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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje nagrinėjama kaimo socialinės raidos, taip pat nedarbo ir nusikalstamumo problema, 

atsiradusi po 1990 m. ir išlikusi aktuali iki šių dienų. Socialinė kaimo padėtis tiriama lyginant Lietuvos 

kaimo socialinės raidos bruožus su įvairių ES valstybių ir kitų valstybių panašiais rodikliais. Daugiausia 

dėmesio atrankiniame tyrime skiriama kaimo gyventojų sudėčiai pagal amžiaus grupes, išsimokslinimą, 

užimtumą, ūkininkų ūkių dydžius ir galimybę įsigyti arba išsinuomoti žemės, taip pat nusikalstamumo 

foniniams reiškiniams (pvz., girtavimui), kitoms nusikalstamumo prielaidoms. Gyventojų amžiaus 

struktūrą, o kartu ir demografinės senatvės laipsnį lemia gyventojų reprodukcijos režimas ir kiek ma-

žiau – jų migracija. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos valstybėse, vyksta gyventojų senėjimo procesas. 

Ypač spartus Lietuvos kaimo senėjimas. Taigi vis mažiau darbingo amžiaus gyventojų yra kaime, o tarp 

jų – gana didelis nedarbas (mūsų tyrimo duomenimis – 10–15 proc.). 

Nors daugelyje ES valstybių kaimiškose vietovėse gyvena beveik pusė, Skandinavijos šalyse – net 

iki 67 proc. gyventojų, o Lietuvoje – tik maždaug trečdalis gyventojų. Be to, Lietuvos kaime gyvenantys 

žmonės daugiausia dirba žemės ūkyje (66 proc. – mūsų tyrimo duomenimis), o kitų Europos valstybių 

kaimiškų vietovių gyventojų tik maža dalis dirba žemės ir miškų ūkyje. Netgi kaimynėje Estijoje – tik 26 

proc., o Lietuvoje, palyginti su Estija, – 1,5 karto daugiau kaimo gyventojų dirba žemės ūkyje. Lietuvos 

kaimo gyventojų išsimokslinimas yra gana aukštas, o degraduotų asmenų skaičius Lietuvos kaime vis 

dėlto augo. 

Kaimo socialinė raida nulėmė ir nusikalstamumą kaime. Kaip žinome, prieš atkuriant ir atkūrus 

nepriklausomybę Lietuvoje per 7–8 metus buvo pastebimas nusikalstamumo „šuolis“, kuris tęsėsi iki 

1995 (1996 m.). Per nepriklausomybės laikotarpį kaimo gyventojų kriminalinis aktyvumas kito, tačiau 

tradicinis santykis, kai kaimo gyventojų kriminalinis aktyvumas buvo 1,5–2 kartus mažesnis negu 

miesto gyventojų, neišliko. Atkūrus nepriklausomybę, kai prasidėjo staigi socialistinių ūkio ir kultūros 

struktūrų griūtis, kaimo gyventojų kriminalinis aktyvumas labai greitai susilygino su miesto gyventojų 
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kriminaliniu aktyvumu, o 1993 m. net viršijo jį. Šiuo metu, vykstant teigiamiems socialiniams poky-

čiams, kaimo gyventojų kriminalinis aktyvumas yra penktadaliu mažesnis už miesto gyventojų krimina-

linį aktyvumą. 

 

Bendri palyginamieji kaimo socialinës raidos bruoþai 
 

Europos Sàjungos valstybëse 80,9 proc. visos teritorijos priskiriama kaimo vietovëms [1, p. 2–
3], kuriose gyvena didelë dalis gyventojø. Kaimiðkose vietovëse ið visø ES valstybiø daugiausia gy-
ventojø yra Ðvedijoje – 66,8 proc. ir Suomijoje – 50,6 proc. Airijos, Austrijos, Danijos kaimiðkose vieto-
vëse gyvena 32,4–43,1 proc. ðiø valstybiø pilieèiø, nors þemës ir miðkø ûkyje dirba tik maþa dalis Eu-
ropos Sàjungos valstybiø gyventojø. 

Kaimiðkose vietovëse gyvena didelë dalis Vidurio Europos ir kitø pasaulio valstybiø gyventojø: 
Slovënijoje – 48,4 proc., Kroatijoje – 43,8, Estijoje – 30,6, Slovakijoje – 40,7, Rumunijoje – 45, Rusijoje 
– 23,7, Ukrainoje – 29,3, Kazachstane – 44,8, Kinijoje – 69, Indijoje – 72,9, Pietø Afrikos Respublikoje – 
50,5, Brazilijoje – 21,1 proc. [2, p. 1–69]. 

Lietuvoje 1998 m. kaimo vietovëse gyveno 31,8 proc. visø gyventojø, didþioji jø dalis (93,4 
proc.) gyveno maþesnëse nei 200 þmoniø kaimo gyvenvietëse ir tik 6,6 proc. buvo ásikûræ gyvenvie-
tëse, kuriose yra nuo 200 iki 3 000 gyventojø [3, p. 5]. Ðiuo metu kaimo gyventojai sudaro 33,8 proc. 
visø gyventojø. 

Palyginus ðá rodiklá su kitø Europos valstybiø analogiðkais rodikliais, nesunku pastebëti, kad 
daugelio ið jø kaimuose gyvena kur kas didesnë valstybës gyventojø dalis nei Lietuvoje.  

Èia iðvardytø valstybiø tik dalis kaimuose gyvenanèiø þmoniø dirba þemës ir miðkø ûkyje. Slo-
vënijoje net 88 proc. kaimiðkø vietoviø gyventojø dirba ne þemës ir miðkø ûkio sferoje. Kroatijos þe-
mës ir miðkø ûkyje tedirba tik ketvirtadalis kaimo gyventojø, Estijoje – 26 proc., Slovakijoje – 22, Ru-
sijoje – 56, Kinijoje – 70, Rumunijoje – 88, Latvijoje – 61, Lietuvoje – 68 procentai visø kaime gyvenan-
èiø þmoniø.  

Didþioji dalis Europos valstybiø kaimiðkø vietoviø gyventojø neturi jokio ryðio su þemës ar 
miðkø ûkiu ir yra ásidarbinæ miestuose ar kaime verèiasi verslais, neturinèiais nieko bendra su þemës 
ûkio bei maisto produktø gamyba. Lietuvoje, 2001 m. statistikos duomenimis, þemës ûkio veikla ver-
tësi 19,6 proc. visø gyventojø, o tai prilygsta 68 proc. visø kaimo gyventojø, Ðvedijoje tik apie 8 proc. 
kaimø gyventojø dirbo þemës ar miðkø ûkyje, Suomijoje – 14 proc., Airijoje – 22, Slovakijoje – 22, Es-
tijoje – 26 proc.  

Taigi ir Lietuvos kaimo nedarbo problemas derëtø spræsti ne kuriant naujas darbo vietas þemës 
ûkio ir maisto produktø pirminës gamybos grandyje, ne miðkø ûkyje, bet kuriant naujas darbo vietas 
miestuose, rajonø centruose ir miesteliuose, kaip ir daugumoje kitø Europos valstybiø, kai þmonës, 
gyvendami kaimuose, vaþiuoja dirbti á netolimà miestà. Gyvenimas uþmiestyje ir kaimo vietovëse turi 
daug privalumø, palyginti su gyvenimu mieste, ir toks gyvenimo bûdas visame pasaulyje kasmet vis 
labiau vertinamas. 

Ne maþiau svarbu kaime aktyviau gaivinti tradicinius verslus, kuriems reikia daug rankø darbo, 
ir plësti kaimo turizmà. 

Dar prieð atgaunant nepriklausomybæ, 1989 m. priëmus Valstieèiø ûkio ástatymà, vël buvo pra-
dëti atkurti Lietuvos ûkininkø ûkiai. Ðis ástatymas suteikë kaimo gyventojams teisæ naudotis iki 50 ha 
þemës plotais, leido ðià þemæ paveldëti, bet neleido parduoti ar iðnuomoti. Pagal ðá ástatymà þemës 
ásigijo 5200 kaimieèiø ðeimø [4, p. 76]. 

1991 m. rugsëjo 1 d. ásigaliojus Nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo tvarkos 
bei sàlygø ástatymui, nustojo galios Valstieèiø ûkio ástatymas [5]. 

Siekiant kontroliuoti þemës nuosavybæ ir nustatyti papildomas þemës reformos procedûras, 
1991 m. liepos 25 d. buvo priimtas Þemës reformos ástatymas [6].  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, ûkininkø ûkio registre 2000 m. sausio 1 d. buvo 
beveik 70 tûkst. ûkininkø [7, p. 38]. Atsikuriantys ûkininkai savo ûkiø neskuba registruoti, o kai kurie 
netgi iðregistruoja, nes nesinaudodami valstybës investiciniø programø lëðomis siekia iðvengti ir kai 
kuriø mokesèiø. 

Gyventojø amþiaus struktûrà, o kartu ir demografinës senatvës laipsná formuoja gyventojø rep-
rodukcijos reþimas ir kiek maþiau – jø migracija. Ðiø procesø iðdava yra skirtinga miesto ir kaimo gy-
ventojø amþiaus struktûra; Lietuvos kaime yra santykinai daugiau vyresnio amþiaus þmoniø, didesnis 
ir kaimo gyventojø senëjimo indeksas (60 metø ir vyresniø gyventojø bei vaikø santykis arba kiek to-
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kiø þmoniø tenka 100 vaikø). Tai nesunku pastebëti ið Lietuvos statistikos departamento paskelbtø 
duomenø [8; 11, p. 14]. 
 

1  l e n t e l ë . Lietuvos gyventojø senëjimo indeksas 
 
 1970 1980 1990 2000 2004 1970–2004 
Kaime 69 85 103 108 123 +54 
Mieste 40 45 56 87 110 +70 
 

Didelæ átakà sprendþiant miesto ir kaimo gyventojø ásidarbinimo problemas turi iðsimokslinimo 
lygis. 2000 m. duomenimis, nedarbas tarp menko iðsimokslinimo ES pilieèiø buvo 2,5 karto didesnis 
nei tarp aukðtàjá iðsimokslinimà turinèiø þmoniø. Belgijoje ðis skirtumas siekë 3,8 karto, Suomijoje – 
3,6, Didþiojoje Britanijoje – 4,3 karto [9, p. 15]. 
 
 

Lietuvos kaimo socialinës raidos atrankinë analizë 
 

Siekdami patikslinti ir konkreèiau patyrinëti atskirø kaimo vietoviø socialinës raidos ypatumus, 
2000–2002 m. atlikome kompleksiná tyrimà: paanalizavome ávairiø seniûnijø gyventojø sudëtá pagal 
amþiaus grupes, iðsimokslinimà, uþimtumà, ûkininkø ûkiø dydþius, galimybæ ásigyti arba iðsinuomoti 
þemës, nusikalstamumo foninius reiðkinius (pvz., girtavimas ir pan.). Parinkome ávairiø Lietuvos re-
gionø ir rajonø kaimiðkas seniûnijas, kurios labiausiai atitinka to rajono ir regiono ypatybes. Atlikome 
individualià gyventojø apklausà, taip pat rinkome statistikos duomenis ið apskrièiø kaimo reikalø de-
partamentø, rajonø þemës ûkio skyriø, teisësaugos institucijø ðiose seniûnijose: Ðirvintø r. Jauniûnø, 
Telðiø r. Luokës, Pakruojo r. Lygumø, Ðiauliø r. Gruzdþiø, Skuodo r. Ylakiø, Joniðkio r. Rudiðkiø, Aly-
taus r. Alovës, Butrimoniø, Alytaus, Daugø, Krokialaukio, Nemunaièio, Miroslavo, Pivaðiûnø, Punios, 
Raitininkø bei Jurbarko r. Vieðvilës, Veliuonos, Girdþiø, Smalininkø, Seredþiaus, Raudonës, Juodaièiø, 
Ðimkaièiø, Erþvilko seniûnijoje.  

Duomenys apie ðiø seniûnijø kaimo gyventojus pagal amþiaus grupes pateikiami 2 lentelëje.  
 

2  l e n t e l ë .  Gyventojø amþiaus struktûra 

 

Rajonas, seniûnija 
Ið viso 

gyventojø 
0–15 
metø 

Proc. 
15–60 
metø 

Proc. 
Per 60 
metø 

Proc. 

Joniðkio r. Rudiðkiø 973 231 24 436 45 306 31 
Telðiø r. Luokës 2 557 519 20 1 140 46 898 35 
Pakruojo r. Lygumø 2 896 566 20 1 356 47 974 34 
Ðirvintø r. Jauniûnø 2 258 490 22 1 003 44 765 34 
Skuodo r. Ylakiø 4 098 1216 30 1 907 47 975 24 
Ðiauliø r. Gruzdþiø 2 928 707 24 1 479 50 742 25 
Ið viso: 6 rajonø seniûnijose 15 710 3 729 24 7 321 47 4 660 30 
Alytaus r. (10 seniûnijø) 27 138 5 397 20 12 480 46 9 261 34 
Jurbarko r. (9 seniûnijos) 22 831 5 073 22 9 110 40 8 648 38 

 
 

Ið 2 lentelëje pateiktø duomenø matyti, kad visuose be iðimties rajonuose ir visose seniûnijose 
pastebimas gyventojø senëjimo procesas. Visose seniûnijose, iðskyrus Skuodo rajono Ylakiø ir Ðiau-
liø rajono Gruzdþiø seniûnijà, yra þymiai daugiau pensinio amþiaus þmoniø nei 0–15 metø. Ðis proce-
sas itin pastebimas Jurbarko ir Alytaus rajono kaimuose. 

Absoliuèioje daugumoje rajonø ir seniûnijø 15–60 metø grupës þmoniø yra maþiau nei kitø 
dviejø amþiaus grupiø kartu sudëjus, o tai rodo darbingo amþiaus þmoniø kaime maþëjimo tendenci-
jas.  

Nesunku pastebëti didelius kaimo gyventojø amþiaus struktûros skirtumus to paties rajono se-
niûnijose. Jurbarko rajono Vieðvilës seniûnijoje per 60 metø þmoniø gyvena 1,6 karto maþiau negu 
Seredþiaus seniûnijoje, o Skuodo rajono Ylakiø seniûnijoje 0–15 metø grupës þmoniø gyvena beveik 
trigubai daugiau nei Alytaus rajono Raitininkø seniûnijoje. 

Daugiau darbingo amþiaus þmoniø ir mokyklinio amþiaus vaikø gyvena tose kaimiðkose vieto-
vëse, kurios yra apylinkiø centrai ir kuriose sukoncentruota daugiau mokymo, gydymo ástaigø, kultû-
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rinës paskirties bei paslaugø sferos objektø. Ið tokiø kaimiðkø centrø iðsiskiria Ðiauliø rajono 
Gruzdþiø, Jurbarko rajono Vieðvilës bei Smalininkø miesteliai, Alytaus rajono Daugø miestelis. 

Tose seniûnijose, kuriø teritorijoje nëra sukoncentruotø miesteliø centrø, kur dominuoja nedi-
delës gyvenvietës ir vienkiemiø sodybos, pastebima kiek daugiau pensinio amþiaus þmoniø bei ma-
þiau darbingo amþiaus þmoniø ir besimokanèio jaunimo. Prie tokiø vietoviø priskirtina Alytaus rajono 
Raitininkø seniûnija bei Jurbarko rajono Erþvilko seniûnijoje esantys kaimai.  

Kaimo vietovëse gyvenanèiø darbingo amþiaus þmoniø uþimtumà rodo 3 lentelëje pateikiami 
duomenys.  
 

3  l e n t e l ë .  Darbingo amþiaus gyventojø uþimtumas 
 

Rajonas, seniûnija 
Darbingo 
amþiaus 

Valstybës 
tarnyboje

Proc. Versle Proc. 
Þemës 
ûkyje 

Proc. Bedarbiø Proc.

Joniðkio r. Rudiðkiø 436 47 11 12 3 334 76 43 10 
Telðiø r. Luokës 1 140 166 15 133 12 759 66 82 7 
Pakruojo r. Lygumø 1 356 178 13 79 6 868 64 231 17 
Ðirvintø r. Jauniûnø 1 003 86 9 112 11 614 61 191 19 
Skuodo r. Ylakiø 1 907 89 5 50 3 1 456 76 312 16 
Ðiauliø r. Gruzdþiø 1 479 117 8 163 11 988 67 211 14 
Ið viso: 6 rajonø seniûnijose 7 321 683 9 549 8 5 019 68 1 070 15 
Alytaus r. (10 seniûnijø) 12 480 1 073 9 1 296 10 8 285 66 1 826 15 
Jurbarko r. (9 seniûnijos) 7 686 1 249 16 300 4 4 321 56 1 816 24 
 
 

Itin maþa darbingo amþiaus kaimo þmoniø dalis dirba ne þemës ûkio verslo sferoje. Ávairiose 
seniûnijose ðis uþimtumas siekia nuo 2 iki 18 proc., o viso rajono vidurkis nevirðija 4–10 proc. dar-
bingo amþiaus þmoniø. Alytaus rajono Pivaðiûnø seniûnijoje ne þemës ûkio verslais uþsiima tik 2 
proc. ið 1 091 darbingo amþiaus þmogaus. Vos 3 proc. verslais uþsiimanèiø þmoniø gyvena net ketu-
riose Jurbarko rajono seniûnijose, Joniðkio rajono Rudiðkiø ir Skuodo rajono Ylakiø seniûnijose. 

Daugiausia verslais uþsiimanèiø kaimo gyventojø yra Alytaus rajono Alytaus ir Daugø bei Jur-
barko rajono Smalininkø ir Vieðvilës seniûnijose – atitinkamai 8–18 proc. Tai rodo, kad didesnëse 
miesteliø tipo kaimiðkose vietovëse yra palankesnës sàlygos verslams plëtotis, daugiau galimybiø 
pasireikðti gabiems verslo organizatoriams bei didesnës galimybës surasti ávairiems verslams reika-
lingos labiau kvalifikuotos darbo jëgos, iðsilavinusiø vadybininkø, rinkodaros specialistø.  

Didesniø kaimiðkø gyvenvieèiø darbo rinkoje svarø vaidmená vaidina ávairios ið valstybës biu-
dþeto iðlaikomos valstybës institucijos (mokyklos, gydymo ástaigos, miðkø valstybinës tarnybos ir kt.), 
ádarbinanèios kai kuriose seniûnijose iki 32 proc. visø darbingo amþiaus þmoniø (pvz., Jurbarko r. 
Smalininkø seniûnijoje). 

Daugumoje seniûnijø valstybës tarnyboje yra ásidarbinæs tik kas devintas–vienuoliktas darbingo 
amþiaus þmogus (þr. 3 lent.). Nors kaimiðkose vietovëse dirbanèiø valstybës tarnautojø atlyginimai 
yra gana kuklûs, taèiau norinèiø ásidarbinti yra daug. 

Þemës ûkio veikla uþsiima tik 56–68 proc. visø kaimo vietoviø darbingo amþiaus þmoniø. Ma-
þiausiai þemës ûkio veikla uþsiimanèiø yra miesteliuose (Smalininkuose 7 proc.) ir daugiausia maþose 
seniûnijø gyvenvietëse (Alytaus r. Punios ir Pivaðiûnø – 87–88 proc.). 

Nedarbo lygis (15–24 proc.) maþiau priklauso nuo kaimo gyvenvietës tipo ar dydþio ir akivaiz-
dþiai labiau priklauso nuo kaimiðkose bendruomenëse susiformavusiø tradicijø, bendruomeniø for-
maliø ir neformaliø lyderiø átakos kitiems bendruomenës nariams, jø pasiruoðimo daryti átakà rinkos 
ekonomikos procesams savose gyvenvietëse, seniûnijose ir visoje valstybëje. 

Didesnë kaimo gyventojø dalis turi aukðtàjá ir viduriná (aukðtesnájá) iðsimokslinimà. Nors duome-
nis apie kaimo gyventojø iðsimokslinimà surinkome tik ðeðiose Lietuvos rajonø seniûnijose, ið jø ne-
sunku pastebëti, kad 58–83 proc. suaugusiø kaimo þmoniø yra baigæ Vakarø standartais vertinant 
universitetiná ar aukðtesnájá mokslà (4 lentelë).  
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4  l e n t e l ë .  Kaimo gyventojø iðsimokslinimas 
 

Rajonø seniûnijos 
Ið viso 

suaugusiøjø 
Turi aukðtàjá 
iðsilavinimà 

Proc.
Turi viduriná 
iðsilavinimà 

Proc.
Nebaigtas 
vidurinis 

Proc. 

Joniðkio r. Rudiðkiø 673 30 5 438 65 205 30 
Telðiø r. Luokës 2 274 87 4 1 805 79 382 17 
Pakruojo r. Lygumø 1 768 70 5 856 48 842 47 
Skuodo r. Ylakiø 1 524 122 8 815 53 587 39 
Ðiauliø r. Gruzdþiø 2 227 175 8 1 109 50 943 42 
Ðirvintø r. Jauniûnø 1 768 70 4 856 48 842 48 
Ið viso 10 230 624 6 5 876 57 3730 37 
 
 

Ið 4 lentelës duomenø matome, kad daugiau iðsilavinusiø kaimo þmoniø yra Þemaitijos ir Ðiau-
rës Lietuvos regionuose ir kiek maþiau Vilnijos kraðte. 

Nelegalios alkoholio (pilstuko) prekybos vietos yra bemaþ tolygiai pasiskirsèiusios visose se-
niûnijose, kiek maþiau jø yra tose seniûnijose ir regionuose, kur populiari naminio alaus gamyba ir 
vartojimas. Kiekvienoje seniûnijoje tyrimo metu buvo nuo 10 iki 30 tokiø „taðkø“, þinoma, iðskyrus se-
niûnijas, kur tradiciðkai geriama daug alaus. Galbût tradiciniø (taip pat ir stipriø) alkoholiniø gërimø 
legalus vartojimas sumaþintø ypaè kenksmingo (daugiau kenksmingo nei tradicinë naminë degtinë) 
þmoniø sveikatai pilstuko vartojimà? 

Duomenys apie þemës naudojimà kaimiðkose vietovëse ir kaimo bedarbiams tenkanèius ap-
leistø þemiø plotus pateikiami 5 ir 6 lentelëje. 
 

5  l e n t e l ë .  Apleistos þemës santykis su darbingø gyventojø skaièiumi 
 

Jurbarko r. 
seniûnijos 

Þemës ûkio 
paskirties þemë, ha 

Apleista 
þemë, ha

Proc.
Darbingø 
þmoniø 

Darbingam þmogui 
tenka þemës, ha 

Bedar-
biø 

Bedarbiui tenka 
apleistos þemës, ha 

Vieðvilës 1 563 230 15 786 1,98 103 2,2 
Veliuonos 7 240 260 4 1 091 6,64 150 1,7 
Girdþiø 7 907 156 2 869 9,1 212 0,7 
Smalininkø 1 634 183 11 913 1,8 563 0,3 
Seredþiaus 8 701 483 5 1 047 8,3 0 0 
Raudonës 6 482 670 10 764 8,5 145 4,6 
Juodaièiø 2 350 15 0 245 9,6 127 0,1 
Ðimkaièiø 13 860 370 2 1 071 13 301 1,2 
Erþvilko 12 679 320 2 900 14 69 4,6 
Ið viso rajone 62 389 2 687 4 9 110 6,9 1 670 1,6 
 
 

6  l e n t e l ë .  Apleistos þemës santykis su darbingø gyventojø skaièiumi 
 

Alytaus r. 
seniûnijos 

Þemës ûkio 
paskirties þemë, ha 

Apleista 
þemë, ha

Proc.
Darbingø 
þmoniø 

Darbingam þmogui 
tenka þemës, ha 

Bedar-
biø 

Bedarbiui tenka 
apleistos þemës, ha 

Alovës 6 406 530 8 1 077 6 219 2,4 
Alytaus 8 977 320 4 2 032 4,4 247 1,3 
Butrimoniø 5 982 112 2 1 350 4,4 251 0,5 
Daugø 8 101 965 12 1 376 5,9 379 2,5 
Krokialaukio 7 878 140 2 1 355 5,8 173 0,8 
Nemunaièio 2 727 193 7 666 4,1 270 0,7 
Miroslavo 12 525 475 4 1 792 7 64 7,4 
Pivaðiûnø 7 064 371 5 1 091 6,5 54 6,9 
Punios 6 246 17 0 1 221 5,1 54 0,3 
Raitininkø 4 200 607 14 520 8,1 115 5,3 
Ið viso rajone 70 106 3 730 5 12 480 5,6 1 826 2,0 
 
 

Ið 5 ir 6 lentelëje pateiktø duomenø matome, kad Jurbarko ir Alytaus rajonuose kiekvienam be-
darbiui vidutiniðkai tenka po 1,6–2 ha nedirbamos þemës. Kalbantis su seniûnijø gyventojais, daugelis 
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ið jø nurodë, jog yra apleistø gana derlingos þemës plotø, nors daug kaimo bedarbiø net oþkos ne-
nori melþti, o jà su malonumu padovanotø pasiturintys kaimynai ar labdaros ir ðalpos organizacijos. 
Daþniausiai tokio poþiûrio laikosi degradavæ asmenys, praradæ norà dirbti, nejauèiantys pareigos pa-
sirûpinti savo vaikais ir artimaisiais. 

Kiekvienoje seniûnijoje yra neribotos galimybës ásigyti þemës ir didinti jau egzistuojanèius 
ûkius. Absoliuti dauguma kaimø gyventojø mieliau sutiktø þemæ parduoti ar iðnuomoti uþsienieèiams. 

Didelá rezonansà kaimø bendruomenëse ir Lietuvos visuomenëje apskritai kelia su moralës 
normomis nesuderinamas degraduotø asmenø elgesys. Daugumoje seniûnijø ðie asmenys tesudaro 
tik 1–3 proc. visø kaimo bendruomenës nariø. Problemiðka yra tai, kad degradavæ asmenys daþnai 
turi daug vaikø, o tai lemia didesná kaimo bendruomeniø bei plaèiosios visuomenës dëmesá ðiam 
reiðkiniui, diskusijoms ðia tema mûsø visuomenëje, taèiau per maþai rûpinamasi, kad kaimo vaikams 
bûtø sudarytos tinkamos gyvenimo sàlygos. 

Pensinio amþiaus þmoniø ávairiose seniûnijose buvo nuo 24 iki 44 proc., taèiau daugumoje se-
niûnijø ir rajonø ðio rodiklio vidurkis buvo 30–37 proc. 

Tiriant gyventojø amþiaus struktûrà, pastebëta þenkliai didesnis vyresniø nei 60 metø þmoniø, 
gyvenanèiø kaime, skaièius. Palyginti su visos Lietuvos duomenimis, matosi, kad kaimiðkose vieto-
vëse pensinio amþiaus þmoniø gyvena 50–90 proc. daugiau negu miestuose.  

Mûsø tyrimo duomenimis, daugumos kaimiðkø seniûnijø senëjimo indeksas siekë 125 ir dau-
giau. Nesunku pastebëti, kad Þemaitijos rajonuose ir seniûnijose gyventojø senëjimo indeksas yra 
þymiai maþesnis nei Vilnijos ar Dzûkijos regionuose. 

Þinant, kad Lietuvos kaimuose gyvena gerokai maþiau gyventojø nei kitose Europos valstybëse 
ir kad didelë gyventojø dalis yra pensinio amþiaus, tenka viltis, jog plëtojant rinkos ekonomikà arti-
miausiu metu Lietuvoje bus inicijuojamos tokios verslo programos, kurios sudarys sàlygas þmonëms 
gyventi kaimiðkose vietovëse ir, jei ne kaimo vietovëse, tai miestuose ar miesteliuose susirasti tin-
kamà darbà. 

Remiantis mûsø tyrimø duomenimis, galima daryti prielaidà, kad ne visai pamatuotai didelei 
daliai kaimo þmoniø primetamas prasigërusiø, tinginèiø dirbti, linkusiø á nusikaltimus þmoniø ávaizdis. 
Statistikos duomenys rodo, kad lëtiniu alkoholizmu serganèiø miesto gyventojø yra 34 proc. daugiau 
nei kaimo gyventojø. 

Kaimiðkø bendruomeniø verslø, savivaldos organizavimà, socialiniø ir aplinkosaugos problemø 
sprendimà daþniausiai lemia bendruomenës nariø iðsimokslinimo lygis. Ðtai Telðiø rajono Luokës se-
niûnijoje nustatytas didþiausias skaièius turinèiø aukðtàjá ir viduriná iðsimokslinimà suaugusiø asmenø 
ir maþiausias nedarbas ið visø tirtø seniûnijø. Ir, atvirkðèiai, Ðirvintø rajono Jauniûnø seniûnijoje ra-
dome daugiausia vidurinio mokslo nebaigusiø asmenø ir didþiausià nedarbà. Ðie mûsø pastebëjimai 
atitinka ES valstybëse atliktø tyrimø duomenis, kuriais remiantis tarp aukðtàjá iðsimokslinimà turinèiø 
þmoniø bedarbiø buvo 2,5 karto maþiau, o Didþiojoje Britanijoje ðis skirtumas siekë net 4,3 karto. 

Tose seniûnijose, kur daugiau buvo iðsilavinusiø þmoniø, pastebëjome paþangesná ûkininka-
vimà, didesnius ûkius. 

Tikslios þemës ûkio verslu uþsiimanèiø þmoniø apskaitos nëra, kai kurie ið jø ûkininkauja ke-
liuose hektaruose ir yra uþsiregistravæ kaip bedarbiai. Dalis kaimo þmoniø labiau linkæ bûti bedarbiais, 
nors ðalia jø sodybø dirvonuoja apleistos þemës plotai. Didesnë dalis kaimo þmoniø sumaniai sugeba 
pragyventi net ir keliø hektarø ûkyje.  

Didesnio kaimo þmoniø uþimtumo, maþesnio nedarbo ir nusikalstamumo Lietuvos kaime ga-
lima sparèiau siekti naudojant ES SAPARD programos, kitø ES fondø, valstybës ir privataus kapitalo 
investicijas á kaimo þmoniø mokymà, kvalifikacijos këlimà, pirminæ þemës ûkio gamybà, alternatyviø 
verslø plëtojimà.  
 

Nusikalstamumo Lietuvos kaime pagrindiniai bruoþai 
 

Nusikalstamumà Lietuvos kaime aktualu lyginti su miesto gyventojø nusikalstamumu. 
Ið 7 lentelës matyti, kad Lietuvos kaime ið karto po nepriklausomybës atkûrimo iki 1994–1995 

m. buvo padaroma apie treèdalis registruotø Lietuvoje nusikaltimø. Maþdaug tokià paèià dalá sudaro 
kaimo gyventojai Lietuvoje. Remiantis registruoto nusikalstamumo koeficientais (10 tûkst.), kaimo gy-
ventojø kriminalinis aktyvumas po nepriklausomybës atkûrimo iki 1994/1995 m. smarkiai augo, susi-
lygino su miestø gyventojø kriminaliniu aktyvumu, o 1993 m. netgi virðijo já. Taigi, kai atkûrus nepri-
klausomybæ prasidëjo staigi socialistiniø ûkio ir kultûros struktûrø griûtis, kartu smarkiai iðaugo ir 
kaimo gyventojø kriminalinis aktyvumas. Daugelá metø, praktiðkai per visà sovietmetá, buvæs tradicinis 
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nedidelis kaimo gyventojø kriminalinis aktyvumas (1,5–2 kartus maþesnis negu miesto gyventojø) 
neiðliko. Po registruoto nusikalstamumo „ðuolio“ Lietuvoje, t. y. po 1996 m., kaimo gyventojø krimina-
linis aktyvumas iðliko nemaþas ir pastaruoju metu, vykstant teigiamiems socialiniams pokyèiams, yra 
penktadaliu maþesnis uþ miesto gyventojø kriminaliná aktyvumà. Taigi ðiuo metu miesto ir kaimo gy-
ventojø kriminalinio aktyvumo rodikliai labiau supanaðëjæ negu sovietmeèiu. Tam tikrà átakà èia, ma-
tyt, turi didesnis Lietuvos kaimo gyventojø mobilumas: dabar visi turi automobilius, o Lietuvos plotas 
nëra didelis, keliai – geri. Todël miesto gyventojai ðiuo metu daro daugiau nusikaltimø kaime, o kaimo 
gyventojai daþniau padaro nusikaltimø mieste. Be to, tam tikra gyventojø dalis neturi nuolatinës gyve-
namosios vietos, yra taip pat mobilûs. Dël buvusios staigios ûkio pertvarkos ir nusikalstamumo „ðuo-
lio“ smarkiai iðaugo nuteistøjø laisvës atëmimu. Atlikæ laisvës atëmimo bausmæ, jie jau nepalaiko so-
cialiniø ryðiø su visuomene, artimaisiais. Dël to atsirado gyventojø sluoksnis, darantis nusikaltimus 
savo egzistencijai palaikyti, t. y. nusikaltimus ið skurdo. Ðiø nusikaltimø ypatumas yra tas, kad dël 
palyginti nedidelës materialinës naudos daromi labai sunkûs nusikaltimai. Tipiðkas ðio reiðkinio pa-
vyzdys – pagyvenusiø þmoniø Lietuvos vienkiemiuose uþpuolimai, plëðimai, þudymai. Pavyzdþiui, per 
2004 m. 10 mënesiø nuo nusikalstamø veikø (nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø) nukentëjo 823 
60 metø ir vyresni asmenys kaime ir tik 746 ðio amþiaus asmenys mieste [11, p. 98]. Taèiau bendras 
pagyvenusiø þmoniø nuþudymø skaièius Lietuvoje beveik 6 kartus yra maþesnis uþ jø saviþudybiø 
(tyèiniø susiþalojimø) skaièiø [11, p. 62].  
 
 

7  l e n t e l ë .  Nusikalstamumas mieste ir kaime 1990–2003 m. 

 
Uþregistruota 
nusikaltimø 

Dalis, tenkanti bendram 
nusikaltimø skaièiui 

10 000 gyventojø tenka 
Metai 

mieste kaime mieste kaime mieste kaime santykis∗ proc. ið viso 
1990 28 340 8 716 76,5 23,5 111 74 66,6 99 
1991 33 292 11 692 74,0 26,0 129 100 77,5 120 
1992 38 852 17 763 68,6 31,4 151 151 100 151 
1993 40 105 20 273 66,4 33,6 156 172 110 162 
1994 40 268 18 366 68,7 31,3 159 154 96,8 158 
1995 43 598 17 221 71,7 28,3 173 144 83,2 164 
1996 50 730 17 323 74,5 25,5 201 146 72,6 183 
1997 55 410 20 406 73,1 26,9 219 174 79,4 212 
1998 57 515 20 634 73,6 26,4 241 178 73,8 220 
1999 56 137 20 971 72,8 27,2 237 182 76,8 219 
2000 58 904 23 466 71,5 28,5 251 203 80,8 235 
2001 56 912 22 353 71,8 28,2 244 194 79,5 228 
2002 52 520 20 126 72,3 27,7 226 175 77,4 209 

2003∗∗ 57 935 21 137 73,3 26,7 251 184 73,3 229 
 
 

Nuo 1994 m. daugëja kitø valstybiø pilieèiø, kurie daro nusikaltimus visoje Lietuvos teritorijoje 
(1–2 proc. nuo iðaiðkintø nusikaltimus padariusiø asmenø skaièiaus). Apskritai kaimo gyventojø pada-
ryti nusikaltimai iðaiðkinami daþniau negu miesto gyventojø. Matyt, kaimo gyventojø tarpusavio kont-
rolë ir skurdo nusikalstamumo raiðkos ypatybës suteikia daugiau galimybiø iðaiðkinti ðiuos nusikalti-
mus. 

Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, didelis skaièius Lietuvos pilieèiø iðvyksta dirbti, mokytis á ki-
tas ðalis; kitø valstybiø pilieèiai atvyksta á Lietuvà, apsigyvena arba plëtoja verslà Lietuvos kaimo vieto-
vëse. Europos Sàjungoje kaimo socialinei plëtrai teikiama neatlygintina pagalba ið ávairiø ES struktû-
riniø fondø. Mûsø manymu, tai padës sumaþinti nusikalstamumà ir kitus nepageidautinus socialinius 
reiðkinius. Be to, didëjant gyventojø mobilumui ir toliau tebevyksta tiek kaimo socialinës raidos ap-
skritai, tiek ir kaimo nusikalstamumo tendencijø pokyèiai, ypaè tai akivaizdu ásigaliojus naujiems bau-
dþiamiesiems ástatymams 2003 m. Todël atsiþvelgiant á numatomus pokyèius, kurie prasidëjo Lietuvai 
ástojus á ES, ir ateityje ne maþiau aktualu tirti kaimo socialinæ raidà bei nusikalstamumà, tikintis, kad su 
tuo susijusios problemos bus iðspræstos.  
  

                                                 

∗ Nusikalstamumo kaime santykis, palyginti su miesto nusikalstamumu. 
∗∗ 2003 m. gerokai pakito Lietuvos baudžiamieji įstatymai, todėl šių metų statistiniai duomenys [10, p. 13] nekomentuojami. 
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Pagrindinës iðvados 
 

1. Lietuvos kaimiðkose vietovëse gyventojø gyvena maþiau nei daugumoje kitø Europos valsty-
biø, taèiau Lietuvos kaimo gyventojø uþimtumas pirmine þemës ûkio gamyba yra vienas ið didþiausiø 
Europoje. Kuo didesnis kaimo gyventojø iðsimokslinimas, tuo didesnis jø uþimtumas ir maþesnis ne-
darbas. Didesnio kaimo þmoniø uþimtumo, maþesnio nedarbo ir nusikalstamumo Lietuvos kaime ga-
lima sparèiau siekti naudojant ES SAPARD programos, kitø ES fondø, valstybës ir privataus kapitalo 
investicijas á kaimo þmoniø mokymà, kvalifikacijos këlimà, pirminæ þemës ûkio gamybà, alternatyviø 
verslø plëtojimà. 

2. Didëjant Lietuvos kaimo gyventojø senëjimo indeksui kyla kaimø nykimo pavojus, o su tuo 
susijæs etninës kultûros paveldo praradimas. Aktualu skatinti miesto gyventojus puoselëti ðá paveldà. 

3. Kaimo gyventojø kriminalinis aktyvumas ðiuo metu yra penktadaliu maþesnis nei miestø gy-
ventojø, maþiau kaimo gyventojø serga lëtiniu alkoholizmu; taèiau visi kaimo þmonës þino nelegalaus 
alkoholio prekybos vietas kaimuose, iðsiðakojusá nelegalaus alkoholio prekybos verslà. Kaimo gy-
ventojø padarytø nusikaltimø iðaiðkinimas yra didesnis negu miesto gyventojø. Be to, atsirado gy-
ventojø sluoksnis, darantis nusikaltimus savo egzistencijai palaikyti, t. y. nusikaltimus ið skurdo. Ðiø 
nusikaltimø ypatumas yra tas, kad dël palyginti nedidelës materialinës naudos daromi labai sunkûs 
nusikaltimai. 

4. Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, didelis skaièius Lietuvos pilieèiø iðvyksta dirbti, mokytis á 
kitas ðalis; kitø valstybiø pilieèiai atvyksta á Lietuvà, apsigyvena arba plëtoja verslà Lietuvos kaimo 
vietovëse. Europos Sàjungoje kaimo socialinei plëtrai teikiama neatlygintina pagalba ið ávairiø ES 
struktûriniø fondø. Mûsø manymu, tai padës sumaþinti nusikalstamumà ir kitus nepageidautinus so-
cialinius reiðkinius Lietuvoje. 
 
 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article consists of comparing research of social development and crime rate in Lithuanian villages 
after 1990 year. The social development in rural Lithuania is compared to another EU and non EU states 
situation. The sample analysis of 25 village regions (seniūnijos) in Lithuania was based on comparative 
research of age groups, education, employment, unemployment, the size of households, possibilities to rent or to 
buy of land, drunkenness in rural areas, crime rate in rural Lithuania.  

In the majority of EU and another states in Europe in rural areas live about 50 percent in-habitants; in 
Scandinavian countries even more – about 67 percent. In Lithuania only one third part of all inhabitants live in 
rural areas, but majority of them (66 percent) are working in agriculture or forestry. In other EU countries the 
situation is opposite – only small part of rural inhabitants is working in agriculture or forestry. Even in Baltic 
States, e.g. in Estonia 1,5 times less (in compare to Lithuania) people in villages are working in agriculture or 
forestry. 

The education level in rural areas of Lithuania is quite high, but number of degrade persons in villages 
increased as well.  

The age structure in Lithuania shows the tendency of aging. Of course, the same problem is actual 
through all Europe; but the aging of rural population in Lithuania is extremely quick. That’s why less and less 
able-bodied population is in rural Lithuania. Together with this, the unemployment among rural population is 
big enough – 10–15 percent in our research sample.  

The social development situation has influence on crime rate in rural areas. We can confirm, that after 
1990 was a crime “jump” in Lithuania; it’s over only in 1995/96. The first five years the criminal activity of 
rural population was very high, and in 1993 become even higher than among urban population. The last five 
years the criminal activity of rural population is on one fifth part less than criminal activity of urban population 
in Lithuania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




