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KAIMO GYVENVIEČIŲ IR GYVENTOJŲ 
SKAIČIAUS, LYTINĖS SUDĖTIES KAITA     

2001–2011 METAIS
Jolanta Butkutė, Lietuvos edukologijos universitetas

SANTRAUKA

Straipsnyje nagrinėjami esminiai XXI a. pradžios demografiniai kaimo gyven-
viečių ir gyventojų pokyčiai visuotinių gyventojų surašymo pagrindu. Straipsnį suda-
ro 4 dalys, kuriose analizuojama kaimo gyvenvietės ir gyventojų skaičiaus kaita jose. 
Nagrinėjamas kaimo gyvenviečių tinklas ir šio tinklo išsidėstymo dėsningumai, gy-
venviečių bei gyventojų skaičiaus kaita, pateikiamos kaimo gyvenviečių perspektyvinės 
prognozės. Pirmoje straipsnio dalyje Kaimo gyvenviečių skaičiaus kaita analizuojamas 
gyvenviečių skaičiaus kitimas 2001–2011 m., taip pat trumpai apžvelgiamas gyvenvie-
čių, neturinčių gyventojų, reiškinys 2011 m. gyvenviečių pagrindu. Nagrinėjamos to-
kią kaitą nulėmusios priežastys ir dėl jų kylančios problemos. Antroje straipsnio dalyje 
pateikiama kaimo gyventojų skaičiaus kaita ir šią kaitą nulėmusios priežastys. Trečioje 
straipsnio dalyje Kaimo gyventojų lytinės sudėties kaita aptariami moterų ir vyrų skai-
čiaus pokyčiai 2001–2011 m. Ketvirtoje straipsnio dalyje pateikiamos kaimo gyvenvie-
čių ir gyventojų perspektyvinės prognozės. 

Reikšminiai žodžiai: kaimo gyvenvietės, kaimo gyventojai, 2001–2011 m. visuo-
tiniai gyventojų surašymai. 

ĮVADAS

Kaimo gyventojų ir gyvenviečių skaičiaus ženklus mažėjimas yra ryškus 
pastarojo dešimtmečio reiškinys, būdingas ne tik Lietuvai, bet ir daugumai Eu-
ropos šalių. Socialinio tyrimo centro Sociologijos instituto Visuomenės geogra-
fijos skyriaus vedėjas Donatas Burneika teigia, kad kaimo gyventojų mažėjimas 
yra natūralus procesas, stipriai lemiamas urbanizacijos (Kazakevičius, 2012).

Statistiniai duomenys rodo, kad kaimo gyventojų skaičius Lietuvoje mažė-
jo jau ir iki 1989 m. Tačiau po Nepriklausomybės atkūrimo kaimo gyventojų 
skaičius (bendrai) stabilizavosi ir netgi 1,0 proc. padidėjo, atsižvelgiant į 1989–
2011 metų laikotarpį. Tačiau vis dėlto statistika rodo, jog per 53 metų laikotarpį 
(1959–2011 m.) kaimo gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 28,7 proc.
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Nagrinėjant kaimo gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus kaitą išryškėja tam 
tikri dėsningumai. Statistika rodo, kad Lietuvos kaimuose sparčiai mažėja gy-
ventojų skaičius, kai kuriose Lietuvos teritorijos dalyse be gyventojų jau susi-
formavę ištisi kaimai, o tokių kaimų, kuriuose gyventojų skaičius siekia tarp 
dviejų–keturių gyventojų, pastaraisiais metais skaičius tik auga (Kazakevičius, 
2012). 

Darbo metodas, literatūra ir šaltiniai. Pagrindiniai tyrimo duomenų šal-
tiniai yra statistiniai leidiniai ir statistinė medžiaga. Straipsnyje naudojamasi 
2001 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2011 m. visuoti-
nio gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvos statistikos departamento skel-
biamais pranešimais kaimo gyventojų tematika, straipsniais, skelbtais „Lietuvos 
žiniose“, tyrimu „Lietuvos kaimas grimzta į nebūtį“ ir kitais šaltiniais. Reikia 
pažymėti, kad dėl skirtingos duomenų apdorojimo metodikos abiejų surašymų 
metu kai kuriais atvejais nebuvo galima palyginti kai kurių duomenų (kaimo 
gyventojų amžiaus struktūros, kaimo gyvenviečių dydžio ir kitų). Tad buvo ly-
ginamas kaimo gyvenviečių skaičius, gyvenviečių be gyventojų skaičius, gyven-
tojų skaičius ir lytinė sudėtis. 

Straipsnį papildo gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus kaitą iliustruojantys 
žemėlapiai. Taip pat buvo atlikti kai kurie paskaičiavimai, nustatant gyvenvie-
čių be gyventojų skaičių ir jų kaitą. 

Kadangi šiame straipsnyje labiau orientuotasi į statistinius duomenis, sie-
kiant parodyti, kaip kito kaimo gyvenviečių tinklas ir kaimo gyventojų skaičius 
analizuojamu laikotarpiu, vis dėlto negalima nepateikti tokios dinamikos prie-
žasčių. Tiek kaimo gyvenviečių, tiek kaimo gyventojų kaitos priežastys tarpusa-
vyje yra glaudžiai susijusios. Pvz., mažėjant kaimo gyventojų skaičiui, mažėja ir 
kaimo gyvenviečių infrastruktūra (t. y. natūraliai mažėja pragyvenimo šaltinių 
bazė, tam tikrais atvejais siaurinama sveikatos apsaugos sistema, galiausiai kai-
mo gyvenvietės neatrodo kaip patraukli vieta kurtis jauniems žmonėms). O ir 
atvirkščiai – tam tikros socialinės, ekonominės priežastys, mažinančios kaimo 
gyvenviečių infrastruktūrą, tiesiogiai veikia ir gyventojų skaičių kaimo gyven-
vietėse. 

Netolygų kaimo gyvenviečių tinklo egzistavimą lemia ekonominės ir so-
cialinės teritorijų ypatybės, tad kaimo gyvenviečių tinklo ir gyventojų skaičiaus 
dinamikos priežastys gali būti įvairios. Be jokios abejonės, didelę įtaką daro ur-
banizaciniai procesai: miestų augimas, ekonominių zonų formavimasis ir kita. 
Dėl pasikeitusios kaimo gyvenviečių ekonominės situacijos ir aukštesnio pragy-
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venimo lygio, ekonominio stabilumo, užimtumo, taip pat geresnės (ar lengviau 
prieinamos) sveikatos apsaugos sistemos didžiųjų miestų įtakos zonos atrodo 
žymiai labiau patrauklesnės Lietuvos gyventojams nei kaimo gyvenvietės. Kaip 
vieną iš priežasčių galima įvardyti dar iš anksčiau Lietuvą palietusią kolektyvi-
zaciją, melioraciją, kas turėjo įtakos naikinant tradicinio lietuviško kaimo sam-
pratą, gyvenimą jame. Aplinkos veiksniai gali veikti kaimo gyventojų skaičių ir 
gyvenviečių tinklo kaitą kaimiškose teritorijose. Be to, labai didelę įtaką daro ir 
emigracija į užsienio šalis, nes ji mažina bendrą gyventojų skaičių visoje šalyje 
(Ambrozaitienė, 2012).

Statistiniai duomenys atskleidžia, kad Lietuvos kaimo gyventojų lytinė su-
dėtis nevienoda ir statistiškai Lietuvos kaimuose gyvena daugiau moterų nei 
vyrų. Mokslininkų nustatyta, jog vyrai mažiau rūpinasi savo sveikata, tarp vyrų 
dažnos širdies ir kraujagyslių ligos ir kt. Susiklosčiusi ekonominė, socialinė pa-
dėtis lėmė, jog Lietuvoje kaimo gyvenvietėse dažniausiai lieka vyresnio amžiaus 
žmonės, kartu natūraliai fiksuojami didesni mirtingumo ir mažesni gimstamu-
mo rodikliai. 

KAIMO GYVENVIEČIŲ SKAIČIAUS DINAMIKA

Analizuojamu 2001–2011 m. laikotarpiu Lietuvoje stipriai mažėjo kaimiškų 
gyvenviečių tinklas. Per 10 metų laikotarpį tokių gyvenviečių Lietuvoje suma-
žėjo 4,13 proc., arba 1638 gyvenvietėmis (nuo 39 667 gyvenviečių 2001 m. iki 
38 029 gyvenviečių 2011 m.). Reikėtų pažymėti tai, kad kaimo gyvenviečių tin-
klas atskirose teritorijos dalyse mažėjo netolygiai (1 pav.). 

Tokį gyvenviečių tinklo mažėjimą galima skirstyti į keturias grupes: 
1. Teritorijos, kuriose kaimo gyvenviečių skaičius mažėjo daugiausiai 

(> 6,01 proc.). Didžiausi kaimo gyvenviečių skaičiaus pokyčiai yra pakraštiniuo-
se Šiaurės Lietuvos ir Vidurio Lietuvos rajonuose. Šiai grupei priklauso 13 rajonų 
savivaldybės ir viena Vilniaus miesto savivaldybė. Pateiksime keletą pavyzdžių: 
Alytaus rajono savivaldybėje kaimo gyvenviečių skaičius per 10 metų laikotarpį 
sumažėjo 6,53 proc., Kėdainių rajono savivaldybėje – 8,09 proc., Šilutės rajono 
savivaldybėje – 7,03 proc., Vilniaus miesto savivaldybėje – 33,33 proc. 

Rajonų, kuriuose kaimo gyvenviečių skaičius sumažėjo daugiau nei viduti-
niškai (nuo 4,01 iki 6,01 proc.), yra 17 rajonų savivaldybių: Kaišiadorių, Anykš-
čių, Širvintų ir kt. Daugiausiai šios savivaldybės yra išsidėsčiusios Vidurio Lie-
tuvos žemumos teritorijoje. 
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1 pav. Gyvenviečių skaičiaus kaita savivaldybėse 2001–2011 m. 

2. Teritorijos, kuriose kaimo gyvenviečių skaičius mažėjo mažiausiai (iki 
2,0  proc.). Labiausiai gyventojų skaičius mažėjo atskirose Lietuvos teritorijos 
dalyse, daugiausiai tai pavienės pakraštinės Lietuvos savivaldybės. Šiai grupei 
priklauso 6 rajonų savivaldybės. Pateiksime keletą pavyzdžių: Varėnos rajono 
savivaldybėje kaimo gyvenviečių skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 
0,93 proc., Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo 1,64 proc., o Rietavo savivaldy-
bėje – 1,90 proc. 

Rajonai, kuriuose kaimo gyvenviečių skaičius mažėjo nuo 2,01 iki 4,0 proc. 
Šiai grupei priklauso pietrytinė ir šiaurės rytinė Lietuvos teritorijos dalis ir ats-
kiros rajonų savivaldybės vakarinėje Lietuvos teritorijoje, sudarytoje iš 13 rajonų 
savivaldybių. Labiausiai gyvenviečių skaičius mažėjo Kaišiadorių rajono savi-
valdybėje (3,96 proc.) ir Zarasų rajono savivaldybėje (3,90 proc.), o mažiausias 
pokytis šioje grupėje buvo Rokiškio (2,29 proc.) ir Anykščių (2,22 proc.) rajonų 
savivaldybėse. 

3. Kaimo gyvenviečių pokyčiai savivaldybėse, esančiose didžiųjų miestų įta-
kos zonoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių, yra skirtingi. Vil-
niaus rajono savivaldybėje kaimo gyvenviečių skaičius analizuojamu laikotarpiu 

Padidėjo iki 1,5 proc.

Sumažėjo > 6,01 proc.
Sumažėjo 4,01–6,0 proc.

Sumažėjo 2,01–4,0 proc.

Sumažėjo iki 2,0 proc.
Savivaldybės be kaimo gyvenviečių
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sumažėjo 3,93 proc., Kauno rajono savivaldybėje – 6,33 proc., Klaipėdos rajono 
savivaldybėje – 4,19 proc., Panevėžio rajono savivaldybėje – 3,55 proc., Šiaulių 
rajono savivaldybėje – 5,87 proc (Lietuvos statistikos departamentas, 2002; Lietu-
vos statistikos departamentas, 2013). 

Visa tai rodo, jog net ir didžiųjų miestų įtakos zonose esančių kaimo gy-
venviečių mažėjimas buvo palyginti didelis, nors ir patenka į mažiausią kaimo 
gyvenviečių tinklo mažėjimo intervalą.

Teritorijos, kuriose kaimo gyvenviečių skaičius didėja: ne visoje Lietuvoje 
kaimo gyvenvietėse skaičius mažėjo. Pagėgių rajono savivaldybėje kaimo gy-
venviečių skaičius padidėjo 3,0 proc. – nuo 100 gyvenviečių 2001 m. iki 103 gy-
venviečių 2011 m. 
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2 pav. Išnykusios gyvenvietės apskrityse 2001–2011 m. 

Kitokią situaciją atskleidžia gyventojų neturinčių kaimo gyvenviečių skai-
čiaus dinamika. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje išnyko 893 kaimo gyven-
vietės. Daugiausiai kaimo gyvenvietės nyko Vilniaus (148 gyvenvietės), Kauno 
(147 gyvenvietės) ir Šiaulių (136 gyvenvietės) apskrityse. Mažiausiai kaimo gy-
venviečių išnyko Klaipėdos (45 gyvenvietės) apskrityje (2 pav.) (Lietuvos statis-
tikos departamentas, 2002; Lietuvos statistikos departamentas, 2013). Netolygų 
kaimo gyvenviečių nykimą lemia ekonominė ir socialinė teritorijos gerovė, dau-
gelis gyventojų iš kaimiškų teritorijų keliasi į miestus ar emigruoja į kitas šalis. 
Kaimo gyvenvietėse dažniausiai lieka vyresnio amžiaus žmonės, mirtingumas 
kaimo teritorijose yra didesnis. Tam įtakos turi pertvarkytos sveikatos apsaugos 
sistemos. 
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Remdamiesi 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, pateik-
sime bendrą gyvenviečių be gyventojų skaičių jose. Nors šiose gyvenvietėse ir 
nėra gyventojų, tačiau šios gyvenvietės iš bendro gyvenviečių skaičiaus 2011 m. 
nebuvo išbrauktos. Visuotinio gyventojų surašymo metu surinkti duomenys pa-
teikiami toliau esančiame žemėlapyje (3 pav.). 

Tokią gyvenviečių be gyventojų tinklo kaitą galima išskirti į tris grupes: 
a. Teritorijos, kuriose gyvenviečių be gyventojų skaičius buvo didžiausias. 

Didžiausias kaimo gyvenviečių be gyventojų pokytis buvo šiaurės rytinėje Lie-
tuvos teritorijos dalyje – čia jos sudarė daugiau nei 30 proc. visų kaimiškų gy-
venviečių. Tokie pokyčiai yra Kėdainių (33,2 proc.), Biržų (31,54 proc.), Anykš-
čių (30,44 proc.) Zarasų (32,59 proc.), Ukmergės (30,24 proc.) rajonų savival-
dybėse.

Daugiau nei vidutiniškai kaimo gyvenviečių be gyventojų skaičius keitėsi 
7 rajonų savivaldybėse. Čia gyvenviečių be gyventojų skaičius siekė nuo 25,01 iki 
30,0 proc. Pateiksime keletą pavyzdžių: Švenčionių rajono savivaldybėje kaimo 
gyvenviečių be gyventojų skaičius sudarė 27,73 proc. visų gyvenviečių, Kelmės 
rajono savivaldybėje – 25,94 proc. visų gyvenviečių, Akmenės rajono savivaldy-
bėje 29,03 proc. visų gyvenviečių. 

b. Teritorijos, kuriose gyvenviečių be gyventojų tinklas mažėjo mažiausiai. 
Mažiausiai gyvenviečių be gyventojų buvo 8 rajonų savivaldybėse: vakarinėje, 
Vidurio ir Pietryčių Lietuvos teritorijos dalyse. Čia gyventojų be gyvenviečių 
skaičius mažėjo iki 10,0 proc., pvz.: Plungės rajono savivaldybėje (5,58 proc.), 
Šalčininkų (8,16 proc.), Šilutės (5,08 proc.) ir kt. 

Mažiau nei vidutiniškai (nuo 10,01 iki 15,0 proc.) kaimo gyvenviečių be gy-
ventojų skaičius sumažėjo 13 rajonų savivaldybių. Pavyzdžiui, Lazdijų rajono 
savivaldybėje kaimo gyvenviečių be gyventojų skaičius sudarė 10,39 proc. visų 
gyvenviečių, Kretingos rajono savivaldybėje – 13,54 proc. visų gyvenviečių. 
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3 pav. Gyvenviečių be gyventojų procentas savivaldybėje 2011 m. 

c. Gyvenvietės be gyventojų, esančios didžiųjų miestų įtakos zonoje. Gyven-
viečių be gyventojų skaičiaus kaita didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos, Panevėžio ir Šiaulių – įtakos zonose yra skirtinga. Vilniaus rajono savival-
dybėje kaimo gyvenviečių be gyventojų skaičius analizuojamu laikotarpiu siekė 
10,89 proc., Kauno rajono savivaldybėje – 7,61 proc., Klaipėdos rajono savival-
dybėje – 4,04 proc., Panevėžio rajono savivaldybėje – 22,77 proc., Šiaulių rajono 
savivaldybėje šis pokytis buvo 16,30 proc. visų gyvenviečių (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2002; Lietuvos statistikos departamentas, 2013). 

Toks gyvenviečių be gyventojų santykis išryškėja ne tik dėl vidinės, bet ir 
dėl didėjančios išorinės gyventojų migracijos – gyventojų kėlimasis iš mažų ra-
joninių centrų arčiau didžiųjų Lietuvos miestų į jų priemiestines zonas dėl geres-
nio gyvenimo, ekonominio stabilumo, užimtumo, geresnės sveikatos apsaugos 
sistemos. Kaimai daugiausiai nedideli, tuštėjantys, juose gyvena po kelis gyven-
tojus, dar daugiau yra tuščių kaimų, dažnai kaimuose yra stebima socialinė at-
skirtis, dėl nesamų darbo vietų formuojasi teritorinė atskirtis. Lietuvoje sparčiai 

> 30,1 proc.

25,01–30,0 proc.
20,01–25,0 proc.

15,01–20,0 proc.

10, 01–15,0 proc.

Savivaldybės be kaimo gyvenviečių

iki 10 proc.
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daugėja itin retai apgyvendintų teritorijų. To priežastis ne tik didelė migracija, 
bet ir mažas gimstamumas 

KAIMO GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITOS DINAMIKA

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje kaimo gyventojų skaičius sumažėjo 
12,11 proc. (139 487 žmonėmis), tačiau šis mažėjimas tendencingas visai Lietu-
vos teritorijai. Akivaizdu tai, jog nors vyksta gyventojų skaičiaus mažėjimas kai-
mo gyvenvietėse ir mažesniuose miestuose bei miesteliuose, tačiau didžiuosiuo-
se Lietuvos miestuose ar priemiestinėse jų zonose (rajonuose) gyventojų skaičius 
tendencingai auga (4 pav.). Tokią gyventojų skaičiaus kaitą Lietuvos kaimuose 
galima suskirstyti į 4 grupes:

1. Teritorijos, kuriose kaimo gyventojų skaičius mažėjo mažiausiai (iki 
10,0  proc.). Mažiausiai kaimo gyventojų skaičius mažėjo pavienėse savivaldy-
bėse, esančiose Vidurio, Pietų ir Vakarų Lietuvoje. Tokių savivaldybių, kuriose 
gyventojų skaičius mažėjo mažiausiai, analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje buvo 
7 rajonų savivaldybės. Mažiausiai šioje grupėje gyventojų skaičius mažėjo Drus-
kininkų rajono savivaldybėje – 2,33 proc., daugiausiai – Kaišiadorių rajono sa-
vivaldybėje – 9,46 proc.  

2. Teritorijos, kuriose kaimo gyventojų skaičius mažėjo daugiausiai (nuo 
10,01 iki 25,17 proc.). Labiausiai gyventojų skaičius mažėja pakraštiniuose Šiau-
rės ir Šiaurės Rytų Lietuvos rajonuose, pietvakariniuose rajonuose. Gyventojų 
skaičius šių rajonų savivaldybėse sumažėjo nuo 10,01 proc. iki 25,0 proc. Pateik-
sime keletą tokio mažėjimo pavyzdžių savivaldybėse: Biržų rajono savivaldybė-
je kaimo gyventojų sumažėjo 22,19 proc. (2001 m. gyventojų skaičius čia siekė 
18 827, o 2011 m. – 14 649 gyventojus), Skuodo rajone – 20,46 proc. (2001 m. 
gyventojų skaičius siekė 17 699, o 2011 m. – 14 078 gyventojus), Varėnos rajone – 
20,46 proc. (2001 m. gyventojų skaičius siekė 20 292, o 2011 m. – 16 137 gyven-
tojus). Vis dėlto didžiausi kaimo gyventojų skaičiaus pokyčiai analizuojamu lai-
kotarpiu išryškėjo Ignalinos rajono savivaldybėje. Čia kaimo gyventojų skaičius 
sumažėjo 25,17 proc. per dešimties metų laikotarpį. Tam nemažai įtakos turėjo 
uždaryta Ignalinos atominė elektrinė, didelė emigracija ir kt.
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4 pav. Gyventojų skaičiaus kaita savivaldybėse procentais 2001–2011 m.

Teritorijos, esančios didžiųjų miestų įtakos zonoje. Didžiųjų Lietuvos miestų 
įtakos zonoje esančių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių rajonų 
savivaldybėse gyventojų skaičius ketėsi skirtingai. Kauno rajono savivaldybė-
je kaimo gyventojų skaičius padidėjo 13,19 proc., Klaipėdos rajono savivaldy-
bėje – 19,09 proc., Panevėžio rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 
8,98 proc., Šiaulių rajono savivaldybėje šis sumažėjimas siekė 13,51 proc. Tuo 
tarpu Vilniaus rajono savivaldybėje kaimo gyventojų skaičius padidėjo mažiau-
siai iš visų didžiųjų Lietuvos miestų – 9,19 proc (Lietuvos statistikos departamen-
tas, 2002; Lietuvos statistikos departamentas, 2013). 

Kaimo gyventojų kaitos priežastys yra skirtingos: daugiausiai tai lemia 
mažas gimstamumas, didelė emigracija, pasikeitusi kaimo ekonominė situaci-
ja, sumažėjęs darbo vietų skaičius kaimiškose teritorijose, pasikeitusi socialinė 
padėtis kaimiškose vietovėse. Taigi, kaip ir kaimo gyvenviečių skaičius, taip ir 
gyventojų skaičius atskirose Lietuvos teritorijose mažėja skirtingai.

Padidėjo iki 19,1 proc.

Sumažėjo > 25,01 proc.

Sumažėjo 20,01–25,0 proc.

Sumažėjo 15,01–20,0 proc.

Sumažėjo iki 10,0 proc.

Savivaldybės be kaimo gyvenviečių

Sumažėjo 10,01–15,0 proc.
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LYTINĖ KAIMO GYVENTOJŲ SUDĖTIES KAITA                          
2001–2011 METAIS

Lytinė sudėtis visoje Lietuvos teritorijoje turi vieną tendenciją – yra dides-
nis moterų skaičius. 2001–2011 m. moterys kaimiškose gyvenvietėse sudarė 
51,6  proc. visų kaimo gyventojų. Tačiau skirtingais analizuojamo laikotarpio 
metais moterų skaičius buvo skirtingas. 2001 m. moterų skaičius sudarė 594 629 
gyventojus, o 2011 m. šis skaičius jau siekė 520 596 gyventojus. Analizuojamu lai-
kotarpiu moterų skaičius kaimiškose teritorijose sumažėjo 12,45 proc. Tuo tarpu 
vyrų lytinės sudėties kaita buvo mažesnė nei moterų, pokytis siekė 11,75 proc. 
2001–2011 m. vyrų skaičius sudarė 48,4 proc. visų kaimo gyventojų. 2001 m. 
vyrų skaičius kaime siekė 557 076 gyventojus, o 2011 m. šis skaičius sumažėjo ir 
siekė 491 622 gyventojus. 

5 pav. Moterų skaičiaus kaita savivaldybėse procentais 2001–2011 m. 

Padidėjo iki 18,1 proc.

Sumažėjo 20,01–25,0 proc.

Sumažėjo 15,01–20,0 proc.

Sumažėjo iki 10,0 proc.

Savivaldybės be kaimo gyvenviečių

Sumažėjo 10,01–15,0 proc.
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Moterų skaičiaus pokytį kaimiškose teritorijose galima suskirstyti į 3 gru-
pes:  

1. Teritorijos, kuriose moterų skaičius mažėjo mažiausiai. Mažiausi poky-
čiai pastebimi Druskininkų, Jonavos, Marijampolės, Panevėžio ir Trakų rajonų 
savivaldybėse. Šiose savivaldybėse moterų skaičius sumažėjo iki 10,0 proc. Šiai 
grupei taip pat priskirtina 14 rajonų savivaldybių, kuriose moterų skaičius su-
mažėjo nuo 10,01 iki 15,0 proc. Tai savivaldybės, esančios pietinėje ir šiaurinėje 
Lietuvos teritorijos dalyje. Tokį lėtą moterų mažėjimo tempą šiose savivaldybėse 
galėjo nulemti padidėjęs gimstamumas ar gyventojų atsikėlimas į šias teritorijas 
dėl šių savivaldybių ekonominio patrauklumo (5 pav.).

2. Teritorijos, kuriose moterų skaičius mažėjo daugiausiai. 15 savivaldybių, 
esančių pakraštinėse, vakarinėje, centrinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos teritorijos 
dalyje, moterų skaičius sumažėjo nuo 15,01 iki 20,0 proc. Tačiau pats didžiausias 
moterų sumažėjimas (nuo 20,01 iki 25,0 proc.) fiksuojamas Mūšos–Nemunėlio 
žemumoje esančiose savivaldybėse ir savivaldybėse, esančiose Karšuvos žemu-
moje. 

3. Teritorijos, esančios didžiųjų miestų įtakos zonoje (rajonuose). Didžiųjų 
miestų įtakos zonose dėl urbanizacijos procesų vyko priešingi veiksmai – mote-
rų skaičius šių miestų zonose ir rajonuose didėjo. Klaipėdos ir Vilniaus rajono 
savivaldybėse moterų skaičius padidėjo atitinkamai 18,9 proc. ir 9,06 proc., arba 
2703 ir 3883 moterimis (Lietuvos statistikos departamentas, 2002; Lietuvos statis-
tikos departamentas, 2013).

Tačiau palyginus, kad moterų analizuojamu laikotarpiu santykinis sumažė-
jimas siekė 74 033 moteris, o vyrų – tik 65 454, reikia pabrėžti, kad vyrų skaičius 
Lietuvoje visada yra ir buvo mažesnis nei moterų. Visai kitokia yra vyrų lytinės 
sudėties dinamika Lietuvoje 2001–2011 m.
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6 pav. Vyrų skaičiaus kaita savivaldybėse procentais 2001–2011 m. 

Visai kitokia yra vyrų lytinės sudėties dinamika Lietuvoje 2001–2011 m. 
Analogiškai anksčiau pateiktai moterų skaičiaus dinamikai galima pateikti ir 
vyrų skaičiaus dinamiką analizuojamu laikotarpiu (6 pav.): 

a. Teritorijos, kuriose vyrų skaičius mažėjo mažiausiai. Mažiausiai vyrų su-
mažėjo pavienėse savivaldybėse, esančiose Vidurio Lietuvoje. Tai Druskininkų, 
Jonavos, Kaišiadorių, Kretingos, Marijampolės, Panevėžio, Trakų rajonų savi-
valdybės – jose vyrų skaičius sumažėjo iki 10,0 proc. 

b. Teritorijos, kuriose vyrų skaičius mažėjo daugiausiai. Daugiausiai jų su-
mažėjo Ignalinos rajono savivaldybėje – vyrų skaičius, palyginti su 2001 m., yra 
mažesnis 26,12 proc., arba 5455 vyrais, 2001 m. ir 1929 vyrais 2011 m.

c. Teritorijos, esančios didžiųjų miestų įtakos zonoje (rajonuose). Vis dėlto 
analizuojant statistinius duomenis išryškėja tendencija, kad vyrų skaičius, kaip 
ir moterų, padidėjo tose pačiose rajonų savivaldybėse: Vilniaus ir Klaipėdos sa-
vivaldybėse – atitinkamai 9,33 proc. ir 20,13 proc., arba 2888 vyrais, Klaipėdos 

Padidėjo iki 20,13 proc.

Sumažėjo > 25,01 proc.

Sumažėjo 20,01–25,0 proc.

Sumažėjo 15,01–20,0 proc.

Sumažėjo iki 10,0 proc.

Savivaldybės be kaimo gyvenviečių

Sumažėjo 10,01–15,0 proc.
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rajono savivaldybėje – daugiau, nei fiksuota 2001 m., o Vilniaus rajono savival-
dybėje vyrų skaičius siekia 3717 vyrų daugiau, nei buvo 2001 m (Lietuvos statis-
tikos departamentas, 2002; Lietuvos statistikos departamentas, 2013). 

Kaip ir gyventojų skaičiaus mažėjimas, taip ir lytinė gyventojų kaita savi-
valdybėse yra skirtinga ir tuos skirtumus nulemia tam tikros priežastys: ma-
žesnis kūdikių gimstamumas, vyrai mažiau rūpinasi savo sveikata, dažnesnės 
širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, todėl santykinai jų skaičius yra mažesnis 
nei moterų. 

Kaimo gyvenviečių ir gyventojų kaitos prognozės. Gyvenviečių skaičiui ir to-
liau mažėjant, ateityje gali visai nelikti mažų iki 10 gyventojų turinčių kaimo 
gyvenviečių. Pasienio teritorijose gali išlikti tik miestai arba susikoncentravęs 
stambus gyvenviečių junginys. Lietuva žemės ūkio kraštas, didelę eksporto dalį 
sudaro produkcija, pagaminta kaime. Jeigu bus kreipiamas dėmesys į žemės 
ūkio gamybą, gyventojų skaičius kaime neturėtų mažėti. Kaimo gyventojų skai-
čiaus kaita priklausys nuo valstybės politikos. Miesto gyventojai, kuriems sun-
kiau išsilaikyti, keliasi į kaimo teritorijas. Yra tendencija, kad vyresnio amžiaus 
žmonės iš miestų keliasi į kaimą. 

IŠVADOS

1. Kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas atskirose Lietuvos teritorijose 
yra skirtingas. Didžiausi pokyčiai yra pakraštinėse savivaldybėse ir sa-
vivaldybėse, esančiose atokiau nuo didžiųjų Lietuvos miestų. Mažiausi 
pokyčiai stebimi didžiųjų miestų kaimyniniuose rajonuose. 

2. 2001–2011 m. kaimo gyvenviečių skaičius Lietuvoje sumažėjo 4,13 proc., 
o gyventojų skaičius juose – 12,11 proc.

3. Daugiausiai gyvenvietės be gyventojų koncentruojasi šiaurės rytinėse 
savivaldybėse, o mažiausias – Vakarų ir Pietų Lietuvoje esančiose rajo-
nų savivaldybėse. 

4. Per 10 metų laikotarpį išnyko 893 gyvenvietės. Daugiausiai tokių gy-
venviečių buvo Vilniaus, Kauno, Šiaulių apskrityse, mažiausiai – Klai-
pėdos apskrityje dėl augančios uosto ekonominės veiklos įtakos šiam 
regionui.

5. Vyrų ir moterų skaičius analizuojamu laikotarpiu keitėsi beveik vieno-
dai. Vidutiniškai kaita siekia 12 proc. Vyrų skaičius sumažėjo 11,75, o 
moterų 12,45 proc. 
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6. Kaimo gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus mažėjimą lėmė ekonomi-
niai ir socialiniai pokyčiai, sukėlę neigiamą kaimo gyventojų natūralųjį 
prieaugį, didelę emigraciją, pasikeitusią ekonominę ir socialinę situaciją 
kaimiškose savivaldybėse ir kita. 
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THE VARIATION OF RURAL SETTLEMENTS AND THE NUMBER 
OF RESIDENTS AS WELL AS THEIR COMPOSITION BY GENDER 
IN 2001–2011
Jolanta Butkutė

Summary 

The article covers the essential twenty – first – century demographic rural settle-
ments and changes in the general population census basis. The article consists of four 
parts that deal with rural settlements and population change, represent them forecast. 
First part consist of rural settlements, analysis changes of settlements number peri-
od of 2001–2011 year, also gives a brief description of settlements without population 
phenomenon, the basis of 2011 settlement number; analyse the reasons of settlements 
changes. The second part analysis the rural population changes and them reasons. Third 
part analysis the gender changes of mans’ and woman’s in rural settlements, during 
analysed period. The fourth part outlook forecasts of rural settlements and population. 

Keywords: rural settlements, rural population, population census 2001–2011 m. 


