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Pranešimo turinys

• Pranešime analizuojamos Lietuvos kaimiškų teritorijų 
sociodemografinės raidos kryptys nepriklausomybės laikotarpiu ir 
aptariamos jas lemiančios priežastys.

• Apžvelgiami Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos 
ir demografijos instituto mokslininkų pastaraisiais metais vykdyti 
geografiniai kaimiškų teritorijų tyrimai. 

• Pranešime atskirai prisiminsime prof. Vidmanto Daugirdo 
paskutiniaisiais jo veiklos metais vykdytus mokslinius tyrimus.
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Sovietmečiu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ūkio

klausimams ir ūkio teritoriniam planavimui, o visuomeninių

procesų tyrimai buvo antriniai. Net ir rekreacinis planavimas ar

gyvenviečių tinklo planavimas, viešųjų paslaugų planavimas taip

pat pirmiausia buvo susieti su ūkio planavimu – jei ekonomiškai

teritorijos vystyti neapsimoka, tai nebus nei gyvenvietė vystoma,

nei paslaugų infrastruktūra. Kitas aspektas – visuomenės raidos

klausimai buvo labai politizuoti. Gyvenviečių teritorinio tinklo

planavimo vienas iš tikslų buvo vienkiemių ir tradicinės

gyvensenos sunaikinimas Lietuvoje.

Lietuvos kaimo teritorijų sociodemografinius tyrimus be kitų

Lietuvos mokslininkų vykdė ir geografai, tad jau nuo

sovietmečio yra nemenkas įdirbis prie kurio prisidėjo anuomet

dirbę kolegos. (S. Vaitekūnas, V. Maldžiūnas, I. Bražukienė, A.

Stanaitis).

Geografai daug dėmesio skyrė teritorijos planavimui, tad šia

prasme jiems dirbti buvo lengviau nei sociologams.
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Po nepriklausomybės atkūrimo buvo atkreiptas dėmesys į įvairiausius kaimo teritorijų raidos aspektus ir turimai vykdyti praktiškai

kiekviename universitete ir dalyje mokslo tyrimų centrų.

Tyrimus vykdo VDU (buvęs Edukologijos universitetas, buvęs ASU), LAEI, LSTC, VU, ŠU ir kitų institucijų mokslininkai.

Analizuoti:

• įvairūs periferizacijos aspektai (G. Pociūtė-Sereikienė, V. Daugirdas, D. Burneika, E. Kriaučiūnas, R.Ubarevičienė);

• sociakultūrinės situacijos pokyčiai ir socialinės problemos (Luobikienė, Butkevičienė, Rudžinskienė, Rutkauskienė, Poviliūnas, Jasaitis, Vosiliūtė, Stanaitis,

Stankūnienė, Bajorūnienė, Patašienė, Žitkienė ir kt.);

• viešųjų paslaugų infrastruktūra (Atkočiūnienė V., Vaznonienė G., Pakeltienė R., Beresevičiūtė, Kazakevičius, Poviliūnas A., Janavičienė, Kriaučiūnas,

Baranauskienė, Daugirdas ir kt.);

• kaimiškų vietovių plėtra, vystymo politika ir galimos kryptys (Ališauskas, Jankauskienė, Klovienė, Atkočiūnienė, Vaikšnoraitė, Kuliešis, Pareigienė,

Kriaučiūnas, Burneika, Baranauskienė, Mačiulytė, Veteikis, Šabanovas, Treinys, Žukovskis, Ribašauskienė, Uždavinienė, Vidickienė, Melnikienė, Gedminaitė – Raudonė,);

• kaimiškų teritorijų funkcijų kaita miesto teritorijos įtakos ir plėtros zonose, migracijos (Burneika, Ubarevičienė, Shor, Aleknavičius, Gudonytė,

Valčiukienė, Apanavičius, Stanaitis, Baubinas, Daugirdas ir kt.),

• kaimo apgyvenimo, gyvenviečių tinklo ir funkcijų kaita (Stanaitis, Kavoliūtė, Bristienė, Kriaučiūnas E., Ubarevičienė R., Pociūtė-Sereikienė, Krupickaitė D.,

Pociūtė-Sereikienė G., Ščerbinskaitė, Daugirdas);

• kaimo bendruomenės, jų efektyvumas kaimo plėtros procese (Mačiulytė J., Prapiestienė R. Ališauskas, Jankauskienė, Klovienė, Jakienė, Poviliūnas,

Račkauskienė, Ribašauskienė, Žiliukaitė, Ališauskas, Jankauskienė, Jasaitis, Krankalis, Ruibytė, Šakytė, Lazerevaitė, Raupelienė, Perkumienė, Nausėda, Tamošiūnas);

• kaimiškų teritorijų konversija (Ribokas, Rukas, Jasaitis, Aleknavičius ir kt.).



Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

• Pagrindinė tyrimų sritis – regioninė geografija, kitados pradėjome nuo kompleksinių tyrimų (Šiaurės Lietuvos 
karstinis regionas)

• Pastaraisiais metais išryškėjo miesto ir miesto regionų tyrimų kryptys ir kaimiškų vietovių tyrimų kryptys.

• Vykdytuose ir vykdomuose tyrimuose dalyvavo ne tik mūsų instituto, bet ir kitų institucijų mokslininkai. Esant 
galimybei visada pritraukiame mokslininkus (dabartinė mokslo finansavimo sistema ne visada tai leidžia). 
Taigi su mumis yra dirbę VU geografai (I. Bražukienė; D. Krupickaitė; J. Mačiulytė), Edukologijos universiteto 
mokslininkai (S. Stanaitis). Esame parengę bendrų publikacijų ir monografijų.

• Tematiškai mūsų tyrimai apėmė beveik visą prieš tai minėtą tematinį spektrą, pagrindiniai akcentai kaimo 
gyvenviečių sistemos transformacija, viešųjų paslaugų infrastruktūra, teritorinė atskirtis, kaimo 
bendruomenių tinklas.

• Mūsų tyrimai teritoriškai taip pat buvo gana nuoseklūs ir apėmė visą teritorinį spektrą: nuo miestų tyrimų, 
priemiesčio teritorijų tyrimų iki periferijų, retai apgyventų teritorijų tyrimų ir negyvenamų teritorijų tyrimų.

• Institute sėkmingai ugdomi doktorantai. Bendradarbiaujant su doktorantėmis Viktorija Baranauskiene ir 
Simona Ščerbinskaite yra parengtas šis pranešimas. 
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Lietuvos kaimo raidos tendencijos
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Kai kurie žemės ūkio rodikliai (Sudaryta pagal Statistikos 

departamento duomenis, prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt>). 

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija. 
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Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse 1959-
1989 ir 1990-2019 m. (sudaryta pagal: LR Statistikos departamento duomenis)

Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvoje 1959-1989 ir 1990-2019 m. (sudaryta pagal: LR 

Statistikos departamento duomenis)

E.Kriaučiūnas, S.Ščerbinskaitė, 2020 E.Kriaučiūnas, S.Ščerbinskaitė, 2020 



Vidutinis metinis 

kaimo gyventojų 

skaičiaus pokytis  

atskirais periodais 

(%). 
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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 gyvenojų 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
gyventojų 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
skaičius 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 )

Palyginimui atrinktos Lietuvos savivaldybių 
teritorijos.
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Kaimo turizmo ir kitų apgyvendinimo paslaugų sodybų kaimo vietovėje teritorinio

pasiskirstymo ir naudojimo schema (sudaryta pagal: Statistikos departamentas. Rodiklių

duomenų bazė, 2016; Tyrimo duomenys, 2015).

Apgyvendinimo paslaugų sodybų kaimo vietovėje pasiskirstymas seniūnijų

teritorijose (2015 m. duomenys).
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”Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto 
ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms 
vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms 
priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai”. 

...................................................... LR Teritorijos administracinių vienetų ir ribų įstatymo 1 str. // Žin., 1994, Nr. 60-1183.  
Suvestinė redakcija 2015-01-01

Taigi likusios teritorijos, neturinčios gyvenamųjų 

vietovių statuso – negyvenamos. 
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1) Gyvenamosios vietovės statuso 
neturinčios teritorijos;

2) Gyvenamosios vietovės statusą turinčias 
teritorijas, kurios 2011 metų surašymo 
duomenimis neturėjo gyventojų; 
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Negyvenamos teritorijos
(gyvenamosios vietovės statuso
neturinčios teritorijos + 
gyvenamosios vietovės be 
gyventojų) Lietuvoje užėmė 
17,6 tūkst. km2

Tai  27,1 proc. šalies 

teritorijos.

Savivaldybė

Negyvenamų 

teritorijų 

dalis nuo 

bendro ploto 

(%)

Negyvenamų 

teritorijų dalis 

nuo bendro 

ploto (%)

Gyvenamosios 

vietovės 

statuso 

neturinčių plotų 

dalis nuo 

bendro ploto 

(%)

Gyvenamosios vietovės be gyventojų

Skaičius

Dalis nuo viso 

gyvenamųjų 

vietovių 

skaičiaus (%)

Ploto dalis 

nuo bendro 

ploto (%)

Ploto dalis 

nuo bendro 

gyvenamųjų 

vietovių 

ploto (%)

Vidutinis 

dydis (ha)

Lietuva 27,5 27,1 20,0 4201 20,06 7,1 8,9 111

8 pav. Negyvenamos teritorijos Lietuvos savivaldybėse
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3 pav. Gyvenamosioms vietovėms nepriskirtų teritorijų dalis Lietuvos 
savivaldybėse.

= 20 proc.13 tūkst. km2

Gyvenamosioms vietovėms nepriskirtos teritorijos 



Negyvenamų gyvenviečių 
Lietuvoje daugėja

2011 metų duomenimis Lietuvoje
buvo 4 201 gyvenviečių be gyventojų

17

1 pav. Gyvenviečių be gyventojų kaita 2001 – 2011 m.
Parengė: Rūta Ubarevičienė

2 pav. Negyvenamų gyvenviečių  teritorinė sklaida (2011 m.). 
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4,6 tūkst. km2= 7,1proc.

5 pav. Gyvenamųjų vietovių be gyventojų dalis nuo bendro savivaldybės 
gyvenamųjų vietovių ploto Lietuvos savivaldybėse.  

4 pav. Gyvenamųjų vietovių be gyventojų užimamo ploto dalis nuo 
bendro savivaldybės ploto. 
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Savivaldybė

Negyvenamų 

teritorijų dalis 

nuo bendro 

ploto (%)

Gyvenamosios 

vietovės statuso 

neturinčių plotų 

dalis nuo bendro 

ploto (%)

Gyvenamosios vietovės be gyventojų

Skaičius

Dalis nuo viso 

gyvenamųjų 

vietovių 

skaičiaus (%)

Ploto dalis 

nuo bendro 

ploto (%)

Ploto dalis 

nuo bendro 

gyvenamųjų 

vietovių ploto 

(%)

Vidutinis 

dydis (ha)

Zarasų r. 36,8 21,6 249 32,6 15,2 19,3 83

Kėdainių r. 28,7 15,2 167 33,3 13,5 15,9 133

6 pav. Negyvenamos teritorijos Kėdainių ir Zarasų savivaldybėse 2011 m.
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Seniūnija Savivaldybė

Negyvenamų 

teritorijų dalis nuo 

bendro ploto (%)

Gyvenamosios 

vietovės statuso 

neturinčių plotų 

dalis nuo bendro 

ploto (%)

Gyvenamosios vietovės be gyventojų

Skaičius
Ploto dalis nuo 

bendro ploto (%)

Ploto dalis nuo 

bendro gyvenamųjų 

vietovių ploto (%)

Labanoro Švenčionių r. 76,3 72,5 14 3,8 13,9

Obelių Rokiškio r. 33,2 11,7 60 21,5 24,3

7 pav. Negyvenamos teritorijos Švenčionių r. sav. Labanoro sen. ir  Rokiškio r. sav. Obelių sen. 2011 m.



219 pav. Musteikos kaimas Varėnos r. savivaldybėje.

Šaltinis: https://www.regia.lt

https://www.regia.lt/map/varenos_r?lang=0
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1 pav. Lietuvos kaimo bendruomeninės organizacijos pagal steigimo metus 
(duomenys: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, 2020)

2020 metų duomenimis
Lietuvoje registruotos KBO

Kaimo bendruomeninės organizacijos 
laikomos vienu iš veiksmingų kaimiškų teritorijų plėtros įgalinimo įrankių, užtikrinančių 

„iš apačios į viršų“ principu pagrįsta teritorijų vystymą.

1 887

KBO tikslas – koordinuoti bendruomenės

narių interesus ir juos ginti ar tenkinti

kitus viešuosius interesus



2 pav. Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų teritorinė skaida 
(Duomenys: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, 2019; Oficialiosios statistikos portalas, 2020)

1 745 
kaimo gyvenvietės

vidutinis 
atstumas tarp 
KBO (tiesia linija
skaičiuojant nuo
gyvenvietės 
geografinio 
centro )

3,749 km

• 219 miesteliai
• 1 520 kaimai
• 3 viensėdžiai
• 3 geležinkelio stoties 

gyvenvietės



3 pav. Kaimo gyvenviečių su KBO tertorinis pasiskirstymas Lietuvoje pagal gyventojų skaičių jose (Duomenys: 
2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duoenys; Oficialiosios statistikos portalas, 2020)

Gyv. sk. 

intervalas

Gyvenviečių 

sk. 

patenkantis į 

intervalą

Gyventojų 

skaičius 

gyvenvietėse

Kaimo gyvenvietės tipas
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gy
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ė

be 

gyventojų 

(0)

5 0 - 4 1 -

1 - 100 350 17 468

4

(233 

gyv.)

344

(17 046 

gyv.)

1 

(98 gyv.)

1

(91 gyv.)

101 - 500 1 100 279 780

99

(30 419 

gyv.)

999

(248 

888gyv.)

1

(121 

gyv.)

1

(352 

gyv.)

501 - 3000 284 256 312

116

(108 444 

gyv.)

167

(147 306 

gyv.)

-

1

(562 

gyv.)

> 3000 6 24 245 -

6

(24 245 

gyv.)

- -

1 lentelė. Kaimo gyvenviečių, kuriose registruotos KBO, pasiskirstymas pagal
gyventojų skaičiaus kategoriją bei gyvenvietės tipą (duomenys: 2011 metų
visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Oficialiosios statistikos portalas,
2020)



LYDERYSTĖ
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

SOCIALINIS KAPITALAS
VEIKLA

• Neapmokama
• Reikalauja nemažai laiko
• Mažai kaiti
• „Desperatiška“ 
• Dažnai sulaukia neigiamo 

atsako/nepasitikėjimo

• Orientuota į minkštuosius sprendinius
• Mažas atstovaujamumas

• Silpni socialiniai ryšiai
• Mažas įsitraukimas
• Iniciatyvumo stoka

• Trūksta administracinių/buhalterinių 
įgūdžių KBO valdymui

• Gyventojų amžiaus demografinės 
struktūra ir jos kaita

Kaimo bendruomeninės organizacijos 
veikla ir veiklumas



Socioteritorinė atskirtis Lietuvos retai 
apgyventose teritorijose

Dokt., j. m. d.

Viktorija Baranauskienė

Lietuvos socialinių tyrimų centro

Visuomenės geografijos ir demografijos institutas 2020 m. spalio 23 d.

Lietuvos kaimo teritorijų raida ir regioniniai tyrimai



Lietuvos seniūnijų urbanizacijos lygio tipologija

Kaimiškų teritorijų identifikavimas

Gyventojų skaičiaus kaita seniūnijose 2001–2018 m.

Šaltinis: autorės skaičiavimai pagal 2001 m. ir 2018 m.

VĮ Registrų centro duomenis; Baranauskienė, 2019

Viso 556 seniūnijos:

neurbanizuotas tipas – 312 (64 % šalies teritorijos ploto).

2001m. sausio 1 d. Lietuvos teritorijoje gyveno:

kaime – 20 %

2018 m. sausio 1 d. Lietuvos teritorijoje gyveno:

kaime – 17 %

VĮ Registrų centro duomenimis 2001–2018 m.:

miesto ir priemiesčių gyventojų ↑ 1,8 %;

kaimo gyventojų ↓ 17,6 %

Urbanizacijos lygio nustatymo metodika:

1. teritorijoje vyraujantis gyvenvietės tipas

(miestas ar kaimas);

2. gyventojų skaičiaus kaita analizuojamu

2001–2018 m. laikotarpiu;

3. teritorijos administracinio centro lokalizacija

(miesto ar kaimo tipo gyvenvietėje).



Šaltinis: sudaryta autorės pagal https://osp.stat.gov.lt/;

Registrų centras, 2019

Lietuvos RAT 2001 m. ir 2018 m. 

101 RAT

166 RAT

7 RAS 23 RAS

https://osp.stat.gov.lt/


I. Švietimo įstaigų tinklo kaita (I)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

lankančių vaikų skaičiaus kaita savivaldybėse ir Šiaurės Rytų Lietuvos 

RAT 2001-2018 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal

https://osp.stat.gov.lt/, AIKOS 

Šiaurės Rytų Lietuvos RAS 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

skaičiaus kaita 2001-2018 m.:

Pagal statistikos departamentą:

2001m. veikė 74 įstaigos

2018 m. veikė 38 įstaigos

Pagal AIKOS:
2018 m. veikė 60

įstaigų

https://osp.stat.gov.lt/


I. Švietimo įstaigų tinklo kaita (II)

Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičiaus kaita savivaldybėse ir

Šiaurės Rytų Lietuvos RAT mokyklų kaita 2001/2002–2018/2019 m. m.

Šaltinis: sudaryta autorės pagal

https://osp.stat.gov.lt/, AIKOS 

Šiaurės Rytų Lietuvos RAS bendrojo

ugdymo mokyklų skaičiaus kaita

2001m m. veikė 340 mokyklų
2018 m. veikė 119 mokyklų

2001-2018 m.:

Pagal statistikos departamentą:

Pagal AIKOS:
2001 m. – 368
mokyklos
2018 m. – 158 
mokyklos

https://osp.stat.gov.lt/


I. Profesinio mokymo įstaigų tinklo kaita (III)

Profesinio mokymo įstaigų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių 

skaičiaus kaita 2001/2002–2018/2019 m. m.

Profesinio mokymo įstaigų skaičiaus kaita 

2001/2002–2018/2019 m. m.

Šaltinis: sudaryta autorės pagal

https://osp.stat.gov.lt/

Profesinio mokymo įstaigų skaičiaus kaita 2001/2002–2018/2019 m. m.:

šalyje -6,2%; RAS 0,0%.

Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičiaus kaita 2012/2013/2018-2019 m. m.: 

šalyje -23,8%; RAS -22,9%.

Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičiaus kaita

2012/2013–2018/2019 m. m.

https://osp.stat.gov.lt/


II. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ypatumai (I)

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų ir lovų skaičiaus 10 

tūkst. gyv. skaičiaus kaita savivaldybėse 2007-2018 m. ir Šiaurės Rytų Lietuvos 

RAT įstaigų pasiskirstymas 2018 m.

Šaltinis: sudaryta autorės pagal https://osp.stat.gov.lt/; Higienos instituto sveikatos..., 2002, 2019; Medicinos įstaigos 

(viešosios), 2019; Sveikatos įstaigos, 2019; Lietuvos RespublikosSveikatos, 2019; Metinių sveikatos statistikos, 2019.

ŠR Lietuvos RAT asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

skaičiaus kaita 2007-2018 m.:

2007 m. veikė

309 įstaigos

2018 m. veikė

241 įstaiga

pokytis -22,0 %

https://osp.stat.gov.lt/


II. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ypatumai (II)

Vaistinių skaičiaus kaita savivaldybėse 2001-2018 m. ir Šiaurės Rytų 

Lietuvos RAT vaistinių pasiskirstymas 2018 m.

Vaistinių ir jų filialų skaičiaus kaita:

šalyje 77,7 %; RAS 52,8 %.

Šaltinis: sudaryta autorės pagal

https://osp.stat.gov.lt/

ŠR Lietuvos RAS 56,8%

https://osp.stat.gov.lt/


III. Kultūros įstaigų tinklo ypatumai (I)

Kultūros centrų ir jų lankytojų skaičiaus kaita savivaldybėse 2001-2018 m.  

ir Šiaurės Rytų Lietuvos RAT kultūros centrų pasiskirstymas 2018 m.

Šaltinis: sudaryta autorės pagal https://osp.stat.gov.lt/,

Lietuvos nacionalinis kultūros..., 2019

Šiaurės Rytų Lietuvos RAT kultūros 

centrų pasiskirstymas 2018 m.:

2001 m. veikė 207 įstaigos;

2018 m. veikė 120 įstaiga

pokytis -42,0 %

https://osp.stat.gov.lt/


III. Kultūros įstaigų tinklo ypatumai (II)

Viešųjų bibliotekų skaičiaus kaita savivaldybėse 2005-2018 m. ir

Šiaurės Rytų Lietuvos RAT bibliotekų pasiskirstymas 2018 m.

Bibliotekų skaičiaus kaita, 2005-2018 m.: 

šalyje -20,5 %; RAS -10,1 %

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Lietuvos nacionalinė Martyno...,

2006, 2019

ŠR Lietuvos RAS -6,8 %



I-III. Socioteritorinės atskirties vertinimo ypatumai Lietuvos 

savivaldybėse ir Šiaurės Rytų Lietuvos RAT

Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (AIKOS), 2019; LR švietimo ir mokslo ministerija, 2017; Higienos instituto sveikatos..., 2002, 

2019; Medicinos įstaigos (viešosios), 2019; Sveikatos įstaigos, 2019; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2019; Metinių sveikatos statistikos.., 2018; Lietuvos 

nacionalinis kultūros..., 2019; Lietuvos nacionalinė Martyno..., 2006, 2019; Lietuvos bibliotekų portalas, 2019; ekspertų apk lausos tyrimą; 2018 m. VĮ Registrų centro duomenis)

Socioteritorinė atkirtis 

savivaldybėse

Įstaigų skaičiaus 

kaita

Gyventojų 

skaičiaus 

kaita

2018 m.
Vertinant

2001-2018 m.

https://osp.stat.gov.lt/


Apibendrinimas
• Ekonominiai ir žemės ūkio struktūriniai pokyčiai prisidėjo prie gyventojų skaičiaus 

mažėjimo kaimo vietovėje.

• Kaimo vietovės tampa retai apgyventomis mieste dirbančių žmonių gyvenamosiomis ir 
poilsio vietomis, o turistinis teritorijos naudojimas kai kuriose vietovėse tampa 
svarbiausiu.

• Svarbiausias iššūkis – prisitaikyti prie intensyvėjančių gyventojų skaičiaus mažėjimo 
tempų periferijoje.

• Kaimo bendruomenės – vienas iš svarbiausių lokalių veiksnių padedančiu spręsti 
kylančias problemas.

• Galima prognozuoti, kad visų gyventojų poreikius tenkinančių paslaugas teikiančių 
įstaigų tinklo (ypač viešųjų) kaimo vietovėje neišvengiamai laukia (dar vienas?) 
pertvarkos etapas. Tai pirmiausia susiję su paslaugų kokybės gerinimu. Kur bus 
koncentruojamos paslaugos (kaimo gyvenvietėje ar artimiausiame mieste) priklausys 
nuo valstybės bei savivaldybių vykdomos politikos.
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