autoriaus, piligrimystė arba vertybinė kelionė – „tapatumą ir vertybes išreiškianti, 
geografinėje erdvėje atliekama kelionė. Jos metu dėl dvasinių ar vertybinių motyvų keliauja-
ma į šventas, gerbtinas ar kitas su asmens vertybėmis ir tapatumu susijusias vietas“ (Liuti-
kas, 2009, b). Piligrimams šventos vietos – tai vietos, kuriose konkretus žmogus patyrė 
apreiškimą arba įvyko religinis stebuklas (pvz., Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos 
Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Vištytyje, Keturnaujienoje ir kt., svarbūs administraciniai, 
piligriminiai religijos centrai ir paveikslai – Vilniaus Aušros vartai, Trakai, Žemaičių Kalva-
rija, Šiluva, Krekenava, Pivašiūnai ir kt.). 

Svarbu pažymėti, kad straipsnyje „Moderni piligrimystė – skirtingų vertybių išraiška“ 
D. Liutikas (Liutikas, 2009, a) jau imasi analizuoti moderniąją piligrimystę, aptaria jos geo-
grafinius tikslus, apžvelgia tradicinės religinės ir modernios piligrimystės skirtumus. Ši pu-
blikacija yra itin reikšminga, nes joje atskleidžiamas piligrimystės ir sakralinės geografijos, 
hierofanijų ryšys, ji sudaro prielaidas hierofanijų erdvinės struktūros vertinimo metodolo-
gijai formuotis atsižvelgiant į istorinį, geografinį hierarchinį reikšmingumą bei lankomumą. 
Be to, analizuodamas modernią piligrimystę, D. Liutikas pirmasis skyrė dėmesio sporto aist-
ruolių piligrimystei (Liutikas, 2011).  

Užsienyje Lietuvos hierofanijoms, sakralinei geografijai skirtų publikacijų labai nedaug. 
Čia trumpai apžvelgsime ir kai kuriuos darbus, kurie nėra tiesiogiai susiję su Lietuva, 
dažniausiai skirti kitoms baltų kultūroms, bet jais remiasi lietuvių tyrinėtojai arba jie gali 
pasitarnauti sakralinės geografijos formavimuisi Lietuvoje.  

Viena pirmųjų yra 1946 m. vokiečių kalba išleista iš Latvijos į Vokietiją emigravusio 
archeologo E. Šturmso platesnės apimties studija „Alkai Lietuvoje“ (Šturms, 1946). Joje patei-
kiamas išsamus šventų vietų sąrašas – kalnų, giraičių, upių, ežerų, laukų ir kaimų, turinčių 
sakralinius pavadinimus, charakteristikos, bandyta ieškoti jų geokultūrinių bendrumų. 
Ypatingo dėmesio susilaukė etalonine laikoma šventa vieta – Strazdės Baznīcu kalnas Latvijoje 
(Šturms, 1938). Latvijoje šventomis vietomis taip pat nuolat domimasi (Kurtz, 1924; Šturms, 
1936; 1938; Уртaнc, 1987; 1988; 1989), aprašyta ir dalis Mažosios Lietuvos šventviečių 
(Beckherrn, 1893; La Baume, 1927; Gronau, 1938; Sahm, 1943; Wenskus, 1968; Смирнова, 1989; 
Кулаков, 1994; Mališauskas, 1996). Jų pobūdis labai panašus į Lietuvos. 

Šiek tiek dėmesio senovės baltų šventų vietų tyrimams skyrė ir Rytų bei Šiaurės 
Europos mokslininkai, jų darbuose kartais aprašomos ir senosios Lietuvos šventos vietos ar 
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objektai. Rytų slavų ir baltiškų šventų vietų tyrimų tradicijos jau susiklostė Baltarusijoje 
(Ляyкoy, 1992; 1997; Зaйкoycкi, 1992; 1996; 1998; Дучыц, 1985; 1993), Rusijoje ir Ukrainoje 
(Третьяков, 1963; Седов, 1970; Рыбаков, 1987; 1994; Кирпичников, 1988; Рyсанова, 1992; 
1993; Тимощук, 1993; Клейн, 1998; Панченко, 1998; Шорин, 1998). Paskelbta ir daugiau 
detalių, regioninių sakralinio paveldo tyrimų rezultatų (Фадеева, 2000; Кулаков, 2002; 
Ивлева, 2008; Котляр, 2009, a; 2009, b; 2010), svarbių šventviečių studijų – Tušemlios 
Gorodiščė (Третьяков, 1963), Novgorodo Perunija Rusijoje (Рыбаков, 1987), Zvenigorodo 
Gorodišče Ukrainoje (Рyсанова, 1993). Svarus darbas, nors ir nesusijęs su Lietuva, yra rusų 
sociologo D. V. Gromovo parengta „Sakralinės geografijos enciklopedija: šventyklų ir jėgos 
vietų enciklopedija“ (Громов, 2005). Joje, be kitų, apžvelgiamos ir žymių žmonių gyvenimo, 
veiklos ar mirties vietos, jų atminimui pastatyti ir garbinami paminklai.  

Vertinga tyrimų patirtis sukaupta Vokietijoje, Lenkijoje, Skandinavijos, kitose šalyse 
(Herrmann, 1971; 1998; Gierlach, 1980; Makiewicz, 1980; 1993; Gieysztor, 1984; Benson, 1990; 
Brink, 1990; 1996; Holmberg, 1990; Andersson, 1992; Sandnes, 1992; Sorensen, 1992; Slupecki, 
1993; 1994; Marciniak, 1994; Soljan, 2002; Jackowski, 1996; 2000; Olsen, 1970; Muller-Wille, 
1984; Graichen, 1988; Fabech, 1992; Brunaux, 1995; Wieland, 1995; Ernst, 1998; Kaliff, 1998). 
Lietuvoje žinomi Sobutkos Ślęża bei Lysa Gūra Lenkijoje (Makiewicz, 1980), Upsalos 
Švedijoje (Olsen, 1970; Brink, 1996; Nordahl, 1996), Arkonos Vokietijoje (Slupecki, 1994) 
šventų vietų, šventyklų tyrimai. 

Išvados 

1. Prielaidos sakralinės geografijos formavimuisi Lietuvoje jau yra. Ši kultūros geografijos 
(religijos geografijos šakos) kryptis, nors ir vėluodama, pradeda plėtotis nuo XXI a. 
pradžios. Pagrindą tam sudaro teorinės prielaidos – Europos ir kitų užsienio šalių patir-
tis, vartojamos sąvokos, sampratos, kita terminija. Pamažu kuriama ir lietuviškoji termi-
nija, tyrimų metodika. 

2. Natūralus pradinio mokslinės krypties vystymosi etapo požymis yra tai, kad net ir sak-
ralinės geografijos, hierofanijos, sakralinės teritorijos (erdvės) struktūros terminai Lietu-
vos mokslo publikacijose vis dar nevartojami. Nėra žinomi ir mitogeografijos, sakralinės 
topografijos, sakralinės kartografijos (sakralinio žemėlapio), kiti retesni terminai, nėra ir 
šių sakralinės geografijos pošakių tyrimų. 

3. Problema yra tai, kad kaip ir užsienio šalyse, tiek sakralinės geografijos, tiek įvairių hie-
rofanijų, kitų susijusių reiškinių sampratos aiškinamos gana įvairiai, ribos tarp varto-
jamų terminų objektų ne visada yra aiškios, apibendrinančios terminų sistemos nėra. 
Tokios sistemos sukūrimas dar lieka ateities uždaviniu. 

4. Ko gero, visas šventybės apraiškas geriausiai apibendrina hierofanijos terminas. Tačiau 
svarbu suvokti, kad sakralinis objektas, vieta, erdvė (teritorija), kompleksas ar kraštovai-
zdis, nors juos ir galima jungti hierofanijos sąvoka, nėra tas pats. Todėl kai kurias iš šių 
sąvokų ateityje būtina patikslinti, papildomai paaiškinti, paryškinti egzistuojančius jų 
sampratos skirtumus. 

5. Sakralinės geografijos plėtojimui yra ir Lietuvos šventų vietų (hierofanijų) ištirtumo 
prielaidos, nuo XIX a. sukaupta gausi aprašomoji medžiaga. XXI a. pradžioje nuo aprašo-
mųjų pereinama prie atskirų sakralinės geografijos aspektų analitinių tyrimų. Sukauptos 
informacijos, tyrimų rezultatų sintezės, sisteminimo etapas iš esmės dar neprasidėjo. 



Lietuvos sakralinė geografija. I dalis: sampratos ir tyrimų krypties formavimosi prielaidos 

73 

6. Jau klostosi geografinė senųjų lietuviškų / baltiškų bei krikščioniškų (katalikiškų) 
hierofanijų, jų tinklo ir ryšio su aplinka, piligrimystės tyrimų tradicijos.  
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Summary 
The article covers the general experience of sacral geography, its terminology, presumptions 

concerning the conception and research tendencies of sacral geography in Lithuania. The first part7 of 
the article focuses on the main perception regarding the terms and concepts of sacral geography, as 
well as its variety. The experience covering previous research in Lithuania and abroad is presented as 
well. The aim of this thesis – to form a theoretical and empirical background, which facilitates direction 
of Lithuanian sacral geography. 

The sacral geography assumptions have already been discovered in Lithuania. This direction of 
cultural geography (course of religion geography) has been developing since the beginning of XXI 
century. The background is based on theoretical presumptions – the aspects, such as European and 
foreign experience, concepts, conception and related terminology. Lithuanian terminology and reseach 
methods are in the process. Natural indication of basic scientific development is expressed through the 
absence of terms regarding sacral geography, hierophany, sacral territory (space) in Lithuanian 
scientific publications. The terms used to describe mythogeography, sacral topography, sacral 
cartography (sacral map) and other less frequently used terms are still not discovered, as well as there 
are no semi branch studies. The key problem is various interpretation of sacral geography, hierophany 
and related expressions. Limits fluctuate among the terms and are not clearly expressed. There is also 
no summarising system for the terms in use, as it is still under establishment. 

Development of sacral geography is related to sacred Lithuanian places (hierophanies), due to 
the fact there is sufficient amount of descriptive material. In the beginning of XIX century a transition 
from descriptive analytical studies emerged and turned into analytical studies. The stage encompassing 
collected information, synthesis of the research results and systematization has still not begun, 
however, the geographic environment related to ancient Lithuanian/Baltic Christian (Catholic) 
hierophany is already developing, as well as the traditions related to pilgrim studies.
                                                            
7 The second part of the article will come in the next issue of the Geography Yearbook. 
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Burneikaitė G. SPATIAL ANALYSIS OF VOTER TURNOUT IN VILNIUS CITY. Geografijos metraštis, 
51, 2018. 

Abstract. The paper analysis the spatial differences of voters turnout in Vilnius city. The context 
sociodemographic factors have been determined for the explanation of voter turnout differences. The 
theories of spatial effects – spatial heterogeneity and spatial dependency have been employed in order 
to research phenomenon of voter turnout as spatially dependent process.  It was revealed that spatial 
effects are to be evaluated in order to understand spatial differences in voting behavior in the context 
of socio-demographic variables.  Three methods of regression analysis have been employed: 
multinomial linear OLS regression, geographically weighted regression, and spatial lag regression. 

References 57. Figs 8. Tables 5. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: spatial analysis, voter turnout, spatial effects, spatial lag regression, geographically valued 
regression, Vilnius, electoral geography, Vilnius. 

 

Įvadas 

Miestai, šiandien išnaudojantys naująsias technologijas, tampa pagrindiniu ekono-
mikos varikliu, juose kuriasi paslaugų centrai, yra geriau apmokamos darbo vietos. Saskia 
Sassen tokius miestus įvardija „globaliais“, o pagrindinė tokio miesto savybė tikriausiai yra 
integracija tarptautinėje ekonominėje sistemoje (Sassen, 2005). Nepaisant to, kad dalyvavi-
mas tarptautinėje ekonomikos sistemoje išskiria miestus jų dinamiškumu bei pragyvenimo 
lygiu, nereikėtų pamiršti ir kitų tokios „miesto globalizacijos“ pasekmių. Viena vertus, tai 
padeda sukurti pridėtinės ekonominės vertės miesto gyventojams, kita vertus, teigiama, kad 
didžiausi nelygybės skirtumai atsiranda būtent miestuose (Sassen, 1996; Lipman, 2002; 
Fainstein, 2001). Knygoje „Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East 
Meets West“, kurioje buvo nagrinėjama socioekonominė segregacija trylikoje Europos mies-
tų, įskaitant Vilnių, prieita prie bendrų išvadų, kad nors Europos miestai ir pasižymi santyki-
nai žemesniu segregacijos lygiu nei miestai Jungtinėse Amerikos Valstijose, skirtys tarp tur-
tingų ir vargingų kaimynysčių (angl. neighbourhoods) ryškėja (Tammaru et al., 2016). Re-
miantis šios knygos skyriumi, kuriame buvo nagrinėta Vilniaus socioekonominė segregacija, 
galima teigti, kad nors, matuojant segregacijos lygius Vilniuje, pastarosios indeksas nėra 
aukštas, visgi skirtis tarp turtingų ir vargingesnių žmonių, vertinant pagal jų gyvenamąją 
vietą, ryškėja lyginant 2001 ir 2011 metų visuotinio Lietuvos Respublikos gyventojų surašy-
mo duomenis (Valatka et al., 2015).  

                                                            
8 Straipsnis parengtas pagal VU TSPMI 2018 m. apgintą magistro darbą. 
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Kartu su erdviniais sociodemografinių kintamųjų išsidėstymo miestuose skirtumais, 
galima matyti ir tam tikras rinkiminio elgesio, įskaitant rinkiminį aktyvumą, išsidėstymo 
erdvėje tendencijas. Todėl analizuojant rinkiminį aktyvumą miestuose, dažnai buvo naudo-
jami erdvės vienete (gyventojų surašymo arba rinkimų apylinkėje) surinkti duomenys, kurie 
į tyrimus leidžia įtraukti tam tikrą vietą apibrėžiančius kontekstinius veiksnius, siekiant 
nustatyti, kurie iš jų yra reikšmingi aktyvumo skirtumams paaiškinti (Warf, Leib, 2011). 
Tačiau siekiant tinkamos konteksto įtakos įvertinimo rinkiminiam elgesiui, nepakanka socio-
demografinių kintamųjų įtraukimo į tiesinės OLS regresijos modelį ar tiesiog jų pavaizda-
vimo žemėlapyje – dviejų plačiai rinkimų geografijoje naudotų analizės būdų (Agnew, 1996). 
Vystantis erdvinės ekonometrijos ir rinkimų geografijos mokslams buvo pastebėta, kad 
savaime sociodemografiniai kintamieji nėra pakankami norint paaiškinti rinkiminio elgesio 
erdvinius skirtumus. Egzistuoja teorinės ir metodologinės priežastys, kodėl pati erdvė, sup-
rantama per tam tikros vietos koordinates ir atstumus nuo kitų vietų, yra svarbi. Neįtrau-
kiant tokio erdvės supratimo ir bandant rinkiminį elgesį paaiškinti remiantis vien konteksti-
niais veiksniais, galima padaryti neteisingas išvadas apie kintamųjų poveikį. Todėl pastaruo-
ju metu tyrėjai vis dažniau naudoja agreguotus erdvinius duomenis, siekdami rinkiminio 
elgesio erdviniams skirtumams paaiškinti atsižvelgiant ne tik į sociodemografinius 
kintamuosius, bet ir į erdvinę padėtį: tiek kalbant apie rinkiminį aktyvumą (Lacombe et al., 
2014; Saib, 2017; Shin, Agnew, 2016; Mansley, Demšar, 2015), tiek pasirinkimą, už ką balsuoti 
(Lacombe, Shaughnessy, 2007; Burnett, Lacombe, 2012; Cutts et al., 2014; Jensen et al., 2012). 

Išryškėja du aspektai, kurie yra svarbūs siekiant suprasti rinkiminį elgesį mieste:  
1) kontekstas, kuris apibrėžia tam tikrą miesto vietą (geografinis erdvinis vienetas); 2) erdvė – 
tam tikromis koordinatėmis ir atstumais nusakomų vietų visuma. Pagrindinis šio tyrimo 
objektas yra pastaruoju būdu suprantama erdvė, kuri sudaro prielaidas atsirasti erdviniams 
efektams, galintiems turėti įtakos rinkiminio elgesio tyrimams. Pabrėžiama, kad net ir norint 
tinkamai interpretuoti konteksto veiksnių įtaką rinkiminiam aktyvumui, būtina atsižvelgti  
į tai, kad yra analizuojami erdviniai duomenys, todėl ir pati erdvė tampa svarbiu aiškina-
muoju kintamuoju (Haining, 2009). Pirma, erdvės poveikis gali pasireikšti per erdvinį hetero-
geniškumą, tai yra skirtingą kintamųjų poveikį skirtingose vietose. Antra, erdvės poveikis 
gali pasireikšti per erdvinę priklausomybę, tai yra vienų erdvės vienetų poveikį kitiems 
(Anselin, 1988). Pastarojo tipo poveikis gali būti susijęs su teorijomis, kalbančiomis apie 
socialinės interakcijos procesų rezultatus (Anselin, 2009).  

Apskritai, rinkiminis aktyvumas Lietuvoje daugiausia buvo tirtas tiek kokybinėse, 
tiek kiekybinėse individo lygmens analizėse (Ramonaitė, 2006; Petronytė, 2008; Imbrasaitė, 
2002; 2004; Žiliukaitė, 2014, a; 2014, b). Net ir rinkimų geografijos ribose tyrimų, kuriuose  
į erdvę būtų žiūrima kaip į vieną aiškinamųjų kintamųjų, Lietuvoje nebuvo atlikta. Šios kryp-
ties tyrimuose Lietuvoje labiausiai kreipta į tai, kaip erdvėje pasiskirsto tam tikrų partijų 
rinkėjai (Baranauskaitė, Tučas, 2014; Savickaitė et al., 2013; Ubarevičienė et al., 2015; 
Baranauskaitė et al., 2015). Vis dėlto net ir tiriant rinkėjo pasirinkimą, daugiausia naudoti 
metodai, leidžiantys vizualiai įvertinti rinkėjų susiskirstymą skirtingose vietose ar pateikiant 
koreliacijas tarp tam tikro kintamojo ir partijų rinkėjų dalies. 

Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra dvejopas: 1) pasiūlyti metodologiją, kuri į rinkimi-
nio aktyvumo tyrimus leistų įtraukti erdvę; 2) ištirti rinkiminio aktyvumo skirtumus Vilniaus 
mieste pritaikant pasiūlytą metodologiją. Analizei pasirinktas Vilniaus miestas kaip daugiausia 
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gyventojų turintis miestas Lietuvoje. Empirinę tyrimo dalį sudaro trys regresinės analizės 
metodai: daugianarė tiesinė OLS regresija, geografiškai pasverta regresija ir erdvinė lag 
regresija. OLS regresija yra naudojama kaip atskaitinis modelis, su kuriuo lyginami kiti du 
modeliai, leidžiantys į analizę įtraukti erdvę. Analizei pasirinkti 2012 metų LR Seimo rinkimai, 
kadangi tai buvo artimiausiu laiku nuo 2011 metais visuotinio gyventojų surašymo vykę 
nacionaliniai rinkimai. Tuo tarpu gyventojų surašymo duomenys yra reikalingi siekiant 
operacionalizuoti kontekstinius veiksnius, galinčius nulemti rinkiminio aktyvumo skirtumus. 

Galiausiai svarbu apibrėžti, kaip šiame tyrime yra suprantamos vietos, konteksto ir 
erdvės sąvokos. Vieta yra laikomas apibrėžtas erdvinis ploto vienetas, atitinkantis vienetą, 
kuriame buvo surinkti duomenys. Kontekstu laikomi sociodemografiniai veiksniai, apibrė-
žiantys vietą. Tuo tarpu erdvės supratimas šiame darbe atitinka erdvinėje analizėje dažniau-
siai naudojamą socioekonominę erdvės sampratą, kurioje erdvė apibrėžiama per santykinę 
vietą, t. y. vietos padėtį bei tai, kokios ir kokiu atstumu šalia yra kitos vietos (Couclelis, 1992). 

Erdvinių efektų teorijos 

Galima išskirti dvejopo pobūdžio erdvinius efektus, per kuriuos erdvė tampa svarbi 
siekiant paaiškinti socialinius procesus: erdvinę priklausomybę ir erdvinį heterogeniškumą. 
Šie du erdviniai efektai yra svarbūs ne tik teoriniam erdvės vaidmens pagrindimui, tačiau ir 
metodologiniams pasirinkimams, norint tinkamai inkorporuoti erdvę į tyrimus (Anselin, 
1988). Todėl norint daryti pagrįstas išvadas apie procesus, kurie yra susiję su erdve ir kuriems 
analizuoti yra naudojami ir erdviniai duomenys, būtina atkreipti dėmesį ir į tinkamus anali-
zės instrumentus. Analizuojant erdvinius duomenis, ne visais atvejais yra tinkama taikyti 
daugianarę tiesinę OLS regresiją, kuri vis dėlto yra vienas populiariausių analizės metodų, 
taip pat taikytas ir erdvinę struktūrą turintiems duomenims analizuoti (Brundson, 2009). 

Erdvinis heterogeniškumas 

Erdvinis heterogeniškumas, viena vertus, gali būti suprantamas kaip netolygus tam 
tikrų stebėjimų išsidėstymas erdvėje (Anselin, 1988). Pavyzdžiui, vienose vietose gyvena 
daugiau žmonių nei kitose (Anselin, 1995); analogiškai – vienose vietose rinkimuose balsuoja 
daugiau žmonių nei kitose. Antra vertus, erdvinis heterogeniškumas gali pasireikšti ir per 
skirtingus ryšius tarp kintamųjų skirtingose vietose (Brundson et al., 1996). Tad norint 
paaiškinti reiškinį, kuris yra tam tikru būdu išsidėstęs erdvėje, verta apsvarstyti prielaidą, ar 
šie erdviniai skirtumai nėra atsiradę ir dėl to, kad skirtingose vietose tas pats kintamasis gali 
nulemti skirtingus rezultatus. Nors apie erdvinį heterogeniškumą dažniau kalbama regioni-
nių ir gamtos mokslų kontekste, egzistuoja priežastys, kodėl tai galėtų būti aktualu ir poli-
tikos mokslams. Tai yra, kodėl vienose vietose viena priežastis rinkiminį aktyvumą veiktų 
vienaip, o kitose – kitaip (ar būtų susijusi priešingu ryšiu, ar silpnesniu / stipresniu tos pačios 
krypties ryšiu). Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl šių ryšių pobūdis galėtų skirtis, yra 
pačių nagrinėjamų erdvės vienetų skirtumai. Pavyzdžiui, egzistuoja skirtumai tarp mažes-
nio ploto tankiai apgyvendintų bei didesnių retai apgyvendintų vietų (Cho ir Gimpel, 2012). 
Tad net ir viename mieste galima rasti ganėtinai skirtingų savo struktūra vietų (labiau 
urbanizuotų ar naujesnių priemiesčių). 

Čia kyla pirmoji metodologinė tyrimo implikacija – skirtingas kintamųjų poveikis 
skirtingose vietose. A. Stewartas Fotheringhamas, Chrisas Brundsonas ir Martinas Charltonas 
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(2002) teigia, kad egzistuojant erdviniam heterogeniškumui ir bandant jį atspindėti globaliais 
koeficientais, gali atsirasti erdvinis Simpsono paradokso atitikmuo. Tuo norima atkreipti 
dėmesį į tai, kad, analizuojant duomenis grupėse (ar erdviniuose vienetuose) ar paskui juos 
suagregavus, galima gauti prieštaringus rezultatus. Tad kalbant apie erdvinį heterogeniškumą 
ir tinkamą jo tyrimo metodologiją, pagrindinė yra erdvinio nestacionarumo (angl. nonstationa-
rity) sąvoka. Jei ryšiai tarp kintamųjų nėra stacionarūs tiriamoje erdvėje, tai gali sukelti 
sunkumų interpretuojant globalius koeficientus, kurie nurodo, koks ryšys tarp kintamųjų yra 
visoje tiriamoje erdvėje (Fotheringham et al., 1998). Tad regresijos modeliai, įskaitant ir tiesinę 
OLS regresiją, pateikiantys globalius koeficientus ir neatsižvelgiantys į erdvinį heteroge-
niškumą, gali pasižymėti neinformatyviais koeficientais (Cho, Gimpel, 2012). 

Erdvinė priklausomybė 

Lucas Anselinas atkreipė dėmesį, kad regioniniuose moksluose naudojami duomenys 
dažnai yra apibrėžti erdvės, t. y. gali būti apibūdinami per koordinates, atstumus nuo kitų 
stebėjimų. Viena pagrindinių erdvinės priklausomybės prielaidų yra ta, kad pasikeitimai 
vienoje vietoje turės įtakos tam, kas įvyks kitoje greta esančioje vietoje. Anot Anselino, 
egzistuoja dvi priežastys, kodėl ši priklausomybė gali atsirasti. Pirma, dėl matavimo klaidos. 
Ši matavimo klaida atsiranda dėl pačios duomenų specifikos – jie yra renkami dirbtinai 
nustatytuose erdviniuose vienetuose, tad tikėtina, kad vieno vieneto paklaidos bus susijusios 
su kito vieneto paklaidomis. Antra priežastis, kodėl gali atsirasti erdvinė priklausomybė, yra 
socialinės sąveikos procesai, kurių rezultatas gali būti suprantamas ir kaip tam tikra erdvinė 
struktūra. Ir, kaip teigė Anselinas, šio tipo erdvinė priklausomybė ir yra svarbiausia, kalbant 
apie erdvę kaip žmonių elgesį struktūruojantį elementą. Tokia erdvinė priklausomybė 
leidžia kalbėti apie vieną iš pagrindinių visuomeninės geografijos prielaidų, kuri teigia, kad 
vieta erdvėje, atstumai tarp erdvės vienetų yra svarbūs, lemiant įvairius procesus erdvėje 
(Anselin, 1988). Būtent pastarojo tipo erdvinė priklausomybė ir leidžia kelti įdomiausius 
klausimus apie tai, kokiu būdu erdvė yra svarbi lemiant ir rinkiminį elgesį. 

Wendy K. Tam Cho ir Jamesas G. Gimpelis, aptardami įvairias erdvinių tyrimų pers-
pektyvas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) politikos tyrimų kontekste, pažymi, kad poli-
tikos moksluose ryšys tarp erdvinės priklausomybės bei rinkiminio elgesio labiausiai atitin-
ka „užkrato“ (angl. contagion) ir difuzijos teorijas (Cho ir Gimpel, 2012). Kaip nustatė Cho ir 
Thomas J. Rudolphas, tyrę JAV miestus, politinis dalyvavimas ten yra veikiamas erdvės,  
t. y. sprendimą eiti balsuoti veikia ir gyvenančių šalia ėjimas balsuoti. Be to, jie neneigia, kad 
kiti individo ar miesto lygmens kintamieji nėra susiję su politiniu dalyvavimu, tačiau pabrė-
žia, kad esminis veiksnys visgi yra šalia gyvenančiųjų elgesys, tad politinis dalyvavimas yra 
nulemtas „užkrato“, kuris nepriklauso nuo tokių veiksnių kaip individo dalyvavimas 
socialiniuose tinkluose arba kitų individo ar agreguoto lygmens veiksnių (Cho, Rudolph, 
2002). Viena vertus, tai parodo, kad vieta yra nepaprastai svarbi, kalbant apie žmogaus 
politinį elgesį. Ir, kartu, kaip svarsto Cho ir Rudolphas, gali būti, kad užtenka stebėti netoli 
gyvenančių žmonių elgesį, tam, kad perimtum jų elgesio modelius, t. y. nebūtinas tiesioginis 
kontaktas (Cho, Rudolph, 2002). Geografija, taigi erdvė, yra svarbi plitimo, difuzijos, 
sklidimo (angl. flow) procesams, dėl to, kad ji gali turėti įtakos tam, kaip ir kur gali sklisti 
informacija. „Užkratas“ yra suprantamas kaip kažko perdavimas iš vieno vieneto į kaimy-
ninį vienetą; difuzija yra panašus procesas, tik plačiau erdvėje; tuo tarpu sklidimas 
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suprantamas kaip informacijos judėjimas. Tad geografija apibrėžia tai, kur plitimo ir difuzi-
jos būdu galima perduoti įvairias normas, idėjas, kultūrą (Hui, Cho, 2017). Kartu ir rinkimi-
nis elgesys, įskaitant ir atėjimą balsuoti, gali būti suprantamas kaip viena iš elgesio normų, 
perduodama šiais mechanizmais. 

Tad čia iškyla ir antroji tyrimo metodologinė implikacija – erdvinė priklausomybė ir 
klausimas, kaip ją išmatuoti. Tyrimai, kuriuose matuojamas tam tikrų erdvėje išmatuotų 
kintamųjų poveikis priklausomajam kintamajam, galima sakyti, leidžia matyti konteksto 
poveikį. Tačiau, tikėtina, kad erdvinę struktūrą turinčių duomenų analizė naudojant tiesinę 
OLS regresiją gali nulemti neteisingus rezultatus: šališkus koeficientus, neteisingas kintamųjų 
poveikio kryptis, per mažas standartines paklaidas. Taip atsitinka todėl, kad tiesinė OLS 
regresija gali būti netinkamas metodas erdviniams duomenims analizuoti dėl galimos erdvinės 
autokoreliacijos tarp regresijos paklaidų (Darmofal, 2006). Siekiant šią erdvinę autokoreliaciją 
įvertinti, galima naudoti Morano I vietinės statistikos testą, kuris parodo, ar regresijos 
paklaidos erdviškai autokoreliuoja. Egzistuojant šiai autokoreliacijai, tiesinė OLS regresija nėra 
tinkamas metodas analizei. Tokiu atveju, norint nustatyti nepriklausomųjų kintamųjų įtaką, 
atsižvelgiant į erdvinius efektus, gali būti taikomi erdvinės ekonometrijos modeliai. Anselinas, 
vienas pagrindinių mokslininkų erdvinės ekonometrijos lauke, teigia, kad du pagrindiniai 
modeliai, kurie gali padėti atsižvelgti į erdvinę autokoreliaciją regresijos paklaidose yra 
erdvinė lag bei erdvinė paklaidos (angl. error) regresija. Erdvinė paklaidos regresija yra skirta 
atvejams, kai erdvinė priklausomybė atsiranda dėl matavimo paklaidos. Tuo tarpu erdvinė lag 
regresija atsižvelgia į tai, kad priklausomasis kintamasis vienoje vietoje gali pasižymėti 
funkcine priklausomybe su priklausomojo kintamojo reikšmėmis greta esančiuose erdviniuose 
vienetuose (Anselin 2009) – t. y. erdvinė priklausomybė pagrindžiama teoriškai. 

Tad apibendrinant galima teigti, kad tinkamo modelio pasirinkimas, viena vertus, gali 
būti suponuojamas rinkiminį elgesį aiškinančios teorijos, kita vertus – metodologinės 
implikacijos, kylančios iš fakto, kad analizuojant erdvinius duomenis pritaikius tiesinę OLS 
regresiją, gali atsirasti erdvinė autokoreliacija tarp regresijos paklaidų. Tačiau pagrindinis 
akcentas visgi turi būti nukreiptas į teoriją, kadangi metodologinis klausimas atsiranda tik 
vėliau – dėl duomenų specifikos, skirtos tai teorijai tikrinti. 

Konteksto veiksniai 

Nors prielaidas erdviniams efektams atsirasti sudaro tai, kad tam tikros vietos yra 
šalia, taip pat svarbu ir tai, koks sociodemografinis kontekstas apibrėžia vietą bei kitas šalia 
esančias vietas. Tad siekiant įvertinti erdvės svarbą rinkiminiam aktyvumui, taip pat reikia 
identifikuoti tokius veiksnius, kurie rinkiminio aktyvumo skirtumus gali paaiškinti iš kon-
teksto perspektyvos. Siekiant tą padaryti, atsiremiama į tyrimus, kurie daugiausia remda-
miesi rinkiminio aktyvumo teorijomis šį reiškinį bandė paaiškinti miesto kontekste, t. y. nag-
rinėjo klausimus, kaip įvairių sociodemografinių charakteristikų išsidėstymas skirtingose 
miesto vietose gali paveikti atėjimą balsuoti. 

Vienas iš pagrindinių klausimų, aiškinant rinkiminį aktyvumą mieste, yra susijęs su 
skirtingų vietų socioekonominiu kontekstu. Pripažįstant, kad mieste vietos skiriasi pagal tai, 
ar jose gyvena daugiau aukštesnio ar žemesnio socioekonomio statuso gyventojų, galima 
pagrįstai klausti, kaip tai veikia tos vietos gyventojų rinkiminį aktyvumą. Apskritai, būtų 
galima tikėtis, kad tose vietose, kur daugiau aukštesnio statuso gyventojų, rinkiminis 
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aktyvumas bus aukštesnis, tuo tarpu tose vietose, kur daugiau žemesnio socioekonominio 
statuso gyventojų, – žemesnis9. Nors kalbant apie vietos gyventojų galimybę susiorganizuoti 
politiniam kolektyviniam veiksmui, šis ryšys ne visada pasitvirtina (Swaroop, Morenoff, 
2006), tiriant balsavimą, ryšys tarp prastesnį socioekoniminį kontekstą apibrėžiančių 
veiksnių ir rinkiminio aktyvumo dažniausiai išlieka neigiamas (Levine et al., 2017; Gimpel, 
Schuknecht, 2003; Lacombe, Shaughnessy, 2007; Shin, Agnew, 2016). Taip pat ir priešingai – 
vietose, kur gyvena daugiau resursų (įgijusių aukštesnį išsilavinimą, gaunančių didesnes 
pajamas) turinčių gyventojų, šis ryšys su rinkiminiu aktyvumu yra teigiamas (Gimpel, 
Schuknecht, 2003; Cho, Rudolph, 2008; Lacombe, Shaughnessy, 2007). 

Kitas svarbus vietos sociodemografinį kontekstą apibrėžiantis veiksnys yra tos vietos 
gyventojų etninė sudėtis. Tiriant politinį dalyvavimą Vakarų Europos miestuose, daug dėme-
sio skirta etniškumo / rasiniams klausimams. Pavyzdžiui, W. K. Tam Cho ir kiti, tyrę etninių 
grupių politinį elgesį JAV, nustatė, kad jei etninė grupė yra pakankamai didelė ir pakankamai 
koncentruota erdvėje, jos politinis dalyvavimas, tikėtina, bus aukštesnis (Cho et al., 2006). Apie 
etninę vietos gyventojų sudėtį galima galvoti panašiai kaip apie socioekonominį vietos 
kontekstą – iškyla klausimas, ar grupė dalyvaus politiniame gyvenime, ar bus marginalizuota 
ir iš jo pasitrauks. Etniškumo klausimas yra aktualus ir Vilniaus mieste, kuriame yra nemažai 
lenkų ir rusų tautybės gyventojų. Nors lyginant su Vakarų Europos miestais, Vilnius 
neišgyvena sparčių segregacijos procesų, istorinio palikimo nulemta etninė miesto sudėtis taip 
pat iš dalies atliepia Vakarų miestų patirtis. Pastebima, kad ne lietuvių tautybės gyventojai 
gyvena skurdesnėse Vilniaus miesto dalyse, taip pat greta vieni kitų (t. y. matoma etninė 
gyventojų koncentracija skirtingose miesto vietose) (Burneika, Ubarevičienė, 2016). 

Be jau aptartų sociodemografinių savybių, yra svarbu atsižvelgti į vietos gyventojų 
stabilumą (Geys, 2006). Vietos stabilumas yra susijęs su ribotu gyventojų mobilumu – t. y. 
kuo mažesnė gyventojų kaita, tuo labiau tikėtini glaudesni socialiniai ryšiai tarp gyventojų. 
Šis kintamasis yra laikomas pagrindine struktūrine savybe, nulemiančia vietos organizaciją 
(Swaroop, Morenoff, 2006). Būtent toks stabilumo kontekstas, leidžiantis formuotis ryšiams, 
galimai sukuria tinkamą kontekstą individualiam politiniam veikimui. Skirtingi autorių 
tyrimai rodo, kad kaimynystės stabilumas yra vienas iš pagrindinių politinį dalyvavimą 
paaiškinančių veiksnių (Levine et al., 2017; Geys, 2006). 

Metodologija 

Duomenys buvo analizuoti naudojant R programą10. Duomenų analizei naudoti du 
pagrindiniai duomenų šaltiniai: Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys, kuriuose 
pateikiama informacija apie rinkiminį aktyvumą 2012 m. spalio 14 d. vykusiame LR Seimo 
rinkimų pirmame ture ir Lietuvos statistikos departamento duomenys iš 2011 m. vykdyto 
visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo. Abu duomenų rinkiniai buvo susieti su geografinių 
duomenų failais (shapefile formato) – tai reiškia, kad duomenys absoliučiais skaičiais buvo 
susieti su erdviniais ploto vienetais (angl. polygons), kuriuose šie duomenys buvo surinkti,  
t. y. rinkiminio aktyvumo duomenys buvo susieti su Vilniaus miesto savivaldybės ribose 

                                                            
9 Toks ryšys atitiktų individo lygmens teorijų aiškinimus.  
10 R Core Team, R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria, 2016. 
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esančiomis rinkimų apylinkėmis, o visuotinio gyventojų surašymo duomenys – su Vilniaus 
miesto savivaldybės ribose esančiomis gyventojų surašymo apylinkėmis. Vilniaus miesto 
savivaldybės ribose iš viso yra 872 gyventojų surašymo apylinkės ir 151 rinkimų apylinkė. 

Tyrime naudojami skirtingi kintamieji yra išmatuoti skirtinguose erdvės vienetuose: 
gyventojų surašymo duomenys yra detalesniuose vienetuose nei rinkiminio aktyvumo 
duomenys, kadangi gyventojų surašymo apylinkės yra smulkesnės nei rinkimų apylinkės 
(žiūrėti lentelę žemiau).  

1 lentelė. Kintamieji ir erdvinių ploto vienetų persidengimo problema  

Table 1. Variables and polygon overlap problem 
Erdvinis ploto vienetas Kintamieji 

Rinkimų apylinkė Priklausomasis kintamasis: rinkiminis aktyvumas 
Gyventojų surašymo apylinkė Nepriklausomieji kintamieji: jaunimo, lenkų tautinės mažumos, rusų tautinės 

mažumos, aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų, pensininkų, vadovų 
specialistų, nekvalifikuotų darbininkų, bedarbių dalis 

Esant tokiam neatitikimui kyla vadinamoji erdvinių ploto vienetų persidengimo 
problema (Gotway ir Young, 2002). Tai dažna rinkimų geografijoje pasitaikanti problema, kai 
skirtingi erdvės vienetai, kuriuose yra renkami duomenys, nesutampa. Ši problema dažniau-
siai kyla dėl administracinių aplinkybių, kuomet skirtingos institucijos yra atsakingos už 
skirtingų duomenų surinkimą, o šių erdvių vienetų ribos nėra derinamos. Šio tyrimo atveju 
nesutapimas atsiranda tarp gyventojų surašymo apylinkių (Lietuvos statistikos departamen-
tas) bei rinkimų apylinkių (Vyriausioji rinkimų komisija). Surinkus duomenis skirtinguose 
vienetuose, pasidaro sunku įvertinti ryšius tarp kintamųjų ir analizuoti duomenis kintant 
laikui (Flowerdew, Green, 1994) (pvz., pasikeitus rinkimų apylinkių riboms). Apskritai, 
politikos moksluose (ypač iš rinkimų geografijos perspektyvos) aktualiausias yra gyventojų 
surašymo ir rinkiminių duomenų sujungimas. Gyventojų surašymo metu renkami duomenys 
yra tiesiogiai susiję su politikos moksluose keliamais rinkiminio elgesio (tiek dalyvavimo 
rinkimuose, tiek pasirinkimo už ką balsuoti) paaiškinimais. Vienas ryškiausių bandymų 
jungti gyventojų surašymo duomenis su rinkimų rezultatais yra 2016 metais Brian Amos  
ir kitų sukurta JAV nacionalinė duomenų bazė, kurioje viename erdviniame lygyje pateikti 
gyventojų surašymo ir rinkimų rezultatai, panaudojus dazimetrinį erdvinės interpoliacijos 
(angl. dasymetric areal weighting) metodą (Amos et al., 2017).  

Siekiant išspręsti erdvinių ploto vienetų persidengimo problemą, naudojami įvairūs 
erdvinės duomenų interpoliacijos metodai: paprastas erdvinis svėrimas (angl. simple areal 
weighting), dazimetrinis svėrimas, įvairūs geostatistiniai krigingo metodai. Nėra sutariama, 
kuris iš šių metodų yra tiksliausias, autoriai, išbandę įvairius interpoliacijos metodus, gauna 
skirtingo tikslumo rezultatus (Do et al., 2015). Vis dėlto dažniausiai pasirinktą metodą 
nulemia turimi duomenys. Šiame tyrime interpoliacija buvo atlikta pasirinkus paprastą 
erdvės svėrimo metodą. Šis metodas pasirinktas dėl to, kad interpoliacija buvo vykdoma iš 
vienų erdvinių ploto vienetų į kitus, tuo tarpu geostatistiniai metodai, kaip krigingas, yra 
taikomi interpoliacijai, kai duomenys yra išmatuoti taškuose11. Svarbiausia šio metodo 
prielaida yra susijusi su duomenų pasiskirstymu erdvėje – manoma, kad jie yra pasiskirstę 
                                                            
11 Žr. ESRI informaciją apie ArcMap įrankius, [žiūrėta 2017 12 27], http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/ 
3d-analyst-toolbox/how-kriging-works.htm. 
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tolygiai. Todėl tai leidžia duomenis perskirstyti iš vieno erdvės vieneto į kitą remiantis 
suskaičiuotu svoriu, atsiremiančiu į erdvinių ploto vienetų plotą (Amos et al., 2017).  

Paprastasis erdvės svėrimas buvo atliktas remiantis ESRI pateikiamomis instrukcijo-
mis (Beale, 2012)12, pasitelkiant ArcMap 10.3 Geografines informacines sistemas (GIS). Jau 
atlikus paprastąjį erdvės svėrimą, gautas balsavusių įvertis yra padalijamas iš gauto galinčių 
balsuoti įverčio, taip išreiškiant rinkiminį aktyvumą procentais. 1 pav. pateikiamas palygini-
mas tarp erdvinio balsavimo pasiskirstymo rinkimų apylinkėse, ir jau atlikus interpoliaciją – 
gyventojų surašymo apylinkėse. Šios rinkiminio aktyvumo reikšmės gyventojų surašymo 
apylinkėse, gautos atlikus paprastąjį erdvinį svėrimą, toliau tyrime yra naudojamos kaip 
priklausomojo kintamojo reikšmės. Taigi galima matyti, kad pietinėje bei pietrytinėje miesto 
dalyse rinkiminis aktyvumas yra žemesnis, o aukštesnis rinkiminis aktyvumas matomas 
šiaurės rytinėje Vilniaus miesto dalyje bei miesto centre. 

  
1 pav. Rinkiminio aktyvumo pasiskirstymas a) rinkiminėse apylinkėse ir b) gyventojų surašymo 
apylinkėse Vilniaus mieste (Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, 2012) 

Fig. 1. Voter turnout distribution in a) electoral precincts, and b) census blocks (Source: The Central Electoral 
Commission of the Republic of Lithuania, 2012) 

Tokia pat tendencija buvo matoma ir analizuojant VRK pateikiamus rinkiminio 
aktyvumo skaičius rinkimų apylinkių lygiu. Aukščiausiu rinkiminiu aktyvumu išsiskiria 
rinkiminės apylinkės Naujamiesčio ir Antakalnio apygardose, tuo tarpu Naujosios Vilnios 
apygardoje yra net šešios rinkimų apylinkės, pasižyminčios vienu žemiausių rinkiminiu 
aktyvumu. Vertinant pagal seniūnijas, galima matyti, kad Žvėryno ir Antakalnio seniūnijos 
                                                            
12 Interpoliacijai buvo naudojami du vektoriniai sluoksniai: pirminis (angl. source) – rinkimų apylinkių ploto ir antri-
nis (angl. target) – gyventojų surašymo apylinkių ploto. Interpoliacija buvo atlikta šiais žingsniais: 1. Apskaičiuotas 
pirminio vektorinio sluoksnio erdvinių ploto vienetų, t. y. rinkimų apylinkių, plotas; 2. Su funkcija intersect sujungti 
pirminis ir antrinis vektoriniai sluoksniai. Atlikus šį žingsnį yra gaunamas naujas duomenų rinkinys su naujais 
erdviniais ploto vienetais; 3. Apskaičiuojamas naujai gautų erdvinių ploto vienetų plotas; 4. Apskaičiuojamas 
svėrimo koeficientas, kuris gaunamas padalijant naujai gautų erdvinių ploto vienetų plotą iš pirminių erdvinių 
ploto vienetų ploto (atitinkančių rinkimų apylinkes); 5. Tuomet iš šio koeficiento yra dauginami tie kintamieji, 
kuriuos norime peragreguoti. Šiuo atveju, visų pirma, iš šio koeficiento dauginamas rinkėjų apylinkėje skaičius. 
Antra, dauginamas balsavusiųjų skaičius; 6. Galiausiai, pasitelkiant funkciją dissolve, kintamieji yra suagreguojami 
į antrinių (gyventojų surašymo apylinkių) erdvinių ploto vienetų plotą. 
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pasižymi keliomis aktyviausiomis rinkimų apylinkėmis. Tuo tarpu Naujosios Vilnios, 
Naujininkų ir Rasų seniūnijos – mažiausio aktyvumo rinkimų apylinkėmis. 

Daugianarė tiesinė OLS regresija 

Visų pirma, siekiant modeliuoti ryšius tarp nepriklausomųjų ir priklausomojo kinta-
mųjų taikoma daugianarė tiesinė OLS regresija (toliau – tiesinė OLS regresija). Tiesinė OLS 
regresija šiame tyrime yra naudojama kaip atskaitinis modelis jai palyginti su kitomis 
regresijomis, į formulę įtraukiančiomis ir erdvę. Taip pat analizė nuo tiesinės OLS regresijos 
pradedama ir todėl, kad, siekiant pagrįsti erdvinių modelių naudojimą, tikslinga pradėti nuo 
šios regresijos ir jos paklaidų analizės. 

Geografiškai pasverta regresija 

Tuo tarpu, kai tiesinė OLS regresija yra globalus modelis, siekiantis nustatyti regresijos 
koeficientus, kurie geriausiai paaiškina ryšius tarp nepriklausomųjų kintamųjų bei priklau-
somojo kintamojo visoje tiriamoje erdvėje, geografiškai pasverta regresija yra metodas, 
skirtas nagrinėti ryšiams, kurie gali varijuoti erdvėje13. Šiame tyrime geografiškai pasverta 
regresija atlikta naudojant R programos „GWmodel“ paketą, pritaikant gwr.basic funkciją.  
Ši funkcija, modeliuojant ryšius tarp nepriklausomųjų ir priklausomojo kintamųjų, remiasi 
tokia regresijos formule: 

yi = βi0 +Σk βikxik + εi14 

Modelis kiekvienoje vietoje yra pritaikomas naudojant pasvertų mažiausių kvadratų 
(angl. weighted least squares) prieigą, kurioje yra naudojama tam tikra svėrimo matrica (Lu et al., 
2015). Šios svorių matricos sudarymas yra vienas svarbiausių žingsnių, atliekant geografiškai 
pasvertą regresiją. Sudarant šią svorių matricą, reikia pasirinkti kelis parametrus, apibrėžian-
čius svėrimo schemą. Visų pirma, prieš atliekant pačią regresiją, reikia nusistatyti, kiek stebėji-
mų, esančių aplink kiekvieną erdvinį ploto vienetą, bus įtraukiama į svėrimo matricą (tai atlie-
kama nusistatant bandwith). Taip pat reikia nuspręsti, ar bus naudojama adaptyvi ar fiksuota 
svėrimo schema. Šiame tyrime naudota adaptyvi svėrimo schema, kuri yra labiau tinkama 
tokiems atvejams, kai erdvės vienetų dydis skiriasi (Charlton, Fotheringham, 2009).  

Kitas pasirinkimas – kernelio (angl. kernel) funkcija, kuria remiantis ir yra nustatomi 
svėrimo matricoje esantys svoriai. Tačiau funkcijos pasirinkimas nėra toks svarbus, kaip 
sprendimas dėl fiksuotos ar adaptyvios svėrimo schemos. Dažniausiai naudojamos gausiška 
(angl. gaussian) arba bikvadratė (angl. bi-square) funkcijos, pastaroji taip pat laikoma beveik 
gausiška (angl. near-gaussian). Pavyzdžiui, programoje ArcGIS pasirinkus fiksuotą svėrimo 
schemą, automatiškai siūloma naudoti gausiškąją funkciją, tuo tarpu pasirinkus adaptyviąją 
svėrimo schemą – bikvadratę (Charlton, Fotheringham, 2009). Kadangi šiame tyrime yra 
pagrįstas adaptyviosios svėrimo schemos naudojimas, pasirenkama ir bikvadratė svėrimo 
funkcija. Gauta svorių matrica yra naudojama nustatyti lokaliems B koeficientams. 
Kiekvienas analizuojamas erdvės vienetas turi savo svorio matricą, tad nustatant tos vietos 
                                                            
13 Martin Charlton ir A Stewart Fotheringham, „Geographically Weighted Regression. A Tutorial on using GWR in 
ArcGIS 9.3”, [žiūrėta 2017 12 27], https://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/fspat/gwr/gwr_arcgis/GWR_Tutorial.pdf. 
14 yi yra priklausomojo kintamojo reikšmė vietoje i, xik k-tojo nepriklausomojo kintamojo reikšmė vietoje i, βi0 yra 
konstantos reikšmė vietoje i, βik yra lokalus k-tojo nepriklausomojo kintamojo koeficientas vietoje i, o ε yra 
atsitiktinė paklaida vietoje i. 
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koeficientą, arčiau esantys stebėjimai turi didesnį svorį (Fotheringham, Brundson, Charlton, 
2017). Visgi reikia pabrėžti, kad ši geografiškai pasverta regresija yra labiau žvalgomasis 
(angl. exploratory) metodas (Matthews, Yang, 2012), tad turėtų būti atsargiai naudojama 
prognozėms (angl. predictions) (Skoutaris, 2017), kadangi, anot Charltono ir Fotheringhamo, 
tradicinių statistinio reikšmingumo testų taikymas nėra priimtinas šio metodo atžvilgiu 
(Charlton, Fotheringham, 2009). Todėl ir šiame tyrime geografiškai pasverta regresija bus 
naudojama siekiant iliustruoti galimą erdvinį heterogeniškumą ir identifikuoti vietas 
Vilniaus mieste, kur kintamųjų poveikis skiriasi nuo globaliame tiesinės OLS regresijos 
modelyje gautų koeficientų. 

Erdvinė regresinė analizė 

Siekiant pasirinkti, kurį erdvinės regresijos metodą – lag ar paklaidos – derėtų taikyti, 
atliekamas Lagrange testas (angl. Lagrange multiplier diagnostics for spatial dependence).  
Šio testo – tiek lag, tiek paklaidos modelių – rezultatai buvo statistiškai reikšmingi, todėl 
buvo žiūrėta į atsparių (angl. robust) lag ir paklaidos modelių testų rezultatus, kurie taip pat 
buvo statistiškai reikšmingi. Tačiau atsparaus lag modelio p vertė buvo mažesnė, tad šis 
modelis ir buvo pasirinktas tolesnei analizei. 

Erdvinė lag regresija buvo atlikta naudojant R programos „spdep“ programą, 
pritaikant lagsarlm funkciją. Erdvinė lag regresija yra išreiškiama žemiau nurodyta formule15:  

y = ρW y + Xβ + ε16 

ρWy atspindi į modelį įtraukiamą priklausomojo kintamojo funkciją, stebėtą greta 
esančiuose erdviniuose vienetuose. W žymi kiekvieno stebėjimo svorių matricą, į kurią įtrau-
kiami stebėjimo kaimynai – kaimynų sąrašas yra sudaromas prieš atliekant regresiją.  
Šis erdvine funkcine priklausomybe nuo šalia esančių priklausomojo kintamojo reikšmių 
pasižymintis priklausomasis kintamasis tampa dar vienu kintamuoju regresijos lygtyje. Tai 
reiškia, kad vidutinės priklausomojo kintamojo reikšmės kaimyniniuose erdviniuose viene-
tuose yra įtraukiamos į modelį (Anselin, 2009).Vadinasi, kad aiškinant rinkiminį aktyvumą 
vienoje vietoje yra svarbu atsižvelgti į tai, kokios rinkiminio aktyvumo reikšmės matomos 
aplinkiniuose vienetuose. Apibendrinant iš teorinės perspektyvos, jo įtraukimas į regresijos 
lygtį, leidžia atsižvelgti į tai, kad gautas rezultatas galimai yra socialinės arba erdvinės 
interakcijos procesas (Anselin, 2009). 

Duomenų analizė ir interpretacija 

Tiesinė OLS regresija 

Visų pirma, siekiant sužinoti kontekstinių kintamųjų poveikį rinkiminiam aktyvumui, 
taikoma tiesinė OLS regresija, su kurios rezultatais bus lyginami kitų taikytų regresijų, 
atsižvelgiančių ir į erdvę, rezultatai.  
                                                            
15 „spdep“ paketo internetinė dokumentacija, 87, [žiūrėta 2017 12 27], https://cran.r-project.org/web/packages/ 
spdep/spdep.pdf. 
16 ρW y yra erdvine funkcine priklausomybe nuo šalia esančių priklausomojo kintamojo reikšmių pasižymintis 
(angl. spatially lagged) priklausomasis kintamasis (ρ (Rho) yra randamas pirma, naudojant optimize() funkciją, 
paskui randami kiti koeficientai); W yra svorių matrica, ε yra atsitiktinė paklaida. 
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2 lentelė. Rinkiminio aktyvumo daugianarės tiesinės OLS regresijos rezultatai  

Table 2. Results of multivariate OLS regression for voter turnout 
 

B koeficientas 
Standartinė 

paklaida 
Beta 

koeficientas 
t vertė Pr (>|t|) Reikšmingumas 

Konstanta 51,97 2,06  25,18 < 2e-16 *** 
Jaunimas 0,06 0,03 0,06 1,96 0,05  
Lenkų tautinė mažuma -0,15 0,03 -0,22 -5,76 1,18e-08 *** 
Rusų tautinė mažuma -0,21 0,03 -0,2 -6,25 6,57e-10 *** 
Gyventojai su aukštuoju 
išsilavinimu 

0,22 0,03 0,38 8,24 6,59e-16 *** 

Pensininkai 0,2 0,02 0,29 8,79 < 2e-16 *** 
Nekvalifikuoti darbininkai 0,17 0,14 0,04 1,29 0,2  
Bedarbiai -0,35 0,08 -0,16 -4,65 3,76e-06 *** 

Pastaba: *** reiškia, kad p < 0.001. 

Gautas modelis paaiškina apytiksliai 54 proc. rinkiminio aktyvumo variacijos gyventojų 
surašymo apylinkių lygiu (R2 yra lygus 0,54) (1 lentelė). Du iš kintamųjų – jaunimas ir nekvalifi-
kuoti darbininkai – nėra statistiškai reikšmingi. Lenkų ir rusų tautinės mažumos ir bedarbiai 
su rinkiminiu aktyvumu yra susiję statistiškai reikšmingu neigiamu ryšiu. Tuo tarpu gyvento-
jai su aukštuoju išsilavinimai ir pensininkai – statistiškai reikšmingu teigiamu ryšiu. Galima 
teigti, kad ryšio kryptis tarp visų nepriklausomųjų kintamųjų ir priklausomojo kintamojo yra 
tokia, kokią leistų įtarti teorijos aptartos skyrelyje „Konteksto veiksniai“. Vertinant Beta koefi-
cientus, išreikštus per standartinį nuokrypį, galima matyti, kad didžiausią įtaką rinkiminiam 
aktyvumui turi gyventojai su aukštuoju išsilavinimu, kurio Beta koeficientas yra didžiausias. 

Vis dėlto, analizuojant erdvinius duomenis, iškyla galimybė, kad regresijos paklaidos 
pasižymės erdvine autokoreliacija (tai taip pat reiškia, kad regresijos paklaidos nėra nepri-
klausomos). Jei ši autokoreliacija egzistuoja, atsiranda pagrindas abejoti tiesinės OLS regre-
sijos patikimumu, net jei visos kitos regresijos prielaidos yra tenkinamos. Siekiant įsitikinti, 
ar paklaidose yra matoma erdvinė autokoreliacija, taikomas Morano I testas. Jei šis testas yra 
statistiškai reikšmingas, galima teigti, kad erdvinė autokoreliacija tarp paklaidų egzistuoja. 
Šio darbo atveju testo įvertis yra 0,52, o pats testas yra statistiškai reikšmingas (p = 0,001), tad 
tarp atliktos tiesinės OLS regresijos paklaidų egzistuoja teigiama erdvinė autokoreliacija. 
Todėl erdvinių regresijos modelių taikymas gali būti pagrįstas. 

Geografiškai pasverta regresija 

Visų pirma, tiesinė OLS regresija bus lyginama su geografiškai pasverta regresija, 
kurios tikslas yra pamatyti, ar duomenyse egzistuoja erdvinis nestacionarumas. Ir jei taip, 
kuriose Vilniaus miesto vietose galima matyti kitokį kintamųjų ryšį su priklausomuoju 
kintamuoju, nei kad spėtų globalus (tiesinės OLS regresijos) modelis. Žemiau lentelėje, 
kurioje yra pristatomi bendri geografiškai pasvertos regresijos rezultatai, yra pateikiama 
nepriklausomųjų kintamųjų B koeficientų variacija skirtingose vietose. Kaip galima matyti 
iš pateiktų koeficientų, visi kintamieji pasižymi koeficientų reikšmėmis, kurios varijuoja nuo 
neigiamų iki teigiamų. Dešiniajame lentelės stulpelyje yra pateikiama globali koeficiento 
reikšmė, sutampanti su daugianarės tiesinės regresijos sumodeliuota kiekvieno kintamojo  
B koeficiento reikšme. 
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3 lentelė. Geografiškai pasvertos regresijos rezultatai  

Table 3. Results of geographically weighted regression 
 

Minimali 
reikšmė 

Pirmasis 
kvantilis 

Mediana 
Trečiasis 
kvantilis 

Maksimali 
reikšmė 

Koeficientas 
(standartinė 

paklaida) 
Konstanta 16,44 51,05 56,05 60,29 91,24 51,97 (2,06) 
Jaunimas -0,34 -0,06 0,01 0,1 0,76 0,06 (0,03) 
Lenkų tautinė mažuma -0,62 -0,18 -0,06 0,02 0,19 -0,15 (0,03) 
Rusų tautinė mažuma -0,72 -0,19 -0,04 0,03 0,52 -0,21 (0,03) 
Gyventojai su aukštuoju 
išsilavinimu 

-0,26 0,03 0,08 0,21 0,49 0,22 (0,03) 

Pensininkai -0,3 0,01 0,08 0,15 0,56 0,2 (0,02) 
Nekvalifikuoti darbininkai -1,93 -0,23 0,003 0,31 1,42 0,17 (0,14) 
Bedarbiai -1,5 -0,35 -0,21 0,07 0,54 -0,35 (0,08) 

Gautus lokalius koeficientus galima pavaizduoti žemėlapiuose, siekiant paprasčiau 
pamatyti kiekvieno kintamojo erdvinį nestacionarumą. Kartu su koeficientais, kaip reko-
menduoja Charltonas ir Fotheringhamas (2009), pateikiamos ir standartinės paklaidos. Taip 
pat pateikiamos ir lokalios t vertės, kurios parodo, kuriose Vilniaus miesto vietose kiekvieno 
nepriklausomojo kintamojo vertė yra didesnė arba mažesnė nei nulis per daugiau ar mažiau 
nei dvi (1,96 arba -1,96) standartines paklaidas. 

Jaunimo tiesinėje OLS regresijoje gautas globalus koeficientas yra lygus 0,06, tuo tarpu 
geografiškai pasvertoje regresijoje (toliau – GPR) šis koeficientas varijuoja nuo -0,34 iki 0,76 
(mediana: 0,01). Lokalios t vertės, nepatenkančios į intervalą tarp -1,96 ir 1,96, apima Vilniaus 
vietas tiek su neigiamomis, tiek su teigiamomis lokalių koeficientų reikšmėmis (2 pav.). Jau-
nimas su rinkiminiu aktyvumu yra teigiamai susijęs keliose vietose, kurios dažniau yra miesto 
pakraščiuose: Verkių seniūnijos centre (aplink Mažuosius Gulbinus ir Verkių Riešę), keliose 
Antakalnio seniūnijos vietose (dalyje Turniškių bei Valakupių, šiaurinėje Antakalnio mikrora-
jono dalyje, dalyje Dvarčionių ir į vakarus bei šiaurės rytus nuo jų), Naujosios Vilnios seniūni-
jos šiaurinėje dalyje, didesnėje dalyje Naujininkų seniūnijos, taip pat į pietus nuo pastarosios 
seniūnijos, nedidelėje Panerių seniūnijos dalyje, didesnėje dalyje Grigiškių seniūnijos ir Pilaitės 
seniūnijos vakaruose. Tuo tarpu neigiamas ryšys tarp jaunimo ir rinkiminio aktyvumo yra 
matomas labiau miesto centre: Verkių seniūnijos pietinėje dalyje (dalyje Jeruzalės ir Baltupių), 
nedidėlėje dalyje Šnipiškių seniūnijos, šiaurinėje Naujamiesčio seniūnijos dalyje, šiaurinėje 
Vilkpėdės seniūnijos dalyje ir keliose Lazdynų seniūnijos vietose (aplink Senuosius Bukčius 
bei Lazdynėlius). Detalesnė lokalių jaunimo koeficientų variacija, jų standartinės paklaidos ir 
lokalios t vertės pateikiamos paveiksle žemiau (analogiškai ir kitų paveikslų atveju). 

Lenkų tautinės mažumos tiesinėje OLS regresijoje gautas globalus koeficientas yra 
lygus -0,15, tuo tarpu GPR gauti lokalūs koeficientai varijavo nuo -0,62 iki 0,19 (mediana: -
0,06) (3 pav.). Lokalios t vertės, mažesnės nei -1,96, yra daugiausia tose vietose, kur lokalūs 
OLS koeficientai įgyja mažiausio kvantilio reikšmes. Ryški jų koncentracija yra matoma 
šiaurinėje miesto dalyje – Verkių ir Antakalnio seniūnijų šiaurėje. Miesto rytinė dalis 
(Antakalnio seniūnijos pietryčiai bei Naujosios Vilnios seniūnija) taip pat yra tos vietos, 
kuriose lenkų koeficientas įgyja palyginti dideles neigiamas reikšmes. Be to, didesnės 
neigiamos lenkų koeficiento reikšmės yra matomos ir šiaurinėje Naujininkų seniūnijos dalyje 
bei Senamiesčio ir Naujamiesčio seniūnijų pietuose, taip pat keliose Žvėryno seniūnijos 
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vietose. Miesto pietvakarinėje dalyje, Panerių, Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijų sandūroje irgi 
matomos santykinai didesnės neigiamos lenkų lokalaus koeficiento reikšmės.  

 

2 pav. Lokalūs jaunimo geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės paklaidos ir 
lokalios t vertės 

Fig. 2. Local geographically weighted regression coefficients for the youth variable, their standard errors and local 
t values 

 
3 pav. Lokalūs lenkų tautinės mažumos geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės 
paklaidos ir lokalios t vertės 
Fig. 3. Local geographically weighted regression coefficients for the Polish minority variable, their standard errors 
and local t values 

Rusų tautinės mažumos tiesinėje OLS regresijoje gautas koeficientas lygus -0,21, kai 
tuo tarpu GPR gauti lokalūs koeficientai varijavo nuo -0,72 iki 0,52 (mediana: -0,04). Lokalios 
t vertės, nepatenkančios į intervalą tarp -1,96 ir 1,96, yra daugiausia susijusios su vietomis, 
kur rusų lokalūs koeficientai įgyja penktojo kvantilio neigiamas reikšmes: didesnėje Panerių 
seniūnijos dalyje, šiaurinėje Grigiškių seniūnijos dalyje, vakarinėje ir rytinėje Pilaitės seniūni-
jos dalyse, didesnėje Žvėryno seniūnijos dalyje, Verkių seniūnijoje (aplink Santariškes ir Jeru-
zalę) ir dalyje Antakalnio bei Žirmūnų seniūnijų. Miesto pietvakarinėje dalyje (Naujamiesčio 
seniūnijos šiaurės rytuose, Rasų seniūnijos šiaurėje, Naujosios Vilnios seniūnijos pietuose)  
ir šalia esančioje centrinėje miesto dalyje – Senamiesčio bei Naujamiesčio seniūnijų ribose  
(4 pav.). Vilniaus miesto centre (Naujamiesčio seniūnijos šiaurėje ir Šnipiškių seniūnijos 
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pietuose) galima matyti kelias apylinkes, kuriose, skirtingai nei kitur, rusų kintamasis įgyja 
teigiamas lokalių koeficientų reikšmes.  

 

4 pav. Lokalūs rusų tautinės mažumos geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės 
paklaidos ir lokalios t vertės 
Fig. 4. Local geographically weighted regression coefficients for the Russian minority variable, their standard 
errors and local t values 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu tiesinėje OLS regresijoje gautas koeficientas 
lygus 0,22, tuo tarpu lokalus šio kintamojo koeficientas varijavo nuo -0,26 iki 0,49 (mediana: 
0,08). Galima matyti, kad didesnės gyventojų su aukštuoju išsilavinimu reikšmės (penktojo 
kvantilio) yra miesto pietinėje / pietvakarinėje Vilniaus dalyse – Panerių bei Grigiškių seniū-
nijose ir dalyje Naujininkų seniūnijos, centrinėje miesto dalyje – Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmū-
nų seniūnijose ir šiaurės rytinėje miesto dalyje – Žirmūnų, Antakalnio, Naujosios Vilnios 
seniūnijose (5 pav.). Atlikus GPR, taip pat išsiskyrė kelios vietos, kur išsilavinimo lokalus 
koeficientas įgijo santykinai mažesnes reikšmes – Naujamiesčio ir Žvėryno seniūnijų sandū-
roje miesto centre.  

 
5 pav. Lokalūs aukštojo išsilavinimo geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės 
paklaidos ir lokalios t vertės 

Fig. 5. Local geographically weighted regression coefficients for the higher education variable, their standard 
errors and local t values 
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Pensininkų gautas koeficientas tiesinėje OLS regresijoje lygus 0,2, kai lokalus šio kinta-
mojo koeficientas, gautas GPR, varijavo nuo -0,3 iki 0,56 (mediana: 0,08). Didesnės nei  
1,96 lokalios t vertės yra dažniausiai susijusios su penktojo kvantilio lokaliais koeficientais, 
kurie daugiausia matomi miesto pakraščiuose: Panerių, Grigiškių, Pilaitės, Verkių seniūni-
jose, Antakalnio seniūnijos šiaurinėje dalyje, Naujosios Vilnios pietuose, Rasų seniūnijoje, 
dalyje Naujininkų seniūnijos ir labiau miesto centre – ten, kur ribojasi Antakalnio ir Žirmūnų 
seniūnijos (6 pav.). Kartu keliose vietose – Vilniaus centre (Naujamiesčio seniūnijoje) ir į šiau-
rę nuo centro Verkių seniūnijoje (aplink Santariškes, Jeruzalę ir Baltupius) – mažesnės nei -
1,96 lokalios t vertės yra susijusios ir su neigiamu ryšiu tarp pensininkų kintamojo ir 
rinkiminio aktyvumo.  

 

6 pav. Lokalūs pensininkų geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės paklaidos ir 
lokalios t vertės 
Fig. 6. Local geographically weighted regression coefficients for the elderly persons variable, their standard errors 
and local t values 

Nekvalifikuotų darbininkų tiesinėje OLS regresijoje gautas koeficientas lygus 0,17, tuo 
tarpu GPR šio kintamojo lokalūs koeficientai varijavo nuo -1,93 iki 1,42 (mediana: 0). Dalyje 
Vilniaus miesto nekvalifikuotų darbininkų lokalūs koeficientai yra santykinai mažesni (įgyja 
penktojo kvantilio reikšmes): Antakalnio ir Verkių seniūnijų ribose bei centrinėje miesto 
dalyje – Naujamiesčio ir Senamiesčio seniūnijų šiaurinėje dalyje bei Vilkpėdės seniūnijos 
centre (7 pav.). Didesnės nei 1,96 t vertės yra susijusios su penktojo kvantilio teigiamais 
lokaliais nekvalifikuotų darbininkų koeficientais keliose miesto vietose: Panerių seniūnijoje, 
šiaurinėje Grigiškių seniūnijos dalyje, šiaurės vakariniame Vilniuje – Pašilaičių, Fabijoniškių 
bei Panerių seniūnijų ribose; Naujosios Vilnios seniūnijos ribose.  

Galiausiai OLS regresijoje gautas bedarbių koeficientas lygus -0,35, kai tuo tarpu GPR 
lokalus šio kintamojo koeficientas varijavo nuo -1,5 iki 0,55 (mediana: -0,21). Mažesnės nei  
-1,96 t vertės yra tose vietose, kur lokalūs kintamojo koeficientai įgyja neigiamas reikšmes, 
daugiausia miesto šiaurės rytinėje dalyje: Antakalnio ir Naujosios Vilnios seniūnijose  
(8 pav.). Taip pat tokios vietos randamos ir centro vakarinėje miesto dalyje, Lazdynų, 
Vilkpėdės, Naujamiesčio, Senamiesčio seniūnijose, keliose Karoliniškių seniūnijos vietose ir 
Verkių seniūnijos pietuose. Keliose vietose Vilniaus centre didesnės nei 1,96 t vertės yra 
susijusios su teigiamais bedarbių koeficientais. Šios vietos yra Šnipiškių seniūnijos centre.  
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7 pav. Lokalūs nekvalifikuotų darbininkų geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės 
paklaidos ir lokalios t vertės 

Fig. 7. Local geographically weighted regression coefficients for the unskilled workforce variable, their standard 
errors and local t values 

  

8 pav. Lokalūs bedarbių geografiškai pasvertos regresijos koeficientai, jų standartinės paklaidos ir 
lokalios t vertės 

Fig. 8. Local geographically weighted regression coefficients for the unemployed variable, their standard errors 
and local t values 

Apibendrinant geografiškai pasvertos regresijos rezultatus, galima matyti, kad dauguma 
kintamųjų vis dėlto veikia ta pačia, tačiau skirtingo stiprumo kryptimi. Ryškesni skirtumai tarp 
teigiamų ir neigiamų koeficientų reikšmių matomi jaunimo ir nekvalifikuotų darbininkų loka-
liuose koeficientuose. Lokalių koeficientų reikšmėmis daugiausia išsiskyrė miesto pakraštinės 
dalys (Panerių, Grigiškių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Verkių, Antakalnio, Rasų seniūnijos), 
taip pat centrinė miesto dalis (Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos). Vertinant atskirus kintamuo-
sius, galima matyti, kad žemiausias rinkiminis aktyvumas yra susijęs su tomis vietomis, kuriose 
palyginti dideles reikšmes įgyja lenkų ir rusų tautinių mažumų bei bedarbių kintamieji.  

Erdvinė lag regresija 

Šiame poskyryje pateikiami erdvinės lag regresijos, kuri, skirtingai nei geografiškai 
pasverta regresija, ne tik atsižvelgia į erdvę, bet kartu turi diagnostikos testus, skirtus 
statistiniam reikšmingumui įvertinti, rezultatai. Tačiau, skirtingai nei geografiškai pasvertoje 
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regresijoje, yra pateikiami globalūs regresijos koeficientai, tad priimama prielaida, kad visų 
kintamųjų poveikis tiriamoje erdvėje yra vienodas. Taigi kaip ir tiesinėje OLS regresijoje, yra 
pateikiami globalūs koeficientai. Žemiau lentelėje yra pateikiami apibendrinti erdvinės lag 
regresijos rezultatai. 

4 lentelė. Erdvinės lag regresijos rezultatai  

Table 4. Results of the spatial lag regression 

 Koeficientas Standartinė 
paklaida Z vertė Pr (>|z|) Reikšmingumas 

Konstanta 9,27 1,33 6,95 3,677e-12 *** 
Rho 0,85   2,22e-1617 *** 
Jaunimas -0,01 0,01 -0,61 0,54  
Lenkų tautinė mažuma -0,03 0,01 -2,29 0,02 ** 
Rusų tautinė mažuma -0,03 0,02 -1,73 0,08  
Gyventojai su aukštuoju išsilavinimu 0,03 0,01 2,29 0,02 ** 
Pensininkai 0,03 0,01 2,16 0,03 ** 
Nekvalifikuoti darbininkai -0,05 0,07 -0,7 0,48  
Bedarbiai -0,17 0,04 -4,54 5,726e-06 *** 

Pastaba: *** reiškia, kad p < 0.001; ** p < 0,05 

Visų pirma, galima matyti, kad erdvinio koeficiento Rho reikšmė yra 0,85495 ir jis yra 
statistiškai reikšmingas (p < 2.22e-16). Toks rezultatas atspindi tai, jog didesnis rinkiminis 
aktyvumas vienoje gyventojų surašymo apylinkėje turi statistiškai reikšmingą teigiamą 
poveikį rinkiminiam aktyvumui šalia esančioms apylinkėms. Visgi erdvinė lag regresija 
nesuteikia atsakymo į klausimą, kas nulėmė tokį erdvinį rinkiminio aktyvumo pasiskirsty-
mą. Rezultatai leidžia interpretuoti, kad duomenyse yra matoma erdvinės priklausomybės 
struktūra, kuri atitiktų difuzijos arba užkrato teorijas (Cho ir Gimpel, 2012). Tai kartu reiškia, 
kad pasikeitimai vienoje vietoje prisideda prie pasikeitimų kitose greta esančiuose vienetuo-
se. Taip pat yra įdomu palyginti atskirų nepriklausomųjų kintamųjų koeficientus, gautus 
erdvinėje lag regresijoje, su kintamųjų koeficientais iš tiesinės OLS regresijos. Nors kintamų-
jų poveikio kryptis išlieka tokia pati, rusų tautinės mažumos kintamasis, buvęs statistiškai 
reikšmingu tiesinėje OLS regresijoje, erdvinėje lag regresijoje nebėra statistiškai reikšmingas. 
Tad erdvinės lag regresijos rezultatai leidžia teigti, jog Vilniuje rinkiminis aktyvumas teigia-
mu statistiškai reikšmingu ryšiu yra susijęs su gyventojų su aukštuoju išsilavinimu ir pensi-
ninkų kintamaisiais, tuo tarpu su bedarbiais ir lenkų tautine mažuma – statistiškai reikš-
mingu neigiamu ryšiu. Svarbu pažymėti ir tai, kad erdvinio lag modelio paklaidos erdviškai 
nebeautokoreliuoja. LM testo paklaidų autokoreliacijos vertė yra 0,24 ir ji yra statistiškai 
nereikšminga (p=0,62). 

Modelių palyginimas 

Vienas iš kriterijų lyginti skirtingiems modeliams – Akaike informacijos kriterijus 
(AIC). Jo rezultatai nėra vertinami absoliučiais skaičiais, tačiau gali būti lyginami tarp skirtin-
gų modelių, taip pat ir lyginant skirtingus modelius, įtraukiančius tuos pačius kintamuosius. 
Šis kriterijus yra paremtas prielaida, kad egzistuoja modelis, kuris geriausiai apibūdina 
duomenis, tad kuo mažesnė jo reikšmė, tuo modelis yra arčiau tiesos (Akaike, 2011). Iš 
                                                            
17 Vertinant pagal LR testo statistinį reikšmingumą. 
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žemiau pateiktos lentelės galima matyti, kad abu modeliai, į rinkiminio aktyvumo analizę 
įtraukiantys erdvę, pasižymi daug žemesniu AIC rezultatu nei tiesinė OLS regresija. Tad ga-
lima teigti, kad erdvės įtraukimas į rinkiminio aktyvumo analizę leidžia patikslinti daugia-
narės tiesinės regresijos rezultatus. 

5 lentelė. Regresijos modelių palyginimas  

Table 5. Comparison of regression models 
Modelis AIC rezultatas 

Daugianarė tiesinė OLS regresija 4917,4 
Geografiškai pasverta regresija 4087,2 
Erdvinė lag regresija 3912,9 

Vieta, kontekstas ir erdvė – geresnio rinkiminio aktyvumo supratimo Vilniaus mieste link 

Nors erdvinė rinkiminio elgesio analizė, pritaikius erdvinę lag regresiją ir geografiškai 
pasvertą regresiją, leidžia atsižvelgti į tiesinės OLS regresijos trūkumus ir pateikti naujų 
įžvalgų apie rinkiminį elgesį, kaip kad ir pastebėjo Shinas ir Agnew, ji verčia toliau ieškoti 
atsakymų į klausimus, kodėl ir kaip geografija (taigi ir erdvė) yra svarbi (Shin, Agnew, 2016). 
Vis dėlto siekiant platesnės interpretacijos apie vietos, konteksto ir erdvės svarbą, galima 
pateikti keletą pastebėjimų apie tai, kaip šie aspektai prisideda prie geresnio rinkiminio 
aktyvumo skirtumų Vilniuje supratimo. 

Remiantis geografiškai pasvertos regresijos rezultatais (3 ir 4 pav.) didelėje miesto dalyje 
lenkų ir rusų tautinių mažumų kintamieji turi palyginti didesnę neigiamą įtaką bendram 
rinkiminiam aktyvumui. Dalis šių vietų pasižymi žemesniu rinkiminiu aktyvumu, tačiau kartu 
ir santykinai geresniais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) partijos rezultatais18. Tačiau 
pats sociodemografinis tų vietų kontekstas, palyginti su kitomis miesto vietomis, pasižymi 
aukštesniu nedarbu, didesne dalimi nekvalifikuotų darbininkų, mažesne dalimi žmonių su 
aukštuoju išsilavinimu ir vadovų specialistų19. Tad galima įtarti, kad vietos su didesne tautinių 
mažumų koncentracija su žemesniu aktyvumu yra susijusios ir dėl to, kad bendras 
sociodemografinis tų vietų kontekstas nesudaro prielaidų ten aktyvumui būti aukštesniam. 

Tiesa, nagrinėjant agreguotus duomenis, neįmanoma atskirti, kiek šie kintamieji 
persidengia, t. y. tas pats žmogus gali pasižymėti keliomis savybėmis, pavyzdžiui, būti 
bedarbis, neturintis aukštojo išsilavinimo lenkų tautinės mažumos atstovas. Tačiau 
nepaisant to, galima matyti, kad šių agreguotų kintamųjų kombinacija erdvėje – tautybė, 
nedarbas ir aukštasis išsilavinimas – yra svarbi siekiant suprasti, kodėl rinkiminis aktyvumas 
vienose vietose yra aukštesnis, o kitose – žemesnis. O žemiausias rinkiminis aktyvumas yra 
būtent tose vietose, kur šie kintamieji tam tikra prasme sukuria blogiausią sociodemografinį 
kontekstą. Tačiau net ir keliose Naujininkų seniūnijos vietose, kur lenkų procentas yra 
palyginti mažas (kartu geresni ir bedarbystės, aukštojo išsilavinimo rodikliai)20, rinkiminis 
aktyvumas vis tiek yra žemas. Tai iliustruoja teiginį, kad, siekiant paaiškinti rinkiminį 
aktyvumą, gali būti svarbu ir tai, koks yra supantis kontekstas. 
                                                            
18 Pavyzdžiui, apžvelgiant apylinkes, patenkančias į išskirtų vietų ribas, Naujosios Vilnios apygardoje, 2012 metų 
LR Seimo rinkimuose LLRA daugiau nei 25 proc. balsų surinko 10 rinkimų apylinkių; Antakalnio apygardoje – 
trijose apylinkėse daugiau nei 20 proc.; Lazdynų apygardoje – dviejose apylinkėse daugiau nei 20 proc. 
19 Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis. 
20 Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis. 
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Remiantis erdvinės lag regresijos rezultatais, galima patvirtinti, kad tiek lenkų, tiek 
bedarbių kintamieji su rinkiminiu aktyvumu Vilniuje yra susiję neigiamu ryšiu, kai tuo tarpu 
gyventojai su aukštuoju išsilavinimu bei pensininkai – teigiamu. Kartu tokio erdvinio rinki-
minio pasiskirstymo Vilniuje būtų galima tikėtis, jei balsavimo aktyvumą veiktų socialinės 
interakcijos (pvz., difuzijos arba užkrato) mechanizmai. Atsižvelgiant į ankstesnius  
J. Imbrasaitės ir R. Žiliukaitės darbus (Imbrasaitė, 2002; 2004; Žiliukaitė 2014, a; 2014, b), 
kuriuose buvo pabrėžta socialinės aplinkos svarba paaiškinimui, ar individas ateis balsuoti, 
galima manyti, kad tai, jog balsavimo skirtumai Vilniaus vietose yra iš dalies paaiškinami 
socialinės interakcijos procesų, turi pagrindo. Nepaisant to, kad atlikta analizė neleidžia 
užtikrintai teigti, kad socialinė interakcija tikrai veikia, šios regresijos nauda atsiskleidžia ir 
per tai, kad erdvinė lag regresija suveikia tarsi filtravimo (angl. filtering) modelis, kuris 
leidžia panaikinti paklaidų erdvinę autokoreliaciją ir tinkamai įvertinti kintamųjų statistinį 
reikšmingumą (Anselin, 2009), tad jo taikymas tokio tyrimo kontekste yra būtinas. 

Išvados 

Pasitelkiant 2012 metų LR Seimo rinkimo aktyvumo ir 2011 metų visuotinio surašymo 
duomenis ir naudojant regresinės analizės metodus, leidžiančius į modelį įtraukti erdvinius 
efektus, atliktas tyrimas leido parodyti, kad erdviniai efektai yra svarbūs siekiant suprasti 
rinkiminį elgesį Vilniuje.  

Geografiškai pasverta regresija parodė, kad egzistuoja tam tikra lokali koeficientų 
variacija, kai nepriklausomųjų kintamųjų poveikis skiriasi skirtingose miesto vietose. Erdvinė 
lag regresija, leidžianti atsižvelgti į erdvinę priklausomybę, taip pat parodė, kad funkcine 
priklausomybe nuo greta esančių kitų priklausomojo kintamojo reikšmių pasižyminčio 
priklausomojo kintamojo įtraukimas į modelį leido tinkamai įvertinti erdvinę struktūrą, kuria 
pasižymi duomenys. Be to, šio kintamojo įtraukimas vertė perinterpretuoti ir tiesine OLS 
regresija gautus koeficientus: vienas iš kintamųjų – rusų tautinės mažumos dalis – tapo 
statistiškai nebereikšmingu. Tad Vilniaus miesto kontekste su rinkiminiu aktyvumu neigiamu 
ryšiu yra susiję bedarbių bei lenkų tautinės mažumos kintamieji; tuo tarpu teigiamu ryšiu – 
gyventojai su aukštuoju išsilavinimu ir pensininkai. Tad akivaizdu, kad norint įvertinti 
konteksto įtaką rinkiminiam aktyvumui, būtina atsižvelgti ir į erdvinę struktūrą. 

Čia ir išryškėja erdvinių efektų svarba bendram rinkiminio aktyvumo tyrimų laukui. 
Analizuojant rinkiminį aktyvumą agreguotu lygiu, siekiant gauti teisingus rezultatus, būtina 
atsižvelgti į erdvinę duomenų struktūrą, kuri yra itin aktuali, kalbant apie erdvinę priklauso-
mybę. Kartu erdviniai efektai skatina kelti klausimus apie tai, kokiu būdu skirtingos sociode-
mografinės individų savybės ir socialinė aplinka sukuria erdvėje matomus rinkiminio 
aktyvumo skirtumus. Tad erdvinių efektų įtraukimas į analizę ne tik leidžia atskleisti tai, 
kurie kintamieji yra svarbūs, bet ir skatina toliau plėtoti teorijas, nagrinėjančias mecha-
nizmus, kuriais kontekstas veikia rinkiminį elgesį: miesto, kaimynystės (angl. neighbourhood), 
bendruomenės (angl. community) lygiu. 

Tolesniuose tyrimuose vertėtų daugiau dėmesio skirti erdvinės priklausomybės 
tyrimams, naudojant erdvinės ekonometrijos metodus ir plėtojant socialinės sąveikos 
teorijas, siekiant suprasti, kokiais mechanizmais ta erdvinė priklausomybė atsiranda. Nors 
šiame darbe taikyta erdvinė lag regresija, Lagrange testas statistiškai reikšmingas buvo ir 
erdvinei paklaidos regresijai. Todėl tolesniuose tyrimuose būtų galima bandyti taikyti 
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sudėtingesnius metodus, kurie leidžia atsižvelgti tiek į erdvine funkcine priklausomybe nuo 
šalia esančių priklausomojo kintamojo reikšmių pasižymintį priklausomąjį kintamąjį, tiek į 
autokoreliaciją paklaidose dėl galimai praleisto kintamojo, pavyzdžiui, erdvinį Durbino 
modelį (angl. spatial Durbin model) (kaip pvz., Jensen et al., 2012; Lacombe et al., 2014). Kartu, 
siekiant detalesnio kintamųjų poveikio vertinimo, išskirti tiesioginius ir netiesioginius 
efektus, kurie leistų interpretuoti, kaip pasikeitimai viename erdviniame vienete sukelia 
pasikeitimus kituose vienetuose – vadinamuosius erdvinius šalutinio poveikio (angl. spatial 
spillover) efektus (LeSage, Dominguez, 2012). Taip pat, siekiant tikslesnio rinkimų arba 
gyventojų surašymo duomenų peragregavimo iš vieno erdvės vieneto į kitą, galima 
išbandyti dazimetrinį erdvinį svėrimą, kuris į svėrimo procedūrą leidžia įtraukti papildomus 
duomenis apie tyrimo erdvę. Pavyzdžiui, duomenis apie gamtinius objektus, kurie leistų 
geriau atspindėti kintamojo pasiskirstymo tankumą. 
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Summary 
The main aim of this paper was to demonstrate whether and how space is important in analysing 

the differences of voter turnout in Vilnius. Two main theories on how space may contribute towards a better 
understanding of social processes embedded in space are based on the concept of spatial effects, which 
include spatial heterogeneity and spatial dependence. To test whether these effects are important in 
explaining voter turnout differences in Vilnius, two regression analysis methods are used. The results are 
compared to the results obtained from multiple linear OLS regression. Geographically weighted regression 
allows to model local coefficients of independent variables and makes it possible to inquire spatial 
heterogeneity by observing whether the effect of independent variables differs across the study area. Spatial 
lag regression allows to test for spatial dependence between geographical units by including a spatially 
lagged variable into the model equation. If the latter is significant, it can be hypothesized that the resulting 
spatial patterns are a result of social interaction processes like diffusion or contagion. 

The analysis conducted showed that spatial analysis tools were necessary to analyse voter turnout 
patterns in Vilnius as the residuals of multiple linear OLS regression were spatially autocorrelated making 
the results from this model biased. The results of this paper indicate that local coefficients of the independent 
variables vary across the area of Vilnius in terms of the size of their effect and to a lesser extent – in terms of 
the direction of the effect revealing interesting patterns of relationships between the variables.  

Spatially lagged dependent variable included in the spatial lag regression model was also highly 
significant, indicating that voting patterns observed may have resulted partly from the processes of social 
interaction. Also, according to this regression model, four independent variables are important in explaining 
voter turnout in Vilnius. Unemployed persons and Polish minority have a statistically significant negative 
effect on turnout, while persons with higher education and seniors – a positive one. In contrast to the results 
from multiple linear OLS regression, the Russian minority variable is no longer significant after the inclusion 
of a spatially lagged variable. 

Overall, place, context and space seem to be important in explaining voter turnout patterns in Vil-
nius. Places that are of relatively worse sociodemographic context (with more unemployed, less well educa-
ted) and largest ethnic minorities demonstrate the lowest levels of voter turnout, allowing to speculate about 
overlapping socioeconomic and political inequalities in the city, which also have a strong ethnic dimension. 
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