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PRATARM

em tvarka kaip savaranki ka veiklos sritis susiformavo tuomet, kai em s valdas prad ta
ym ti matavimo enklais ir rengti dokumentus, apra an ius arba grafi kai vaizduojan ius em s

sklyp  i stym . em s tvarkymo pradmenys aptinkami senosiose civilizacijose. em tvarka yra
sud tinga em s santyki  r is. Vystantis visuomenei vairiose epochose ir alyse, kito em s
tvarkymo tikslai, u daviniai ir priemon s.

iandien em tvarka – tai viena i  pagrindini  taikomosios kra totvarkos sri , kuri
koordinuoja ir teikia su eme susijusius duomenis kitoms taikomosios kra totvarkos sritims
(urbanistikai, vandentvarkai, mi kotvarkai, melioracijai ir kt.). em tvarka – tai socialini  –
ekonomini , organizacini kini  ir teisini  priemoni , nukreipt em s santykiams reguliuoti,
em s nekilnojam   turt  racionaliai naudoti, tvarkyti ir saugoti, visuma.

Europos Ekonomin  Komisija 1996 m. em s administravimo direktyvose apib dino em s
tvarkym  taip: tai em s, kaip gamtos turto, valdymo darbai, susij  su gamtosauga ir ekonomika.

ios mokomosios knygos tikslas yra pad ti suvokti em s santyki  ir em s matavimo bei
tvarkymo raid vairiais laikotarpiais ir vairiuose kra tuose, apib dinti Lietuvoje vykusias em s
reformas, vertinti j  padarinius bei em tvarkos darbus jas gyvendinant.

Knygoje pateikiamos pagrindin s inios apie iuolaikin s em tvarkos esm , em tvarkos
darb  teisin  sistem , speciali sias em s naudojimo s lygas, em vald  formavimo reikalavimus.
Knygoje apib dinama ir ai kinama em tvarkos planavimo dokument  rengimo sistema, kaip
sud tin  teritorij  planavimo dalis.

Rengiant  knyg  remtasi istoriniais altiniais, mokymo priemon mis, norminiais
dokumentais.

Knyga skiriama auk  mokykl  kra totvarkos krypties em tvarkos specialyb s
bakalauro studijoms.
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VADAS

 Visuomen s – istori kai susidariusios visumos moni , kuriuos jungia gamybiniai santykiai,
gyvenimas yra visuomet susij s su eme – gamtos dalimi ir kin s teritorin s strukt ros visuma.
Formuojantis visuomen s sluoksniams atsirado poreikiai pertvarkyti aplink , tobulinti emdirbyst .
Kintant gamybin ms j goms pl tojosi gamybiniai moni  santykiai.

em s valdymas ir naudojimas nuolat keit si priklausomai nuo ekonomini , socialini ,
teisini  ir kult rini  s lyg . em s valdymo ir naudojimo svarbiausieji elementai – nuosavyb s teis
ir kininkavimo metodai – istorijos eigoje buvo konservatyv s, ilgalaikiai, link  pastovum . D l
tokios agrarin s evoliucijos ypatyb s galima rasti daug bendro em s santyki  raidoje vairiose
pasaulio valstyb se, vairiais istoriniais vystymosi laikotarpiais. Agrariniai santykiai em s kyje
per monijos istorij  patyr  daugyb  poky . Lietuvos em s tvarkymo istorija yra glaud iai
susijusi su kit ali  istorija. Lietuvos em s buvo prijungiamos prie kit  kra  teritorij  ir
tvarkomos pagal j statymus, vykdomos em s reformos. Tvarkant  em  jos savininkams buvo
paskirstoma atsi velgiant  valdan iosios klas s interesus. Socialistin je santvarkoje em tvarka
tapo Soviet  S jungos agrarin s politikos gyvendinimo priemone – Lietuvoje buvo vykdoma em s
nacionalizacija ir kolektyvizacija.

em s reforma – tai valstyb s vykdomas em s santyki  pertvarkymas, kai kei iama em s
priklausomyb  ir naudojimo tvarka.  Reformos b tinyb  nulemia socialiniai poreikiai, ekonomin
pa anga, visuomen s vystymosi raida. Siekiant j gyvendinti b tina atsisakyti atgyvenusi

kininkavimo form .
 Atk rus Lietuvos nepriklausomyb  prasid jo esmin em s santyki  pertvarka – politin mis,
teisin mis, ekonomin mis priemon mis em s nuosavyb  buvo i  esm s ar naujai pertvarkoma.

em s reformos kaimo vietov je tikslas – teisinti priva em s nuosavyb , sudaryti teritorines
lygas kurtis privatiems kiams, kurie b  efektyvesni u  buvusias em s kio mones.

em tvarka kaip valstyb s institucij  vykdomas em s santyki  reguliavimas Lietuvoje
prasid jo XVI a. atsiradus poreikiui enklinti vietov je em s valdas ir spr sti em s gin us. em s
tvarkymo veiksmai kiekvienu valstyb s vystymosi laikotarpiu atitiko gamybos tikslus ir socialinius
poreikius.

iuolaikin s Lietuvos valstybin em tvarka – tai visuma em s tvarkymo ir em s santyki
reguliavimo priemoni , apiman em s valdymo planavim , em tvarkos dokument  rengim  ir
gyvendinim , em s nuosavyb s ir naudojimo teisi  apsaug .

 Valstybin s em tvarkos paskirtis – vadovaujantis teritorij  planavimo nuostatais, rengti
valstybin s em s naudojimo ir apsaugos programas, alies administracini   teritorij em tvarkos
schemas, em tvarkos projektus administracin ms riboms nustatyti ar pakeisti gyvenam  vietovi
rib  nustatymo ir keitimo projektus, em s pa mimo visuomen s poreikiams, em s sklyp
formavimo ir pertvarkymo projektus, konsolidacijos, kaimo pl tros em tvarkos projektus, nustatyti
speciali sias em s naudojimo s lygas ir kt.

em s tvarkymas – priemoni  sistema, skirta gyvendinti valstyb s politikai em s
nuosavyb s ir naudojimo srityje, teritorij  planavimo priemon mis organizuojant moksli kai
pagr st , racional  ir aplinkosaugai palank em s fondo naudojim , vykdant alies em s fondo
apskait , em s sklyp  formavim  ir administracini  rib  nustatym , em s priskyrim kin s
veiklos objekt  teritorijoms bei kitoms taikomosios kra totvarkos sritims (urbanistikai,
vandentvarkai, mi kotvarkai, melioracijai ir kt.).

em tvarka – tai mokslas, tiriantis ir atskleid iantis em s, kaip nekilnojamojo turto,
formavimo, sureguliavimo, konsolidacijos ir sutvarkymo d sningumus. Tai mokslin  disciplina,
tirianti em tvarkos teorij , em tvarkos schem , projekt  ir prognozi  sudarymo bei socialinio –
ekonominio ir ekologinio pagrindimo b  ir metod  turin .
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1. EM S TVARKYMO IR MATAVIMO ISTORIJOS AP VALGA

 Visuomen s gyvenim  i rei kia ir lemia jos kis, visuomeniniai santykiai, politin
organizacija, kult ra, moral . ie veiksniai pasirei kia per atitinkamo lygio ir masto vertybes.
Civilizacija yra visuomen , kurios sukurta vertybi  sistema modeliuoja jos istorin  raid . Beveik
visos seniausios civilizacijos atsirado iltuose kra tuose, ta iau reik jo tam tikro post mio
dirvo emiui panaudoti. Tai l emdirbyst s poslink , suk rus  produkto pertekli , d l to gal jo
atsirasti valdantysis elitas ir valstyb s organizacija.  pirmini  civilizacij idiniai buvo
Mesopotamija, Egiptas, Chuanch , Indas.  visuomeni  pagrindin  gamybin  l stel   buvo
bendruomen , o jas vald  despotin  strukt ra, nijama sudievinto monarcho ar yni  kolegijos
vadovaujamo administracinio mechanizmo. is raidos kelias laikytinas pagrindiniu monijos
istorin s raidos keliu.

5000 m. pr. Kr. Senov s umer  (chald ) tauta gyveno tarp Tigro ir Eufrato upi . Jie
augino gyvulius, o naudojama lauk  irigacija (dr kinimas) sudar  s lygas emdirbystei. umerai
suk  matematik  (naudojo iasde imtain  skai iavimo sistem ). Jau prie  5500 met  buvo
inomi astronominiai steb jimai. ia apskritimas dalijamas  60, o metai  360 dali . Jie inojo,

kuri  valand  teka vaig s ir saul , mok jo sudaryti planus, nes suvok  mastel  ir kampus. Tur jo
supratim  apie kvadrat , lygia on  trikamp , statmen  ir kvadrato plot . Jie brai  poligonus
(daugiakampius)  plok tel se, pagamintose i  molio, o v liau i degintose. (Nema ai toki  plok teli
rasta Babilono apylink se). Jose buvo ymimas em s ploto dydis, savininko vardas ir nurodomos
prievol s valdovui. umerai em s ribas ym jo ribo enkliais su prakeikimo od iais tiems, kurie
juos pajudint . Jie mok jo ekeriu i kelti statmen , o  sausinimo sistemos buvo keli  kilometr  ilgio,
tod l galima spr sti, kad jie mok jo nustatyti horizontales, t.y. linijas em lapyje arba plane,
jungian ias vienodo auk io ta kus, o horizontal mis  buvo atvaizduojamas vietov s reljefas. Buvo
rasta molio plok teli , kuriose nurodyta, kad reikia em  dr kinti, em s valdymo forma ir teis s.

em s matavimo vienetas buvo uolektis (atstumas nuo pir  gal  iki alk s), matavimo lazda
tur jo 12 uolek  (apie 6 metrus).

emei kult rinti, sausinimo ir dr kinimo sistemoms rengti, vandens saugykloms ir
tvankoms projektuoti ir eksploatuoti  reik jo kartografin s med iagos. Vienas toks em lapis,

apie 2400-2200 m. pr. Kr. sudarytas molio plok tel je, rastas prie Kirkuko miesto (dabar Irakas).
em lapyje nubr tos Tigro ir Eufrato up s, rytuose pavaizduoti Zagro, o vakaruose – Libano

kalnai, pa ym ti Babilono ir Kirkuko miestai. inomas ir kitas babilonie  pasaulio em lapis,
rai ytas molio plok tel je. Jame pavaizduoti Babilonija,  Asirija, Arm nija, taip pat Tigro ir

Eufrato up s ir kai kurie kalnai.
umer  civilizacija tur jo ry  su egiptie , asirie , ind , kin , finikie  ir graik

civilizacijomis. ios seniausios civilizacijos tradicijas per  Babilono civilizacija, suvienijusi
Mesopotamijos emes.

1 pav. Ribo enklis i  Babilonijos su
rai ytomis maldomis: savininkas patiki

savo em  diev  globai
2 pav. Hamurapio statym  rinkinys, i kaltas

dantira iu bazalto stulpe
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lik s pats reik mingiausias I ra ytin s teis s kodeksas - Babilono valdovo Hamurapio statymas. Tai
nupjauto k gio formos kiek daugiau nei dviej  metr  auk io akmens stulpas. Ant jo pirmuoju ra tu –
dantira iu i kaltas tekstas, suskirstytas  282 straipsnius. Hamurapio teisynas m gino velninti
socialinius laisv  gyventoj  prie taravimus, stabdyti emdirbi  ir amatinink  nuskurdim . Did iausi
derlingos dirbamos em s plotai priklaus  karaliui ir ventykl kiams. J  dirbo priklausomi mon s, ji
buvo nuomojama arba u  tarnyb  duodama kariams ir valdininkams. Irigaciniams renginiams statyti,
pri ti ir naudoti reik jo ne pavieni moni , o kolektyv , tod l Babilone ilgai i liko
bendruomenin em valda. em  buvo valdoma arba kolektyviai, arba atskir eim . em s sklypai,
bendruomen s duoti valdyti eimoms buvo pa ymimi dokumentais – akmenimis (kuduru), statomais
ant sklyp  ribos, o j  kopijas saugojo ventyklos. Laisvasis bendruomeninkas  savo em s sklyp
tur jo gana daug teisi , t. y. gal jo j  parduoti, mainyti, keisti, nuomoti, perduoti paveld jimo b du.
Hamurapio teisyne 53 straipsnyje buvo raginama atid iai r pintis lauku ir pri ti, kad dr kinimo
sistema b  tvarkinga, kad nepakenkt  kaimyn  laukams. Daug d mesio teisynas skyr  kari
em valdai. Paveld ta valda su namais ir inventoriumi gal jo b ti perduodama s nui, jei skirta ta pati

tarnyba. em  nuomodavosi ne tik valstie iai, bet ir stamb s emvald iai, perleisdami j  smulkesniems
nuomininkams sunkesn mis s lygomis. Egzistavo subnuomos sistema.

4000 m. pr. Kr. Viena seniausi em s civilizacij  – Egiptas atsirado Nilo sl nyje. Klajokli
chamit  grup s tauta ia aptiko pelk , papirus  ir nendri  pri lus  sl , piln  hipopotam  ir kitoki
gyv . ia jie rado derlingiausi  pasaulyje em , susidariusi  i  potvyni  sune to Abisinijos kalnyno
dumblo. Nusl gus vandeniui, prie istoriniams Nilo sl nio gyventojams reik davo tiktai  s na as pas ti

kl  , ir gerais metais gr  u tekdavo iki kito potvynio. Dirbdavo jie tik kelias savaites, o  visa kita
padarydavo kar ta saul . Ta iau klajoklius civilizuota visuomene padar  ne Nilo dovanos, bet tai , kad
kartais Nilas nieko neduodavo. B davo met , kai tropikuose palydavo menkai, vanduo atne davo per
ma ai s na , arba atvirk iai, po labai smarki  li  kildavo bais s potvyniai, ir Nilas nune davo
namus, kaimus, gyventojus ir gyvulius, tada mon s badaudavo.
 Per de imtis t kstan  met  pirmyk iai egiptie iai i moko valdyti savo up . Buvo pasteb ta,
kad Nilo potvyniai sutampa su tam tikr  dangaus viesuli  i sid stymu. Prasid jo astronominiai
steb jimai. Met  laiko trukmei nustatyti ir Nilo potvyniams numatyti egiptie iai suk  365 dien
kalendori . Egiptie iai i moko ym ti vandens lyg vairiais met  laikais ir i  to gana tiksliai sp ti

sim  potvyni  dyd . B tinyb  tai u ra yti pad jo atsirasti ra tui. Senov s egiptie iai i moko
irigacijos meno: pilti pylimus, kasti kanalus ir tvenkinius. Potvyniai, kurie kasmet nune davo
ribo enklius, paskatino egiptie ius sukurti tiksli em tvarkos sistem , leid ian  v l tiksliai i matuoti
laukus. Taip atsirado ir geometrija, kuri v liau pravert , statant vairius statinius. emei dr kinti reik jo
sud ting  in inerini rengini . V liau Nilo sl nio gyventojai t  in inerin  technik  panaudojo
piramid ms statyti. Aritmetikos reik jo derliui suskai iuoti ir j  padalinti mon ms. Egiptie
aritmetikoje naudota dvejetain  skai iavimo sistema. Tobul janti geometrija galino egiptie ius sukurti
metod  skritulio plotui apskai iuoti; jie man , kad skritulio plotas lygus 8/9 skersmens kvadrato.

ia atsirado em s nuosavyb s s voka, jos dalijimo ir atribojimo  poreikis. I lik  papirusai savo
turiniu pana s umer  molio plok teles. Tai dokumentai, apib dinantys em s matavimo proces .
Rasti mat  pavyzd iai: p da – 30 cm, uolektis – 50 cm, kartel  – 3 m (10 p ) arba 10 uolek  (apie
4,5 m). Plotai i rei kiami 150 kvadratini  p  arba 100 kvadratini  uolek . em s mat  ilgis
nebuvo pastovus ir trump jo, nes tie, kurie fiksavo em s mokes ius, buvo suinteresuoti, kad mat
ilgis b  vis trumpesnis.
 Tarp Egipto i kasen  ma ai randama plan , bet daug em s nuosavyb s apra ym . Tai liudija,
kad vyko nuosavyb s registracija. I liko 4000 met  senumo paminklas – reikalavimas atkurti
nuosavyb , i kaltas ant akmens. Buvo gin  d l nuosavyb s. Norint rodyti, jog pateikiami fiktyv s
dokumentai, buvo pasakyta: „Tegul atne a man registr  i  valstyb s i do ir i  faraono departamento
sand lio“. Byla buvo laim ta.



8

 Vienas seniausi  egiptie em lapis, sudarytas Ramzio II valdymo laikais, tai yra II
kstantme io prie  Kr. pirmojoje pus je. em lapis i brai ytas raudonu tu u papiruse. ia pavaizduoti

Nubijos (dabar Sudanas) auksingo sm lio telkiniai, aukso plovimo tvenkiniai, vandens nutek jimo
kanalai, keliai, gamybiniai pastatai ir ventykla, kurioje buvo saugomas auksas.

3000 m. pr. Kr. Tai Artim  Ryt  civilizacija: Palestinos, Sirijos, Finikijos, Mesopotamijos
em s santykiai. Tikriausias dokumentas i  t  laik  yra Biblija. ventasis ra tas tai vairi  ra

rinkinys, jud  (pripa sta Sen  testament )  ir krik ioni  (Nauj  testament ) religij  dogmatikos
ir pamald  pagrindas. Per kelis t kstantme ius susiformavusi Biblija atspind jo vairias socialines,
politines ir etines pa ras. Jos teiginiai buvo laikomi auk iausiu autoritetu visais mon ms r pimais
klausimais. Biblija yra daugelio autori  ir keli  Artim  Ryt  taut  k rinys. Joje atsispindi t  taut
istorija, papro iai, kult ra, ekonomika, klasiniai santykiai.
 Biblijoje ra oma, kad faraono administratorius Juozapas para statym , pagal kur  1/5 dalis
em s gamybos Egipte priklauso faraonui. Apie em s valdymo form  sakoma: „ em s

neparduodamos am iams, nes kra tas yra mano (Dievo), ir j s esate ia kaip svetim aliai ir
pakeleiviai“. Daug kart  kartojama pagarba em s riboms: „ Nejudink senos sienos ir ne enk 
na lai  lauk , nes j  ker ytojas visagalis. Jis apgins juos prie  tave“.

em s matavimo ir dalinimo darbus Artimuosiuose Rytuose atliko ventikai, ra tininkai,
teis jai. Jie raginami teisingai teisti, matuoti em  ir tur ti tikrus matus. Matuojama buvo virv mis,
lazdomis – matuokl mis. V liau matuokl gavo simbolin  reik . v. Jonas „Apokalips je“ sako:
„Dievi ko miesto matavimas atliekamas auksine lazda“. Lazdos ilgis – ios uolektys (apie 4,50 m).

2500 – 500 m. pr. Kr. Tuo laikotarpiu egzistavo  kult  mokyklos: l. Aleksandrijos, kuri
buvo sukaupusi umer , egiptie  ir finikie   patyrim . 2. Graik  civilizacija, davusi em s
matavimo mokslui teorin  pagrind . 3. Italijos etrusk  mokykla, gimininga Aleksandrijos  mokyklai.
 Ilg  laik  geometrija ir geodezija (praktin  geometrija) abipusi kai papild  ir pl tojo viena kit .
Geodezija praktikoje i keldavo u davinius, kuriuos teori kai sprend  geometrija ir atvirk iai, -
geometrijos pasiekimai buvo naudojami geodezijoje em ms matuoti ir sklypams dalyti. Tobul jant
geometrijai, astronomijai, algebrai, trigonometrijai, vyst si ir geodezija. Pama u tiksl jo em s
matavimo ir apskai iavimo b dai. Astronomijos tobul jimas suformavo em s, kaip rutulio, suvokim .
Geometrija pareng vairi  fig  plot  skai iavimo taisykles, pateik  teoremas apie trikampi  ir kit
geometrini  fig  dali  santykius; trigonometrija kartu su  astronomija ir geodezija, pad jo nustatyti
santykius trikampi  kamp  bei kra tini , ir plok , ir sferini , be to, algebra pateik  b dus greitai ir
lengvai atlikti sud tingiems skai iavimams.
 Kalbant apie Aleksandrijos mokykl , pa ym tinas dioptro (tai geodezini  instrument taisas
daiktams vizuoti) i radimas. Heronas, matematikas ir technikas gyven s I a., besigilinantis  praktin
geometrij  - em s matavim , para  knyg  pavadinimu „Dioptrika“. iame pirmame geodezijos
vadov lyje pateikiamos taisykl s vairiais em s matavimo klausimais : 1) i matuoti lauk ,  j  neinant;
2) padalyti lauk inomas dalis tiesiomis linijomis; 3) nubrai yti vandens telkini  krant  ribas; 4)
su inoti nepasiekiamo ta ko auk ; 5) i matuoti nepereinamos up s plot  ir t.t. Heronas pirmasis
panaudojo dioptrus, kurie v liau buvo pritaikyti goniometre, teodolite.
 Geometrija – geodezijos ir em s matavimo pagrindas, o graikai - pirmieji mon s, kurie emei
matuoti suteik  mokslin  pagrind  tobulindami geometrij . Anaksimandras Miletietis (610-546 m. pr.
Kr.) pagrind  hipotez , kad em s forma yra plok ias skritulys, tai yra tartum kolonos nuopjova,
kurios auk tis tris kartus ma esnis u  jos skersmen , o ta nuopjova pl duriuojanti vandenyne. Jis
sudar  pirm  geografin  mokslin em lap  ir dangaus gaubl . em lap  patikslino 500 m. pr. Kr.
Hekat jas.

ymusis Euklidas, gim s 285 m. pr. Kr. para  penkiolika knyg  – matematikos moksl
enciklopedij , kuri v liau buvo i versta  visas pasaulio kalbas. Kitas ymus geometras ir
geodezininkas buvo graikas Erastofenas, gyven s 200 m. pr. Kr., kuris pirmasis nustat em s rutulio
dyd . Falesas pirmasis pritaik  apskritim  kampams matuoti.
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 Geodezijos, em tvarkos duomenims apdoroti, b tina atlikti atitinkamus skai iavimus. Tam
reikia geometrijos, astronomijos ir aritmetikos ini . Geometrijai klasikin  pavidal  suteik  Euklidas,
aritmetikai – Pitagoras (580-500 m. pr. Kr.), o astronomijos - Ptolemajas, gyven s jau II am iuje – (90-
168 m. po Kr.) pirm  kart  pamini sinuso trigonometrin  funkcij . Apie 140 m. para  veikal
„Did ioji astronomijos sandara“, kuriame i st  geocentrin s pasaulio sistemos matematin  model .
Veikale „Geografija“ (8 knygos) apibendrino senov s graik  geografijos inias, i st em lapi
sudarymo pagrindus, pateik  26 em s pavir iaus em lapius. Klaudijas Ptolemajas (Ptolom jus),
gyven s II a., Ryt  Europos em lapyje pa ym jo Lietuvos teritorij , jos upes, kalnuotas vietas.

duvos auk tum  pavadino Alaunus kalnais.  pietus nuo  kaln ra  balt  gen  vardus: Galindai
(Galindae) ir S duviai (Sudini). „Optikos traktate“ (5 knygos) i st  veidrod  teorij , pateik
viesos spinduli  l io kamp  lenteles, atsronomin  refrakcijos teorij  ir lenteles. Pirm

trigonometrijos rinkin  para  Menelajus i  Aleksandrijos I a. po Kr. ymus matematikas, mechanikas
Archimedas (287-212 m. pr. Kr.) band  apskai iuoti em s, M nulio ir Saul s dyd .
 Diofantas i  Aleksandrijos, gyven s IV a. po Kr. laikomas algebros,  taip reikalingos
matematikos ir geodezijos u duotims spr sti, pradininkas.
 469 – 399 m. pr. Kr. gyven s filosofas Sokratas yra pasak s, kad kiekvienas privalo i
geometrijos tur ti tiek ini , kad gal  i matuoti savo lauk . Anot Sokrato, pa inimas pasiekiamas
mon ms besigin ijant, o nuomones derinant i ai kinami prie taravimai ir sukuriami apibr imai

(dialektika). Jis prisipa ino „ inau, kad nieko ne inau“. Sokrato manymu, mogaus dorovingumas
priklauso nuo jo noro ir geb jimo siekti ini .
 Prie Vidur emio j ros gyveno labai senos civilizacijos mon s – etruskai (Toskana). em s
nuosavyb , jos ribos apgaubti religiniu ritualu: ribo enklis – tai dievo Termino aukuras. Atribojimai tai
ritualas, kurio metu aukojami gyvuliai dievui Terminui.
 Rom statym  leidyba taip pat susijusi su dievu Terminu. J statymai teig , kad nuosavyb
– tai ventov , o ribo enklis - tai dievas, lauko saugotojas. Matininkai buvo traktuojami, kaip slapt
moksl mon s. Jie steb jo vaig  jud jim , mok jo pasukti up s vag . Matinink  pareigas gal jo
eiti tik ventikai, kil  i  patricij .

500 m. pr. Kr.- 500 m. po Kr. Graikija d l nuolatini  kar  sunyko ir pateko Romos vald ion.
Roma sujung  visas apie Vidur emio j  gyvenusias tautas, taip pat ir Artim  Ryt  bei graik
civilizacijas. Prakti ki rom nai atmet  mistin  po em s matavim , ta iau matinink  presti as
Julijaus Cezario laikais (102 – 44 m. pr. Kr.) ypa  pakilo. U kariaujant naujas emes, teko jas skirstyti
gyventojams. Imperijos Senatas pri  nutarim  i matuoti vis al . Did iuliam darbui organizuoti ir
jam vadovauti buvo pavesta astronomui Sozigenui. Imperijos emi  matavimas truko net kelet
de imtme . Julijaus Cezario laikais matininkai  korporacij  (collegium), jie tapo nuosavyb s
juriskonsultais ir buvo vadinami profesoriais. J  pareigos buvo laikomos garbingomis, nors jie ir
netur jo gero matematinio parengimo. Matininkai matavo em , nustatydavo ribas, atliko miest ,
tvirtovi , keli  nuotraukas, dalino em . Imperijos matavimus vykd  Baldo, koordinav s matinink
veikl : Ksenodokse – Artimuosiuose Rytuose, Teodote – iaur je, Policite – pietuose, ir Didene –
vakaruose. Kolonijos tur jo ki  planus. Be pagrindin s savo veiklos, matininkai tur jo atlikti teis ,
mokes  skirstytoj , kolonizuojam  vietovi  tvarkytoj  pareigas. Elementariausias darbo rankis
buvo ekeris kampams ym ti. Kaip ir egiptie iai, jie naudojo virv  ir 10 p  lazd .  darb
pagrindin  prasm  buvo – juridinis em s naudojimo  teisinimas.

I a. prie  Kr. pabaigoje Romos valstyb s veik jas, karvedys, uost  ir keli  in inierius Markas
Agripa (apie 63 – 12 m. pr. Kr.) panaudojo imperijos matavimo duomenis – sudar em lap , kuriame
pavaizdavo imperijos sienas, miestus, kelius. Romie em lapiai nebuvo i tisiniai em lapiai,
parengti pagal anks iau paruo tus Hiparcho ar Ptolemajaus b dus, o buvo sudaromi ilgomis ir
siauromis mar rutin mis juostomis, kuriuose, be mastelio, buvo ymima tik ta med iaga, kuri buvo
reikalinga nurodytiems tikslams. Vienas i  toki em lapi  pavadintas Tabula Pentingriana, sudarytas
IV a. po Kr., i liko XIII a. 12 pergamento lap  kopijoje, jo ilgis 6,82 m.
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 X a. – viduram iai. Europos istorijos laikotarpis nuo V iki XV a. vadinamas viduram iais. Tuo
metu Europ  sudar  kelios karalyst s nuolat kovojan ios tarpusavyje.

 pietus nuo Vidur iemio j ros pasklido arab  civilizacija. Arabai – semit  grup s tauta. J
vyn  – Arabijos pusiasalis ( ia jie gyveno nuo II t kst. pr. Kr.). Arabai senov s Ryt  ir antikos

kult  pagrindu suk  savit  ir brand  kult , kuri  v liau  per  ir viduram  Europa.
 Arabai buvo naujo prana o Machometo (apie 570-632), amatininko i  Mekos, pasek jai. Beveik
po 100 met  jie u grob  didel  dal  Artim  Ryt , iaur s Afrikos, siver  Ispanij  ir net 
Pranc zij . ie nauji u kariautojai netur jo savo kult ros, bet per inias i  sir , graik , ind  ir kit
taut , kurias sutikdavo savo kelyje. Jie siek  enciklopedini ini . ymiausias vidurini  am  Ryt
mokslininkas enciklopedininkas buvo Ibn Sina, arba Avicena (980-1037).
 Musulmonai tur jo tvirtas main  tradicijas. Kaip ir kitos tautos, jie dom josi, kaip tiksliai
apskai iuoti turto dal  ir paskirstyti eimos palikim . Indai suk  skai  sistem , kuri tebenaudojama
ir dabar, prad jo naudoti nul  ir de imtaines trupmenas. J  darbus i studijavo Chorezmis (780 – apie
850) – ymiausias arab  matematikas. 830 m. Chorezmis para  veikal  „Kitab al gabr val –
mukabala“ („Knyga apie atstatym  ir prie pastatym “), i  kurio antra s kilo odis „Algebra“.
Vidurini  am  Europoje matematikos mokslas r si lotyni kaisiais Chorezmio darb  vertimais.
Vienas garsiausi  jo pasek  buvo pers  poetas Omaras Chajamas ( apie 1048 – 1122), i nagrin s
kai kuri  kubini  lyg  atvejus.
 Arabai daug d mesio skyr  farmacijai ir astronomijai. Jie sudar  sud tingas trigonometrines
lenteles, atne  Europ  kin  atradimus ir i radimus, tarp j  magnetin  kompas . Arabai padar
civilizacijai ne kainojam  paslaug , supa indin  Vakar  pasaul  su Indijos ir Kinijos mokslo id jomis.
Ta iau nei Indija, nei Kinija netapo iuolaikinio mokslo k jomis – jis atsirado Europoje, susiliejus
vairioms kult roms.

 Ry kus asmuo, band s sujungti rom  ir arab  civilizacij  mokslo laim jimus, buvo popie ius
Silvestras II (999 – 1003). Tai buv s vienuolis, kuris kelet  met  mok si matematikos ir technini
moksl  pas arab  mokslininkus. Buvo ymus mokslininkas. Pareng  aritmetikos taisykles, konstravo
matavimo instrumentus. Jis buvo vadinamas ir matininku, nes studijavo astronomij  ir buvo
susipa in s su lauko matavimo taisykl mis, tur jo ini  apie arab  astroliabijas. Tur jo sukaup s ini
metalo apdirbimo srityje. Pasakojama, kad legendomis apipinta mokslininko-alchemiko, popie iaus
Silvestro II asmenyb  tapo daktaro Fausto prototipu.
 Arab  kalifate pyn si feodaliniai, vergoviniai ir saviti rytieti kos santvarkos bruo ai: dalis
em s priklaus  privatiems savininkams, kuri gal jo b ti perkama ir parduodama (primin  alod ); dalis
em s buvo duodama iki gyvos galvos u  karin  tarnyb  (pana iai kaip beneficija); gana daug em s

priklaus  bendruomenei; pla iai buvo naudojamas verg  darbas.
 Arabai senov s Ryt  ir antikos kult  pagrindu suk  savit  ir brand  kult , kuri  v liau
per  ir viduram  Europa.
 Frank  karalyst je ir imperijoje VI a. buvo tvirtinta privati ariamosios em s nuosavyb  –
alodas. O tai rodo, kad prad jo irti giminin  santvarka (bendruomen s nuosavyb je i liko ganyklos,
mi kai, keliai) ir formuotis feodalizmas.

3 pav. em valdos forma  - alodas
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 800 m. Frank  karalyst  virto imperija (imperatorius Karolis Didysis prijung  saks emes,
kariavo Bavarij , Longobard  karalyst  Italijoje, iaur s Ryt  Ispanij  ir kt.). Valstyb  savo

teritorija beveik prilygo Vakar  Europos imperijai. VIII a. Karolis Martelis pradeda dalinti beneficijas
(tai em  ar kitas turtas, duodamas u  tarnyb  iki gyvos galvos).

4 pav. em valdos forma – beneficija

Beneficijos smarkiai sustiprino karaliaus vald . Karaliaus pavyzd iu beneficijas v liau
pradeda dalyti stamb s emvald iai smulkesniesiems u  karin  tarnyb . Beneficijos pagrindu pradeda
formuotis vasaliniai santykiai: stamb s emvald iai tampa senjorais, o gav em s – vasalais (kariniais
tarnais). Vasaliniai santykiai  ap  visus emvald ius nuo smulkiausio riterio iki karaliaus. IX a.
beneficijos virto feodais – t.y. paveldimomis em mis.

5 pav. em valdos forma – feodas

 savininkai – feodalai – gavo i  karaliaus teis  rinkti mokes ius ir vykdyti administracin s
vald ios bei teismo funkcijas savose valdose (imunitetin  teis ). Susiformavo valak  sistema (valakas
– pakankamas i laikyti eim em s vienetas, - apimantis ariam em , pievas, mi  ir ganyklas),
bendruomeniniai santykiai, buvo taikoma trilauk  s jomaina – ieminiai, vasarojus, p dymas). Valakas
da niausiai prilyginamas 30 marg  (10 ha, Lietuvoje valakas buvo didesnis – 21 ha); valako dydis
kiekvienoje vietov je nustatomas skirtingas, vertinus em s kokyb  ir dirbim . Pagal valako dyd
buvo apskai iuojama ne tik valstie  duokl , bet ir pagrindiniai valstyb s mokes iai, nustatoma
valstie io priklausomyb emvald iui. Nors daug jant gyventoj  v lyvaisiais viduram iais nema ai
valak  buvo padalyta, o derlingose em se valstie io kis tesudar  vidutini kai ketvirt  ankstesnio
valako, is vienetas ir toliau tebebuvo norma.
 Ilgainiui feodal kiai, valak  sistema, bendruomeniniai santykiai, trilauk  s jomaina i plito po
vis  Europ .
 Renesansas (XIV a. vid. – XVII a. pirmi de imtme iai). iuolaikinio mokslo pagrindai buvo
pad ti Renesanso epochoje. Renesansu vadinamas platus kult ros suklest jimas, prasid s XIV a.
pabaigoje. Jis kilo iaur s Italijoje, bet XV – XVI  a. spar iai plito iaur . Tai metas, kai atgim
antikos menas ir kult ra,  atsirado humanizmas. Leonardas da Vin is i  hipotez , kad em  n ra
Visatos centras, pats projektavo dr kinimo sistemas. Renesanso epochos mokslo apog jus – Galil jo
Galil jaus darbai, praskyn  kelius iuolaikiniam mokslui.
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iuo laikotarpiu tobul jo em s matavimo moksliniai darbo metodai ir kartografin s med iagos
sudarymo technika. Europie iai per arabus, matyt i  kin  su inojo apie magnetin  rodykl , naudojam
kryp iai nustatyti. Su magnetine rodykle atsirado galimyb  geriau susieti atskirus ta kus ir patikslinti j
pad . Italai pagamino busol . Europie iai, sukaup  didel  j reivyst s patirt ,  tikslinti ir papildyti
senus Ptol majaus em lapius. Tai buvo atliekama Venecijoje ir daugelyje kit  miest , v liau
Ispanijoje, Olandijoje ir veicarijoje. Pirmuoju kartografiniu Lietuvos vaizdu laikomas XV a.
Mikalojaus Kuzie io papildytas Vidurio Europos em lapis, sudarytas pagal K.Ptol majaus darbus.

6 pav. M. Kuzie io Europos em lapio fragmentas (1513 m. leidimas), sudarytas pagal
K. Ptol majaus darbus

            J rininkai (K. Kolumbas, A. Vespu is), taip pat astronomai kampams matuoti naudojo
astroliabij , kuri buvo taikoma iki XVIII a. prad ios. Ji v liau buvo naudojama ir geodeziniams
matavimams.
 1492 m. Kolumbui atradus Amerik , buvo patvirtinta apvali em s forma, ir kartu su adintas
susidom jimas kartografija ir apskritai jos matavimo b dais. XVI a. paplito em s nuotraukos,
atliekamos kompasais, matavimo juostomis ir kvadrantais. Atsiradus poreikiui dideliems em s
plotams vaizduoti popieriuje, vis  labiau ry jo nukrypimai nuo em s pavir iaus apvalumo. Kilo

tinyb  vaizduoti em s pavir  projekcijoje. Pats ymiausias XVI a. kartografas buvo vokie
kilm s flamand  mokslininkas G. Merkatorius. em lapiams sudaryti jis pritaik  matematinius
metodus, suk  originali  kartografin  projekcij .
 Apie 1616 m. buvo i rastas ronas, ypatingas nuotrauk  b das – trigonometrinis tinklas,
menzula, i sirutuliojo nauja matematikos aka – analitin  geometrija, susiformavo trigonometrija, buvo

rasti logaritmai, - visa tai suteik  mokslin  pagrind  geodezin ms nuotraukoms. Prasid jo nauja
geodezijos epocha. Pranc zai prad jo naudoti trianguliacij . Tai tikslus geodezini  matavim  metodas,
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kai matuojamoji vietov  nuklojama tinklu trikampi , kuri  kampai ir kai kurios kra tin s (baz s)
matuojamos tiesiogiai, o kitos kra tin s nustatomos skai iuojant.  dideli  teritorij  matavimo b

 naudoti Vokietija, Anglija. Buvo sudaromi miest  planai. Prad ta naudoti sta iakampi
koordina  sistema. 1730-1780 m. buvo atlikta pirma i tisin  Pranc zijos topografin  nuotrauka. 1791
m. pranc zai suk  metrin  sistem , kurios pagrindas – viena de imt milijonin em s dienovidinio
ketvir io dalis.
 Nuo XVIII a. buvo domimasi em s reljefu, ir palaipsniui em s pavir ius buvo niveliuojamas
– atliekama vertikalin  nuotrauka. XX a. visos Europos alys tur jo tikslius topografinius em lapius
(su reljefu). XVIII a. prad ioje buvo sukonstruoti tobulesni matavimo prietaisai: 1702 m. – nivelyras,
1730 m. – teodolitas. XIX a. antroje pus je buvo sukonstruoti nauji ir tiksl s matavimo prietaisai:
tacheometrai ir kipregeliai su toliama iu ir laipsni  atskaitos disku.

2. EM S SANTYKI  IR EMDIRBYST S PL TRA LIETUVOJE

2.1. em s santykiai  Lietuvos pirmyk je visuomen je, emdirbyst s raida

Seniausi moni   p dsakai –  stovyklaviet s su  idiniais ir titnago  rankiais – rasti pietry
Lietuvoje. Jie datuojami X –  IX t kstantme iais  pr. Kr.  VIII – IV t kstantme iais pr. Kr.  pama u
susidar  palankesn s gamtin s s lygos mogui gyventi, atsirado daugiau  stovyklavie   prie Nemuno,
Neries ir Merkio upi . Ry kesn  pirmyk s  visuomen s epocha  prasideda  nuo IV  a. pr. Kr., kai
pagaus jo  moni  ir  darbo ranki .  Neolito pabaigoje (III t kstantme io pr. Kr. pabaiga – II

kstantme io pr. Kr. prad ia)  Lietuvos teritorij  i   Vidurio Europos piet  ir pietvakari  atsik
indoeuropie iai. ie ateiviai mok jo dirbti em , auginti javus ir tur jo prisijaukin  gyvuli . T
patyrim   jie perdav  vietos gyventojams. Ilgainiui indoeuropie iai susiliejo su vietos gyventojais,
atsirado probal iai – balt  prot viai. Dabartin mis lietuvi  ir latvi  kalbomis kalban ias tautas bei

nykusias jotvingi , pr , kur , iemgali , s li  gentis, irgi tur jusias savo kalbas, vadiname
baltais.   vard , kaip mokslin  termin , pirmasis pavartojo vokie  kalbininkas Karaliau iaus
universiteto profesorius G. Neselmanas. Iki 1845 m. prie rytini  Baltijos krant  gyvenusioms gentims
vadinti buvo vartojamas ais  terminas, kur  98 m. pirmas pavartojo garsus rom  istorikas
P.K.Tacitas.

 Visuomen s pagrind  sudar  didel eima. Kelios tokios eimos sudar  gimin , o kelios
gimin s – gent . Vienai gimininei bendruomenei reik jo nema  mi ko bei vandens plot , tod l jos
laik si atokiau viena nuo kitos, o j  stovyklos virto pastoviomis gyvenviet mis. Jos buvo kuriamos
daugiausia prie e er . Gyvenviet s nebuvo didel s – nuo 500 iki 700 m2 . Neolito pabaigoje pagaus jus
gyventoj , besiver ian emdirbyste, em  imta laikyti bendruomen s nuosavybe.
 Bendruomen s siek  u valdyti vertingesnes ganyklas ir dirbamas emes, tur ti daugiau gyvuli .
Did iosios bendruomen s, kurios jungdavo keli  kart eimas, tur jo daug galvij , didelius ganykl  ir
dirbamos em s plotus.  Turto ir moni  apsaugai buvo prad ta rengti sustiprintas gyvenvietes –
piliakalnius.  I t kstantmetyje pr. Kr. gyventojai  daugiausia gyveno tvirtintose gyvenviet se,
ankstyvuosiuose piliakalniuose, kuriuose gyveno  30 ir daugiau moni . Juose  paplinta ilgi pastatai,
kurie i  vis  pusi  apjuosia aik tel  – kiem . Pagrindinis piliakalni  verslas – gyvulininkyst . Auginta
avys, o kos, kiaul s, arkliai. Med iokl , ypa vejyba jau buvo pagalbiniai verslai. Buvo auginami ne
tik javai, bet ir linai, kanap s.

Mi kingame Lietuvos kra te I a. po Kr. vyravo lydimin emdirbyst : mi kas buvo i kertamas,
sudeginamas, o em  tr iama pelenais. Lydim  pureno mediniais, v liau gele iniais kapliais.  Ilgiau
naudojant lydim , jis virsdavo p dymu, kuris buvo dirbamas arklu. J  trauk  arklys (nuo jo ir kilo
arklo pavadinimas).  Arklas buvo medinis rankis gele iniu noragu, rausi s em  ir ver s j  abi
puses. Ne anks iau kaip XI – XII a. baltai  naudoti agr , labai paplitusi  suomi  ir slav
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kra tuose. Ji vert em    vien  pus , o j  trauk  du jau iai. Ardami agre, artojai vel  apversdavo,
sutrupindavo,  naikindavo pikt oli aknis, geriau dirbdavo em  ir gaudavo didesn  derli .  agre
buvo suariama dvigubai daugiau negu arklu.  Tod l, vedant Lietuvoje sidabrin s mokest , i  valstie io,
arian io agre, buvo reikalaujama dvigubai daugiau pinig , negu i  to, kuris ar  arklu.

7 pav. Senosios Lietuvos gyvenviet , tvirtinta piliakalnyje

Lydimas – dirvos i deginimas – tai jose esan  organini  med iag  ir augal akn  pavertimas
pelenais. Kalio, fosforo, kalcio, magnio ir kit  augalams reikaling  med iag  tur jo ber  ir iaud
pelenai. Jaunuolynas pelen  duodavo daugiau negu seni med iai. Arti lydim  rei  papurenti ugnies

akyt  dirvos pavir  arklu ir sumai yti j  su pelenais. Plotai lydimams da niausiai buvo parenkami
lapuo  mi kuose, nes jie palikdavo daugiau pelen  kaip spygliuo iai. Lydimai buvo ruo iami dvejus
metus. Pirmaisiais metais i kirsdavo smulkesnius med ius ir kr mus, o storesni  med  aplupdavo
iev  ir apkapodavo akas, kad grei iau i . I  med iai buvo kertami titnaginiais kirviais

(per  l0 valand mogus gal davo nukirsti  26 cm storio egl ), sukraunami  kr vas, apdedami iaudais
ir taip laikomi per iem . Pavasar , orams at ilus, i kirstas mi kas b davo sudeginamas. Kad ugnis
labai nei sipl st , lydimui skirtas plotas b davo apkasamas grioveliu. Pas ti  mi ko pelenus javai
pirmaisiais metais labai gerai u der davo. Kadangi v liau j  derlius ma davo, javai lydimuose
da niausiai b davo s jami 3 – 4 metus i  eil s, paskui laukas b davo u leid iamas mi ku arba
paliekamas 20 – 30 met   dirvonuoti, kad sklypas v l apaugt  jaunuolynu.
 I t kstantme io po Kr. emdirbyst s sistema keit si nuo lydiminio, mi ko dirvono iki
primityviojo dvilaukio ir trilaukio.
 Dirvonas nebuvo kertamas ir deginamas, o i pl iamas agre. Dirvonavimo laikas gal jo  b ti
ilgesnis arba trumpesnis, priklausomai nuo dirvo emio r ies. Dirvono pl imas ir  agr s arba pl go
naudojimas pama u reng   emdirbyst s perversm  – organin  dirvos tr im . emdirbiai patyr , kad
dirvos pavir iuje atsiradusias organines med iagas neb tina deginti: jas galima p dyti, nes puvenos
didina derli . oles, pikt oles, ra ienas naudinga i versti su aknimis ir po vel na jas pap dyti, kad
veist si bakterijos. Organin ms med iagoms supuvus arba tik papuvus, reikia jas i versti  pavir ,
antr  kart  ariant. itaip nuo dirvonin s emdirbyst s buvo pereinama prie p dymin s, kurioje
svarbiausias  darbo rankis buvo agr  , o tr a – m las.
   Lydimin emdirbyst s sistema m  teritorijoje dar labiau suklest jo alvario ir gele ies
am iuje, kai mon s i moko dirbti gele iniais kapliais ir j  purenti i  egli  vir ni  padarytomis
ak iomis. Lydimams paruo ti reik jo labai daug darbo, tod l juos ruo davo kolektyviai visa
patriarchalin eima (tokioje eimoje kartu gyvendavo 2 – 3 kart mon s – i  viso apie 40 asmen ).
Tokia eima kasmet aps davo 2,5 – 3 hektarus em s. Lydimai derli  duodavo 3 – 4 metus. I naudotas
lydimas 40 – 50 met  b davo nenaudojamas. Taip eimai priklaus  40 – 45 hektarai em s. Gyventoj
tankumas Lietuvoje gal jo b ti 3 – 10 moni  viename km2. Ilgainiui, did jant moni  skai iui,
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tankiau apgyventose vietose prad jo nebeu tekti dirbam  lauk , tod l nebebuvo galima palikti
dirvonuoti lydim  ilg  laik . I – IV a. po Kr., em  prad jus arti vienanoragiais arklais, atsirado
tobulesn emdirbyst s sistema, vadinamoji mi kin  – dirvonin . Viename lauke (lydime) javai buvo

jami 6 – 8 metus i  eil s, o kitas buvo paliekamas 8 – 12 met  dirvonuoti arba u leid iamas mi ku.
kirsti med iai buvo naudojami kurui arba kaip statybine med iaga. Daug jant gyventoj , kai kurios

eimos  kurtis kalv  pap se, sudarydamos padrikas gyvenvietes. IX – XII a., mus vartoti arkl
su gele iniu noragu, em s dirbimas pakito. Arti pasidar  lengviau ir b davo geriau suariama, tod l
dirv  pakakdavo palikti dirvonuoti trumpiau. XII – XIII a. nu mus derli , dirva buvo paliekama dvejus
metus p dymu, o tre iais metais  emdirbiai j  v l i ardavo ir aps davo. Tai p dymin emdirbyst .
Ariamoji em  buvo i tyta tarp mi  nedideliais plotais ir padalyta  tris laukus, i  kuri  derli
kasmet duodavo tik vienas. eimai priklaus  keli ar keliolika  ariamosios em s sklyp , i sid iusi
tarp svetim emi , ganykl  ir mi ko. Vidutinis em s valdos plotas tur jo b ti toks, kad kis paj gt

  apdirbti viena agre (apie 17 ha). Visa kita em  (ganyklos, mi kai, vandenys), kuria nuo seno
naudojosi emdirbi  bendruomen , buvo jos nuosavyb . Kuriantis feodalinei Lietuvos valstybei, kalv
gyvenviet s sutvirtinamos gynybiniais pylimais, grioviais, jose statomos didik  pilait s. Jos buvo ne tik
feodal  buvein s, bet ir bendruomen s gynybiniai punktai. Stamb s emvald iai geresn se em se
steig  dvarus, aplink juos k si padrikos laukinink  gyvenviet s.
 XV – XVI  a. Lietuvoje spar iai paplito poros jau  traukiama agr , o artojo darbo na umas
dvigubai padid jo. Tod l kai kuriuose sklypuose po rugi  kitais metais buvo prad tas s ti vasarojus.
Dirva, anks iau davusi derli  kas treti metai,  j  duoti dvejus metus i  eil s. Prad ta s ti daugiau
vasarini  jav . Ar iau nam em  imta tr ti m lu. XV a. tokios tr iamos em s buvo dar nedaug,
tebevyravo primityvusis trilaukis.
 XVI a. viduryje Lietuvoje buvo vykdyta  Valak  reforma; vairiose vietose i tytos em s
buvo sujungtos, o valstie iai sukelti  kaimus. Apmatuota kaimo em  b davo padalinama  3 sklypus.
Kiekviename sklype valstietis gaudavo po r . Viename i  sklyp  b davo statomas gatvinis kaimas.
Valstietis io sklypo r yje statydavo trobesius (namas vienoje kelio pus je, kiniai pastatai – kitoje
kelio pus je). Gyvulius ganydavo viename i  sklyp , kur buvo p dymas. Javus nukirsti valstie iai
tur davo vienu metu, kad sklype, kur buvo pas ti javai, kaimas gal  ganyti galvijus. Kai kuriais
atvejais kaimas gaudavo (ypa  prastose em se) u sienio sklyp , kur valstie iai taip pat gaudavo po

. R yje buvo ne tik ariama em , bet ir piev , pelku , kr  ir t.t. Valstie io eima paprastai
gaudavo vien  valak em s (apie 2l,8 ha). Ta em  nesudar  vientiso masyvo: kiekviename kaimo
ariamosios em s lauke valakininkas tur davo tre dal   dirbamos dirvos.  p dym  jis s davo
iemken ius, po iemken  – vasaroj ,  o po vasarojaus v l palikdavo p dym . Taip em  buvo

dirbama iki tol, kai kaimai  prad jo skirstytis  vienkiemius. Trilaukis buvo pirmoji  s jomaina ne tik
Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Atsirado vadinamieji gatviniai - r iniai kaimai. Gyvenvie
sistemoje atsirado palivarkai – gamybiniai dvar  padaliniai.

2.2. em s valdymo ir naudojimo formavimasis

 Nedideli gen  junginiai, gyvenantys toje pa ioje teritorijoje, siejami giminyst s  ry , bendr
tradicij , vienod  laidojimo papro , buvo gana pastov s. Vis da niau tekdavo kautis su  u puolikais,
ginti savo emes ir turt . Turt jant bendruomen ms, tokie susir mimai dar si vis da nesni. K si
nedideli balt  gen  teritoriniai vienetai, kuriuos imta ilgainiui vadinti em mis. Kiekviena j  tur jo
savo karo vadus – kunigaik ius. Pirm  kunigaik  valdytos em s nebuvo didel s.
 Ilgainiui gen  ir emi  ribos prad jo nesutapti. Kunigaik iai didino emi  plotus,
prisijungdami ir kit  gen emes. Prie  susidarant vieningai Lietuvos valstybei,  vyrauti
susiskirstymas em mis, o ne gentimis. emi  ribos tapo svarbesn s negu gen .
 Kiekvienoje em je, be kunigaik , buvo ir daugiau kilming , kurie vald  kaimus, pilis,
jiems v liau prigijo bajor  vardas. Bet bajorai vald  ne visus kaimus. Kai kuriuose kaimuose gyven
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laisvieji emdirbiai tur jo savo kius. Jie sudarydavo bendruomen , o tos bendruomen s buvo
vadinamos lauku. V liau laukai buvo prad ti vadinti vals iais, o laukininkai – valstie iais.
 II t kstantme io prad ioje  Lietuvoje i ry jo turtin  nelygyb . Apie IV – V  a. atsirado
turting  gen  diduomen s ir karo vad  , iki V – VIII a. susiformavo visi balt  gen  junginiai.
Genties nuosavyb  – pirmoji em s nuosavyb s forma. Turtingiausia vakar  balt  sritimi tapo Pr sija.

siskyr  ir vakar  baltai, gyven  Lietuvos paj ryje. Daug jo gyventoj , buvo apgyvendinamos naujos
vietos, imta pla iau naudoti gyvuli  j , tod l bendruomen s darbas pasidar  daug na esnis. V – VIII
a. mon s prad jo kurtis ar iau dirbam  lauk , o dauguma Lietuvos piliakalni  naudoti tik kaip
laikinos sl ptuv s pavojaus metu.
 Pirmyk  bendruomenin  santvarka galutinai suiro X – XII a. Tuo laikotarpiu vyko dideli
poslinki emdirbyst je. Padid jo dirbam  lauk  plotai, pagaus jo jav  derliai. Buvo pagamintos
rankomis sukamos girnos, puod ied iamasis ratas, imta statyti svirnus jav  atsargoms laikyti. Pereita
prie p dymin s emdirbyst s ir trilauk s em s dirbimo sistemos.  D l esmini  pakitim  gamyboje,
formavosi ir nauji moni  santykiai. Susidar  ariamosios em s eimin  nuosavyb . eimos,
praturt jusios ir sukaupusios prie b tino prasimaitinti, pridedam  produkt , ard  patriarchalinius
gimininius santykius. Praturt jusios eimos  naudotis neturtingesni eim  ir gyt  belaisvi
darbu. eimos gyvenimo pagrindu tapo gamybos priemoni  nuosavyb , nes kininkauti gal jo tik
eimos, tur jusios gyvuli  ir em s kio ranki . Tod l jos gal jo i pl sti ariamosios em s plotus ir

dar labiau turt ti. Ariamoji em  tapo paveldima j  nuosavybe. Nuosavyb s santykiai sudar
neturting  i naudojimo ir ekonominio pavergimo s lygas. Turtin  nelygyb  peraugo  socialin
nelygyb .
 Paveld tin s em s atsirado pama u nykstant kolektyvinei bendruomeninei ariamosios em s
nuosavybei, i liekant bendruomeniniams mi kams, laukams, dykyn ms ir pan. Pama u ariamosios
em s valdymas kei iamas atskira daline nuosavybe ( em mis, pasidalytomis paveld tinai); tokia

nuosavyb  palaipsniui ver iama i  prad  paveld tine valda, o v liau – tam tikr eim  priva ia
nuosavybe. Tai buvo pa anga, nors privati nuosavyb , palyginti su patriarchaline – bendruomenine,
atv  daugiau galimybi emvald  iniciatyvai. Bet alia to, netek  bendruomen s paramos, d l
eim  nelygyb s, em s ir darbo nevienodumo, stichini  nelaimi , nederliaus ir pana  prie as
emvald iai lengvai gal jo netekti savo ankstesn s visateis s turtin s ir visuomenin s pad ties. Tokiu

atveju jie buvo priversti ie koti laimingesni  kaimyn  pagalbos. Kai em  ir kit  turt   buvo lengva
parduoti, paveld ti, t.y. nusavinti, tai vieni turt jo, o kiti skurdo.
 Kai tik vienas laisvasis emdirbys ekonomi kai sustipr davo tiek, kad pasisavindavo ne tik
darbo rankius, gyvulius, bet ir keli  kaimyn emes ir prad davo gauti i  j  pridedam  produkt ,
vykdavo tokio emdirbio transformacija, jis virsdavo  kilminguoju, b simu feodalu, o jo naudai dirb

kaimynai – priklausomais mon mis, b simais nelaisvais valstie iais. Taip formavosi laisva
diduomen  ir priklausomi valstie iai; valstie iai, dar i saugoj  alod  (visi em s nuosavyb ), u
tarpin  pad , ta iau tik ma uma j  buvo prilyginta kilmingiesiems, o dauguma palaipsniui virto
priklausomais nuo kit emvald . Formavosi svarbiausias feodalin s nuosavyb s po ymis –
besikurian ios feodal  klas s em s monopolija. is ekonominis procesas vyko dar ikivalstybin je
visuomen je, kurioje besiformuojanti diduomen  disponavo, suprantama, didesn mis turto kaupimo
galimyb mis ir ateityje vieni pirm sitvirtino auk iausiame visuomen s sluoksnyje.

3. FEODALINIO EM S VALDYMO FORMAVIMASIS

XI – XII a. Lietuvos teritorijoje formavosi klasin  feodalin  visuomen . Jos vir je  buvo
gentin s visuomen s vadai – kunigaik iai, taip pat kiti emvald iai feodalai ir praturt  bei
naudojantys svetim  darbo j  lauko bendruomen s nariai. Palaipsniui i  turtingesni eim
susiformavo Lietuvos bajorija. Jie stat si pilis ir atskiras sodybas – kaimus. ia gyveno bajorui
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(kaimo savininkui) priklausantys mon s – eimyna. eimynai ( eimynyk iams) priskiriami vergai,
visi kai eimininko i laikomi, neturintys gamybos priemoni , dirbantys eimininkui su jo inventoriumi.
Kaimo em je gyveno ir vadinamieji kaimynai. Jie dirbo bajoro naudai, ta iau tur jo gamybos
priemoni  ir maitinosi i  savo kio. Jie buvo ne vergai, bet ir ne laisvi mon s. Nuskurd  ar
prasiskolin  jie gaudavo bajoro kaime em s, bet prarasdavo laisv . Did  visuomen s dal  sudar
laisvieji emdirbiai – laukininkai. Jie gyveno vieno namo sodyboje arba kupetiniuose kaimuose. J
bendruomen s tur jo ai kias naudojamos em s ribas. Dirbama em  buvo laikoma kiekvieno kiemo
nuosavybe, o pievos, ganyklos, mi kai  ir vandenys buvo naudojami bendrai. Laukininkai  teik
feodalams duokl  produktais, v liau (XIV a.) – reguliari  de imtin , o nuo XIV a. pabaigos – d kl  (tai
pastovi duokl  gr dais ir ienu). Nuo XIII – XIV a. mokes iai buvo imami ir nuo agr s – em s ploto
vieneto, atitinkan io vieno valstie io kiemo em .

Bajoro kaimas su eme buvo jo paveldima nuosavyb  – t vonija. Susidarius, feodal
vonijoms ir did jant prie taravimams bendruomeni  viduje, nei vengiamai vietoje gen  s jung

si teritoriniai junginiai. J  ribos toli gra u  ne visada sutapdavo su genties emi  ribomis.
Did iausia ir svarbiausia buvo Lietuvos em  (siaur ja prasme) Nemuno ir Neries tarpupyje. I  ryt
vakarus t si Nal ia, Deltuva, Upyt , nedidel  Neries em . De ini  Nemuno emupio intak  upyne
plyt jo emaitija, kurioje tebesit  intensyv s etniniai procesai. XIII a. altiniai mini Kar uv ,
Knituv , Medinink , Raseini , Ariogalos, Laukuvos emes, emaitijai priskirtin iauli em . ios
em s dar nebuvo tikri valstybiniai junginiai, jose nebuvo nuolatini  valdymo organ , ta iau  j

atsiradimas rod , kad br sta Lietuvos vienijimasis. emi  ribos nebuvo ai kios, nes tarp emi
tebebuvo negyvenam  teritorij . Sp jama, kad lietuvi  gen em se (arti 80 t kst. km2), kuriantis
valstybei, gal jo gyventi per 300 000 gyventoj , j  tankumas – 4 – 5 mon s km2.
 Lietuvos  valstyb s  susidarymo prad ia laikoma XIII a. tre iasis de imtmetis, kai vyriausiasis
kunigaik tis Mindaugas i pl  Lietuvos kunigaik tyst .  Paprastai valstyb  susikuria i  tam tikroje
teritorijoje gyvenan  vienos tautos moni , kuriuos jungia bendra istorija, kio raida, med iagin  ir
dvasin  kult ra. emdirbi  kra tuose valstyb  atsiranda, kai visuomen  jau susiskirs iusi pagal
profesijas emdirbius, amatininkus, karius ir kitas grupes ir yra pasiekusi tam tikr  tautin

moningum .
 Apie l240 m. Mindaugas jau buvo suvienytos Lietuvos valdovas. I nykus Lietuvoje emi
kunigaik iams, keit si kra to valdymas. Lauk  bendruomen s imamos vadinti vals iais, o j
gyventojai – vals ionimis.  vals ius buvo skiriami tij nai, o   emi  pilis – did iojo kunigaik io

s arba karved iai,  kurie imti vadinti vaivadomis (slavi kai) arba ka telionais (lotyni kai).
Centralizavus vald , uvusi  arba i vykusi  kunigaik   t vonijos ir valdos (laukinink
bendruomen s) atiteko did iajam kunigaik iui ir sudar  jo domen . Didysis kunigaik tis tapo
nominalus visos em s savininkas. Visos nukariautos em s taip pat jo jo jurisdikcijon.
 Privilegijuotiesiems emvald iams konsoliduojantis  vien  feodalin  luom , i liko pirmin
turtin  nelygyb  jo grup se  (nedidel s valdos i  keleto valstie  kiem  arba  vidutini  didik  valdos

 kaim ). Pa  did iausi  grup , kaip ir kadaise,  tik dabar jau tik valstybei sankcionuojant, sudar
smulki tarnybin  bajorija. Toliau jo stambioji tarnybin  bajorija ir kunigaik iai. Vis  hierarchij

baigdavo pati turtingiausia luomo dalis – valdan ioji did  kunigaik  dinastija. em  ir politin
vald ia priklaus  privilegijuotiesiems, i laikyti luomin  monopolij  pad jo i sipl s valstybinis
aparatas.

3.1. em s nuosavyb s privilegijos

 Lietuvoje iki krik ionyb s nebuvo joki  ra yt statym : viskas priklausydavo nuo valdovo
valios. Kitose Europos valstyb se taip pat nebuvo visuotin statym , bet kiekviena valstyb s sritis,
luomas ir atskiros eimos tur davo dokument , kuriose b davo sura ytos j  teis s. Tai buvo
vadinamosios privilegijos. Lietuvoje, vedus krik ionyb , Jogaila  taip pat paskelb  ra tu  3
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privilegijas – steigiamos Vilniaus vyskupyst s vyskupui,  Vilniaus miestie iams  ir  Lietuvos bajorams
katalikams. Jose buvo pateikta LDK visuomen s naujos raidos programa.
 Krik ionyb s vedimu vadiname lietuvi  krik : auk tai  – 1387 m. ir emai  – 1413 m.
 Vakar  Europos pasaulietiniai ir ba nytiniai feodalai, pri emdirbi  i naudojimo rib , 
ie koti praturt jimo altini  – u valdyti kitas, b tent nekrik ioni kas musulmon  ir pagoni alis. Jie

 kry iaus ygi  id , pagr st  tik jimu, kad em  su visais gamtos turtais esanti dievo dovana,
kad ja neteis tai naudojasi krik ionyb s ir dievo prie ai ir d l to krik ionims tenka skursti. Teis tu
gamtos turt  naudotoju buvo laikomas tas , kuriam em  su j  dirban iais mon mis krik ioni  dievo
vardu yra dovanota. Tod l popie ius ir imperatorius ne kart  skelb , jog Lietuv  dovanoja kry iuo
ordinui. Krik tyti pagonis tuomet rei  steigti ba nytin em vald  su vyskupyst mis ir parapijomis
kaip praturt jimo ir valdymo  priemon  su visomis materialinio ir dvasinio poveikio institucijomis.
 Pirmasis Lietuvos valdovas Mindaugas 1251 m. krik tijosi. Lietuvos vyskupu popie ius
paskyr  kry iuo  ordino kunig  Kristijon . Mindaugas, pripa intas karaliumi, padovanojo jam

emaitijos dal , kuri em s plotu prilygo nema ai kunigaik tystei. Dovanotos em s gyventojai
nepasidav  naujam krik ioni  kunigaik iui. Vyskupas Kristijonas pra  Ordin  ginti j  nuo
nepaklusni emai , ir Mindaugas u adam  pagalb  u ra  Ordinui antr emaitijos dal . Teisi
dovanotas emes  stojo ginti Ordinas ir popie ius Aleksandras IV, 1256 m. paskelb s kry iaus yg
prie  nepaklusniuosius emai ius. Mindaugui, kaip lietuvi  valstyb s valdovui, nebeliko kitos i eities,
kaip atsimesti nuo krik ionyb s ir duotus vyskupui ir Ordinui ra tus laikyti negaliojan ius. Gediminas
ketino tikinti popie  ir Vakar  Europos valstybi  valdovus, kad Lietuvai krik ionyb  reikalinga, bet
Ordinui r jo ne jos platinimas, o u kariavimas em s, turin ios savo valdovus, bajorus, nelaisvus
mones ir valstie ius. Lietuvos didiesiems kunigaik iams, kaip ir kitiems feodaliniams monarchams,

krik ionyb  su savo ba nytine organizacija buvo reikalinga valstybinei ir teisinei santvarkai stiprinti.
 Lietuvi  karo su kry iuo iais pagrindas buvo ne religinis, o socialinis ir politinis. Socialin
krik to reik  atskleid ia 1387 m. Jogailos, jau kaip Lenkijos karaliaus, paskelbti trys teisiniai aktai.
Pagrindinis krik ionyb s vedimo aktas buvo Vilniaus vyskupo privilegija. Ja buvo steigta ba nytin
em valda. Vyskupas gavo dal  Vilniaus miesto, Tauragn  pil  su vals iumi, Labanoro ir Mol

dvarus, Verki  ir Bok to vals ius. Valstyb s vald ia atsisak  t emi , gamtos turt  , pajam  ir bet
koki  teisi  tos ba nytin s valdos gyventojus. Atsisak  net j  karin s tarnybos. Teism  ir
administracij  toje valdoje per  vyskupas ir jo kapitulos nariai, atvyk  i  Lenkijos.
 Antroji krik to privilegija skirta Vilniaus miestie iams. Vilniui suteikiama Magdeburgo teis .
Tai Vokietijos miestie  teisi  rinkinys, kuriame reglamentuojami turtiniai santykiai, amatai ir
prekyba. Pagal j  miestas tur jo tvarkytis sudar s savo valdyb  ir atskir  nuo bajor  teism .
 Tre ioji privilegija, ne ma esn s reik s u  pirm , buvo skirta krik  pri musiems
bajorams. Jogaila jiems perleido ir dovanojo „piln  ir visokeriop  teis  valdyti, laikyti, naudotis,
parduoti, perleisti, pakeisti, duoti, dovanoti ir laisvai vartoti pagal savo laisv  vali  ir nor  pilis,
vals ius, kaimus ir namus  ir visk , k  i  t  palikimo valdo, kaip pana iomis teis mis naudojasi ir kiti
kilmingieji kitose m  Lenkijos karalyst s em se“. Jis dav  teis  nevar omai leisti u  vyr  savo
dukteris bei an kes ir nustat , kaip turt  paveldi na s, jeigu jos teka antr  kart . i privilegija skelb ,
kad krik  pri musi  bajor em s nuosavyb  yra teis ta ir nelie iama.
 Valstie iai gyveno i  savo t  paveld tuose kiuose. Jie taip pat buvo krik tijami, ta iau  apie
juos pa ius arba j em  aktuose n  neu simenama. Jiems Jogaila nedav  privilegijos ir nepripa ino j
em valdos nelie iama nuosavybe. Apie juos kalba kiti su krik ionyb s vedimu susij  valdov  aktai.

Krik tas valstie iams rei  dvigub  prievoli  na .

3.2. Ba nytin em valda

 Krik tas tur jo tarptautin  reik  –  popie iaus ir imperatoriaus vardu LDK buvo pripa stama
krik ioni ka, taigi ir teis ta valstybe. Priimant katalik  tik jim , buvo b tina perkelti Ba ny ios
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institucijas. To nebuvo galima padaryti nekuriant ba nytin s em valdos. Tai buvo atlikta Vilniaus
vyskupijos ir pirm   parapij  fundavimo aktais. Lietuvoje atsirado ba nytin em valda. Jau 1387 m.
buvo steigta Vilniaus vyskupyst ,  1421 m. –  emaitijos (Medinink ) vyskupyst . Vilniaus vyskupas

 did iojo kunigaik io gavo dal  Vilniaus miesto, Tauragn  pil  su vals iumi, Labanoro ir Mol
dvarus, Verki  bei Bok  vals ius. ias valdas sudar  50 – 60 kaim . Taip valdovo aktu i  did iojo
kunigaik io emi  fondo buvo sukurta pirmoji Lietuvoje stambi latifundija, kurios dydis pranoko bet
kurio stambiausio to meto emvald io valdas. em s valdomis bei kitaip materialiai buvo apr pintos ir
steigiamos ba ny ios. Ba ny ios em s bei jose gyvenantys valstie iai buvo atleisti nuo vis  prievoli ,
taip pat mokes  valdovui bei apsaugoti nuo pasaulietin s vald ios ki imosi  teismo ir administracijos
reikalus.
 Taigi jau pirmaisiais krik to pri mimo metais Lietuvos katalik  ba ny ia buvo ne tik gerai
apr pinta materialiai, bet jai suteiktas ekonominis ir teisminis imunitetas valstyb je. ia prasme ji
susilygino su Lietuv  krik tijusia Lenkijos ba ny ia, kuri kelet imt  met   siek tvirtinti imuniteto
teises.
 1389 m. Jogaila leido Vilniaus vyskupui skirti i  did iojo kunigaik io emi  visoje Lietuvoje
valdas naujai kuriamoms ba ny ioms. Parapijos buvo steigiamos tij nys  (tai yra vieno ar keli
vals ) ribose. Kiekvienai ba ny iai i  valstybini emi  buvo skiriama po 2 agres (apie 30 ha)
em s. Ba ny ioms vieta buvo parenkama ar iau pili  ar sausumos ir vandens keli  sankry . 1413 m.

tuojau po krik to steigdamas emaitijoje ba ny ias, Jogaila neapdovanojo j em mis su valstie iais,
tik skyr  i laikym  pinigais ir em s kio produktais. Jis veng emdirbi  pasiprie inimo, kur  patyr
Auk taitijoje steigdamas Vilniaus vyskupyst . emai  vyskupas em mis ir valstie iais buvo
apdovanotas pra jus trejiems metams (1421) po sukilimo nuslopinimo. emaitijoje l417 m. buvo
Vidukl s, Kaltin , Kelm s, Raseini , Ariogalos, Kra  ir Veliuonos parapijos. V liau prie parapini
ba ny , kaip ir prie stambi   dvar , formavosi miesteliai.
 Ba ny em valdos buvo labai stambios:  1539 m. Vilniaus vyskupyst  vald  9 vals ius su
miesteliais Lietuvoje (Verkius, uolius, Mol tus, Kukti kes, Labanor , Tauragnus, Salak , Zarasus,
Medininkus) ir 20 vals  Baltarusijoje. LDK kariuomen s sura ymo duomenimis Vilniaus vyskupui
priklaus  1888 valstie  tarnybos (kiemai), Lucko vyskupui – 976, emai  (Medinink ) vyskupui –
632. 1528 m. Vilniaus vyskupas i  savo dvar  pristatydavo 236 karius raitelius, o emai
(Medinink ) – 79. Tuomet vienas karys buvo statomas nuo 8 valstie  tarnyb .  Tuo metu Vilniaus
vaivada Albertas  Go tautas stat  466 raitelius, o Trak  vaivada Rusios emi   kunigaik tis
Konstantinas Ostrogi kis – 426. Tai buvo turtingiausi LDK feodalai.
 Gamybiniai santykiai  ba nytin se em se buvo pana s  seni nij . T emi  dvarai ir vals iai
buvo atiduodami valdyti vyskupams ir klebonams iki j  mirties, be teis s kam nors perduoti arba
dovanoti. emi  plotai gal jo tik did ti ir spar iai did jo i  kunigaik  ir pon  malon s. Jos buvo
paveldimos ne pagal giminyst , bet pagal pareigas. Tod l da nas ba ny ios hierarchas spaud
valstie ius, nes gaunam  i  valdos turt  gal jo laikyti jau priva iu, gal jo u  j  pirkti dvar  ir perleisti j
kada nor jo ir kam nor jo.

Ba nytin s em s buvo laisvos nuo karo ar kitokios valstybin s prievol s. Ne tik vyskupai, bet
ir klebonai patys ba nytin se valdose negyveno ir ne kininkavo, nes tur jo kved ius.  .
 1398 m. Vilniaus vyskupas Andrius buvo paved s kapitulai bausti ba nytin mis bausm mis
tuos, kurie vengs duoti de imtin . Savo valdose ba nytiniai emvald iai gal jo imti i  valstie  visa,

 paj  i reikalauti, ir de imtin . Valstybin se em se ba ny ios de imtin  gaudavo i  did iojo
kunigaik io dvar .
 Ba ny ia feodalin je Lietuvoje buvo stambus emvaldys. Vyskup  katedros, vienuolynai,
katalik  ir sta iatiki  dvasininkai tur jo didelius em s plotus nuosavyb s teise. Tie plotai nuolat
did jo, nes didysis kunigaik tis ir ponai jiems duodavo emi  papildomai. Be to, dvasi kiai feodalai
skolindavosi pinig  ir gaudavo em kaitu. Dvasinink  dvarai buvo privilegijuoti, t.y. atleisti nuo
valstybini  mokes  ir prievoli . Dvasininkams nereik jo atlikti ir karo tarnybos. Jie tur jo savo
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teism , teis  ir gaudavo de imtin  i  vis  privatini emi . Auk tieji dvasininkai tur jo didel tak
visai  feodal   klasei. Visos privilegijos bajorams pirmiausia mini vyskupus, prelatus, o po j
kunigaik ius ir ponus. Ba ny  vald  imunitetas silpnino valstyb  ekonomi kai ir politi kai.
Pab gusi  i  vyskup  vald  valstie  ie kojo valstyb s pareig nai ir, vadovaudamiesi did iojo
kunigaik io ra tu, juos gr indavo. Pasaulie iai feodalai tokios pagalbos negaudavo.

3.3. em s nuosavyb s privilegijos bajorams

 Ba ny ios nuosavyb s forminimas nat raliai k  bajor  nuosavyb s teisinio forminimo
poreik , k  ir atliko 1387 m. Jogailos privilegija. Ji nusak ios em valdos vasalin  pob , u  karo
tarnyb  garantuodama t vonin  valdym . Tuo lietuvi  bajor  alodin s nuosavyb s pagrindu susidariusi
em valda gavo feodalin s leno teis s sankcij . Tai buvo pirmas ir svarbiausias ingsnis suteikiant

socialiniam Lietuvos elitui europin  feodalin s nuosavyb s form .
 XIII a. Lietuvoje buvo trij  r em s nuosavyb . Did iojo kunigaik io valdos, didik

vonijos ir laisv  valstie em . Didikai, vis labiau pajungdami valstie ius, konsolidavosi  luom .
l turtin s nelygyb s susidar  feodal  luom  grup s. Gausiausia buvo smulki  tarnybini  bajor

grup . J  papildydavo did iojo kunigaik io pakelti  bajorus turtingesni laisvieji valstie iai. Pa ioje
vir je buvo did iojo kunigaik io dinastijos grup . Bajorai, naudodamiesi valstyb s aparatu, laik
savo rankose em s nuosavyb  ir politin  vald . Kunigaik  kariuomen  ir administracij  sudar
bajorai. Jie prival jo nuo savo dvar  atlikti kunigaik iui karo tarnyb  ir kitas prievoles: statyti bei
taisyti pilis. Bajor mon s tur jo mok ti did iajam kunigaik iui duokles. U  tarnyb  did iajam
kunigaik iui bajorai gaudavo valdyti sri  ir vals . Tarnaudami jie stipr jo ekonomi kai ir
politi kai. Pama u vyko feodalinis skaidymasis. Did iojo kunigaik io vasalai ir bajor  vir s
gaudavo emi  su teise valdyti iki gyvos galvos. T vonin  bajor em valda dar tik formavosi.  Tai
beneficija (lot. beneficium – geradaryb )  -  em s valda be paveld jimo teis s, suteikta u  tam tikr
tarnyb , da niausiai karin , su teise imti prievoles i  valstie . I sivys ius feodaliniams santykiams,
beneficijos pasidar  paveldimos ir pavirto lenais arba feodais (lot. feodum- dvaras, turtas). Paveldima
dirbamos em s nuosavyb  – alodas (vok. al. – visi kai, pilnai, od – nuosavyb ). Visi kai susiformav s
alodas ir paveldimos em s valdymas juridi kai buvo formintas tik l387 m. privilegija katalikams.
 XIV a. pabaigoje jau buvo trys feodal  grup s: kunigaik iai, ponai bajorai ir tarnybiniai
bajorai. Ponai skyr si nuo kit  bajor  tuo, kad jie buvo ne tik stamb s imunitet  turintys feodalai, bet ir
auk ti valstyb s valdininkai. Juos gal jo teisti tik didysis kunigaik tis ir Pon  tarybos teismas.
Vidutinieji ir smulkieji bajorai netur jo auk  post  ir visi ko imuniteto. Juos teis  did iojo
kunigaik io vietininkai ponai. Kad em  pasilikt  did iojo kunigaik io inioje, bajorai negal jo jos
keisti ponams bajorams.

 Lenkijos feodalai po 1385 m. Kr vos unijos baiminosi, kad Lietuvos didysis kunigaik tis, tap s
Lenkijos karaliumi ir remdamasis Lietuvos bajorais, nepaverst  j  savo tarnais. Jie nutar  suteikti
Lietuvos bajorams tokias pa ias privilegijas, kokias tur jo Lenkijos bajorai ir padaryti savo

jungininkais. Tai buvo padaryta suteikiant Lietuvos bajorams teises, kurios i stytos 1387 m.
Jogailos privilegijoje, l413 m. Jogailos ir Vytauto privilegijoje ir l432 m. Jogailos privilegijoje. Nuo
1413 iki 1588 m. buvo i duota net 14 privilegij , kuriomis didysis kunigaik tis atsisak  k sintis 
bajor em s paveld jimo teis .
   1387 m. privilegija suteikta Jogailos, dalyvaujant keliems Lietuvos kunigaik iams ir daugeliui
auk  Lenkijos bajor . Joje sakoma, kad bajorai katalikai savo paveld tus dvarus ir pilis gali valdyti ir
tvarkyti tokiomis pa iomis teis mis kaip ir Lenkijos bajorai.  ia privilegija bajoro turtas, em  ir j
dirbantys mon s pripa stami t vonija, priva ia nuosavybe, kuria galima disponuoti. Bajoro prievol
paliekama ta pati – dalyvauti karo ygiuose. Jie atleid iami nuo bet koki  darb , i skyrus nauj  pili
statybos bei sen  pili  remonto. Karo tarnyb  bajorai tur jo atlikti savo l omis. Privilegijos
prad ioje pasakyta, kad ji skiriama krik  pri musiems bajorams, arba kariams, o kariu laikomas tik
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einantis kariauti, o ne dalyvaujantis gynyboje vyras. Drauge su bajorais prie kari  buvo priskiriami ir
„gerieji mon s“ (tarpinis sluoksnis tarp valstie  ir bajor ).
 1413 m. Horodl s privilegija buvo savoti kas unijos aktas. Ba ny iai suteiktos tokios pa ios
privilegijos kaip ir Lenkijoje. Lietuvos bajorai, gav  Lenkijos bajor  herbus, naudojosi privilegijomis ir
laisv mis kaip ir Lenkijos bajorai. Patvirtintos bajor  teis s  j  paveld tus turtus ir turtus, gautus pagal
did iojo kunigaik io ra tus, ta iau perleisti juos gal jo tik did iojo kunigaik io leidimu. Lenini
santyki tvirtinimas skatino karo prievolinink em valdos i siskyrim  ir plitim , k  ai kiai rod
veldam  (asmeni kai priklausom kinink ) atsiradimas ir beneficij forminimas ioje
privilegijoje.Taip pat bajorai nebuvo atleisti nuo pili  statymo, karo tarnybos ir duokli  pagal senus
papro ius.
 Tre ia privilegija 1432 m. duota Jogailos, dalyvaujant daugeliui lenk  pon  ir sutinkant
did iajam kunigaik iui ygimantui. Joje patvirtinamos bajor  teis s  nuosavyb  bei prievol s. Bajor
privilegijas  kart  gavo ir sta iatiki  tikybos bajorai. (Baltarusijos ir Ukrainos bajorams lietuviai
bajorai ad jo suteikti gautus i  lenk   bajor  herbus. Lietuvos bajorai prad jo naudoti herbus ra tams
antspauduoti vietoje para o). Nor dami perleisti em , bajorai tur jo gauti did iojo kunigaik io
leidim . Tai buvo susij  su karo tarnyba, kuri  bajorai atliko savo l omis. Bajoras, netek s em s ir
priklausom moni , b  ne steng s atlikti karo tarnybos.
 1434 m. didysis kunigaik tis ygimantas I suteik  bajorams privilegij , nedalyvaujant lenkams.
Tokias pa ias teises gavo bajorai katalikai ir sta iatikiai. Jie tur jo teis  paveld  turt  parduoti,

keisti, kitaip perleisti, ta iau perleidimo aktai tur jo b ti sudaromi prie did iojo kunigaik io arba jo
pareig  akivaizdoje. Bajorai buvo atleisti nuo d klos did iajam kunigaik iui, j mon s nuo kit
darb , i skyrus valstyb s pili  statyb , j  remont  ir karo tarnyb . Privilegija sustiprino bajor  pad ,
nes u fiksavo esmin  veldam  duodamos rentos (d klos) per jim  bajorams. Suteikta teis  paveld ti
savo bevaiki  broli emes.
 Dar platesn  privilegijuot  bajor  pad tvirtino 1447 m. Kazimiero privilegija. Lietuvos
bajorai gavo  privilegij  tod l, kad sutiko i leisti Kazimier  Lenkijos karaliaus sost . i privilegija
buvo bajor  ir did iojo kunigaik io sutartis, kuria bajorai pla iai patenkino savo poreikius. Joje
patvirtinamos jau turimos bajor  teis s. Pabr ta bajor  teis  laisvai disponuoti visais turtais, ta iau
perleidimas tur jo b ti forminamas prie kunigaik io arba jo pareig no.
 Bajor  veldamai (perduoti valstie kiai bajorui) ir kiti valdiniai atleisti nuo prievoli
did iajam kunigaik iui, t.y. nuo sidabrin s, d kl  ir kit  darb . is atleidimas nebuvo taikomas
Kazimiero duotiems bajorams valdiniams.Jie nebuvo atleisti nuo nauj  pili  statymo ir sen  pili
remonto darb .  Taip pat nuo rinkliav ,  nauj  tilt  statymo ir sen  pili  remonto, keli  tiesimo. Taigi
bajor  valstie iai buvo atleisti nuo prievoli  did iojo kunigaik io dvarams, o ne nuo prievoli
valstybei. Didysis kunigaik tis ir jo valdininkai pasi ad jo nepriimti nuo bajor  pab gusi  valstie  ir
verg , ta iau ir bajorai netur jo teis s priimti pab gusi  did iojo kunigaik io moni . Teismo teis s
bajorams suteikimas, pab gusi  valstie  gr inimo teis  ir j moni  atleidimas nuo mokes  ir
prievoli  did iojo kunigaik io dvarams buvo juridinis baud iavos pagrindas.
 Lietuvos didysis kunigaik tis, kartu Lenkijos karalius sipareigojo nema inti Lietuvos teritorijos
ir neskirti svetim ali  vietininkais ar kitais pareig nais. Privilegija buvo juridinis bajor
savaranki kumo pagrindas, nes pripa ino bajor  vald  teisin  imunitet . Taip iki XV a. vidurio
susik  stambioji feodalin em valda su savo teisiniu statusu. Visai Vidurio Europai b dinga
feodalini  nuosavyb s santyki  raida, v lavusi Lietuvoje, i  esm s  atotr ia i lygino.
 1492 m. Aleksandras i rinkimo Lietuvos did iuoju kunigaik iu proga dav  bajorams
privilegij .  i privilegija buvo sutartis su ponais bajorais. Jo patvirtinti Kazimiero 1447 m. privilegijos
straipsniai, prapl sta paveld jimo teis  moterims. Lenin em  (valstyb s em , duota bajorams) ia
buvo garantuojama tik „iki gyvos galvos“, „iki karin s tarnybos pabaigos“, „iki monarcho valios“ ir
labai retai „visiems laikams“. Ir t vonijos perleidimas  svetimas rankas – jau bebuvo galima tik
monarchui leidus. Be pon  patarimo didysis kunigaik tis negal jo keisti valdinink  ir skirti nauj ,
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negal jo suma inti vietinink  ir kit  valdinink  pajam . (Buvo sudaryta Pon  taryba). Netur jo teis s
paprast moni  pakelti  bajorus. Ponai pasidar  savaranki ki ekonomi kai ir politi kai ir siek  paimti
 savo rankas valstyb s valdym . U draudimas ne bajorui u imti valstybin  post  sudar  bajor  luomo

susiformavimo pagrind . Nuo l492 m. privilegijos didysis kunigaik tis buvo pareigotas neskelbti karo,
nevesti deryb  su svetimomis valstyb mis, neleisti nauj statym , nedalyti auk  valstyb s viet  ir
nenaudoti valstyb s l  be Pon  tarybos pritarimo; tai suma ino did iojo  Lietuvos kunigaik io teises
auk tosios bajorijos, arba didik  naudai.
 Bajorija steng si teisi kai garantuoti ne tik savo politin  gali  valstyb je, bet dalyvaudama
valstyb s administracijoje, nor dama apsaugoti ir savo ekonomin  naud . Ir bajor  valstybin  tarnyba
priklaus  jau nebe nuo did iojo kunigaik io malon s bajorui, bet nuo bajoro i kilimo tarp bajor .
Tap  savaranki ki ekonomi kai ir tapdami savaranki ki politi kai, bajorai, tai yra bajor  diduomen ,
gal jo nebevar omi siekti paimti  savo rankas vis  valstyb s reikal   tvarkym .
 1506 m. privilegija, duota ygimanto Senojo, dar kart  patvirtino ir sunormino Pon   tarybos
teises dalyvauti valdant Lietuvos valstyb . Ta proga dar kart  buvo patvirtintos visos  Lietuvos
Did iosios Kunigaik tyst s teis s ir laisv s. Taip bajor  privilegijos didino j  teises trejopa linkme:
buvo nustatomos bajor  teis s  j emes, garantuojama bajor  asmens laisv  ir ple iamos j  politin s
teis s. XVI a. prad ioje  funkcionuoti visai bajorijai atstovaujantis seimas, 1564 –1566 m. gav s
statym  leidimo prerogatyv .

 Ta iau eiliniai bajorai ilgai negavo vasaliteto laisvo pasirinkimo teis s; dovanodamas
stambiems emvald iams emes, didysis kunigaik tis j  nei skirdavo, o tai neretai tapdavo j
„nubajorinimo“ prie astimi. ygimanto I 1529 m. privilegija pagaliau garantavo, kad gyvenantys
dovanojamoje apygardoje bajorai i liks tiesioginiai did iojo kunigaik io valdiniai. Greta stambi
emvald  susiklost  tam tikras vidutini  bajor  sluoksnis, paj giantis i rengti  karo tarnyb

pakankamai gerai ginkluotus raitelius. Taip atsirado valstie ki  i laikoma riteri em valda. 
kl  u fiksavo 1528 m. kariuomen s sura ymas.

 Stambioji feodalin em valda klost si vien priva iu pagrindu, bet ir ia susidar  valdovinio
tipo valdos su didikams priklausan ia bajorija ir miestais. Kai kurie toki  vald  savininkai i  Vokietijos

v. Romos) imperatoriaus  i sir pino kunigaik  (Radvilos) arba graf  (Go tautai, Chodkevi iai)
titulus (juos tur jo patvirtinti didysis kunigaik tis). Tokie didikai karo tarnyb  atlikdavo su savo b riais
(v liavomis), t.y. ir Lietuvoje susik  v liavini  pon  institutas, kaip Lenkijoje ir ekijoje.
 Visos privilegijomis sigytos bajor   teis s buvo trauktos  l529 m. Lietuvos Statut . Taip pat ir

liau bajor  privilegijos buvo ple iamos. 1551 m. privilegija ygimantas Augustas visi kai sulygino
sta iatiki  bajorus su katalikais. 1564 – 1566 m. vykd ius Lietuvos administracijos bei teism
reformas, kuriomis buvo steigti bajor  luominiai teismai ir seimeliai, l566 m. buvo perredaguotas
Lietuvos Statutas, neu mir tant traukti vis  bajor  teisi . Dar labiau j  laisv s buvo i pl stos l572 –
1573 m.
            Pla iausiai bajor  privilegijomis gytos asmens, turto ir politin s teis s ir laisv s buvo
suformuluotos III Lietuvos Statuto laidoje l588 m. ir i liko iki valstyb s lugimo XVIII a. pabaigoje,
vis dar kiek papildomos vairiomis XVII – XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos bendr  seim
konstitucijomis.

3.4. Veldamai  (valstie  atidavimas bajorams)

               Feodalin s em s nuosavyb s tvirtinimas keit  ir feodal  klas s santykius. Bajor  s s,
gaunantys u  karin  tarnyb  i  did iojo kunigaik io atlyginim  maistu, drabu iais ir i  dalies pinigais,
tuo nesitenkino  ir siek  tapti emvald iais, turin iais valstie . I  t  paveld ti kaimai buvo nedideli,
dalytis j  nebuvo kaip. Toks bajor  siekimas nesikirto su did iojo kunigaik io interesais. Did iajam
kunigaik iui sud tingiau buvo surinkti i  valstie  gr dus, med , kailius, pinigus, pirkti drabu ius,
aprang  ir dalyti visa tai kariams, negu duoti jiems atlyginimo u  tarnyb  po kelet  valstie . Kol
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valstie  prievoli  dydis buvo neapibr tas ir kol  u  prievoli  atlikim  atsak  ne kiekvienas d mas
atskirai, o visas sod ius, laukas ar vals ius bendrai, tol atiduoti atskir  valstiet  su jo kiu buvo
neparanku.
      Lietuvos pad tis LDK po krik to 1387 m. ymiai pasikeit . Jos, kaip pagrindin s did iojo
kunigaik io kin s ir karin s atramos, reik  suma jo. Ji liko suskaldyta, o kai kuri  Rusios emi ,

jusi  LDK sud , kunigaik iai atsisak  paklusti Jogailai, kaip Lenkijos karaliui. Prie  juos reik jo
panaudoti j , kurios pagrind  sudar  Lietuvos bajorai. Jogaila ir jo brolis Skirgaila  dovanoti
bajorams valstie ius kaip atpild  u  karin  tarnyb . Bajorui dovanotas valstietis imamas vadinti
veldamu. Dovanojimais ypa  pasinaudojo Vytautas. Atgav s t vo K stu io Trak  kunigaik tyst  ir
tap s did iuoju kunigaik iu, jis  stelbti kunigaik ius ir  j  viet  skirti vietininkus bei vaivadas i
Lietuvos bajor , juos apdovanodamas veldamais ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje. I  did iojo
kunigaik io dovanot emi  i augo bajor  latifundijos. itaip jau XV a. atsirado Trak  vaivad
Go taut , emai  seni  K sgail , Vilniaus ir emai  vyskup  bei kapitul , kit  feodal  stambios
valdos. Ta iau i dalij s valstyb s emes bajorams, didysis kunigaik tis pats tapo nuo j  priklausomas.
             Veldamas -  tai ne atskiras asmuo, o valstie io kis, t.y. valstie io eima, jo naudojama em ,
darbiniai gyvuliai ir kitoks turtas. Veldamo atidavimas vis   pirma rei  valstie io valdymo pakeitim
– perdavim  i  tij no bajorui. Gaudamas veldam , bajoras perimdavo tas pajamas, kurias gaudavo
vals iaus tij nas i  „d mo“ ir teis  veldam  valdyti, teisti. Ta iau bajoras negal jo be did iojo
kunigaik io sutikimo veldam  kitam perleisti. Negal jo taip pat atimti i  jo em s, gyvuli  ir paversti

 pat  arba jo eimos narius eimyni kiais, nes buvo daroma veldam  apskaita. Tarp veldamo ir
kaimyno tebuvo toks skirtumas, kad veldamas naudojosi savo eme, o kaimynui tebuvo duodama
naudotis dvaro eme laikinai. Be to, kaimyno mona, vaikai buvo priklausomi nuo  emvald io, o
veldam  dukterys buvo laisvos, gal jo i tek ti, jei t vai leido, tereik jo sumok ti emvald iui vedybin
mokest , kuris buvo vadinamas kriena. Veldamo turtas pasilikdavo veldamo nuosavybe, ir bajorui
tegal davo atitekti tik veldamo eimai i mirus arba jai i gus.
             Valstie iai savo naudojam em  laik  paveldima nuosavybe, ta iau juos kartu su kiu didysis
kunigaik tis  gal jo  dovanoti  bajorams ir  turtingiesiems valstie iams („geriesiems mon ms“)  u
karo tarnyb  ir vairius nuopelnus. Privilegijuotam bajor  (pon ) luomui priklaus  tie emvald iai,
kuriems patiems, j  t vams, seneliams DK buvo dovanoj s bent vien  veldam  – ktoms buvo
priskiriami ir paprasti emvald iai – kariai, kurie jo bajori  karo tarnyb .  Steigiant ba nytines
valdas, veldamai buvo dovanojami ir katalik  dvasininkams.
               Didysis kunigaik tis nedraud  bajorams keistis veldamais – juos mainyti, pirkti ir parduoti.
Dovanotieji valstie iai buvo perkami ir parduodami drauge su eme ir visu eimos kiu. Ta iau bajorai
veldam em  prijungti prie savo palivarko em s gal jo tik paleid  juos  laisv  (padar  i eiviniais
mon mis) arba mirus veldamo palikuonims. Nor dami padidinti ariamosios em s plotus, bajorai

parduodavo toliau nuo savo dvaro gyvenan ius valstie ius ir pirkdavo arba pra ydavo dovanoti ar iau
gyvenan ius. em s perleidimo aktus i  prad  tvirtino didysis kunigaik tis, o v liau, kai toki  akt
pagaus jo, – vaivados arba seni nai. Didysis kunigaik tis tokias emes, i  kuri  pajam  pats
negaudavo, lengvai atiduodavo bajorams, nes i  turtingesnio bajoro buvo reikalaujama ir didesn s karo
tarnybos.
              Veldam  buvimas trukd  bajorams visi kai perimti Lietuvos valstyb s valdym  ir galutin
bajor em s  nuosavyb s u tikrinim .
               Atidavimas veldamais  buvo skaudus emaitijos valstie iams, kurie d l did iojo kunigaik io
ma o kaim  skai iaus, palyginti su Auk taitijos valstie iais, buvo laisvesni. emaitijos valstie iai,
prie indamiesi tokiam atidavimui veldamais, 1418 m. sukilo. Prie sukilimo prisid jo ir baud iauninkai
– kaimynai. Remti sukilimo buvo kvie iami ir „gerieji mon s“. Sukilimas nesustabd  valstie
atidavin jimo u  tarnyb , ta iau jis apsunkino nauj  kaim  k rim si ir bajor  vald  pl tim , o tai
tur jo nema  reik  tolesnei kinei ir politinei emaitijos pl trai. Didysis kunigaik tis, atiduodamas
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bajorams valstie ius ir iauriausiu b du slopindamas j  pasiprie inim , steng si pabr ti, kad visi
valstie iai yra jo t voniniai mon s, ir tod l su jais jis gal s pasielgti kaip tinkamas.
              Valstie io, paversto veldamu, pad tis ymiai pablog jo. Didysis kunigaik tis ir toliau i  jo

 d kl  ir sidabrin . Bajorui atitekdavo tik  smulkesn s prievol s, kurias jis steng si padidinti,
nor damas i  savo baud iauninko gauti kiek galint daugiau naudos. Tiktai 1434 m.  ygimantas

stutaitis i leistoje privilegijoje pakeit  dovanotoj  bajorams valstie , vadinam  veldam  pad .
Veldamai buvo atleisti nuo d klos (duokl s gr dais) valstybei, o duokl  atiteko bajor  naudai, be to,
veldamai buvo atleisti nuo vie  darb  valstybei ir bajorai j  darb  gal jo panaudoti savo kyje. Taip
pat buvo patvirtintos bajor  turtin s teis s ir teis  laisvai i leisti u  vyr  dukteris bei na les. 1441 m.
pabaigoje LDK kunigaik tis Kazimieras, nor damas patraukti emai ius  savo pus , suteik  jiems
privilegij , garantuojan  turim  bajoryst  ir em s nuosavyb . 1447 m. didysis kunigaik tis
Kazimieras suteik  jau susik rusiai Pon  tarybai privilegij , kuri dar labiau i pl  bajor  teises. Buvo
patvirtinta bajor  ir miestie  nuosavyb s ir disponavimo ja teis . emvald iams buvo perleistas j
valstie  teismas. Buvo panaikinta veldam  i eivyst s teis  (jie negal jo i sipirkti). ia privilegija

pl tus bajor em s priklausomyb s teis , buvo atimta daug pajam  i  valstyb s i do ir pad ti
baud iavos atsiradimo pagrindai. Feodalin s valdos (beneficijos) buvo paver iamos t vonijomis, o
kartu ir naikinamas skirtumas tarp nelaisv emdirbi  (vadinam  kaimyn ) ir veldam , nors
pirmieji naudojosi bajoro eme, o antrieji –  sava, paveldima.
         1529 m. buvo priimtas pirmasis Lietuvos Statutas, kuris pagrindinai patvirtino ankstesnes bajor
valdovams suteiktas privilegijas, ta iau juo buvo sustabdytas valstybini  valstie  vertimas veldamais,
ir Lietuvoje  prad jo sigal ti baud iava.

4. EM S SANTYKIAI VALAK  REFORMOS I VAKAR SE

            Valstie io eimos kio pajungimas emvald   vald iai pavert  pridedamojo produkto
nusavinimo pradmenis reguliaria feodaline renta. Valstie  pritvirtinimas prie em s leido pl sti j
talkas pili kiams tvarkyti. Talkoms peraugant  nuolatin  la , pili  ir kiem kis gijo pastovius
ariamosios em s plotus, kyje esanti nelaisvoji eimyna vis da niau buvo skiriama auginti gyvuli
bandas. Aplink pilis k si dvarai su ariamosios em s palivarkais, pilys ir kiemai  pama u tapo

kiniais dvar  centrais. emvald io dvaras i kilo kaip stambus agrarinis kis greta smulki  valstie
ir eilini  bajor ki . Didieji feodaliniai dvarai prad jo veikti besikurian  rink  ir lemti ekonomin
alies potencial . Pilys ir kiemai liko tradiciniais vals  centrais. Stambiose pon  valdose taip pat

si dvarai ir palivarkai. Eilini  bajor  valdos irgi buvo vadinamos dvarais.  XV a. stambi   bajoro
vald  sudar  t vonin s (paveld tos), dovanotos (suteiktin s arba u tarnautos ir pirktos em s.
Spar iausiai augo bajor  vir s em valda. Nema os jos valdos susiklost  jau XV a. pirmame
tre dalyje. iuos emvald ius lenk  pavyzd iu imta vadinti ponais. Bajor  teis s buvo ple iamos.
Pagal Lenkijos teisines normas, rusi kai lietuvi  termin  „bajoras“  i stumti atitinkamas
lenki kas terminas „ kta“. Tai sutapo su galutiniu kilm s, o ne karo tarnybos principo sigal jimu
bajorystei apibr ti. Ponai ir bajorai buvo laikomi vienu privilegijuotu bajor  luomu. Ta iau iame
luome ponai gavo i skirtin  pad , atitinkan  j  stambi em vald . Vis  pirma tik jie gal jo tapti
auk tais pareig nais ( ias pareigas, kaip ir karo tarnyb , reik jo vykdyti savo i tekliais ir su savo
tarnais, u  tai buvo atlyginama gaunamos rentos dalimi). Pon  valdos tur jo administracin , teisin  ir
finansin  imunitet ; ponai tvark  ir teis  jose gyvenan ius mones, rinko mokes ius valstybei ir patys
atsiskaitydavo i dui.
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Did iojo kunigaik io
dvaras
1. Kunigaik io vietininko bei
dvaro laikytojo rezidencija ir
kiniai pastatai

2. Kunigaik io kaimyn
mai ir sklypai

3. eimynyk  d mai
4. Kunigaik io dvaro arimai
5. Miestelis

Bajoro dvaras ir kaimas
6. Bajoro d mas ir kinis
pastatas
7. Bajoro dvaro arimai
8. Bajoro kaimyn  ir
eimynyk  d mai ir sklypai

(kaimas)
Susidar s veldam  laukas
9. Veldam  d mai su
alodiniais sklypais

Susidar s naujas laukas
10. Laukinink  d mai
11. Laukinink  alodiniai
sklypai

* mas – kiemas, sodyba su mon mis ir eme – prievolinis mokestis

8 pav.  XV – XVI a. Lietuvos em s naudojimo socialin  schema

 Nuolatine la o darbo j ga apr pintose dvar em se susidar  didesni ariamosios em s
masyvai, kuriuose buvo taikomas taisyklingas trilaukis. Did iojo kunigaik io palivarkuose
taisyklingas trilaukis prad jo veikti talk  ir la o darbo paskirstym  jau XV a. pabaigoje. Did jo dvar
galvij  bandos, buvo statomi tvartai. Atsirado galimyb  tr ti nema  ariamosios em s dal . Vis
ma iau nualintos em s reik jo palikti kr mok niams atauginti ir lydimui kartoti, lydimas i  palivark
trauk si  valstie  ir smulki  bajor kelius. Did iojo kunigaik io ir pon  dvarai  duoti
pagrindin  produkcijos dal , palyginti su duoklinink  vals iais ir pavieniais duoklininkais. Nuo XVI a.
prad ios imta dvarus inventorizuoti; laikytojai tur jo pateikti derliaus gavimo ir panaudojimo
ataskaitas. Jie tur jo inoti valstie  (traukiam agri ) ir palivark em s santyk . Jei b davo agri
perteklius, tie kiai, u uot  la , prival jo mok ti la pinigius. Nuo XVI a. prad ios vis

kininkavim  prad ta kreipti prekin s produkcijos didinimo ir pinig  u  j  gavimo kryptimi.Did jo
dar  ir sod  plotai, daug jo uvivaisos tvenkini , buvo statomi vandens mal nai, tvenkiamos up s.
Daug jant gyventoj , buvo ne tik sausinamos pelk s ir kertami mi kai kra to viduje, bet  mon s
sugr o  i tu jusias pasienio sritis. Buvo naujai apgyvendinti Nemuno emupys ir U nemun . Ryt
Lietuvoje buvo apgyvendinti Ryt iemgalos ir S los pietiniai pakra iai. Pl si emaitijos vals iai.
Did jant rentai ir piniginei jos daliai, senasis rentos paskirstymas nebeatitiko realios pad ties.
Dvarininkai siek  pasisavinti did  dal  prievoli , emai  seni nai (jais vis imtmet  i buvo

sgailos) fakti kai virto kunigaik iais. Neracionaliai tvarkomi did iojo kunigaik io dvarai ir
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vals iai dav  ma ai pelno, daug j  buvo keista, nes XV a. pabaigoje prasid jus karams i dui prireik
papildom  pinig . ygimantas Senasis si tvarkyti dvar . Vilniaus ir Trak  pavietams jis i leido
1514 ir 1529 m. instrukcijas (nuostatus), kuriuose nurod , kaip skirstyti rent , pri ti arimus ir
bandas. 1527 m. buvo apribotas K sgail  savivaliavimas emaitijoje, didesn  pus  seni nijos vals
didysis kunigaik tis per  tiesiogin n savo inion. agri  mokes io vedimas kra te, kuriame beveik
nebuvo prekini  santyki  sunkia na ta u gul  jo valstie ius. 1535 m. jie atsisak  vykdyti prievoles
centrin je emaitijoje. Bruzd jimus nuslopino, bet didysis kunigaik tis buvo priverstas prievoles iek
tiek sureguliuoti ir palengvinti.
  I augo mi ko versl  reik . Giriose ir greta j  k si specifini  prievoli  anglinink , druski
gyvenviet s.  Prad ta i gauti drusk , degti derv . Susik  sielinink  verslas.

XVI a. prad ioje pl tojantis tarptautiniams prekiniams-piniginiams santykiams, bajorai 
laipsni kai atsisakyti valstie  duokl s nat ra ir didinti pinigin  rentos dal . Tai vert  valstie ius
pardavin ti produktus, kad gal  feodalin em s rent  sumok ti pinigais. 1527 m. emaitijoje
pinigin s rentos dydis buvo 15 gra  nuo dviej  jau agr s – ariamosios em s ploto, kur  tur jo
vieno valstie io kiemas. Tokiomis s lygomis feodalui buvo ne tas pats, kiek valstietis tur jo em s.
Tod l imta riboti valstie  teis  disponuoti eme. Pinigin  renta buvo padidinta dvigubai – nuo agr s
buvo prad ta imti 30 gra .
 XVI a. prad ioje daug valstybini  dvar  buvo kei iami ir juos pirkdavo dvarininkai. Prad ta
dirbti mi ko emes – arti tinkami plotai buvo atribojami ir juose leid iama kurtis valstie iams. Ribos

nebuvo matuojamos – dirbant  mi  riba buvo nustatoma ten „kur susitiks kirviai“. em s apskaita
prad ta XVI a. prad ioje sura ant valstie kius, i  j  gaunamas pajamas. em s matu buvo ne
plotas, o i  jos gaunamas derlius – ieno kupet , ve im  skai ius arba  ariamosios em s plot
gr  statin s (lietuvi ka viena statin  407 litrai). Prievol s vienetu buvo arklas, agr  – 1 arklio ar 2
jau  per metus dirbamas plotas. vedus agr s mokest , susidar  i  esm s naujas did iojo
kunigaik io santykis su jo em se gyvenusi  laisv  bendruomenink eme, jo vedimas pareng
Valak  reform , nes nustatyti mokes iai nuo daugiau ar ma iau apibr to apmokestinamo ploto.
  Dovanojant em , sodyba buvo nurodoma kaip centras, o vald  ribos tiksliai neapibr iamos.
Susitarimai tarp em s savinink  buvo vykdomi sura ant aktus ir dalyvaujant liudininkams.
Nesutarimai ir gin ai d l em s buvo sprend iami kuopose arba did iojo kunigaik io dvaro ur do,
arba vals iaus tij no teisme. Nedirbama em  (ganyklos, mi kai, vandenys) kaip ir anks iau buvo
naudojama bendrai ir niekam asmeni kai nepriklaus .
 Valak  reformos i vakar se tam tikr em s valdos vienet  sudar  tarnybos. Jos atsirado
Lietuvoje XVI a. prad ioje, kai did iojo kunigaik io sakymu valstie io kiemas (d mas) buvo
paverstas prievoli  vienetu, t.y. tarnyba. I  jos buvo reikalaujama nustatyto kiekio gr , pinig  ir
darbo. Valstie  sodybos ir kiai, susided  i  ariamosios em s, piev , mi keli  ir turintys teis
naudotis mi ku, buvo nevienodo didumo tiek did iojo kunigaik io, tiek  privatiniuose didik  ir bajor
dvaruose. XV a. tarnyba paprastai buvo einama vienos valstie eimos, nors pasitaikydavo ir
didesni  tarnyb , susidedan  i  keli  d , t.y. valstie eim  arba j  sodyb . Did iojo Lietuvos
kunigaik io bajorams em s dovanojimo ar davimo valdyti dokumentuose tarnyba buvo vadinama
„slu ba“, kartais eme, kurios dydis buvo apib dinamas pagal arkl  kiek , reikaling  jai suarti arba
pagal s klos statini  kiek , reikaling  jai aps ti. Valstie eimos paprastai dalijosi vairi  kategorij
tarnybas, ne tik paprast kinink , bet ir vairi  specialist : bitinink , kiauninink , bebrinink ,
uvinink , arklinink  ir kit  tarnybas. Privatiniuose dvaruose i  valstie  tarnyb  surenkamos duokl s

tur jo b ti i  dalies perleid iamos did iajam kunigaik iui, kol XV a. bajor  privilegijos atleido j
dvar  valstie ius nuo duokli  davimo valstyb s naudai. Tarnybai u  prievoli  ir duokli  dydis
buvo nevienodas. Vidutin  valstie io eimos prievoli  norma buvo vadinama tarnyba, einama paprastai
vienos valstie io eimos nuo jos dirbamos em s, ta iau eimai did jant, pvz., atsiradus  keliems
vedusiems s nums ar suaugusiems broliams, gal jo b ti sudaromos naujos tarnybos, kai ponas
duodavo nauj em s plot  nuo eimos atsiskyrusiems valstie iams u  prievoli jim  ir duokli
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davim . Buvo vairi  r  tarnybos. Dauguma valstie  buvo pareigoti vairiems kio darbams
(arimo, ieno pjovimo, mi ko kirtimo ir kt.). XVI a. tarnyb  da niausiai sudar  keleto d  kiemas,
tur s kelias kupetiniame kaimelyje i sid iusias sodybas ir apie 40 –160 ha em s. Nat rin  rent
kei iant pinigine, i kilo valstie kio prisitaikymo prie atsirandan  prekini  santyki  problema.
Nuo besikei ian  prievoli  valstie iai gyn si vengdami skaidyti kius. kiai ne tiek smulk jo, kiek

si, t.y. did jo juose esan moni  skai ius,  juos priimdavo netgi svetimus mones,
vadinamuosiuos talkintojus. Tarnybose daug jo d , jos  tarp sav s labai skirtis.

 Tarnybas sudar  valstie iai la ininkai, reguliariai dirb  dvaro em . Dvaruose, kur veldamas
mok jo tik duokl , prievoli  vienetu buvo d mas. 1528 m. Vilniaus seime nuspr sta, kad bajoras
privalo nuo 8 tarnyb  pristatyti vien  ietimi ginkluot  raitel . 1568 m. Gardino seime bajorai nutar  tris

mus laikyti viena tarnyba.
 Nuo 1522 m. valstie  kiemus ( agres) sura in davo did iojo kunigaik io dvaro ur das su
patikimais bajorais bei ra tininku. S ra  bajoras patvirtindavo priesaika. 1547 m. pili  ir dvar
ur dams buvo u drausta leisti valstie iams pirkti ir parduoti em , kad pristabdyti turtin  valstie
diferenciacij . Dvar  ir pili  valdymo nuostatai liep  nebepriimti gr tan  t voninius kius i  j
pasi alinusi  valstie . Prad jus tvarkyti dvar  inventori ,  apskait  pateko kiekvienas eimos narys,
tod l imta kontroliuoti ne vien kio tur tojo, bet ir kiekvieno eimos nario pasi alinim , t.y.
pritvirtinimas prie em s dar si visuotinis. I eivyst s teis  i laik  karo tarnai ir kai kuri  tarnyb
kategorijos (bar iai, kai kurie amatininkai). Ta iau ji spar iai nyko, ypa  nekarin se tarnybose, nes ja
pasinaudoti rei  palikti .

5. EM S SANTYKIAI VALAK  REFORMOS METU

 XVI a. pabaigoje visoje Europoje smarkiai keit si ekonominis, politinis, visuomeninis bei
kult rinis gyvenimas. Daugelyje kra  gerokai padaug jo gyventoj , intensyv jo, vair jo j kinis
gyvenimas, pl si tarptautiniai prekybiniai ry iai. Gaus s bajorijos sluoksniai si ne tik karin s-
politin s, bet ir aktyvios kin s bei prekybin s veiklos. Kontinentas pasidalijo  du didelius regionus -
Vakar  bei Vidurio ir Ryt , kuri  tolesn  socialin  ir ekonomin  bei politin  raida i siskyr . Vakar
Europos kra tai veik  ilgalaik  ekonomin  kriz , juose prad jo pl totis pramonin  gamyba, augti
miestai. Bajorija ekonomin s iniciatyvos vis da niau imdavosi ne tik em s kyje, bet  ir prekyboje bei
pramon je. Spar iai nyko valstie  baud iavin s priklausomyb s liekanos. Vieni virto savaranki kais
em s laikytojais, kiti smulkiais em s nuomininkais, tretieji – samdomaisiais em s kio ir

manufakt  darbininkais. Vidurio ir Ryt  Europos valstyb se pramonin  gamyba dar tik formavosi,
ma a buvo dideli  miest  ir j  gyventoj . Ta iau ia plyt jo did iuliai derling emi  plotai. J
pakrantes skalavo Baltijos j ra, atverianti keli  Atlanto vandenyn , kur kry iavosi to meto
tarptautin s prekybos keliai. Tuo ir skub jo pasinaudoti ekonominiu po riu ir politi kai sustipr jusi
regiono bajorija. Jos d mesys ilgam sutelkiamas em s , jo produkt  bei aliav  eksport  Vakar
Europ . emvald iai didino dvar  arim  plotus ir valstie  la inink  skai  juose.

Keit si ir LDK bajor  pasaul vaizdis. em valda, teikusi galimyb  gaminti vis didesn  poreik
vidaus ir u sienio rinkose turin em s kio produkcij , prad ta vertinti kur kas labiau nei tradicinis
bajori kas kario amatas. XVI a. da ni Lietuvos ir Maskvos karai nualino kra . Karo prievol s na ta
sl  eilinius vidutiniuosius ir smulkiuosius bajorus. Dalyvavimas karo ygiuose ir mokes iai lugd  j

kius. Reik jo ie koti b , kaip padidinti em s kio pajamas, i laikyti samdom  kariuomen  ir
sustiprinti ekonomin alies pad . Valdov  ir bajorijos santykiai dar si vis temptesni. Stambiausieji
emvald iai didikai, kurie da nai finansuodavo valdovus, skirdami dideles sumas karo ir kitiems

valstyb s reikalams, gaudavo u  tai nauj emi .
Nuolat did jantis gr  ir kitos em s kio produkcijos poreikis Vakar  Europos rinkose

skatino LDK emvald ius pertvarkyti vis kininkavimo sistem , i pl sti dvar  arim  plotus ir
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pasir pinti, kad juose dirbt  nuolatin  pigi darbo j ga. emvald  akys krypo  valstie ius ir j
valdomas paveldimas emes.

5.1. Valak  sistemos atsiradimas

 Valak  sistema – viena ankstyv  viduram kininkavimo form  – egzistavo ir
vakarieti kame em s kyje. Klasikin  dviej  dali em s kio sistema – feodalo dvaras, jung s savo
emes su valstie  valakais,  susik  VII –VIII a. derlingose iaur s Pranc zijos em se, kur buvo

auginami javai. VIII – IX a. i emvaldyst s sistema (ji kilo i  rom em tvarkos), paplito ir
kaimynin se vietov se, kaip itin mobili ir ekonomi kai tinkama. Ta iau daugelyje vietovi  dar
tebebuvo sigal jusios kitokios em s kio sistemos, ypa  – rentin s em valdos forma, kai valstie iai
mok jo duokl  derliumi ar pinigais.
 Valaku vadinta nuo emvald io priklausomo valstie io sodyba (gyvenamasis namas ir kiniai
pastatai) bei dirbamosios em s  sklypas ir pievos, taip pat dalis kaimo bendruomen s mi ko ir
ganykl . I  prad  valak  dyd iai skyr si, ta iau ilgainiui buvo suvienodinti. Skirtinguose regionuose
buvo nevienodi teisiniai santykiai ir valak  savinink  vieta em s susivienijimuose – da nai laisv
valakinink  tiek teisin , tiek ekonomin  pad tis buvo geresn  nei emvald iams priklausom  valak
tur toj . Valakas da niausiai buvo prilyginamas 30 marg  (10 ha); valako dydis, nustatomas pagal
em s kokyb  ir dirbim , kiekvienoje vietov je buvo skirtingas. Valakas emvaldyst s sistemoje buvo

savaranki kas kinis vienetas, valstie iai gaudavo pakankamai em s ir gal jo laisvai kininkauti savo
kyje. Valak  sistema sigal jo augant emvald  luomui ir skatinama frank  karali . Pagal valako

dyd  buvo apskai iuojama ne tik valstie  duokl , bet ir pagrindiniai valstyb s mokes iai, nustatoma
valstie io priklausomyb emvald iui. Nors daug jant gyventoj  v lyvaisiais viduram iais nema ai
valak  buvo padalyta, o derlingose em se valstie io kis tesudar  vidutini kai ketvirt  ankstesnio
valako, is vienetas ir toliau tebebuvo norma. Vietov se, kuriose em s kio strukt ros nesikeit ,
valak  sistema i  dalies i silaik  iki XVIII a. V lyv  viduram  kolonizacijos ir Ryt  u kariavimo
metu valakais buvo skai iuojami parduodami valstie kiai. em s dalijimas valakais buvo ypa
aktualus Ryt  vokie  kolonizacijos regionuose ir i plito kaimynin se Ryt  Europos alyse.

5.2. Valak  reformos Lietuvoje tikslas ir u daviniai

 Valakin em s reforma ap  visas Europos tautas, nors vyko skirtingu metu. Vakar
Europoje i reforma vyko daug anks iau, Lietuvos kunigaik iai taip pat m gino j diegti. Galutinai

em s santvark  Lietuvoje ved ygimantas Augustas antroje XVI a. pus je. Valak  reformos
id jos kilo i  gretimos Lenkijos, kur vokie  pavyzd iu kaimai buvo prad ti tvarkyti jau XII a.
pabaigoje.
 Svarbiausias Valak  reformos tikslas buvo padidinti Lietuvos did iojo kunigaik io ygimanto
Augusto i do pajamas, tolygiai paskirstyti valstie iams feodalines prievoles. Vyriausyb , ie kodama

eities i  susidariusios valstie  prievoli  kriz s, tur jo pasirinkti: arba reikalauti prievoli  i
kiekvieno valstie io eimos nario ir baud iav  priartinti prie vergijos, arba apd ti prievol mis
valstie  kiemus pagal dirbamos em s plot  ir t  plot  ne tik nustatyti, bet ir apriboti. Jau agr s
mokes io vedimas artino prievoli  reikalavim  nuo em s ploto, nes apytikriai buvo inoma, kiek
pora jau  (viena agre) galima per metus dirbti em s. Ta iau tai neribojo dirbamos em s ploto, nes
valstietis gal jo arti ne viena, o keliomis agr mis. Reforma ne tik nustat  prievoles nuo dirbamos
em s ploto, bet ir valstie em  pavert  skirtiniu nustatyto dyd io sklypu, be teis s perleisti j  kitam.

Tai iek tiek pakeit  socialinius santykius kaime. Iki tol buvo mokamos prievol s: d kla (rugiais,
avi omis, ienu), valstyb s em se – pas dis (duokl  did iajam kunigaik iui kiemin jant po vals ius),
la as (atidirbamoji – tai nuolatin  pareiga dirbti tam tikr  laik  dvare). Greta la o tuo laikotarpiu
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vedamas in as (renta pinigais). Tai vert  valstie ius pardavin ti produktus, kad gal  feodalin
em s rent  sumok ti pinigais.

 Valak   reforma Lietuvoje tur jo i spr sti tokius u davinius:
 1. Apmatuoti valstybini  (did iojo kunigaik io) emi  plotus, atskirti juos nuo bajor emi  ir
nustatyti bei i taisyti j  ribas.

2. Valstie ius kurdinti Vakar  Europos pavyzd iu kaimais, suteikiant kiekvienai eimai po
valak  dirbamos em s.
 3. Suregistruoti i matuotas emes, jas vertinti ir nustatyti prievoles bei mokes ius nuo valako,
t. y. nustatyto dyd io em s ploto.
            4. Taikyti tobulesn  trilauk emdirbyst s sistem , kai em  padalijama  tris laukus, kuri  du –
dirbami, o tre ias – p dymas.
            5. kurti palivarkus (atskiras dvaro dalis su reikalingais kio trobesiais), kuriuos tvarkyt
administratoriai – ur dai.
            6. Apgyvendinti laisvus em s plotus.
            7. Sutvarkyti valstybin se em se esan ius mi kus ir tuose plotuose sureguliuoti servitutinius
santykius.

ios priemon s tur jo intensyvinti em s , geriau panaudoti mi  turtus, padidinti i  j
gaunamas pajamas, tvirtinti feodal  teises em . Tai buvo did iul em tvarkos (vis  pirma –
matavimo) darb  mastai, susij  su socialiniais pertvarkymais. Pavieniais lopin liais i tyt  tarp
mi , pelki  ir br zgyn  valstie  turim em  reik jo pakeisti taisyklingais, tiksliai i matuotais jos
masyvais ir perskirstyti visa tai atskiriems kiams. Reik jo galutinai panaikinti tradicin  alodin s
valstie em valdos tradicij  ir pagr sti em naud  administraciniais patvarkymais valdoma
sistema.
 Vykdant reform , visa valstie em  buvo i matuota, o tada jiems skirstoma nepriklausomai
nuo tur tos em s kiekio, bet pagal normatyvin  plot  – valak . Vidutini kai senasis lenki kas valakas
sudar  17,955 ha, lietuvi kas – 21,368 ha. Kaip valstie  prievol s vienetas, valakas buvo naudojamas
iki 1861 m. baud iavos panaikinimo (U nemun je 1820 – 1861 m. em  buvo matuojama ir
skai iuojama naujaisiais lenki kais valakais po 16,796 ha).
 Valak  reformai buvo steigta matinink  mokykla Kaune ir Tikocine.

5.3. Valak  reforma did iojo kunigaik io em je

 Intensyviausi darbai vyko 1550 – 1567 m. Trak  ir Vilniaus vaivadijose bei emai
seni nijoje did iojo kunigaik io em se i matuota ir suskirstyta valakais apie 1,5 mln. ha (67,5 t kst.
valak . Bajor em se, taip pat miestuose bei miesteliuose em s reforma buvo vykdoma, baigus
matuoti did iojo kunigaik io vals ius. Pertvarkius  em s kiui naudojamas teritorijas, buvo
sureguliuotas mi  valdymas – atskirti privat s ir valstybiniai (did iojo kunigaik io) mi kai,
nustatyta priva  mi  priklausomyb , servitutai ir privilegijos, i matuotos em s vald  ribos.

anginis valak  reformos aktas buvo 1547 m. nuostatai pili  ir dvar  ur dams. iais nuostatais
buvo u drausta valstie iams pirkti ir parduoti em , kad b  pristabdyta turtin  diferenciacija kaime.

 dvar  ir vals  sura ym  (inventori ) matyti, kad reikalaujant prievoli  nuo kiemo, nepaisant kiek
jame darbing moni  ir gyvuli  ir kiek kiemas turi em s, atsirado skirtumas tarp valstie , nes greta
turin  po kelet  ar net keliolika arkli  ir jau  buvo visai nuskurdusi , apie kuriuos inventoriuose
pasakyta, kad n  vi tos neturi.
 1547 m.  Alytaus ir kaimyninius vals ius buvo nusi sti matininkai i matuoti em s valak
pagrindu naujai steigiamiems kaimams. 1549 m. tai buvo padaryta Kauno seni nijoje. emaitijoje
valakai buvo prad ti matuoti 1553 m. Matuojant buvo neatsi velgiama  valstie ki em s
naudojim . Pats didysis kunigaik tis paskelb  nuostat : em  ir valstie iai yra m  nuosavyb . Taip
buvo galutinai panaikintos alodin s valstie em s nuosavyb s liekanos.
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 Pirmieji Valak  nuostatai pasirod  1553 m., bet j  teksto te inoma pora i trauk . I likusi tik
antroji – 1557 m. Valak  nuostat  redakcija su t  pa  ir 1558 m papildymais. Taigi juridin  pagrind
reformai suteik ygimanto Augusto i leistas 1557 m. statymas, pavadintas „Ustava na voloki
hospodarza korolia ego milosti u vo vsem Velikom  Knia estve Litovskom“. 1558 m. gegu s 20 d.
buvo i leista instrukcija revizoriams ir matininkams. Tais pa iais metais liepos 20 d. paskelbti
nuostatai, miest  ir miestie  prievol ms sutvarkyti su t  pa  met  pataisomis. Beveik tuo pat laiku

jo dar vieni nuostatai. 1567 m. buvo i leista instrukcija girininkams d l valstybini  mi  tvarkymo.
Visi ie statymai sudar  pagrind  did iojo kunigaik io mil ini kam kiui pertvarkyti.
 Nuo did iojo kunigaik io emi  buvo atskirtos bajor , dvasinink  (ba nytin s) em s ir
miest em s. Atskiriant emes, bajorai tur jo dokumentais rodyti savo teises em . Jei jie netur jo
rodym , em s buvo prijungiamos prie kunigaik io vald , Taip pat buvo prijungiamos ir siterpusios

bajor em s, o jiems duodami em s plotai kitoje vietoje.
 Valak em tvarka steng si did iojo kunigaik io  sutvarkyti taip, kad visa em  b
tinkamai naudojama ir joks sklypas nelikt  be naudos. Dvaras iki tol buvo vals iaus administracijos
centras, pilis buvo centras tam tikram dvar  skai iui su j  vals iais. Dvaro dirvos ir ariami laukai iki
valak em tvarkos nebuvo dideli, savo reikalams dvaras tur jo nelaisv eimyn  ir amatinink .
Dalis dvaro em s buvo skiriama valstie iams pragyventi, kaip atpildas u  j  darb , prievoles ir
duokles. Dar kita em s dalis buvo i nuomojama laisviesiems  valstie iams u  prievoles ir duokles.
Pana us kis buvo ir did iojo kunigaik io bei ba ny ios dvaruose. Did iojo kunigaik io atskir
dvar kiui tvarkyti buvo skiriami tij nai. Juridi kai dvarai buvo trij  r :  did iojo kunigaik io,
ba ny ios ir bajor . Pagal Valak  nuostatus dvaras tampa didelio kio ar didel s ekonomijos centras  -
„palivarkus norime tur ti, kad visur b  statomi, kiek galima didesni, prie kiekvienos m  pilies ir
dvaro“. Apie centrin  dvar , kuriame gyveno jo laikytojas ar savininkas, tam tikru atstumu buvo
kuriami dvaro filialai – palivarkai. Jie buvo steigiami tik gerose, derlingose em se, skai iuojant, kad 7
valstie  valakai apr pint  darbo j ga vien  palivarko valak , si sdami  darbus po vien  valstiet  dvi
dienas per savait . Taigi vienam palivarko valakui buvo skiriama 14 la o dien  per savait .
 Valak em  buvo r iuojama  ger , vidutin , blog  ir labai blog . kiniam paj gumui

lyginti prastesn se em se valako plotas buvo padidinamas ma daug tokiu santykiu (palyginti su
geros r ies  em s valaku): vidutin s em s – iki 1,5 karto; menkos – iki 3 kart . Labai blogos em s
valakai buvo sudaromi tik kai kuriais atvejais. Atsi velgiant  r , nustatomas pinigin s rentos ( in o)
dydis. Valstie iai t  vals , kuriuose nebuvo dvar  ir nebuvo kuriami palivarkai, buvo laisvi nuo la o
darb ; ta iau, be vidutini kai 15 gra in o, reikalaujamo i  vis  valakinink , jie tur jo mok ti
kasmet dar po 30 gra . is mokestis atstojo 2 savaitines la o dienas. Tai rodo, kad 2/3 valstie io
la ininko rentos sudar   atodirbis ir 1/3 in as. Jo pinigin  rent  pavert  atodirbiu, gautume 3 la o
dienas per savait  nuo valako, neskaitant duokli  produktais. Duokl s buvo imamos ne u em s
naudojim , o u  valdym , kas buvo laikoma globa. Tokio dyd io feodalin em s rent  nustat  Valak
statymas.

em  buvo matuojama valakais ne tik valstie  prievol ms pagal j kin  paj gum  nustatyti,
bet ir kad palivarkuose ir kaimuose b  laikomasi trilaukio su s jomainos ciklu (p dymas, ieminiai ir
vasariniai javai). S jomaina padaryta privaloma, atliktas em s kadastras ir prievol s nustatytos pagal
em s kiek  ir kokyb .

 palivarkus skiriami ur dai buvo atlyginami tre daliu palivarko derliaus. Be to, kaime jie gavo
po tris valakus em s, kiekviename lauke po valak  ir sklyp  dar ui prie dvaro sodybos. Ur dui buvo
draud iama naudoti valstie  la in  darb  jam skirtuose valakuose ir dar o sklype. Ten dirbti tur jo jo
eimyna arba samdyti valstie iai. Jis tur jo pateikti palivarko derliaus ataskait . Jo kin  veikl

kontroliavo did iojo kunigaik io revizoriai ir i  dalies valstie iai, i  kuri  tarpo buvo skiriamas
kluonininkas, saugoj s suve  kluon  derli . U  tai jis gaudavo nuo prievoli  laisv  valak .
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 Kiekviename palivarke buvo numatoma laikyti 20 karvi  band  ir nustatomos pajamos u  pien
– po 20 gra  per metus nuo kiekvienos mel iamos karv s. Pajamos buvo numatytos ir nuo dar  – po
25 gra ius nuo kiekvieno margo.
 Mi kai taip pat buvo matuojami, siekiant tinkamoje em je kurdinti valstie ius, kad jie gal
dirbti em . Ta iau buvo nurodoma, kad jei tinkamos em s b  ma iau kaip trys valakai, tokiame
plote nekurdinti valstie , nes jie naudosis mi ko g ryb mis ir padarys i dui daugiau alos negu
naudos. Tuos margus buvo si loma nuomoti valstie iams kaip pievas arba leisti ienauti, tre dal ieno
paimant  dvarus. Mi ko naudojim  reforma suvar :  i  mi ko valakuose kurdint  valstie  stipresni
vyrai tur jo dalyvauti med iokl se. Tai buvo skaitoma  la . Kiekvienam girininkui atlyginimo u
tarnyb  buvo skiriama po devynis valakus, i  j  trys valakai palivarkui ir i – to palivarko
valstie iams.
 Valak statymas draud  toliau daryti giriose lydimus. Lydimin emdirbyst  liko tik Lietuvos
pietuose, sm lio em se. (Kaip reliktin emdirbyst s forma, kai kuriose vietose lydimai, i kertant ir
dirbant mi , aptinkami iki XIX a. prad ios).

emdirbyst s sutvarkymas paveik  ir kitas naudmenas. 1559 m. buvo sura ytos did iojo
kunigaik io girios (dabartin je Lietuvos teritorijoje Alytaus, Bir tono, Dars ni kio, Jurbarko, Kauno,
Merkin s, Rum ki . Skirsnemun s, Veliuonos ir Vilkijos), sudaryti j  planai ir sureguliuotas
valdymas. Girios buvo suskirstytos eiguvomis ir paskirti eiguliai, kurie tur jo ne tik saugoti mi , bet
ir pri ti mi ko kelius, rengti tiltus ir brastas, kad b  patogu med ioti ir gabenti kirst  mi ko
med iag . Sura ant servitutus ir privilegijas, nustatytos s lygos mi kams, e erams ir up ms naudoti.
1567 m. buvo i leisti mi  nuostatai. Atsirado i do revizori  institucija, kontroliavusi laikytojus. 1569
m. buvo atlikta vienkartin  visuotin  revizija.
 Did iojo kunigaik io em se reforma truko  beveik 20 met . Valak  reform  vykd  Petro
Chval evskio (jam buvo suteiktos pili  ir dvar  valdytojo visoje did iojoje Lietuvos kunigaik tijoje
pareigos) vadovaujamas specialist  b rys. Tai buvo i  Lenkijos atvyk mon s, kurie suk  Lietuvos
bajor  nepasitenkinim . Ta iau valstyb  greitai i augino moni  vadovaujamus vietinius
matininkus. P. Chval evskis buvo Palenk s Kali o pakamaris ir priklaus  Vilniaus vaivadai, em s
mar alkai ir did iajam kancleriui Mikalojui Radvilai. Tikrieji reformos vykdytojai vietose buvo
revizoriai, darbams dirbti jie kviet si pad jus – matininkus. Revizoriai buvo  did iojo kunigaik io
dvar  tvarkytojai ir em tvarkos bei matavimo darb  vadovai. Jie administravo seni nijas ir tvark
valak  reformos juridinius ir kinius reikalus. Revizoriai organizavo em s matavimo darbus,
apkeisdavo siterpusias bajor emes su valstyb s eme, ie kojo nusl pt  ir neteis tai u imt emi ,
kartu su ur dais dalijo valstie iams valakus ir jo, kad jie apsigyvent  viduriniame lauke, kad
nesikurt  ma uose sklypuose, o ur dai ar bajorai nesisavint  reformos fondui skirto mi ko. Jis tikrino
dvar  valdytoj  pateiktus dvar kio b kl s duomenis, j kinio pertvarkymo tikslingum , skyr
reikiam  skai  valstie  valak  dvaro laukams dirbti, tikrino mokes  rinkim  ir

laidas.Revizoriams matavimo darbus tvarkyti pad jo vyresnieji matininkai – pamier iai, kurie
pri jo vien  ar kelis vals ius. em tvarkos ir matavimo darbus vykd  matininkai – mier iai.
Da niausiai jais dirbo smulk s bajorai – ktos.

5.4. R  sistemos atsiradimas

 Europos feodalizmo laikotarpio ir kapitalizmo laikotarpio prad ios vyraujanti em tvarkos r is
– vienos valstie eimos dirbama em  buvo suskirstyta pailgais, nesusisiekian iais r iais. Ji susijusi
su r  trilaukio sigal jimu. Tarp t  r  (pror iuose) buvo siterp  paprastai to paties kaimo kit
eim  r iai. R  sistema plito visoje Europoje, gyventojams per jus nuo bendro em s dirbimo prie

dirbimo eimomis. iemini  pas li , vasarojaus ir p dymo laukai buvo skirstomi  tiek r , kiek
kaime b davo ki , i skyrus dar inink kius. I arta ganykl  arba mi em  buvo i dalijama tokia
pat tvarka. Laikui b gant vienai eimai priklausan  r  daug jo. Siaurus ir ilgus r ius buvo
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nepatogu dirbti. D l daugyb s e , kurios buvo paliekamos kaip riba tarp r , daug em s likdavo
nepanaudotos. Daugiausia r  buvo feodalin je Vokietijoje, vienas kis j  tur jo 30-40, kartais -
kelis imtus. R  sistema prad jo nykti feodalizmo laikotarpio pabaigoje, kai kur tai vyko ir XX a.:

 ma jo, separuojant (atskiriant dvaro ir valstie em ), komasuojant (savininko r ius sukeliant
 vien  masyv ), kuriant vienkiemius.

 Lietuvoje r  sistema sigal jo XVI a. per valak  reform , smulkinant turimus r ius kai
trilaukis tapo privalomas. Kiekvienas kis tur jo po 3 em s r ius. V liau j  daug jo. XX a. 4
de imtmetyje vienas r inis valstie io kis vakarin se apskrityse tur jo vidutini kai 3 - 12 r ,
rytin se – 15-27. R iai kartais b davo tik keli  metr  plo io ir nuo 1 iki keli  kilometr  ilgio. 1936 m.
aptiktas ilgiausias r is Lietuvoje – iauli  apskrityje Jungirio kaime – 7 km, Ma eiki  apskrityje
ilgiausias r is – 5,5 km, Panev io apskrityje – 4,5 km. Labai ilgi r iai kartais b davo tiktai 1 metro
plo io.Kai  tiek r , daug vietos u imdavo e ios. 1919 m. e ios Lietuvoje u  45600 ha plot  (e ia
0,4 m).

9 pav. R  sistema, suformuota per Valak  reform   - 6 kiem  Lietuvos kaimo ariamosios
em s r iai: 1 – lauk  ribos, 2 – r  ribos, 3 – sodybos, 4 – r inio kaimo gatv

5.5. Kaim  teritorijos sutvarkymas

Valak  reforma numat , kad kiekviena valstie io eima turi tur ti tiek em s, kad gal
simaitinti ir kartu mok ti valstybei nustatytus mokes ius. Tam tikslui kiekviena eima gavo po valak

dirbamos em s, neatsi velgiant  anks iau tur em s plot . Valako dydis, priklausomai nuo em s
kokyb s, sudar  30-36  margus, o kartais 44 margus (lietuvi kas margas 0,712 ha, lenki kas – 0,598
ha). Valakas nebuvo tiksliai nustatytas em s plotas. Atsi velgiant em s kokyb  valakas b davo
didesnis ar ma esnis (apie 21,38 ha). Ma os eimos gaudavo po pus  valako, dvaro bernai – po 3
margus dar ams, jie sudar  dar inink  kaimus ar iau dvaro. Ba ny ios, kurios netur jo em s, gavo po
2 valakus. Taip pat po 2 valakus gaudavo valstie iai,  speciali sias tarnybas – bar iai (i vyk  kar
stat  tiltus, dar  plaustus, reng  per jas, brastas, taip pat ir taikos metu), irgininkai, auliai, mi ko
pri tojai valak  ir daugiau dar gaudavo kalviai, tij nai, bebrininkai, dailid s, vartininkai, durininkai
arklininkai, auliai, vejai. Matininkai u  savo darb  gaudavo 3 valakus, laisvus nuo mokes  ir
prievoli . Revizoriams buvo atlyginama eme, privilegijomis ir pareig  paauk tinimu. 1,5 – 2 valakus
gal jo gauti ir stipresn s valstie eimos. U  tai tur jo atitinkamai didesnes prievoles ir in . Pa
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valakus, valstie iai buvo ra omi  dvar  inventorius ir tur jo mok ti in o mokest , eiti la  bei
vykdyti kitas prievoles, mok ti mokest  u vejojim  e eruose ir up se.
 Valak  reforma pertvark  ne tik em s naudojim , bet ir kaimo apgyvendinimo sistem . Iki
XVI a. valstie iai gyveno padrikuose kaimuose prie pili , kupetiniuose kaimuose ir vienkiemiuose.
Vykdant reform , dauguma valstie  i  vietovi  buvo perkelti  naujus gatvinius kaimus ar iau
dvaro.
 Valak  reformos em tvarka buvo vykdoma taip: i  anksto planuojami kaimai, formuojami
laukai ir j  ribos, numatomi keliai, kuriami palivarkai. Numat  viet  kaimui valstie  laukuose rengti,
matininkai atmatuodavo kuo taisyklingesn  keturkamp  ir j  dalindavo  tris lygius laukus taip, kad
kaimas b  viduriniame lauke. Matininkams buvo nurodyta, kad gyvenviet s turi b ti statomos
sausoje vietoje, netoli altinio ar kitokio vandens telkinio. Kartais kaimai b davo ir kra tiniame lauke,
jei jis b davo geresn je vietoje. Daugum  kaim  sudar  15 – 20 kiem , kai kur 40 – 50 kiem . Ryt
Lietuvoje, kur valak  reforma atlikta XVI a. antroje pus je, kaimai buvo ma esni kaip emaitijoje ir
sudar  100 – -300 ha. Kaimo gatv  tur jo eiti skersai vidurinio lauko, apipus i stant sklypus ir
trobesius. Valak  pa musio valstie io gyvenamasis namas, kl tis ir dar ai tur jo b ti vienoje gatv s
pus je, o  tvartai ir klojimas su jauja – kitoje, bet atokiau, kad kilus gaisrui, ma iau b  nuostoli .
Jeigu valak  du valstie iai, tada vienas trobesius stat si vienoje gatv s pus je, o kitas – kitoje.

eimoms dalijantis, kaimas negal jo eiti ilgyn, siaur jo sodybos ir tank jo i ilgai skeliami r iai. Buvo
siekiama sukurti didesnius kaimus, ta iau matininkams nebuvo draud iama palikti nedideles
gyvenvietes, jei jos buvo nepatogiose vietose, reik jo tik i matuoti j em  margais ir nustatyti in o
dyd .
 Kaimo em  buvo dalijama  3 lygius laukus, o lauke atmatuojama tiek r , kiek yra
valstie ki . Reformos esm  buvo ta, kad visa ariamoji em  buvo sutelkiama  vien  masyv  ir i  jo
kiekvienam valstie iui skiriami trys em s r iai (p dymui, iemini  ir vasarini  jav  laukams).
Kiekvieno r io plotas buvo apie 10 marg . Jei ariamoji em  buvo nevientisame masyve, kai kurie jos
sklypai buvo suskirstyti smulkesniais r iais. Padalyti em  buvo nelengva, nes tarp dirbamos em s
pasitaikydavo kr , lydim  ir dirvon . Valstie  sklypai retai kada b davo vienoje vietoje.
Matuojant em  valstie iai buvo aukiami  talk  kr  kirsti, pelki  sausinti, dirvon  pl ti, dirv  ir
piev  ploto didinti. em , kurios matuojant d l gamtini  kli  negalima buvo apimti keturkampiu,
buvo paliekama u  i vestos lauko ribos ir toji vieta vadinama u usieniu. D l to atsirado gyvenvie   su

usienio ar A usienio pavadinimais ir valstie  su tokiomis pat pavard mis. U usieni  gyventoj
em  buvo matuojama  ne valakais, bet margais.

Matinink  i matuoti sklypai buvo gana taisykling  form . Matuojama buvo gele in mis
grandin mis (lenci gais), kanapin mis virv mis ( ni rais) arba karnin mis virv mis. Pagrindinis ilgio
vienetas buvo uolektis, t.y. mastas; 7,5 uolek  sudar  prent  (t.y. virpst  arba ryk , lenki  kart ),
10 prent  – (virv ) (49,125 m). Matininkai naudojo 5 prent  ilgio pusvirv . 300 kvadratini  kar
sudar  marg  (0,7 ha), 30 marg  – valak . em s ploto vienetas buvo margas, kur  apskai iuodavo
pagal sklyp  ilgio ir plo io sandaugos lenteles. Pats valakas buvo susietas su lietuvi kaisiais ilgio
matais. Valak  reforma stumtel jo Lietuv  link europin s agrotechnikos ir ved  ploto mat , kaip ilgi
mat  sandaugos, samprat . Lietuvos em tvarka XVI a. tre  ketvirt  i  esm s jau nebesiskyr  nuo
kit  Vidurio Europos ali .
 Vykdant  valak  reform , em  buvo matuojama po du kartus. Visos valak , u usienio ir
palivark em s buvo smulkiai sura omos. Taip pat nustatomos ir apra omos kaim  ir i matuot emi
ribos (sienos). Paprastai kaim  sienos, susiformavusios i  anks iau, buvo pastovios – iki mi , pelki
ir upi . Riboms pa ym ti buvo kasami ribo enkliai ir suberiami kauburiai (kap iai).
 Kiekvienas kaimas savo em je tur jo priverstinai gyvendinti trilauk  s jomain  ir visus
darbus atlikti vienu metu, nes nu mus derli , ra ienose buvo ganomi gyvuliai.
 D l valak  reformos atsirado keli  kategorij  valstie : la inink , osadinink , dar inink ,
tarnybini moni . La inink  kaimai tur jo geresni emi , papildom  naudmen , daugiau darbini
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gyvuli . J  skai ius priklaus  nuo dvaro lauk  ploto, nes 7 valstie  valakai dirbo vien  dvaro em s
valak . Buvo ir papildom  prievoli : ieno ruo imas, pastot s, nakties sargyba, keli  ir tilt  remontas,
sidabrin  arba asmens mokestis karo reikalams.
 Daugiausia buvo osadini  valstie . J  padaug jo tod l, kad nereikalingi dvar  tarnai buvo
paversti osadiniais valstie iais. Jie mok jo in  ir dav  d kl . Vietoje la o ir talk  jie mok jo 30
gra  osados ir 12 gra  u  talkas. Be to ruo ien , dav  pastotes, atliko naktin  sargyb , remontavo
kelius ir tiltus, mok jo sidabrin .
 Dar ininkai atsirado i  buvusi  nelaisv eimyni ki . Jais tapo ir nuskurd  valstie iai.
Dar ininkai atliko la  be arklio vien  dien  per savait , o j monos ir dukterys vasar ias dienas
pjov  javus arba rav jo dar us. Dar ininkams duodavo po tris margus em s. Jie pasisamdydavo dvare
arba pas pasiturin ius valstie ius ir buvo pigi darbo j ga.
 Geriausia buvo tarnybini moni  pad tis. Did iojo kunigaik io dvaruose gyveno kariniai
tarnai, vair s amatininkai. Valstie io tarnyba buvo kelininko bajoro, arklininko, ri  sek jo,
bartininko, kalvio, dailid s ar kitas darbas, kur  jis dirbo vietoje in o arba la o. Tarnybini moni
eimos buvo gausesn s, j kiuose daugiau gyvuli  ir inventoriaus, nes jie gal jo nuomotis laisvas
emes. Ta iau neatlikdami tiesiogin s tarnybos, mok jo in . Arklininkai tur jo atlikti papildomas

prievoles: stacij , remontuoti kelius, tiltus ir pan. R  tarnai (durininkai, vartininkai) gaudavo valak ,
laisv  nuo prievoli , o kit  valak  – u in . auliai, bebrininkai, bar iai, vejai gaudavo po valak
em s be kit  prievoli . Amatininkai taip pat tur jo em s be prievoli .

 Valstie iai gaudavo valakus paveld tinai. Net u  nusikaltim em  nebuvo atimama. Jiems
leisdavo rinkti grybus ir uogas, med ioti ma us relius savo valakuose, vejoti e eruose ir up se
me kere ir ma ais tinkleliais. Po rudens darb  su ur do inia valstietis gal jo i eiti u darbiauti.
Pab gusi  valstie  ie kodavo ir u  tai konfiskuodavo j  turt . Valstietis, apgyvendin s savo valak  ir
pardav s trobesius, gal jo i eiti kitur, ta iau tur jo apsigyventi did iojo kunigaik io vals iuje.
 Po valak  reformos buvo pertvarkyta valstie  administracija. Bendriems reikalams aptarti
tur jo kaimo vyr  sueig  – kuop . Ji r pinosi bendrais kiniais reikalais ir santykiuose su dvaru gyn
savo narius. Kuopa pasiprie indavo didinamoms prievol ms, tod l feodalai tur jo su ja tartis.
 Vals iaus centriniame dvare buvo seni no arba dvaro laikytojo b stin . Reikalus tvark  jo
vietininkas su ra tininkais. Jie pri jo dvaro , ie kojo nauj  pajam altini , vykd  policijos ir
teismo vald  valstie iams, kontroliavo kaip atliekamos prievol s. Valstie  kaimai buvo suskirstyti 
vaitystes po 400 kiem . statyme pasakyta, kad vaityst je gal b ti iki imto valak , o emaitijoje, kur
em  buvo matuojama valakais, bet palivarkai beveik nesteigiami, - net iki keli imt . Revizorius

kartu su seni nu arba dvaro laikytoju skirdavo vait . Jis var  valstie ius  darb , ragino atiduoti duokles
ir sumok ti mokes ius, tikrino j  r ius, kaim  ir vals  ribas, em s e ias ir kap ius. Vaitas
prane davo dvaro kved iui apie nuostolius ir nusi engimus, atvesdavo valstie ius  vietininko teism
ir pats jame dalyvavo, prane davo revizoriui apie dvaro ur do neteis tus veiksmus. Be to, i  valstie
buvo skiriami du suolininkai, kurie jo, kad valstie iams neb  daroma nuostoli  ir kad ie j
nedaryt , pad jo vaitui. Vaitai ir suolininkai da nai reikalaudavo sau vairi  rinkliav , tod l valstie iai
steng si, kad jais b  skiriami kuopos pasi lyti mon s.
 Tuose Auk taitijos ir emaitijos vals iuose, kur did iojo kunigaik io dvar  nebuvo ir
palivarkai nebuvo steigiami (toki  vals  buvo apie tre dal ), valstie iai liko baud iauninkais
in ininkais. Valstietis gal jo valak  imti arba jo neimti, - tai buvo jo valios reikalas. Nepa s valako

valstietis gal jo i keliauti kaip be emis ir pasidaryti laisvu, arba i eiviniu mogumi. Pa s valak , jis
buvo ra omas  dvaro inventori  ir i eiti nebegal jo. I s be ur do leidimo, valstietis buvo laikomas
pab gusiu, ir vaitas su dvaro tarnautojais tur jo jo ie koti.
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5.6.Valak  reformos ypatumai emaitijoje

 Lietuvoje XVI – XVIII a., kaip ir kituose Vidurio ir Ryt  Europos regiono kra tuose, i liko
teritorij , kuriose la inis palivarkinis kis nesusiklost  arba pl tojosi taip menkai, kad netapo em s

kio gamybos pagrindu. Lietuvoje tokia i imtimi tapo emaitija, kur taip ir nebuvo gyvendinta
deklaruotoji la inio-palivarkinio kio pl tojimo programa.

emaitija yra vakarin je Lietuvos dalyje ir u ima dabartinius Akmen s, Jurbarko, Kelm s,
Kretingos, Ma eiki , Plung s, ilal s, Taurag s, Tel  rajonus ir ilut s, Klaip dos rajon  rytines
dalis. emai  vardas istori kai pirm  kart  pamin tas 1217 m. rus  kronikoje. Archeologiniai
duomenys rodo, kad XI – XII a. emai em  buvo pastovus teritorinis junginys, apimantis Nemuno
emup , Lietuvos paj . XIII – XIV a. emaitij  sudar  nuo Nemuno i ilgai Nev io i susi emuma

ir nedidel  dalis dabartin s emai  auk tumos. Diplomatin s kovos d l emai  vyko ilg  laik .
1422 m. Jogaila ir Vytautas paskelb  Vokie  ordinui kar . Nepasiruo s karui Ordinas pasidav  ir
papra  taikos, kuri buvo pasira yta netoli Melno e ero 1422 m. rugs jo 27 d. i taikos sutartis
galutinai i sprend  gin ijam  teritorij  klausim , emaitija pripa inta Lietuvai am inai. Aprimus
karams prad tas tu em s plot  apgyvendinimas. Daugelis emai  gal jo sugr ti  tuos em s
plotus, i  kuri  juos ar j  prot vius kry iuo iai buvo i st . Ypa  daug gyventoj  k si i  Nev io
up s srities. XV – XVI a. emai em  ap  teritorij  nuo Palangos iki Nev io up s, pietuose –
dabartin  Lietuvos-Lenkijos sien  ir t si gerokai u  Nemuno, vakaruose ir pietvakariuose –
vadinam   Klaip dos krant . Be to, nuo XV a., emai  seni nijai priklaus iaurin  S duvos dalis,
i sritis daugiausia buvo emai  kolonizuota.

 XVI a. emaitijoje buvo visos to meto Lietuvai b dingos em valdos r ys. Stambiausieji
emaitijos emvald iai – seni nas, katalik  ba ny ia ir didikai – netur jo sav  dvar  ariamosios em s

arba ie arimai buvo tokio pat dyd io, kaip ir valstie kiuose. J  pajamas sudar  valstie  mok ti
piniginiai mokes iai bei duokl s nat ra.
 Tai, kad emaitijoje susiklost  kitokie kaimo ir dvaro santykiai, l  keletas prie as .
Dauguma tuomet Lietuvos valstyb s gyvenime vie patavusio bajor  luomo atstov emaitijoje buvo
smulk s emvald iai. Tokie ma emiai bajorai negal jo savo valdose labai pl toti la in -palivarkin

. Stambiausi emaitijos emvald iai XVI a. buvo emaitijos seni nai. D l istori kai susiklos iusi
prie as  naujoji kio sistema ne sivyravo ir stambiose seni no, ba ny ios bei priva emvald
valdose. emaitijos valstie iai tur jo palyginti nema ai em s. Vidutinio emaitijos valstie io kis
tur davo ma daug 1 valako (apie 21,36 ha) dyd io em s sklyp . Nema ai pasiturin  valstie  vald
2-3 ir daugiau valak em s. Tokio dyd io valstie kiai paj gdavo ne tik sumok ti rent
emvald iui, bet ir gal jo pl toti prekin  bei rinkoje konkuruoti su smulkiaisiais ir net vidutiniais
emaitijos emvald iais. Patogi geografin  pad tis leido emaitijos valstie iams be didesni

papildom  l  realizuoti em s kio produktus ne tik vidaus, bet ir u sienio rinkose. Menkas
ekonominis daugumos emaitijos bajor  potencialas neleido jiems tapti varom ja la inio-palivarkinio

kio pl tojimo j ga. Tai ir valstie  ekonominis paj gumas bei socialinis aktyvumas ( emaitijoje
vyko visi did iausi XV – XVIII a. valstie  sukilimai) buvo svarbiausios prie astys, d l kuri

emaitijoje ne sivyravo palivarkinis kis.
 Vakar emaitijoje, kur valakin  sistema buvo vesta nuo XVI a. vidurio, matininkai suplanavo
didelius kaimus (1000 ha ir daugiau). Ryt emaitijoje, vykd ius reform  dar prie  Valak statymo
paskelbim , buvo sukurti ma esni (700 – 800 ha) kaimai. Pagal 1557 m. Valak  reformos statym ,
Trak  ir Vilniaus vaivadijose buvo kuriami dar ma esni (300 – 400 ha) kaimai. U nemun s
pietvakarin je dalyje dar XVI a. prad ioje buvo sukurti dideli taisyklingai suplanuoti kaimai, o
pietry iuose, ikivalakini  gyvenvie  baz je, susiformavo vairaus dyd io netaisyklingos
konfig racijos kaimai. iaurin s U nemun s mi kuose XVII – XVIII a., kai nuo stichini  nelaimi  ir

iaur s karo ia sl si nema ai kitos Nemuno pus s gyventoj , savaime (be matinink  pagalbos)
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susik  ma iausi kaimai (apie 100 ha). Gana daug ma  kaim  su padrikomis kupetin mis
gyvenviet mis savaime susik  XVII – XVIII a. ryt  ir pietry  Lietuvos mi kuose.

5.7. Valak  reforma miest  ir miesteli em je

 Plintant emdirbystei ir prasid jus feodalizacijai, mon s, besiver iantys amatais, prekyba,
valdymu, gynyba,  telktis prie ymesni  feodal  pili , vadinamosiose papil se. Taip palankiose
gynybiniu at vilgiu vietose sik  seniausios miest  gyvenviet s. Susik rus centralizuotai Lietuvos
valstybei, tos gyvenviet s gavo savivald  pagal Magdeburgo, Kulmo arba Liubeko teis . Taip i  pili
atsirado seniausi m alies miestai (Vilnius, Trakai, Kaunas, Klaip da). Tuo laikotarpiu (iki algirio

io) daugiausia miest sik  rytin je Lietuvos dalyje, kuri ma iau buvo niokojama prie . Tam
tikros reik s tur jo krik ionyb s plitimas, ba ny  statyba didesniuose kaimuose. Juose taip pat

 telktis amatininkai ir pirkliai. Daugelis ba nytkaimi  ilgainiui irgi gavo privilegij sirengti
turgavietes ir virto miesteliais. Prekybin s privilegijos buvo duodamos miesteliams, kurie nutol  vienas
nuo kito nors per 3 mylias (apie 21 km). itaip susik  gana tolygus miesteli  tinklas visame kra te.
Mi kingose vietose telk si vair s mi  verslininkai – r dininkai, medininkai, dervininkai, kuri
gyvenviet s ilgainiui taip pat virto miesteliais, vadinamais senovini  versl  vardais. Nauj  miesti
gyvenvie , teikusi  nema as pajamas, atsiradimu buvo suinteresuoti ir j  k rim si savo valdose
skatino valdovai, stamb s ir net vidutiniai emvald iai. XVI a. pirmosios pus s kini  reform  metu
didysis kunigaik tis reikalavo kurti miestelius jo em se, steigti priva ius turgus prie esan  miest  ir
miesteli .
 LDK susiklost vairi  miesti  gyvenvie  – privilegijuot  bei neprivilegijuot  miest  ir
miesteli  – sistema. Daugiausia buvo miesteli . XVI a. j  skai ius Lietuvoje siek  200, tai yra 450 km2

teritorijoje buvo bent viena prekeivi  gyvenviet . Nuo kaim  miesteliai skyr si turgumi (jis vykdavo
da niausiai vien   kuri  nors savait s dien ), juose gausu kar em , prekeivi  ir amatinink , daugelyje

 buvo ba ny ios. Jie tapdavo parapij  centrais. Prie miesteli , tarsi j  dalis, da niausiai b davo
sik  dvaras ar pilait , kur reziduodavo emvaldys, valdovo vals iaus ar didiko stambios valdos

administratorius. Su kaimu miestelius siedavo tai, kad dauguma miestel alia prekybos ir amat
versdavosi ir em s kiu, u  valdom em , greta specifini  miestieti  prievoli , atlikdavo tokias
pa ias prievoles kaip ir valstie iai. Be to, valdoje miestelis b davo i skirtas  atskir  administracin  ir
prievoli  apygard , tur davo savo administratori  – vait , da nai naudodavosi, kad ir ribotomis,
savitvarkos (ne savivaldos) galimyb mis, o svarbiausia – miestel nai buvo laisvi, t.y. jie gal davo
persikelti ir tapti kurio nors kito miestelio gyventojais.
 Ma i miestai nedaug kuo skyr si nuo miesteli . Ta iau miestelio prekeiviai prekiaudavo savo
miestelyje, aplinkiniuose kaimuose ir artimiausiame mieste, o miesto pirkliai pasiekdavo did iausius
LDK prekybos centrus, Baltijos j ros uostus ar kitus artimesnius u sienio miestus. Kiekviename
tokiame mieste XVI a. pirmoje pus je gyvendavo ma iausiai 1000 moni . Jie b davo stambi
administracini  vienet  centrai. XVI a. tai ma i miestai – b simieji paviet  centrai – Raseiniai,
Ukmerg , Panev ys, stambi  vald  centrai – iauliai, Alytus, ma esni – Merkin , Valkininkai,
Vilkija, K dainiai, Anyk iai, Punia.
 LDK nuo Jogailos 1387 m. privilegijos Vilniui paplito vokie  miest  teis s atmaina –
Magdeburgo teis  (Kulmo teis  naudota tik epizodi kai). Pagal  teis  miestie  bendruomen  ir jai
priklausiusi miesto teritorija tapdavo nepavaldi did iojo kunigaik io vietinink  bei teism  vald iai,
gydavo savivald . Miest  valdydavo magistratas, miestie  suolinink  teismas spr sdavo miestie

gin us. Miesto bendruomenei vadovavo ir jam atstovavo u  jo sien  vaitas. Kartu vaitas buvo valdovo
atstovas savivald iame mieste. Greta teisin s buvo ir kita miest  savivaldos pus  – tai dalinis
ekonominis imunitetas. Miestui buvo pripa stama em s, kurioje jis sik s, nuosavyb s teis .
Dauguma miest  dar gaudavo dirbamos em s plotus. Privilegijomis ir kitais dokumentais b davo
nustatomos miesto prievol s valdovui.
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 Savivaldos privilegijas kiekvienas LDK miestas gaudavo individualiai. Pirmaisiais
de imtme iais po krik to pirmosios savivaldos buvo suteiktos LDK miestams – Vilniui (1387 m.),
Trakams (XV a. prad ioje), besikurian iam miestui – Kaunui (1408 m.).
 Agrarin  reforma buvo vykdoma miestuose, neturin iuose Magdeburgo teisi . Miest
gyventojai tur jo dirbamos em s, piev , laik  gyvulius ir alia amato ir prekybos dar vert si em s

kiu. Miestel nai kaip ir valstie iai netur jo em s nuosavyb s teisi , tod l j em  buvo matuojama
valakais, paver iama  skirtiniais sklypais ir u  j  naudojim  nustatoma renta. Valak statyme
nurodoma, kaip matuoti miestelius.
 Miestelis nuo kaimo skyr si sodybviet s suplanavimu. Kaimo sodybiniai sklypai buvo
neatskirti nuo valak , visos valstie  prievol s nuo j  ir skai iuojamos. Miesteliuose, atvirk iai, –
valakai buvo atskirti nuo sodybin s em s, ji matuota ryk mis (viena kvadratin  ryk  – 2,5 aro). U
kiem  ir dar  sklypus buvo nustatytas nevienodas in as. U  sklypus prie turgaus aik s buvo
imamas didesnis, o prie gatvi  – ma esnis in as; u  dar us buvo in as reikalautas vienodas.
  Amatininkas gal jo tur ti tik kiemo sklyp  ir netur ti valako arba net dar o. Tuo tarpu
valstietis negal jo tur ti sodybinio sklypo be valako arba jo dalies. Skeliant valak , buvo skeliamas ir
sodybinis sklypas.
 Miestel nai, turintys valakin s em s, naudojosi ja tokiomis pat s lygomis kaip ir valstie iai –
mok jo in  dvarui ir buvo jo vald ioje. Miestel nas be valakin s em s buvo laikomas laisvu, bet ne
privilegijuotu mogumi. Jis gal jo i sikelti, parduoti pastatus, ta iau negal jo nei pirkti, nei parduoti
net to em s sklypo, kuriame buvo jo kiemas. Kiemo ir dar o sklypu jis tik naudojosi.
 Matininkams ir revizoriams buvo nurodoma, perplanuoti ar steigti miestel  ne ar iau kaip u  3
myli  atstumu nuo kit  miesteli , kad vienas turgus nepakenkt  kitam, nors ir vykt  ne tomis pa iomis
dienomis. Suplanuoti turgaus aik  ir sumaniai apie j  sugrupuoti sodybinius sklypus buvo nelengva

duotis matininkams. Toki  miesteli  kaip Jurbarkas, Linkmenys, Taurag  sodybviet s buvo ne
kei iamos, o pertvarkomos. Bir tonas, Nemen in , Virbalis buvo naujai suplanuoti, sukeliant  nauj
viet  aplink aik  ir i  jos nutiesiant gatves.
 Reformos metu ir tuojau po jos didesniems miesteliams buvo suteikiamos Magdeburgo teis s.
Tokias teises gavo Merkin , Ukmerg , Alytus bei kiti amatais ir prekyba besiver  miesteliai. J
gyventojai daugiau nebepriklaus  dvaro ur do vald iai bei teismui; jie buvo perduoti naujai sudaromai
miesto valdybai- magistratui.
 Did iausia ir pagrindin  kli tis Magdeburgo teis ms gyvendinti buvo luomin s em s
nuosavyb s sigal jimas ir jos teisinimas Lietuvos Statutu. Pagal j em s savininkas gal jo b ti tik

ktos luomo mogus; jo eme besinaudojantiems arba joje gyvenantiems jis – administratorius ir
teis jas. Miestie iai tapti em s (valak  sklyp  ar dar ) savininkais – negal jo.

5.8. Valak  reformos vertinimas

 Tai pirmoji em s reforma Lietuvoje. Ji tur jo teisin , ekonomin  ir socialin  reik . Prad ta
dar prie  Valak  reformos 1557 m. paskelbim , truko apie 20 met .
  Jos metu buvo atlikti tokie darbai: 1) atskirtos em s valdos pagal priklausomyb  did iajam
kunigaik iui (valstybei) ir bajorams; 2) i matuotuose valakuose kurdinti valstie iai, suskirstant em
laukais ir r iais, pa enklinta vieta sodyboms statyti, keliams tiesti, nurodyta laikytis trilauk s

jomainos; 3) nustatytas dirbamos em s plotas did iojo kunigaik io dvaruose ir sunormuotas
valstie  darbas juose; 4) i matuoti mi kai, nustatyta j  priklausomyb , sureguliuota naudojimo
tvarka; 5) suorganizuota nauja valstie  administracija.
 XVI a. viduryje did iojo kunigaik io em je buvo prad ti nauji, laiko dvasi  atitink
em tvarkos bei em valdos pertvarkymai. Matuojant ir enklinant em s valdas vietov je i tiesintos

kaim  ir em s vald  ribos, sukeisti em s sklypai, kad nelikt siterpusi , suvienodintas valstie io
eimoms skirtas naudoti em s plotas (apie 30 marg  – 21 ha).



38

 Did iojo kunigaik io valdose buvo steigiami palivarkai su ariamos em s plotu ir tvartais,
palivarke jo la  jam priskirti valstie iai. Palivarkas tapo pagrindiniu preki  gamintoju.
  Reforma galutinai panaikino valstie  alodines teises, o juos pavert  asmeni kai nelaisvais
visuomen s nariais – baud iauninkais. Valstie em  buvo paskelbta bes lygine did iojo
kunigaik io nuosavybe, dalis jos paversta dvar  arimais. Valstie  prievol s u  naudojim si
skirtiniais sklypais virto em s renta. I  valstie  prievoli  labai padid jo atodirbi  (la o) lyginamasis
svoris.
  Socialiniu po riu valak  reforma daugiausia takos tur jo valstie iams. Iki reformos
nelaisvais mon mis buvo laikomi eimyni kiai, kaimynai ir veldamai. Valstybin se em se visi
vals mon s gal jo kilnotis. Po reformos skirtumas tarp kaimyno, veldamo ir vals iaus mogaus

nyko, laisvais arba i eiviais liko tik tie, kurie ne  valak . Valak  nuostatais sakyta ur dams
daugiavaikes eimas ir nereikalingus jo sodybai narius skirstyti ir apgyvendinti did iojo kunigaik io
em se. Taip buvo sustabdytas laisv moni  i siskyrimas  i  valstie eim . Seniau valstietis,

pardav s savo t vi  ir palik s savo vietoje kit  valdin , tapdavo laisvu mogumi.
 Valdovo prad tos agrarin s reformos principus XVI a. antroje pus je per  ir savo em se
gyvendino bajorai bei ba ny ia. Ba nytin s em s plot  gerokai padaug jo. Parapijos gavo po 2

valakus ir daugiau. Juos dirbti kunigai gal jo liepti klebonijos em je gyvenantiems valstie iams arba
kviesti  j  naujakurius.
 Reforma tur jo takos em s naudojimui – pritaikius nauj em s tvarkymo sistem ymiai
padid jo ariamosios em s plotai, trilauk emdirbyst s sistema tapo privaloma, pakilo derlingumas.
Valak  reformos metu em s planai nebuvo sudaromi, ta iau buvo apra omos kaim  ir em s vald
ribos (sienos). I matuota em  buvo kadastruojama – suregistruojama, vertinama r imis ir
nustatomos prievol s nuo nustatyto em s ploto valako.
 Privat s mi kai buvo atriboti nuo did iojo kunigaik io mi , o tinkami emdirbystei – buvo

matuoti ir atiduoti valstie iams u  prievoles. Be to, atsirado servitutin  teis , kuri da niausiai buvo
nustatoma pievas, ganyklas ir vandens telkinius naudojant.
 Suintensyvinus em s  – racionaliau sutvarkius em s naudojim , sureguliavus em s
nuosavyb s ir em s valdymo santykius, buvo pasiektas pagrindinis em s reformos tikslas –
padidintos did iojo kunigaik io i do pajamos. Auk taitijoje jos padid jo 2 kartus, o emaitijoje,
kurioje jau 1529 m. buvo vestas in o mokestis, - tik 20 procent . Valak  reforma sudar  s lygas
parengti eksportui didesnius kiekius gr  ir u  juos gauti daugiau pajam  tiek valstyb s reikalams,
kra to apsaugai, tiek ir tuo laiku plintan iai Lietuvos auk  sluoksni , ypa  did iojo kunigaik io

muose, prabangai.
  Valstie  ma emyst  buvo tik laikinai pa alinta. Po kurio laiko daugelis valstie
nusigyveno. Retas j  tur jo vis  valak em s. Valakai buvo dalijami tarp eimos nari . Pa ang
em s kyje l  ne dvaras, o valstie io kiemas su darbingais mon mis, gyvuliais, padargais,
jomainos taikymu. Kai i  valstie io imta reikalauti la o, o darbas prad tas dalyti  skirtingas dalis –

vienaip jis dirbtas savame kyje, kitaip pono lauke, - tas pats darbo laikas dav  skirtingus vaisius.
La inio darbo na umas buvo ma esnis. Jo plitimas ir kartu su juo prievartos did jimas l tino
gamybini  j  kilim . Taigi reforma tur jo ir neigiam  padarini , nes krito valstie  darbo na umas
ir j  perkamoji galia, suma jo vietin  rinka, sul jo miest  augimas.
 Valak  reforma ir 1588 m. III Lietuvos Statutas buvo baigiamieji valstie baud iavinimo
aktai. Jie tapo teisiniu pagrindu la inio-palivarkinio kio, kuris tur jo gaminti em s kio produkcij
em s kio rinkai. Naujoji em s kio raidos tendencija tapo pagrindine, ateityje daugiau kaip 200

met  ji l  kaimo ir dvaro santykius. Tokia em valdos sistema egzistavo iki baud iavos
panaikinimo.
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6. LIETUVOS EM S TEIS  XVI AM IUJE

Kaip ir visos feodalin s valstyb s, Lietuvos Did ioji Kunigaik tyst  tur jo nueiti ilg  raidos
keli  , kol ji prad jo pereiti nuo papro  teis s prie ra tu fiksuot  teis s norm . is procesas buvo

koduotas jau pagoni kosios epochos, i  kurios  XVI a. at jo individualiosios em s nuosavyb s
principas – alodas, karo tarnybos sistema ir viso to padarinys – lietuvi kasis feodas. 1387 m.
apsikrik tijusi Lietuva tur jo nepaprastai staigiais tempais perimti Europos teisin  sistem . ie tempai

, kad bene anks iausiai buvo prad ti kodifikuoti turtiniai santykiai (Kazimiero teisynas 1468 m.) ir
tent turtini  santyki  teis  tapo bene labiausiai i pl tota Lietuvos Statut  (toliau LS) dalimi.  N

vienoje Europos alyje per XV – XVI a. nebuvo i leista tiek did iojo kunigaik io privilegij  bajorams
kaip Lietuvos Did iojoje Kunigaik tyst je.  Kadangi LDK formavosi kaip bajori koji valstyb , turtiniai
santykiai buvo vis  pirma bajor  santykiai. Apskritai Lietuvos Statutai – tai bajor  teis .

Lietuvoje nuo Mindaugo laik , t.y. nuo XIII a. vidurio iki Vytauto laik , t,y. iki XV a. prad ios
(ma daug 200 met  laikotarpis), visi valstybiniai ir teisiniai reikalai bei sandoriai, i skyrus santykius su

sieniu, buvo sudaromi ne ra tu, o od iu. Ta iau ir tada visuomen s gyvenimas buvo tvarkomas
teisini  nuostat , tik ta teis  buvo nera yta – tai buvo papro io teis . Viena kita teisin  norma, kuri
inome i  papro io teis s, gal jo b ti kada nors nustatyta odiniu kunigaik io ar seimo statymu, jos

ilg  laik  laikytasi ir ilgainiui ji virto papro io teis s norma, bet daugumos papro io teis s norm
niekas niekada jokiu odiniu statymu nebuvo nustat s. Svarbiausias skirtumas tarp papro io ir
statymin s teis s yra tas, kad statymin s teis s norma taikoma tik po to, kai yra i leistas statymas, o

papro io teis s norma susidaro tik po to, kai ilg  laik  gyvenime tas paprotys jau buvo taikytas. Ne tik
Lietuvoje, bet ir kitose alyse teisiniai veiksmai ir aktai i  prad  tebuvo atliekami tik od iu. V liau ,
sigal jus ra tui, mus j  vartoti ir teisiniams reikalams, imta sura in ti teis s papro ius. Vakar

Europoje toki  sura yt  teisini  papro  yra  i lik  nema a, - senesnieji j  vadinami barbar  teise.
Taip jie buvo pavadinti siekiant  atskirti nuo inomos senov s civilizuoto pasaulio ra ytin s teis s, t.y.
Romos teis s. Kijevo Rusioje, Ukrainoje, taip pat buvo teisini  papro  rinkinys – Rus  tiesa.
Pr suose Ordino moni  taip pat buvo sura ytas pana us teis s nuostat  rinkinys – Pr  teis s.
Lietuvoje apie tok  u ra yt  teis s papro  rinkin  n ra inoma.

Seniausias inomas ra ytinis teis s altinis yra 1387 m. Jogailos em s privilegijos. (Apra yta
anks iau – em s nuosavyb s privilegijos). Greta em s privilegij , buvo leid iamos ir sri
privilegijos. Lietuvos didieji kunigaik iai prijungtose baltarusi  ir ukrainie em se paliko senus
visuomeninius santykius ir miest  savivald . Sri  privilegijos nustat  srities arba miesto ir LDK
santykius.

Kazimiero teisynas – seniausias feodalin s Lietuvos valstyb s teisynas, arba kitaip –
susisteminta paprotin  teis . Teisynas apima baud iam , civilin , administracin  teises ir teism .
Teisynas buvo skiriamas emvald iams feodalams, kurie tur jo teisti savo valdinius – bajorus ir
valstie ius. Tai nuostatai, kokias bausmes jie gali skirti ir kaip jas nustatyti. Pagal Teisyn  kiekvienas
mogus individualiai u  savo poelgius tur jo atsakyti, o ne eima ar gimin . i nuostata buvo taikoma

visiems, ne tik bajorams, t.y. nedaromas skirtumas tarp luom . Teisynas sudarytas i  25 straipsni .
Teisyno nuora us prival jo tur ti did iojo kunigaik io vietininkai.

Civilinei teisei pirmiausia priskirtini straipsniai, susij  su  em s valdymu (20 – 22 str.) ir d l jo
kylan  gin . Jais buvo  siekiama sudrausti emvald ius, savavali kai u grobian ius dirvas, pievas ir
mi kus. Kilus gin ui, b davo kvie iami tek nai (pasiuntiniai), kurie atvyk  viet  visk  i matuodav ,
apklausdav  liudininkus ir, jeigu jiems b davo pavesta, i spr sdavo  gin , o jeigu ne, tai spr sdavo
teis jai. Tek nus skirdavo valdovo vietininkas. Visose kitose bylose teisyb s ie koti buvo galima tik
per teism  (20 str.). Jeigu kas savavali kai puldin  ar kirst  mi kus, tok  reikia sk sti did iajam
kunigaik iui, o jo nesant Lietuvoje – Pon  tarybai. Vaivadai pavedama, kad jis pa aukt  pas save
kaltinam , apklaust  j  ir, jeigu pasirodyt , kad skundas teisingas, suimt  ir laikyt  kal jime, kol
didysis kunigaik tis atva iuos. Tik tada tur jo b ti sprend iama, kaip tok  teis s lau ytoj  ar u puolik
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bausti (21 str.). Teis jai ir tek nai tur jo i vykti  viet , prane  apie tai alims prie  keturias savaites.
Neatvykusioji alis byl  pralaimi. Neatvykimas gal jo b ti pateisintas karine arba valstybine tarnyba ir
liga (22 str.).

 6.1. Feodal  privilegij tvirtinimas Lietuvos Statutuose

em s santykius Lietuvos Did iojoje kunigaik tyst je reglamentavo paprotin  teis , v liau
did  kunigaik  privilegijos, Kazimiero teisynas, o nuo XVI a. Lietuvos Statutas. Buvo i leistos
trys Statuto legislat rin s ( statym  leidybos visuma) laidos:  1529, 1566 ir 1588 m. Per 60 met

leisti trys Statutai. Lietuvos Statutai, ypa  Tre iasis, buvo suredaguoti taip, kad atitiko LDK
visuomen s poreikius 250 met .
 Pirm  kart  apie visos valstyb s statym  s vado – Statuto parengim  ir pri mim  buvo

siminta  jau 1501 m. Voluin s em s privilegijoje. Joje nurodyta, kad jos nuostatai galios tol, kol bus
sudarytas bendras visai LDK Statutas. Nors bajorija reikalavo jai grei iau sudaryti ra ytin s teis s
norm  sistemin  rinkin , statuto projektas buvo pateiktas svarstyti seimui tik 1522. Svarstymas ir
taisymas truko ilgai, nes didikai steng si i laikyti savo atskir  jurisdikcij  (teis  teisti), o bajorai –
suvienodinti vis  feodal  teises. Statuto rengimui prad ioje vadovavo LDK kancleris ir Vilniaus
vaivada Mikalojus Radvila Jaunesnysis. Svarbiausias Statuto kodifikatorius buvo kancleris ir Vilniaus
vaivada Albertas Go tautas. Statuto kodifikavim  paspartinusi prie astis buvo LDK feodal  ir
karali kosios eimos interes  sutapimas. Valdinga ir energinga jaunoji karalien  ir did ioji
kunigaik tien  Bona Sforca, 1520 m. rugpj io 1 d. pagimd iusi sosto din ygimant  August , vis
aktyviau  ki tis  valstyb s reikalus. Nor dama savo s nui u tikrinti i  karto abu Jogailai  sostus,
ji nutar  prad ti nuo Lietuvos ir pareikalavo vos dvej  metuk ygimant  August  paskelbti LDK
sosto paveld toju, o didysis kunigaik tis, atsid kodamas u  tai, tur jo luomams suteikti ra ytin  teis .
 Lietuvos Statutas buvo LDK emvald  luomo teis s kodeksas ir atspind jo pirmiausia j
savitarpio teisinius santykius. Statuto trijose redakcijose i stytos pagrindin s bajor  teis s, kurios jau
anks iau buvo i  dalies nusakytos kunigaik  privilegijose. Statutas tvirtino bajor  vie patavim
valstie iams, teisino visuomen s padalijim  luomus, feodal  klas s hierarchin  strukt , apribojo
did iojo kunigaik io gali  teisme ir administracijoje.
 1529 m. Vilniuje seime buvo priimtas Pirmasis Statutas. Jis buvo sura ytas visiems bajorams
suprantama gud  kalba, tuomet pripa inta oficialia Lietuvos valstyb s kalba, vartojama ir Pon
taryboje, ir seime, ir teismuose ir kitose valstybin se staigose. Autenti ko teksto nei liko. Statutas
sklido rankra tiniais nuora ais, ra ytais originalo, t.y. LDK kanceliarine slav  kalba arba lotyni kais ir
lenki kais vertimais. Pirmajame Statute dar daug archaikos ymi , bet kodifikavimo m stymas jau
buvo naujovi kas. Didel  Pirmojo Lietuvos Statuto prana um , lyginant su ankstesniais teisynais, l
ir Renesanso epochos id jos, suteikusios Pirmajam Statutui daug humanizmo bruo  bei i skirtin
pasaulieti kum .
 Pirmasis Lietuvos Statutas turi 243 straipsnius. Jis padalytas  13 skyri : I – apibr  did iojo
kunigaik io vald , II – nustat  bajor  karin  tarnyb  ir valstyb s gynim , III – bajor  asmens ir
luomo teises, IV –  moter  teises em , V – ma ame  glob  teises, VI – teismo ir teisminio
proceso organizavim , VII – bausmes u  kriminalinius nusikaltimus, VIII – gin us d l em s ir jos
rib . Kiti Statuto skyriai – tai IX – XIII – gyn  bajor  nuosavyb . Atskiras skyrius u fiksavo bajor
teises u statyti u  skolas dvarus (X). Paskutiniuose trijuose skyriuose, be to, aptariamos i pirkos u
nusikaltimus (valstie io ar vergo sumu im , apvogim  ir pan.), reguliuojami emvald  santykiai su
„prastaisiais“ mon mis. V lesni Statutai buvo gerokai i pl sti. Antrasis Statutas jau turi 14 skyri  ir
367 straipsnius, o Tre iasis Statutas – 14 skyri  ir 488 straipsnius.
 Pirmasis Lietuvos Statutas skelb  Lietuvos Did  Kunigaik tyst  atskira nuo Lenkijos
valstybe. Jame buvo nurodoma nedalyti emi , pili , miest  ir tarnyb  svetim aliams, kuriais buvo
laikomi ir lenk ktos.
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 Auk iausi ja vald ios institucija ir auk iausi ja teismo instancija bajorams buvo paskelbta
Pon  taryba. J  sudar  katalik  vyskupai, mar alka, etmonas, kancleris, i dininkas, vaivados ir
ka telionai. Pon  taryba ribojo karaliaus ir Lietuvoje did iojo kunigaik io vald . Be jos pritarimo
negalima buvo dalyti dvar , moni  ir emi , skirti kra tui nauj  privilegij , teikti vald , pareig  ir
titul  svetim aliams. statymus, pasitar s su Pon  taryba, priimdavo didysis kunigaik tis.
 Bajorai sprend iamosios galios valstyb s reikaluose netur jo. Jie dar nesinaudojo savivaldos
teis mis pavietuose ir sprend iamuoju balsu seime.
 Pagal Pirm  Lietuvos Statut  bajorai tur jo teis  savo i  t  paveld tus dvarus. Jie gal jo
pirkti ir parduoti emes, ta iau tokie aktai tur jo b ti atlikti su valdovo inia, o jo nesant, vaivad ,
mar alk  arba seni  akivaizdoje. Laisvai disponuoti bajorai gal jo tik tre daliu savo emi . Du
tre daliai j  tur jo likti kaip pagrindas nuolatinei karo tarnybai atlikti.
 Pirmasis Lietuvos Statutas dar neskelb  bajor  i imtiniais em s savininkais. Karin  tarnyb
nuo em s tur jo atlikti ir miestie iai. Bet Statute valdovas pa ad jo nei kelti „prast “ moni
auk iau u  bajorus. „Prastieji“ mon s buvo skirstomi  bajorus tarnus, valstie ius ir vergus. Bajorai
tarnai dar buvo vadinami pon  bajorais. Jie ve iojo lai kus, atliko pasiuntinio, o karo metais – ir karo
tarnyb . Valstie iai buvo vadinami mon mis. mon s gal jo b ti i eiviniai ir nei eiviniai. I eivinis
mogus netur jo savo pono. Nei eivinis tur jo savo pon  ir be jo sutikimo negal jo i  jo dvaro i eiti.

Buvo numatytas 10 met  senaties terminas, per kur  bajoras gal jo ie koti savo b gli  valstie  ir
verg . Taip pat buvo numatyta ir bausm  u  b glio valstie io sl pim  tuo atveju, jei b glio savininkas
kreip si, nepra jus senaties terminui.
 Pirmasis Statutas tvirtino pagrindin  baud iavos princip  – asmenin  valstie io priklausomum
nuo emvald io. Buvo nustatyta, jog emvaldys disponuoja dvaru kartu su jame gyvenan iais
valstie iais. Bajoro valstie iai buvo atleisti nuo prievoli  valstybei.

em s teis s normos  suformuluotos  Pirmojo Lietuvos Statuto VIII ir IX skyriuose.
 VIII skyrius „Apie em s bylas, apie ribas ir apie e ias, apie kuopas“ turi 25 straipsnius. Juose
teisintos normos reguliavo feodal em valdos santykius, t.y. t  santyki  formali  juridin  pus

em s rib  nustatym , vald  apsaug , feodal  ir j  valdini  gin us d l j  paribi ). Taip pat nuosekliai
teisi kai reglamentavo vis  byl  d l em s sprendim . Tai em s teis s skyrius. Dauguma jo straipsni
gina feodal em s nuosavyb  ir deklaruoja svarbiausi  jos princip : „Vis  r  bajor em s
nuosavyb  – t vonin , i tarnautin  arba pirktin  – nelie iama, – tokia bendra taisykl “.

io skyriaus visus straipsnius s lygi kai galima suskirstyti  4 grupes:
 – em s vald  rib  bei e  nustatymas (1, 4, 8, 10 – 12 str.);
 –  teism  gin ai d l em s, j  terminai ir liudytojai (1 – 7, 11 – 18 bei i pl stin s redakcijos 5, 6
ir 22 str.);
 –  bendr  vald  teisinis reguliavimas (9 ir 19 str.);
 – „laisv moni “ baud iavinimo procesas (i pl stin s redakcijos 20 ir 21 str.).

Pirmojo Lietuvos statuto VIII skyrius pradedamas deklaravimu, kad em s vald  ribos
nelie iamos (1 str.). Apie tai grie tai pasakyta jau straipsnio pavadinime: „… jeigu kas panor s i  ko
nors, nepaisydamas rib  ar nepaisydamas e , em  atimti…“. Ir 2 straipsnio, kuriame apie ribas net
neu siminta, turinys rodo, kad ia pirmiausia kalbama apie paribio gin us ir j  sprendim  per teism . 4
straipsnis i  esm s yra 1 ir 2 straipsni  t sinys, reglamentav s paribio gin  sprendim . 8 straipsnyje
numatytos dvigubos baudos u em s vald  rib  pa eidim  ( kaip ir u  bet kok  smurt ): 12 rubli
gra  bauda u  s moning  rib  sugadinim  ir 3 rubli  gra  bauda u  e ios sugadinim . Feodalin s
em s nuosavyb s tvirtinimo po riu ypa  svarbi tre ioji io straipsnio norma, teisinusi rublio baud

 valstie io ( mogyno) em s ribos sugadinim . Akivaizdu, kad net Pirmojo Lietuvos statuto
sudarytojai, tvirtin  i skirtin  feodal em valdos teis , buvo priversti u fiksuoti kasdieniame
gyvenime pasitaikiusius valstie  alodin s em s nuosavyb s recidyvus. Paskutinieji trys ios grup s
straipsniai (10 – 12) reglamentuoja em s vald  – vandens telkini  (up s, tvenkinio) – rib  nustatym .
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Tre iajai straipsni  grupei priskirti du straipsniai  (9 ir 19), kurie reguliavo feodal  bendr
em s vald  valdym . 9 straipsnis „sunormino“ bendrame mi ke kertan  proskynas arimams arba

pievoms veiksmus, o 19 straipsnyje jau numatyta vis  bendr  vald  dalyb  proced ra. Abu ie
straipsniai su tam tikromis skirtyb mis bei papildymais buvo ra yti ir  Antr  Statut .

Paskutiniai skyriaus straipsniai (i pl stin s redakcijos 20 ir 21), kurie priskirti ketvirtajai
grupei, suteik emvald iams daug galimybi baud iavinti „laisvuosius mones“ (20 str.) ir visi kai
panaikinti valstie  alodin s teis s em  liku ius (21 str.). Tiesa, jie priskirtini Pirmajam Statutui tik

lygi kai, nes  Statut  buvo ra yti v liau, pra jus 8 – 10 met .
Daugiausia yra antrosios grup s normas teisinan  skyriaus straipsni , t.y. teismo proceso

nustatymas, liudytoj  statuso bei j  parodym em s bylose reglamentavimas.
5 straipsniu buvo u drausta em s bylose liudyti ydams ir totoriams. XV a. pabaigoje – XVI a.

prad ioje b ta nema ai emvald yd  ir totori , o pastarieji i  savo vald  netgi atliko karo tarnyb .
Liudytojai gal jo b ti tik i pa stantys krik ionyb , nes bylos baigt  lemdavo liudytojo priesaika,
duota ba ny ioje.
 IX skyrius „Apie gaudymvietes, apie girias, apie drevin  med , apie e erus, apie bebrynus, apie
apynynus, apie sakal  lizdus“ – tai i  esm s em s teis s normos, kurios nuolat pinasi su
baud iamosios teis s normomis. Ta iau VIII skyriaus straipsniuose aptariami vair s em s
nuosavyb s teisi  pa eidimo aspektai, o IX skyriuje beveik visi straipsniai skirti em s naudmen
(mi , piev , gaudymvie , drevi , vandens telkini  ir  kt.) nuosavyb s teisi  apsaugai bei
naudojimo tokiomis bendromis naudmenomis reglamentavimui.
 Med iokl s ir mi ko naudmen  saugos teisin s normos buvo inomos dar senajai german
teisei. Toki  norm  b ta  ne viename barbar  teisyne, taip pat ir gerokai v lyvesniuose feodaliniuose
teisynuose. Pirmojo Lietuvos statuto kodifikavimo laikotarpiu, o k  jau kalb ti apie XIV – XV a.,
mi ko naudmenos – girios, ilai ir uolynai, pievos, lankos ir vandens telkiniai (up s, e erai,
tvenkiniai) – tur jo svarbi kin - ekonomin  reik , o mi ko med iaga tapo em s g rybi
simboliu. Daugelyje to meto valdovo suteik  bei teism  aktuose mi ko, vandens bei piev
naudmenos ir su jomis susij  verslai bei pajamos paprastai i vardijamos po arim . XV a. pabaigoje –
XVI a. prad ioje nusistov jo ir tvirtos teisin s normos, kuriomis vadovautasi sprend iant vairius
gin us, kylan ius valdant ir eksploatuojant min tas naudmenas. Svarbiausias rodymas tuomet buvo
toki  naudmen  senatis,  taip pat liudytoj  parodymai, med ymenys ir pan.
 Pagrindinis yra 3 straipsnis, teisin s mi ko, vandens bei piev  naudmen  servitutinio valdymo
normas. To straipsnio t siniu, min  norm  detalizavimu galima laikyti 4, 6, 9 ir i  dalies 10 straipsn .
Likusieji straipsniai ir 18 bei 19 nustato bausmes u al , padaryt  svetimoms mi ko, vandens ir piev
naudmenoms bei su jomis susijusiems verslams. Paskutinis 20 straipsnis, kuris daugiau tikt  VIII
skyriui, skirtas pirmiausia dvar vairi  r em s kainojimui. Tiesa, straipsnio pabaigoje kalbama ir
apie giri  bei mi  kainas, bet jos skirtingai nuo em s kain , nekonkretinamos, apsiribojama
pasakymu: „…o girios turi b ti kainotos pagal em s vert  ir naud , kiek em  ar giria  bus pelninga“.
Ta iau is straipsnis – svarbus LDK istorijos altinis, nes jame konkre iai nurodytos vairi  r
em s kainos ir net valstie  tarnybos kaina –10 kap  gra . (Ta iau nenurodyta, kiek ta moni

tarnyba tur jo em s). Toliau kainojama: apleista em  – penkios kapos gra , o patr tos dvaro
dirvos em s statin  – puskap  gra , o nepatr tos – pustre ia de imtis gra , o u  pievos ieno
ve im  – po penkiolika gra ; o ilus ir mi kus, kurie tikt  arimams bei pievoms, turi po tiek pat
kainoti.

            3 straipsnio  paskutin se pastraipose apibendrintai reglamentuoti naudojimosi naudmenomis
santykiai taip: „Ta iau kas nuo seno turi e erus, pievas arba dreves kieno nors girioje, negali d l e ero,
piev , drevi  svetimos girios savintis; o tas, kieno girioje b  e erai, pievos ir drev s, irgi negali t
svetim eig  prie savo girios prijungti“. 4 straipsnyje reglamentuotas naudojimasis svetimuose
mi kuose esan iais e erais, 6 straipsnyje – drev mis, 9 straipsnyje – bebrynais, o 10 straipsnyje –
apynynais. i servitut  teis  taip smulkiai i styta Pirmajame Lietuvos Statute dar ir d l to, kad
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priva ios mi  nuosavyb s elementai i sidiferenciavo gerokai v liau nei dirbamos em s nuosavyb s.
Tiek bajor  ir sod iaus bendruomeni , tiek j  abiej  ir did iojo kunigaik io nuosavyb s tarpusavio
santykiams didel s takos tur jo bendrosios em s liekanos. Papro  teis  laik  mi  „vis
nuosavybe“ ir su tuo feodalams i  dalies tekdavo skaitytis. Net 1557 m. Valak  reformos nuostatuose,
kurie, kaip inoma, galutinai panaikino valstie  alodin s nuosavyb s liekanas, specialiai pabr iama,
kad valstie iai turi teis   ienauti ir imti mi ko tam tikrose mi  vietose, o uogauti gali visur. Tod l
teisin s eig  normos taip smulkiai ir reguliavo visos girios savininko ir atskir  drevini  med , e er
bei piev  tur toj  toje girioje santykius.
 Pirmasis Statutas, teisi kai formindamas LDK valstybin  ir visuomenin  santvark ,
privilegijuot  feodal  pad  ir valstie  i naudojim , tvirtino didik  vaidmen  politiniame gyvenime.
 D l spar  LDK socialini , ekonomini  ir politini  pakitim  ir kai kuri  Pirmojo Statuto
netobulum  netrukus prireik  ne vien  jo nuostat  per ti ir papildyti. Tarptautin s pad ties ir
finansini  sunkum  ver iami valdovas ir didikai sutiko suteikti bajorijai daugiau teisi  ir traukti jas 
Statut . Antrasis  Statutas sigaliojo 1566 m. Jo originalas taip pat nei liko. inomas tik i  nuora  ir
vertim  lenk  ir lotyn  kalbas. Antrojo Statuto tekst  sudaro 14 skyri , 386 straipsniai. Jis tvirtino
XVI a. vidurio LDK reformas : administracin  teritorin  valstyb s suskirstym  apskritis (pavietus),
bajor  renkamus apskrities, em s, pilies ir pakamario teismus, bajor  dalyvavim  apskri
seimeliuose ir LDK (nuo 1569 m. Lenkijos ir Lietuvos valstyb s) seime, spartesn  valstie   vertim
baud iauninkais, padid jus  j  i naudojim .
 Antrasis Lietuvos Statutas skelb  Lietuvos Did iosios Kunigaik tyst s teritorijos nelie iamyb
ir numat  atitaisyti jos sienas. Jis jau atspind jo svarbius visuomeninius-politinius pakitimus – bajor
demokratijos pergal  prie  pon  vald . Antrasis Statutas pripa ino, kad visi valstyb s reikalai bus
sprend iami tik seime pon  ir bajor  atstov . statymus galima buvo priimti tik seime. Statutui
patvirtinus pavieto bajor  atstovaujam  seimel , bajorai buvo traukti  kra to politin  valdym .
 Teism  organizacija pagal Antr  Statut  buvo pagr sta 1564 m. vykdyta administracijos ir
teism  reforma. Ponams neliko atskiro did iojo kunigaik io teismo, ir jie pakluso bendriems viso
bajor  luomo pilies (baud iamosioms byloms), em s (civilin ms byloms) ir pakamario (byloms,
susijusioms su em valda) teismams, sudarytiems pagal teritorin  princip . Pakamario teismas sprend
bajor  bylas d l em s rib , teis  skyr  karalius i  bajor  i rinkt  kandidat . Lietuvos Did iosios
Kunigaik tyst s bajoro negalima buvo teisti Lenkijoje.
 Antrasis Statutas skelb  i imtin  karo tarnyb  bajorams ir grie iau nei Pirmasis Statutas skirst
feodalin  visuomen  luomus. Jame buvo atribotas bajor , pavadint  lenki kt  vardu, luomas.
Tai buvo emvald iai, ir jiems atiteko visos to luomo privilegijos. Bajorai, negav kt  teisi , buvo
paskelbti „prastaisiais“ mon mis. Jie nu jo kartu su valstie iais  naujai i matuotus valakus. kt
teisi  negavo bajorai tarnai, kurie nebuvo gav  i  did iojo kunigaik io emi  su mon mis. inoma,
tuomet dar nebuvo grie tos, neper engiamos ribos tarp privilegijuotojo ktos, bajoro ir valstie io.
 Dar 1566 m. Bresto seime buvo priimtas labai svarbus Statuto papildymas, leid s bajorams
laisvai disponuoti tiek t vonine, tiek kunigaik  dovanot ja eme. Bajorai gavo teis  paveld ti vis
turim em . Buvo panaikinti feodalui taikyti 2/3 em s disponavimo apribojimai. Lietuvoje t vonijos
ir beneficijos (lenai) buvo sulygintos labai anksti. Rusijoje dvarininkai to pasiek  tik Petro I laikais.
 Antrasis Lietuvos Statutas atspind jo neseniai kra te vykdyt  valak  reform , kuri galutinai
at  i  valstie  ir miestie em s nuosavyb s teis  ir paskelb em  visi ka feodal  nuosavybe.
Niekas negal jo pirkti em s i  valstie io be jo pono inios. em  ir joje gyvenantys valstie iai buvo
skelbiami feodalo nuosavybe. Antrasis Statutas dar kart  patvirtino nei eivinio valstie io  suie kojimo
senaties termin . Tik jame b glio suie kojimas buvo labiau reglamentuotas. Nauji, palyginti su 1529 m.
Statutu, buvo straipsniai d l b glio gr inimo i  miesto. Kitaip buvo rima ir  laisv  – i eivin
mog . Jis, at s  dvar  ir gav s laisvos nuo prievoli em s, panor s i eiti, tur jo atidirbti ar

sumok ti u em s naudojim . B glys buvo prievarta gr inamas. Taigi buvo pabr iama, kad em
yra feodalo nuosavyb .



44

  Socialin  nelygyb  buvo tvirtinta ir baud iamojoje teis je: u  valstie io su eidim  bajoras
gal jo i sipirkti, o valstietis u  bajoro su eidim  buvo baud iamas mirties bausme.
  Antrasis Statutas prapl  bajor  teises ir itaip baig  formuoti u dar  bajor  luom . is
Statutas skelb  bajorus vie pa iais savo valdose. Taip Lietuvoje atsirado vadinamosios dominijos (i
lotyni ko od io dominus). Iki tol bajorai naudojosi dvar  paveld jimo teise, t vonio teise. J  valdos
buvo vadinamos t vonijomis (lot. patrimonium).
 Tre iasis Lietuvos Statutas, nors buvo priimtas jau po Liublino unijos, skelb  Lietuvos Did
Kunigaik tyst  valstybe su atskira teritorija ir valstyb s sienomis. Jis pripa ino sostin  Vilni , atskir
nuo Lenkijos administracij , atskir  monarcho titul  ir did iojo kunigaik io priesaik  Lietuvai. Jis
draud  karaliui dalyti Lietuvos Did iojoje Kunigaik tyst je emes ir tarnybas u sienie iams. Taigi
Tre iasis Statutas prie taravo Liublino unijai, leidusiai ir lenkams, ir lietuviams sigyti emi  ir tarnyb
visoje jungtin je Lenkijos ir Lietuvos valstyb je.
 Tre iasis Statutas patvirtino bendr  su lenkais seim , bet paliko LDK generalin  prie seimin
suva iavim . Neliko ir Pon  tarybos. Jos nariai tapo visos valstyb s senatoriais. Tre iame Statute buvo
suformuluota politin  Lietuvos autonomija federacin je Lenkijos ir Lietuvos valstyb je. Statutas skelb
luomin  valstyb . ios valstyb s auk iausia vald ia priklaus  monarchui, visuotinai bajor
pripa intam seime. Jam nominaliai priklaus  visa em , jis buvo auk iausiasis teis jas, saugojo
valstyb s pareig  reik  ir j  kompetencij .
 Tre iasis Lietuvos Statutas skelb  privalom  bajor  karo tarnyb . Bajorams buvo suteikta teis

imti valstyb s tarnybas bei administruoti valstyb s dvarus.
 Tre iasis Statutas daugel  Antrojo Statuto teigini  pakartojo, tvirtino ir prapl . Jis paneig  bet
kok  bajor  ir prast moni  suart jim . Ir iame Statute buvo skelbiama bajor  teis  laisvai
disponuoti eme su joje gyvenan iais valstie iais. Bajor  luomo pagrindas buvo, kaip ir anks iau, io
luomo i imtin em s nuosavyb . Prastasis mogus negal jo pretenduoti  bajoro teises ir tur ti
nuosavos em s. Valstie iams Tre iasis Statutas leido tik naudotis eme – pirkti j  ir parduoti su

lyga, jog nuo pirktos em s atliks bajorams prievoles. Tik 1/3 kilnojamojo turto valstietis gal jo
ra yti testamentu, o 2/3 turto tur jo likti sodyboje nelie iami, kaip pagrindas tarnybai ponui atlikti.

Nebuvo galima pirkti i  valstie io em s be jo pono inios. Palivarkin –la in  sistema, kuri tvirtino
valak  reforma, tur jo dar tvir iau sukaustyti asmenin  baud iauninko gyvenim .
 Svarbiausias visos teis s dalykas – bajor  nuosavyb s ( em s ir baud iaunink ) paveld jimo
teis  – Statute buvo smulkiai reglamentuotas. Pakeisti em s nuosavyb  buvo galima tik per teism ,
ra ant akt  teismo knyg . Bajoras negal jo visi kai prarasti em s ir atsisakyti karo tarnybos.

 Tre iasis Statutas nustat  bajor  kredito s lygas. Kredito sumos pagrindu buvo paimta em s
kokyb  ir jos vert , bet ne turim  valstie  skai ius. Statutas reikalavo atiduoti ie kovui praskolint
dvar , kol prasiskolinusysis i mok s skol . Jei dvaro neu tekt  skolai atlyginti, buvo numatyta
atsakov  sodinti  kal jim  ir laikyti tol, kol is prisieks atsilyginti.
 Statutas, kaip ir anks iau, pripa ino bajorams savo valdini  nuosavyb  ir leido susigr inti
pab gusius valstie ius, iame Statute buvo labiau reglamentuota ir i eivini moni  pad tis. Laisvas –

eivinis mogus, i buv s pas bajor  10 met , nor damas i eiti, tur jo sumok ti 10 kap  gra  mokest
ir gr inti skolas, kurias buvo pa s i  dvaro. Jeigu jis pab gdavo ir po to b davo pagaunamas, jis
virsdavo nei eiviniu (baud iauninku). Tai galiojo ne tik valstie iui, bet ir jo visiems eimos nariams.
Buvo patvirtintas ir i eivini moni  b gli  ie kojimo laikas – 10 met . Pab  magdeburginius
miestus i eiviniai valstie iai ir vergai gal jo b ti gr inami, jei senaties terminas nesu s. Bet iais
atvejais valstie iai gal jo i sipirkti. Tre iasis Statutas leido bajorams paleisti savo valdinius  laisv .
Taip pat jis tvirtino bajor  teis  savo valstie ius ir atskirus j eimos narius parduoti be em s arba
atiduoti laikinai tarnybai. Statutas numat  laisv  – i eivini moni  pasidavim  baud iavon d l
neturto.
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 Statutu visiems bajor  valdiniams buvo nustatytas pono teismas. Valstietis u  bet kok
nusikaltim  buvo teisiamas ne tik savo pono. Su savo ponu valstietis negal jo bylin tis, netgi pono
teisme negal jo b ti liudininku. „Prastiesiems“ mon ms bausm s buvo skiriamos didesn s.
 Tre iasis Lietuvos Statutas tvirtino bajoro – i imtinio emvald io imunitet  kaip em s
nuosavyb s atribut . Imunitetas buvo mokestinis, administracinis ir teisminis. Tai rei , kad valstyb
be bajor  sutikimo negali rinkti i  j  valdini  valstybei mokes , j  valstie  administruoti bei teisti.
Tokio rei kinio iki tol ne inojo n  vienas Ryt  Europos teisynas. Taigi Statutas skelb  visi
monarcho vald ios apribojim  ir bajor  demokratijos pergal . Jis galutinai formino bajor  luomines
teises. Svarbiausia io luomo prerogatyva buvo: i imtin em s ir baud iaunink  nuosavyb s teis  ir
savo em s kio produkt  i ve imas  u sien  be muito mokes . Bajor  nuosavyb  be j  pa
sutikimo negal jo b ti apd ta mokes iais. Pagal Tre  Statut  miestie  dirbama em  laikoma nebe

, o pono nuosavybe. iame Statute pirm  kart  paskelbta, kad bajoras savo t vonijoje gali kurti
miest .

6.2. Lietuvos Statut  vertinimas

 Lietuvos Statutai – tai trys teisynai (1529, 1566, 1588 m.), sudar  teisin  pagrind  senosios
Lietuvos valstyb s santvarkai. Senoji Lietuvos valstyb  vadinama Lietuvos Did ja Kunigaik tyste,
kuri gyvavo nuo 1240 iki 1795 m. Lietuvos Statutai buvo sudaryti tada, kai Lietuva, paskutin
Europoje apsikrik tijusi (1387 m.) ir labai intensyviai per XV a. per musi Vakar  lotyni kosios
kult ros vertybes, pagaliau XVI a. tapo integralia Vidurio Europos dalimi.
 Lietuvoje ra ytin  teis  atsirado gerokai v luodama, pra jus net pusantro imtme io nuo
valstyb s susik rimo. Pirmaisiais ra ytin s teis s aktais laikytinos 1387 m. Jogailos privilegijos
suteiktos Vilniaus vyskupijai ir k  tik pri musiems katalik  tik jim  Lietuvos bajorams. O pirmasis
teisynas, vadinamas Kazimiero teisynu, sura ytas tik 1468 m. Ir tik po 61 met , t.y. 1529 m. po
septynerius metus u trukusio svarstymo, Vilniaus seimas pagaliau pri  Pirm  Lietuvos statut .
Taigi is statutas – brandaus feodalizmo vaisius. Epocha i  dalies ir nul  auk  jo lyg , plat  turin
ir didel  apimt .
 Pirmajame Statute ry ki teisin s valstyb s id ja, kurios tikslas – pilie  (bajor ) teisi  apsauga.
Jau pirmasis jo straipsnis kiekvienam pilie iui (bajorui) garantavo, kalbant iuolaikine jurist  kalba,
nekaltumo prezumpcij  ir numat  adekva  bausm  tam, kuris nepagr stai kit  apkaltint , arba, kalt s
ne rod s, kelet  met kalin s laikyt . Labai svarbus II skyrius, alies gynyb  pakyl s iki vis  LDK
pilie  bendro valstybinio reikalo sampratos. To anuometiniai Europos teisynai netur jo. III skyrius,

tikrin s pilie  (bajor ) teises santykiuose su valdovu ir vald ios institutais, teisin s galimyb
laisvai i vykti  u sien  ir pan., taip pat gyn  j  interesus nuo galimo svetim ali  pasik sinimo: draud

sienie iams sigyti bet kok  nekilnojam  turt  ir u imti kokias nors valstybines pareigas. Statuto IV
skyri  apskritai galima laikyti unikaliu feodalin s teis s rei kiniu. Jame ra ytos normos nesuteik
moterims vienod  su vyrais turto paveld jimo teis , ta iau apskritai teisino tok  j , ypa  na li , status
visuomen je, kokio netur jo kaimynini ali  moterys.
 Reik minga VI skyriaus 6 straipsnyje teisinta norma d l valstie  dirbamos em s, teis s
subjektu pripa inusi tik emvald , bet ne valstiet . Pirmasis Lietuvos Statutas nuosekliai tvirtina 
princip  ir atspindi valstie  alodin s em valdos laipsni  nykimo proces , susijus  su papro
teis s norm  praradimu bei feodalin s statym  leidybos sklaida. em s teis s skyriuje – VIII skyriaus
dvide imt penkiuose straipsniuose  teisintos normos reguliavo feodal em valdos santykius, t.y. t
santyki  formali  juridin  pus  ( em s rib  nustatym , vald  apsaug , feodal  ir j  valdini  gin us

l paribi ), taip pat nuosekliai teisi kai reglamentavo vis  byl  d l em s sprendim . Dauguma io
skyriaus straipsni  gyn  feodal em s nuosavyb  ir deklaravo svarbiausi  jos princip : „Vis  r
bajor em s nuosavyb  – t vonin , i tarnautin  arba pirktin  – nelie iama, - tokia bendra taisykl “.
IX skyrius – tai i  esm s em s teis s normos, kurios nuolat pinasi su baud iamosios teis s normomis.
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ia beveik visi straipsniai skirti em s naudmen  (mi , piev , gaudymvie , drevi , vandens
telkini  ir kt.) nuosavyb s teis ms apsaugoti bei naudojimui tokiomis bendromis naudmenomis
reglamentuoti. Statuto straipsniuose nustatomos didel s baudos ir net bausm  u  laukinio ries
nu udym  svetimoje girioje. Ypa  baustini drevini  med  naikintojai ar bi  avili  su medumi
vagys, kiekvienas toks, pagautas nusikaltimo vietoje, „turi b ti baud iamas kaklu“, t.y. mirties bausme
(X skyriaus 14-tas straipsnis). Suprantama, kad ia Statutas pirmiausia r pinosi feodalo turtu, bet tuo
pa iu buvo ka kiek apsaugoma ir pati gamta. Taigi galima teigti, kad Statutas numat  ir gamtosaugos
klausimus.
 Taigi statymai bei tvirtinta teis s sistema pad jo LDK bajorams integruotis  moderni
Europos visuomen . Auk iausios LDK vald ios institucijos (Pon  taryba, seimas, did iojo
kunigaik io kanceliarija beveik 60 met  redagavo, pl , tais  bei tobulino Pirmajame  Statute
sura ytus statymus.  sud ting  darb  prat  1566 m. priimtas Antrasis, o vainikavo 1588 m. –
Tre iasis Statutai, teisin  reik mingus LDK visuomen s poky ius. Per t  laik  Statuto apimtis i augo
beveik dvigubai. Jeigu Pirmojo Lietuvos Statuto i pl stin je redakcijoje buvo ra yti 282 straipsniai, tai
Antrajame – 368, o Tre iajame – net 487 straipsniai. LDK teisin s minties brand  bei modernum  rodo
faktas, jog Statutai Lietuvos valstyb je (o jai lugus – jos teritorijoje) veik  net 311 met , t.y. nuo 1529
m. iki 1840 m., kai Rusijos vald ia j  panaikino.

     Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS),  Antrojo Lietuvos Statuto (ALS),  Tre iojo Lietuvos Statuto (TLS),
     sudaryto 1529 m., Lauryno nuora o          sudaryto 1566 m., Lucko nuora o                   i spausdinto 1588 m.Vilniuje,
     teksto pirmasis puslapis                             teksto pirmasis puslapis                                   titulinis puslapis

10 pav. 1529, 1566, 1588 met  Lietuvos Statutai

Kaip pagalbin s (subsidin s) teis s altinis, Statutai buvo naudojami Lenkijos teismuose; i  j
daug k  pasiskolino XVI – XVII a. Rusijos teisyn  kodifikatoriai, o XVIII a. prad ioje – teis s
kodifikavimo projekt  Ukrainoje reng jai. Visi trys Statutai greit buvo i versti  lenk , o Tre iasis –
XVII a. net  rus  ir vokie  kalbas. Tre iasis Statutas septynis kartus buvo i spausdintas lenki kai
(1614, 1619, 1648, 1693, 1744, 1786, 1819 m.) ir kelis kartus rusi kai. Taigi Lietuvos Statutai – m
istorijos ir mentaliteto patirtis, praturtinusi Ryt  ir Vidurio Europos kult . Ta iau nors tai buvo ir
labai auk to lygio, bet tuometin s epochos ir tuometin s – feodalin s – visuomen s pagimdyti statym

vadai. Jie teisino lygyb  tarp lygi  (nors grei iau teori kai) ir nelygyb  tarp nelygi , t.y. baud iav
Lietuvoje. Kaip n  vienoje feodalin je valstyb je, bajor  luomas, tesudar s vos 5-6 procentus LDK
gyventoj , i  tikr  i sikovojo auk iausi  demokratij  ir visi kai apribojo did iojo kunigaik io
vald . i „demokratija“ ilgainiui i virto  anarchij  ir chaos . Ponija, gindama siaurus asmeninius (ar
gimin s) interesus, da nai  visai nepais  statutuose sura yt statym , nevykd  teismo priimt
nuosprend  ir netgi paties valdovo sakym . Ta iau tai buvo ne Lietuvos Statuto kalt , bet
tuometin s visuomen s b dos.
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6.3. em s nuosavyb s teis

 Visi trys 1529, 1566, 1588 met  Lietuvos Statutai buvo pagrindinai ra ytiniai to meto em s
teis s altiniai. Statutai tvirtino ir reguliavo em s ir kito nekilnojamojo turto nuosavyb s teis , em s
paveld jimo teis  ir em s sandorius (sutartis).

em s nuosavyb  buvo pagrindinis tuometin s valstyb s ekonominis pagrindas. Dirbama em ,
laukai, mi kai ir vandenys buvo did iojo kunigaik io, bajor  ir ba ny ios nuosavyb . Laisvieji
valstie iai ir baud iauninkai em s nuosavyb s teis s netur jo. Tuo metu nebuvo inoma ir valstybin
em s nuosavyb s teis . em s nuosavyb s teis s sigijimo pagrindai buvo: l) did iojo kunigaik io
em ; 2) t vonija, arba paveld ta em ; 3) u tarnauta em ; 4) pirkta em ; 5) gyjam ja senatimi

pripa inta em .
 Did iojo kunigaik io valdoma em  sutapo su to meto Lietuvos valstyb s teritorija. Didieji
Lietuvos kunigaik iai laik  save tiek paveld tos em s (t vonijos), tiek netiesiogiai ir savo pavaldini
bei laisv emi  savininkais. Valstyb  buvo did iojo kunigaik io nuosavyb  – t vonija, nes vald ia
buvo paveldima.
 T vonija buvo pagrindin em s nuosavyb s gijimo forma. Didysis kunigaik tis, emi
kunigaik iai ir bajorai em s nuosavyb s teis gydavo paveld dami j  i  savo t . T vonijos em
sudar  kunigaik io, bajoro em  ir valstie  naudojami em s sklypai su juose esan iu turtu. Antrasis
Lietuvos Statutas panaikino bajor em s nuosavyb s teis s ribojimus ir jie gijo teis  laisvai
disponuoti t vonijos eme.
 U tarnauta em  buvo gyjama kaip atlyginimas u  bajoro tarnyb  did iojo kunigaik io
kariuomen je, taip pat u  kitus nuopelnus kunigaik iams arba bajorams. Suteiktos em s nebuvo
galima perleisti be kunigaik io arba bajoro sutikimo. Suteikt emi  valstie iai prival jo mok ti
duokl  valstyb s i dui.

em s nuosavyb s teis  taip pat buvo gyjama pirkimo-pardavimo sutartimi, kurios alys gal jo
ti tiktai kunigaik iai, bajorai, dvasininkai ir kiti kilmingieji. em  da niausiai buvo parduodama su

joje esan iais valstie kiais.
em s nuosavyb s teis gyjam ja senatimi buvo pripa stama tuomet, kai kunigaik tis ar

bajoras t em  negin ijamai vald  10 ir daugiau met .
 Statutuose apib dinama bendrosios em s nuosavyb s teis . em s bendrasavininkis tur jo
teis  reikalauti atidalyti j  i  bendro em s sklypo ir nustatyti atidalyto em s sklypo ribas.
Ribo enkliai buvo dideli med iai, akmenys ir sukasti kap iai. Be to, Statutai nustat  ir i samiai
reguliavo em s servitutus ir kitus nuosavyb s teis s ribojimus. em s servitutai rei em s
savininko teisi  ribojimus ir jo prievoles kit  asmen  naudai. Servituto teis  tur jo ne vien kilmingieji,
bet ir kiti. Pavyzd iui, Tre iajame Lietuvos Statute nustatyta, kad svetimame mi ke galima prisikirsti
malk  pir iai, nusipjauti med  val iai, o kuris tur jo tame mi ke piev  - prisipjauti med iagos pastogei
ir aptverti. Bartininkai (bitininkai) svetimame mi ke gal jo i sikirsti ir pasidaryti tai, ko reik jo
bitininkauti. Mi ko savininkas netur jo teisi  bartininkui priklausant  med , jeigu jame buvo bit s. Jis
negal jo toki  med  kirsti, parduoti, dovanoti kaip krait  ir pan. Nebuvo galima prie toki  med
dirbti em , aloti med aknis, reik jo saugoti, kad jie nenud . Bitininkyst  Lietuvoje tur jo
senas tradicijas, galiojo daug sen  teisi  ir papro . em s savinink  teis s buvo ribojamos ir tuo,
kad Statutas draud  jiems piktnaud iauti savo teis mis, pa eisti kit em s savinink  ir gyventoj
teises bei interesus. Buvo draud iama daryti brast  nuo vieno up s kranto iki kito be prie ingo up s
kranto savininko sutikimo. Jeigu em s riba jo up s viduriu, savininkas gal jo statyti u tvankas tik
tokiose vietose, kur pakeltas gruntinio vandens lygis nepadaryt alos emei naudoti, neu semt
paupyje esan  piev , keli  uost  ir tilt . em s savininkai prival jo leisti kitiems asmenims
nekliudomai naudotis per j em  einan ias keliais, taip pat savo l omis tuos kelius pri ti ir
taisyti.
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 Ta iau Statutai ne tiktai ribojo, bei kartu saugojo ir gyn em s savinink  teises. Pavyzd iui, u
vejojim  svetimuose vandenyse, ienavim  svetimose pievose, taip pat u  med iojim  svetimuose

mi kuose be savininko sutikimo buvo nustatytos baudos ir kalinimas. U  pas liams padaryt al
med iojant nustatytos baudos. Kilus gin ui d l em s nuosavyb s teis s, nebuvo galima pjauti derli ,
kol nei spr stas gin as. Jav  derlius atitekdavo em s savininkui. em s savininko nuosavybe buvo
laikomas jo em je rastas lobis ir kitoks vertingas radinys. em s nuosavyb s teis  buvo prarandama
tiktai savininkui padarius valstybin  nusikaltim  arba pasibaigdavo savininko valia, kai jis em  pagal
sandorius perleisdavo kitiems asmenims.

6.4. em s paveld jimo ir disponavimo teis

 Statutuose gana i samiai reguliuojamas em s ir kito turto paveld jimas. Jie buvo paveldimi
pagal statym  ir pagal testament .
             Dar 1566 m. Bresto seime buvo priimtas labai svarbus Statuto papildymas, leid s bajorams
laisvai disponuoti tiek t vonine, tiek kunigaik  dovanot ja eme. Bajorai gavo teis  paveld ti vis
turim em . Buvo panaikinti feodalui taikyti 2/3 em s disponavimo apribojimai.
 Pagal statym  turt  paveld davo sutuoktinis, vaikai ir kiti giminai iai. Ta iau vyr  ir moter
turto paveld jimo teis s nebuvo lygios. Statutuose skiriamas t vo ir motinos turtas. T vo turt
paveld davo s s, o dukterys paveld davo ketvirtadal  t vo turto. Jeigu s  nebuvo, vis  turt
paveld davo dukterys lygiomis dalimis. mona po vyro mirties paveld davo savo kraitin  turt . ios
nuostatos buvo taikomos tik bajorams ir kitiems kilmingiesiems. Valstie  turto paveld jimo pagal
statym  teis s buvo ribotos. Valstie io kio turt  (i skyrus em ) taip pat paveld davo j  s s.

Vienam  s nui mirus, kiti tapdavo kio paveld tojais ir tuo buvo garantuojamas valstie kio
likimas. Ta iau, jeigu mir s valstietis s  netur jo, jo turtas atitekdavo bajorui, nes daugiau niekas

paveld jimo teis s netur jo.
 Testamentinis turto paveld jimas buvo sudaromas ra tu. Testament  sura ydavo ur das teisme,
dalyvaujant dviem liudytojams – bajorams. Vyras tur jo teis  dal  savo turto palikti monai ir tokiu
atveju jo giminai iai netur jo teis s pretenduoti  t  turto dal . mona tur jo teis  palikti savo turt
testamentu tiktai tuomet, jeigu netur jo vaik . Testatorius tur jo teis  pakeisti testament  ir savo
vaikams nieko nepalikti, jeigu jie eikvojo t  turt , juos mu  arba kitaip skriaud , neglobojo
senatv je ir pan. Ta iau testamento netur jo teis s sudaryti nepilname iai (berniukai iki 18 met ,
mergait s – iki 13 met ), neatsiskyr  nuo t ki  s s, taip pat vienuoliai, baud iauninkai ir kiti
asmenys, kuriems teismas at  turtines teises.
 Remiantis XIII – XIV a. altini  analize nustatyta, kad s em s paveld jimas baltuose buvo
prapl stas dukter  paveld jimu XIII a. viduryje. Lygias paveld jimo teises su vyrais moterys gavo tik
onine linija (seserys i  broli ), dukterys tegavo krai io garantij , o em  paveld davo tik nesant s .

Ribot  dukter  teis  paveld ti em  l  individualios eimos, per musios patronimin  tradicij , turto
interesai: tiek duodant em  (nesant s ), tiek jos neduodant (jiems esant) buvo siekiama em s
nei leisti i eimos nari  rank .
 Statutuose buvo tvirtintos em s ir kito turto keitimo, pirkimo – pardavimo, nuomos,
dovanojimo ir kitos sutartys. Pirmasis Lietuvos Statutas leido bajorams keisti u  skol  vis  savo turt .
kaito tur tojas gal jo naudotis turtu, ta iau kartu prival jo atlikti sutartyje numatytas prievoles. Jeigu

sutartyje nebuvo aptarta, kad pasibaigus skolos gr inimo terminui skola nebus gr inta ir keistas
turtas pereis kreditoriaus nuosavyb n, nei pirktas turtas likdavo keistas iki kit  met  tos pa ios
datos.Jeigu kaito tur tojas ir perleisdavo keist  turt  tretiesiems asmenims ir tuo atgaudavo savo
skol , keitimo sutartis nesibaigdavo. Turtas buvo laikomas keistu. Antrasis ir Tre iasis Lietuvos
Statutai suteik  bajorams teis  laisvai disponuoti eme neatsi velgiant  tai, kokiu pagrindu ji buvo
gyta. Jie gal jo savo em  parduoti, nuomoti, dovanoti, palikti testamentu kam nori ir pan. Tokios

sutartys paprastai buvo sudaromos ra tu, dalyvaujant liudytojams. Liudytojai bajorai ias sutartis
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patvirtindavo savo antspaudais. Sudarius em s sklypo perleidimo (pirkimo – pardavimo, nuomos,
dovanojimo, panaudos) sutartis, sutarties alys kartu su liudytojais apeidavo sklypo ribas. Statutuose
nustatyta, kad prievol s pagal sutartis tur jo b ti vykdomos asmeni kai, solidari atsakomyb  u  j
nevykdym  nebuvo numatyta. Jeigu prievol s ne vykdydavo keli asmenys, kiekvienas atsakydavo savo
dalies dyd iu (pvz., prievol s, kylan ios i  bendrosios em s nuosavyb s teis s), jeigu buvo
parduodamas svetimas turtas, savininkas tur jo teis  j  atgauti, o pirk jas teis  sumok tus pinigus

ie koti i  nes iningo pardav jo.
 Kintant em s savininkams, buvo praktikuojami bajor em s sukeitimai su valstybini  dvar
eme. Pagal Statut ie sukeitimai tur jo b ti abipusiai teisingi, atliekami s iningai. Tod l buvo

siun iami komisarai. Jie pakeitimus apra ydavo ir formindavo.
 Bylas, susijusias su em s padalinimu tarp dini , em s vald  teis tumu ir rib  nustatymu,
spr sdavo pakamaris - did iojo kunigaik io skirtas apskrities pareig nas, vadovav s pakamario
teismui. Jam pad davo du kamarininkai. U  tarnybines paslaugas pakamaris ar ra tininkai imdavo
valstybin  mokest , kuris sudar : u  i kvietim  ar ra  knygoje – po vien  gra , u  sura yt  valdymo
lak , – 6 gra ius, u  teismo lak to ra  dvarui ar emei – 12 gra  vienam lapui. I kilus gin ui d l
em s vald  rib , pakamaris spr sdavo vietoje pagal turimus dokumentus, rib enklus ir liudytoj

parodymus.

6.5. Teism  sistema XVI a.

 Valdant Kazimierui, Lietuvoje nuo XV a. vidurio labai padid jo stambiausi emvald
reik . Jie i siskyr  i  bajor  ir sudar  bajor  luomo vir  – ponus. LDK atsirado savaranki ka
staiga – Pon  taryba, pana i  Lenkijos Senat . Nuo 1447 m., kai valdovas i vykdavo i  Lietuvos,

Pon  tarybai tekdavo pagrindinis politinis vaidmuo – vadovauti bajorams. Kiek v liau, XV a. antrojoje
pus je, Taryba tapo nebe kunigaik io asmenine , o valstybine staiga, nepriklausoma nuo valdovo.
Tarybos nariai pagal savo pareigas buvo vyskupai, vaivados, j  pavaduotojai – ka telionai, teism
seni nai, kariuomen s vadai, mar alkos. Tas pareigybes  gal jo u imti tik bajor  vir  – ponai.
Taryboje i  viso buvo nuo 35 iki 50 moni , atstovavusi  keliolikai kilming  gimini . 1492 m.
Aleksandro privilegija pirm  kart  vie ai apibr  Kazimierui valdant i augusios Pon  tarybos veiklos
kompetencij . Taryba buvo pripa inta valstyb s valdymo ir teismo vykdomuoju organu.
 Bajor  seimus Lietuvoje (Vilniuje, Gardine, Breste) imta aukti tik valdovui rinkti ar unijos
klausimams svarstyti. V liau seim  kompetencija pl si – reik jo aptarti ir paskirti naujus mokes ius,
patvirtinti statymus. Kartu did jo ir bajor  reik  valstyb je. Ta iau nuolatini  seim  dar nebuvo. Jie
inomi tik nuo XV a. vidurio. Seimuose dominavo Pon  tarybos nariai, o bajorai atlikdavo tik politini

patar  vaidmen . Tod l kuo toliau, tuo labiau rei si bajor  opozicija ponams, bajorai reikalavo, kad
 labiau traukti  politin  gyvenim . Pon  tarybos ir did iojo kunigaik io teismai ne visiems buvo

prieinami. Bajorus teis  Pon  tarybos nariai – vaivados, seni nai, o ponus – pats didysis kunigaik tis.
 1564 – 1566 m. Lietuvoje buvo vykdyta teism  reforma, atsirado 22 naujai sudaryt  paviet
(pavietas – tai naujai sukurtas teritorinis-administracinis vienetas, tap s teism , karin s tarnybos bei
bajor  politinio gyvenimo centru) teismai. Antrasis Lietuvos Statutas (1566) Seimui suteik statym
leidimo gali . i reforma rei  visi  LDK bajor  pergal  prie  ponus. Nuo io Lenkijos modelio
bajori kosios demokratijos tvirtinimo prasid jo Lietuvos feodalinio parlamentarizmo istorija.
 1564 m. Bielsko seime LDK didikai atsisak  vis  tur  teismini  privilegij  ir pakluso
bendram su bajorais teismui; prad ta kurti nauja teism  sistema ( em s teismas – civilin ms byloms,
Pilies teismas – baud iamosioms byloms, Pakamario teismas – byloms d l em s vald ). em s
teismas buvo laikomas svarbiausiu ir jo reik  Lietuvos ir Lenkijos teismin je santvarkoje, buvo
did iausia.
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6.5.1. em s teismas

em s teismas XVI – XVIII a. Lietuvos valstyb je buvo pirmos instancijos paviet  ar
vaivadijos teismas, sprend s civilines ir kai kurias kriminalines bylas. is teismas tur jo gali  teisti
visus be i imties paviete gyvenan ius ar em s turin ius bajorus. Jo kompetencijoje buvo visos bylos,
kurios nebuvo pavestos pilies, pakamarininkio ar kitokiems teismams. I  esm s jis buvo sukurtas
vairiausioms civilin ms byloms spr sti, bet kartais jis nagrin jo net kriminalines bylas, ypa  susijusias

su ie kiniais bei nuostoliais, padarytais bajor  dvar  u puolimo metu ar su bajor  turto u grobimu.
em s teismas veik  ne nuolat, bet rinkdavosi  pavieto centr  skirtu laiku byl  nagrin ti.1588  m..

Lietuvos Statute buvo numatyta kasmet po tris em s teism  sesijas, susirenkan ias po vien  kart
vasar , ruden  ir iem . Pirmoji sesija prasid davo pra jus pirmajam sekmadieniui po Sekmini  ir d l
to vadinosi . Trejyb s sesija. Antroji sesija vadinosi v. Mykolo sesija, nes ji prasid davo tuoj po
ios vent s (rugs jo 29 d.). Tre ioji sesija vadinosi Trij  Karali  sesija ir prasid davo sausio 7 d.

Kiekviena sesija tur jo trukti tol, kol buvo byl . em s teismo sesijos gal jo ne vykti skirtu laiku tik
l visuotinio bajor aukimo  kar , d l epidemijos ir d l em s teismo pareig no mirties.

 Kiekviename paviete buvo po vien em s teism . Tai buvo emiausioji valstyb s teism
instancija. em s teismas susid jo i  teis jo, pateis jo ir ra tininko (sekretoriaus). Kiekvien  pareig
rinko apskrities seimelis i  vietos bajor . Bylos buvo nagrin jamos kolegialiai. Sprendimus buvo
galima sk sti i  prad  valdovo teismui, o nuo 1581 m. Lietuvos Vyriausiajam Tribunolui.

em s teis jas XVI – XVIII a. Lietuvoje – svarbus vaivadij  ir paviet  teisminis ur das. em s
teis jai ir kiti em s teismo pareig nai buvo laikomi auk tesniais u  Pilies teismo pareig nus.
Kiekvienam em s teismo pareig nui bajorai i rinkdavo po keturis kandidatus, i  kuri  didysis
Lietuvos kunigaik tis patvirtindavo po vien  iki gyvos galvos ar iki kito kurio paauk tinimo. Pagal
1588 m. Lietuvos Statut , kandidatams em s teis jus nebuvo keliamos jokios kitos kvalifikacin s

lygos ir i  j  nebuvo reikalaujama jokio kito pasirengimo, tik rima, kad jie b  Lietuvos pilie iai,
tame paviete tikrai nuo seno gyven  bajorai, mon s geri, pamald s, mok  ra yti ir i man  teis .
 Lietuvos did iojo kunigaik io patvirtintas kandidatas em s teis jus tik po priesaikos
prad davo savo pareigas. Kad nenukent  teisingumas, vienam asmeniui buvo draud iama u imti
dvejas em s teism  pareigas. Kaip ir kitiems em s teismo pareig nams, em s teis jui buvo taip pat
draud iama kartu b ti dvasininku, pilininku, mar alka, pilies teismo seni nu, pakamarininkiu, kareiva,

liavininku ir apskritai kuriuo nors kitu kra to, r  ar pavieto ur du, ta iau nedraud iama gauti ir
valdyti valstyb s dvar , nepriklausan  teismo seni nijoms. em s teis jo nebuvo galima pa alinti i
jo pareig  be kalt s ir teismo.

em s teismas buvo bajori ka institucija, sukurta bajor  reikalams ir pa  bajor  i rinkta.
Teis jai, b dami patys vietos bajorai ir bajor  i rinkti, gal jo visai nepaisyti statymais neparemtos
did iojo kunigaik io valios, nes jie tapdavo teis jais iki gyvos galvos. Tik bajorai ir dvasininkai buvo
laikomi pilnateisiais pilie iais, kiti luomai valstyb s at vilgiu nebuvo pripa inti. Priva  dvar
valstie iai pagal jurisdikcij  priklaus  savo pon  ar j kved  teismams. Valstyb s dvar  valstie ius
teis  j  valdytojai – seni nai arba j galiotiniai. Tokia pat buvo ir neprivilegijuot  miest  gyventoj
pad tis teism  at vilgiu. Geresn  pad tis buvo miestie , turin  savo savivaldyb  ir savo teism .
Dvasinink  teismai teis  tik dvasininkus, o valstyb s teism  organizacija, skaitant ir em s teism ,
buvo skiriama tik bajorams ir j  tarpusavio byloms spr sti.

em s teismui priklausan ias bylas tur jo spr sti visi trys em s teismo pareig nai kartu, t.y.
em s teis jas, pateis jis ir em s ra tininkas. Jei kuris nors d l koki  nors prie as  negal jo atvykti 

teismo sesij , tada bajorai specialiai tai sesijai i rinkdavo jam pakeisti kit  asmen  tokios pa ios
kvalifikacijos, kaip ir kiti em s teismo pareig nai. U  darb em s teismo ur dams buvo atlyginama,
skiriant jiems dal vairi  teismo mokes  ir pajam .

em s teismo ra tininkas prival jo mok ti ra ytin  senov s slav  (gud ) kalb , nes jo pareiga
buvo vesti em s teismo knygas, daryti jose vairius ra us ir i ra us, ra yti aukimus to meto
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kanceliarine ra to kalba. Nuo 1697 m. oficiali teism  kalba buvo lenk  kalba. Savo darbui em s
teismo ra tininkas gal jo tur ti pad , ra tinink li . Jis kartu jo ir m  laik  notaro pareigas, nes 

em s teismo knygas buvo ra omi ne tik teism  tardymai, bylos eiga, liudytoj  parodymai ir teismo
sprendimai, bet taip pat ir vairi vairiausi dokumentai bei aktai, kaip antai atskir  asmen  ar grupi
privilegijos, testamentai, pirkimo – pardavimo, main , u statymo aktai, did iojo kunigaik io ra tai,
prane imai, inventoriai, turto ir em s sien  apra ymai, dalies (krai io) dovanojimo u ra ai, globos
pri mimo ir perdavimo aktai, tre  teismo sprendimai, turto pasidalijimo aktai, skundai, protestai,
aukli  parodymai, liudijimai, teismo sprendimo vykdymo arba jo vykdymo kliudymo pa ym jimai, 

turto valdym vesdinimo aktai ir vairiausio pob io vie i ar privatiniai dokumentai, kuriuos kuris
nors bajoras tur jo ra yti em s teismo knygas, kad jie tur  galios arba nor jo apsaugoti nuo

mir imo ar pra uvimo.
 Tokie vair s ra ai em s teismo knygas buvo daromi em s teism  sesijos metu. Bajorai
gal jo gauti reikaling  i ra , kurie tur jo tokios pat galios kaip ir originalai. em s teismo knygas

davo ra omi ir Lietuvos Tribunolo nutarimai toje vietoje, kur vyko Tribunolo pos iai. em s
teismo knygos buvo saugomos specialiuose r siuose, d s su tomis knygomis tur jo b ti

antspauduotos ir trimis u raktais u rakintos.
 I em s teismo abiem alims buvo galima apeliuoti  Lietuvos Tribunol . Tik d l garb s buvo
galima apeliuoti  pat  did  Lietuvos kunigaik .

em s teismai Lietuvoje ir Lenkijoje egzistavo ir po valstyb s padalijim  iki 1831 m. tose
srityse, kurios buvo jungtos  Rusijos imperij . Tuomet em s teismas Lietuvoje buvo da niausiai
vadinamas pavieto em s arba tiesiog pavieto teismu, i  kurio galima buvo apeliuoti ir  Auk iausi
Lietuvos Teism .
 Po 1831 m. sukilimo mus grie iau rusinti Lietuv  ir Lenkij , pavieto teismas buvo
perorganizuotas  apskrities teism , kuriam buvo perduotos ir kriminalin s bylos, iki tol buvusios Pilies
teismo jurisdikcijoje. em s teismai ir Pilies teismai buvo panaikinti.

6.5.2. Pilies teismas

 Pilies teismas gyn  bajor  gyvyb , turt  bei garb . Jam priklaus  bylos d l bajoro sodybos
puolimo, krik ioni  ba ny  u puolimo, moter  ir mergai  i niekinimo, u puolim  miestuose,

apipl im  pakel je, piktadarys , vagys , falsifikavimo, padegimo, burtininkyst s, nuodijimo,
ker to bajorui padegimu ar jo sveikatai kenkiant ir d l bajoro su eidimo ar u mu imo.
 Kiekviename paviete buvo po vien  Pilies teism , kurio jurisdikcijai priklaus  visi tame paviete
gyvenantys ir em s turintys bajorai. Pilies teismas byl  spr sti rinkdavosi pavieto centre kas m nes .
Jo sesijos tur jo prasid ti kiekvieno m nesio pirm  dien  ir trukti po dvi savaites. Centriniame
vaivadijos paviete pilies teismas buvo pavestas pa iam vaivadai, kituose pavietuose – pilies seni nui.
Pilies teismo pirmininkas buvo vadinamas pilies seni nu arba teismo seni nu. Teismo pos iams
da niausiai pirmininkaudavo ir teisdavo ne patys vaivados ar pilies teismo seni nai, nes jie ne visada
tur jo laiko kas m nes  dviems savait ms susirenkantiems teismams. Tod l vaivados ir pilies seni nai
buvo pareigoti patys sudaryti Pilies teism  – savo nuo ra paskirti vietinink , pilies teis  ir pilies
teismo ra tinink . I  Pilies teismo nari  nebuvo reikalaujama jokio specialaus mokslo, u teko Pirmojo
LS reikalaujam  kvalifikacij  – kad gyvent  tame paviete, b  Lietuvos pilie iai bajorai, „garbingi
mon s“, i manantys teis  ir mokantys gudi  kanceliarijos ra .

 Vaivadomis ir teisminiais seni nais didysis kunigaik tis gal jo skirti tik Lietuvos pilie ius
bajorus. Be kalt s ir teismo j  nebuvo galima atleisti. Taigi Pilies teismai kaip ir kiti teismai buvo
sudaryti tik i  bajor .
 Pilies teismas buvo kolektyvinis teismas ir bylas nagrin jo ir sprend  visi teismo nariai kartu:
seni nas arba jo vietininkas, pilies teis jas ir ra tininkas. Tre iajame LS (IV skyrius, 38 str.) ai kiai
pasakyta, jog bylas turi spr sti visi trys Pilies teismo pareig nai. Vienam i  j  neatvykus d l ligos ar
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kitos svarbios prie asties, teismo sesija ne vykdavo. Ta iau tris kartus neatvyk s Pilies teismo
pareig nas, tur jo apleisti savo pareigas ir jo vietoje vaivada ar teismo seni nas prival jo paskirti kit
asmen . Pilies teismo pareig  poelgiai gal jo b ti skund iami em s teismui. Pilies teismo
ra tininkas tvark  Pilies teismo knygas, kurios tur jo toki  pa  notarin  reik , kaip ir em s
teismo knygos.

6.5.3. Pakamario teismas

 1588 m. Lietuvos Statute Pakamario teismai paprastai minimi tre ioje vietoje po em s ir Pilies
teism . Pakamario teismas, sudarytas i  pa  bajor  i rinkto ir did iojo kunigaik io patvirtinto
pakamario arba pastarojo pasirinkt  kamarinink , nagrin jo ir sprend  gin us d l em s ir em s
nuosavyb s rib  bylas.
 „Kiekviename paviete, o taip pat emaitijos em se turi b ti ten gyvenantis prisiekusysis
pakamaris“, - taip skelbia Tre iojo Lietuvos Statuto devinto skyriaus pirmasis straipsnis. ia kalbama
apie t  pat  Adomo Mickevi iaus „Pone Tade“ apra yt  garb  pakamar , kuriam sve iuose skiriama
vieta gale stalo, kaip tai „der jo jo am iui ir pa aukimui“.
 Pakamarininkai  pavietus buvo prad ti skirti nuo 1565 m., ktoms pra ant.  pareig  skyr
didysis kunigaik tis i  4 kandidat , i rinkt  apskrities bajor  seimelyje. Pagal rang  jis buvo antras po
mar alkos, kuris buvo XV – XVIII a. LDK auk to rango centrin s vald ios pareig nas. Didysis
kunigaik tis skirdavo pakamar  komisar  teism  arba galiodavo atlikti revizoriaus pareigas.
Seimeliuose jis visada s jo priekyje. Jo para as po pavieto ra tais b davo vienas i  pirm . Tai buvo
labai gerbiamas mogus.
 Tre iojo Lietuvos Statuto  9 skyriaus 1 straipsnis pareigojo pakamar  prisiekti, kad jis eis savo
pareigas s iningai. Taigi jis prie  teis  ir kitus ten dalyvaujan ius prisiekdavo: „A , N., prisiekiu
Ponui Dievui Visagaliui, Trejyb je Vieningam, kad em s pakamario pareigas, kurias gaunu i
malon s ir rank  jo karali kosios malonyb s, i tikimai ir teisingai vykdysiu, savo valdovui
maloningajam ir to pavieto gyventojams i tikimas b siu, nustatydamas ribas, statydamas ribo enklius
(kap ius) ir patikslindamas e ias, nieko daugiau nepaisysiu, kaip ventos teisyb s, nepasiduosiu nei
draugi kumui, nei neapykantai, nei dovanoms, nekreipsiu d mesio  grasinimus ir nei vienai pusei
nepad damas, tik paties Vie paties Dievo bijodamas ir Jo vent  teisyb  reg damas, savo pakamario
darb  teisingai atliksiu, abiej  pusi  gin  sprendimus  savo teismo knygas ra ysiu ir i duosiu.
Tepadeda man Dievas“.
 Pakamaris sprend em s bylas gin o kilimo vietoje. Jis skirdavo kuopos teismo viet , ved
teismo knygas, dalyvaudavo dalijantis paveld em diniams, pra iusiems j  padalyti jiems
paveld em .
 Pagal Statut  pakamaris gal jo tur ti du pad jus – kamarninkus. Jie taip pat prisiekdavo, kad

iningai eis pareigas. Kamarninkai taip pat buvo i  bajor . Jie pad jo pakamariui spr sti bajor  bylas
l em s ir j  rib  , kartais j  pavadavo, patys sprend  ma iau svarbias bajor em s bylas. Pakamario

ir kamarninko sprendim  galima buvo apsk sti tik Did iojo kunigaik io teismui. Tik valdovo teismas
gal jo per ti byl  i  naujo. Pakamaris ir kamarninkai  pri jo em s dalijim si tarp dini ,
spr sdavo em s byl  gin us, nustatydavo em s naudotoj  ribas vietoje. Tarnybos metu negalima
buvo j eisti nei od iais, nei veiksmais. U  priekabiavim  prie  vald ios vyr  buvo numatytos
kal jimo bausm s, o u  su eidim  – net mirties bausm  (IV  skyriaus 7 str.).  Pakamario teism
galima buvo atvykti tik su b tinais tarnais ir asmenimis, o su ginkluotu arba dideliu b riu draug
atvykti buvo draud iama (IV skyr., 52 str.).
 Nustatyti emi  ribas kamarninkui pad davo kiti Pakamario teismo valdininkai, matininkai,

ia enkli  kas jai. Tod l Lietuvoje ir v liau matininkai kartais b davo vadinami kamarninkais. Jie
taip pat tur jo b ti bajor  luomo.
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 „Matinink  dienos“ prasid jo 1557 m., kai buvo paskelbtas pagrindinis em s reformos
statymas – Valak  nuostatai. Bajor , miestie  ir ba ny em s buvo susimai iusios su vals  ir

pili eme, kai kurie dvarai buvo valdomi bendr ja valdymo teise ir d l to kildavo daug gin . 
gin  padaug jo prasid jus Valak  reformai, nes buvo naikinami r iai ir apkei iamos em s.
Matininkai valakais i matavo vis em , i skyrus privilegijuot  bajor . Jie taip pat r iuodavo em
ger , vidutin , blog  ir labai blog . em  buvo matuojama valakais ne tik prievol ms nustatyti, bet ir
trilaukei s jomainai vesti. Matininkai nustatydavo kaimo em s ribas, numatydavo kelius, parinkdavo
viet  gyvenvietei. Jie matavo mi kus, ir, jei mi ko plote daugiau kaip trys valakai tikdavo
emdirbystei, juose kurdindavo valstie ius. Matininkai matavo did iojo kunigaik io girias, sudar  j

apra ymus. Giriose buvo nustatytos eiguv  ribos.
 Pakamario, kamarninko ir matininko darb iais laikais atlieka em tvarkininkai.

7. LIETUVOS EM S SANTYKIAI XVII –XVIII AM IUJE
7.1. Baud iavinio kio smukimas

 XVII – XVIII a. pirmosios pus s laikotarpis apib dinamas kaip baud iavinio kio smukimo
laikmetis. iam periodui b dingi karai (l600 –1629, 1654 – 1667, 1700 – 1721), epidemijos, ypa  1709
– 1711 m. maras, demografin s kriz s, prekybos su Vakar  Europa sutrikimai, kra to nuniokojimas,
silpna pramon , silpni agrarinio pob io miestai, palivark emi  ploto ma inimas, gr imas prie
pinigin s rentos ( nuo XVII a. pirmosios pus s), monetos nuvertinimas, infliacija.

LDK feodalin em valda buvo trij  r : valstybin  (arba karali koji), bajor  ir dvasinink .
em s tur jo ir magdeburginiai miestai, bet jie nebuvo tos em s savininkai. Feodalin em valda

koncentravosi nedaugelio didik  rankose. Greta stambi  latifundij  buvo gausu smulki  bajor
emvald . Jie buvo em s savininkai ir naudojosi visomis privilegijuotojo luomo teis mis, ta iau
em  jie dirbo patys.

Katalik  ba ny ia ir jos dvasininkija buvo tiesiogiai susijusi su feodaline-baud iavine sistema,
t.y. su feodaline em valda, luomin mis privilegijomis ir luominiu teismu. Auk tieji dvasininkai buvo
stamb s emvald iai. Ba ny  ir parapij  nuolat daug jo. emai  vyskupyst je, kuri ap  apie 24

kst. km2, XV a. buvo 18 parapij , XVI a. – 38, XVII – 60, o XVIII a. viduryje jau buvo 96 parapijos.
Pana iai buvo ir Vilniaus vyskupyst je. Jogaila ir Vytautas  27 parapijas. 1500 m. ia buvo 103
parapijos, XVI a. viduryje – jau 259,  XVII a. viduryje – 354, o XVIII – 388 parapijos. Taip pat
sitvirtino nauja institucija – vienuolynai. Vilniuje jie prad jo kurtis jau XIV a.,  o emaitijoje – tik

XVII a. pirmojoje pus je. J ia tada sik  13, o Vilniaus vyskupyst je XVII a. viduryje vienuolyn
buvo 93, i  j  17 – Vilniuje. Vienuolynai, kaip ir ba ny ios, buvo feodaliniai emvald iai. Dvasininkai
ir vienuolynai tur jo karaliaus ir bajor  funduot  dvar , baud iaunink , turto, vert si vairia (net
svaiginam  g rim ) prekyba, neretai bylin josi  tarpusavyje d l beneficij .
 XVI a. pabaigoje ir XVII a. pirmojoje pus je emvald iai pl  palivark . Tai buvo susij
su em s kio produkt , ypa  jav , pareikalavimu Baltijos j ros uostuose. Valstie  pad tis sunk jo,
nes, kuriant palivarkus did jo la as, o nat rin s prievol s buvo ver iamos pinigais. XVII a. pirmojoje
pus je vyko prie taringas procesas: vienur palivarkai buvo naikinami ir pereinama prie in o, kitur
palivarkinis kis buvo stiprinamas. Valstie io kis buvo skaidomas. Retas valstietis tur jo valak
em s. Vyravo pusvalakinis valstie io kis, o kai kuriuose dvaruose jis sudar  vos ¼ valako. Kartu

did jo prievol s ir buvo imamos ne nuo em s kiekio, bet nuo kio – paprastai po 3 dienas la o ( po 2
mones) per savait . (Valak  reformos statymas buvo numat s nuo valako 2 dienas la o per savait ).

Ten, kur buvo in inis kis, ypa emaitijoje, pinigin  renta pakilo nuo 1,5 kapos gra  u  valak
XVII a. prad ioje iki 6 kap  XVII a. viduryje. Bajorai siek  apmokestinti valstie  ganyklas,

davo jiems pasto  ir kitokias prievoles, pvz., statyti palivark  pastatus, nuo la o laisvomis
dienomis ienauti pievas, reikalavo pasto  Baltijos uostus. Priva iuose dvaruose feodalin s
prievol s buvo sunkesn s negu did iojo kunigaik io (karaliaus) em se. Ten, kur nebuvo palivark ,
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valstie iai pl sdavo savo  per vadinam  priimtin em . Ji dar buvo vadinama „tu ia“ eme. J
emvaldys duodavo valstie iams priedo prie sodybin s em s tik u  pinigin  rent  lengvatin mis
lygomis. Neretai valstie iai priimtin s em s tur jo daugiau negu sodybin s. Priimtin em  pad jo

ne tik i pl sti pinigin  rent , bet ir formuoti valstie io kiem . Greitai i nyko pusvalakis,  ry ti
valstie  turtin  diferenciacija. Didesn s, tai ir daugiau darbo j gos turin ios valstie eimos 
daugiau priimtin s em s ir suk  didelius kius. i em  nebuvo perdalijama ar i  valstie
atimama.V liau priimtin em  susiliejo su sodybine. Vakar  Lietuvoje, kur buvo ma iau palivark
arba j  visai nebuvo, valstie iams buvo leista kilnotis i  vienos gyvenamosios vietos  kit , tod l ia
daug jo i eivini , arba laisv moni .

Valstie kin s veiklos padarinys  buvo j  turtin  poliarizacija. Valstietis gal jo perleisti
em  kitam valstie iui, jei is sutikdavo mok ti emvald iui feodalin  rent . Taip dalis skurdesni

valstie emi  atiteko labiau pasiturintiems. Be emiai – dar ininkai, grytelninkai, kampininkai
ie kojo pragyvenimo pas turtingesnius valstie ius. Ta iau kaime dar nebuvo paplit s samdomasis
darbas.

Nuo XVII a. vidurio kra to kis smuko. Tas nuopuolis truko vis imtmet  – nuo XVII a.
vidurio iki XVIII a. vidurio. J  l  bendra Europos ekonomin  depresija. Lietuvoje ji buvo dar gilesn

l baud iavinio i naudojimo, kar  ir maro bei demografin s kriz s. Didik  vie patavimas kra te, j
ginkluotos kovos taip pat lugd  kra to ekonomik . Dvaras tur jo eiti  kompromis , siaurinti arba net
visi kai naikinti palivark em , o likusiems valstie iams la  pakeisti pinigine renta. Tai nerei
per jimo  kapitalistin , o tik baud iavinio kio prievartin ingsn  atgal. kis buvo atkuriamas per
valstie io  tais pa iais prievartiniais metodais, o j  atk rus v l buvo gr tama prie palivarkin s
la in s sistemos. Baud iavinio kio atk rimas u truko, nes kaimo gyventojai buvo nuskurd , j  buvo
ma a, o ry iai su rinka silpni.

Baud iavin lugd  ir valstie  prie inimasis dvarui. Ry kiausia jo forma buvo valstie
gimai. Buvo b gama pavieniui ir eimomis, ie kant geresnio pono arba naujoje vietoje tikintis bent

prad ioje lengvat . B gliai nei nyko tol, kol buvo tu emi  ir bajorai patys buvo suinteresuoti
priimti svetim  darbo j . Atk rus  ir padaug jus gyventoj , valstie iai nustojo b , ta iau tuomet
nesugebantys kininkauti jau buvo i varomi i ki .

7.2. Baud iavos irimas ir kapitalizmo u uomazga

 XVIII a. antrajai pusei b dinga baud iavinio kio atk rimas, jo intensyvinimas, nauj  palivark
rimas i pl stinei prekinei gamybai, pirmieji bandymai reformuoti baud iavin , valstie  kovos

su feodaliniu i naudojimu sustipr jimas, samdomojo darbo plitimas valstie kiuose, j  ry  su
rinka pl timas, em s kio produkt  kain  did jimas, kapitalo kaupimas, i augusi  miest  savivaldos
var ymas.
 XVIII a. viduryje karo nusiaubtas kis prad jo atsigauti. Bajorija siek  pl toti gamyb  senomis
priemon mis, tai yra stiprinti priespaud  ir valstie  i naudojim . Padaug jo prievoli ; valstie iai jo
ne tik la , mok jo in  ir duokl  bei valstybinius mokes ius, bet dar ir prival jo atlikti prievoles
ba ny iai. Visa tai neigiamai veik  valstie , valstie iai nuskurdo.
 Kartu XVIII a. pastebimi kai kurie baud iavos irimo po ymiai: i ry jo ma as baud iaunink
darbo na umas ir vis da niau em s kyje imta naudoti samdomus darbininkus.
 XVIII a. pabaigoje etnin je Lietuvoje – Vilniaus ir Trak  vaivadijose ir  emaitijoje – 1790 m.
valstie  kiem  sura ymo duomenimis, gyveno apie 1,3 mln. gyventoj . Kra tas buvo apgyventas
retai – 1 km2 gyveno 16-17 moni . Apie 80  proc. vis  gyventoj  sudar  valstie iai, 6,5 proc. –
bajorai, 12,5 proc. – miestie iai. em  ir emdirbiai buvo nedaugelio didik  – Radvil , Sapieg ,
Oginski , Ti kevi , Pliateri , Kosakovski  rankose. Tik apie 20 proc. bajor  luomo moni  buvo
dvarininkai, t.y. tur jo dvar  ir baud iaunink . Likusieji, b dami bajor  luomo nariai, tur jo nuosavos
em s ir patys j  dirbo.
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 Dauguma valstie  (61,5 proc.) priklaus  bajorams, kiti (27 proc.) – valstybei, o likusieji (11,5
proc.) – ba ny iai. Vis  trij  kategorij  dvaruose buvo gausu be emi  valstie , kurie  valstyb s
apskait  ne jo. Dar ininkai ir grytelninkai (9 proc. vis  valstie ) buvo pa ym ti atskiroje skiltyje,
nes jie mok jo nedidel  mokest . Tuo tarpu kampininkai ir samdiniai, o jie sudar  apie 10-15  proc. vis
valstie , sura yme nebuvo pa ym ti. Valstie io  iki XVIII a. vidurio vidutini kai sudar  pus
valako, arba 10 ha, ariamosios em s. XVIII a. antrojoje pus je, atkuriant po sunaikinim  baud iavin

, turtingesni ir daugiau darbo j gos bei gyvuli  turintys valstie iai nuomojo i  dvaro i tu jusi  per
karus ir mar  valstie em . Ta em  ( alia sodybin s) buvo vadinama priimtine eme. Jos labai
padaug jo XVIII a. septint  – devint  de imtmet , ir ji gerokai vir ijo sodybin s em s kiek .
Priimtin  – u  pinigus imama nuomon em  – ymiai i pl  piniginius santykius ir formavo valstie io

. Taip per valstie  kiem  buvo atkurtas sugriautas feodalinis kis. XVIII a. pabaigoje prasid jo jo
kilimo laikotarpis.
 Pagrindinis baud iavos laik  valstie io laisv s principas – teis  netur ti savo pono arba teis

eiti i  vieno emvald io pas kit . Ta iau laisvieji mon s nebuvo em s savininkai. em s
nuosavyb s teis s jie netur jo. Laisvieji mon s nuomojo i  dvaro em  ir sodyb  pagal kontraktus.
Tokie kontraktai buvo sudaromi kas treji metai. Juose buvo ra omas in as. Pasibaigus kontrakte
numatytam terminui, laisvasis mogus gal jo i eiti  kit  dvar  ar miest , tapti samdiniu, gyti
kilnojamojo turto, verstis amatu, prekyba, mokytis. Asmens laisv s gavimas ir em s nuoma buvo
pirmas ingsnis nutraukiant baud iavin  ry  tarp dvaro ir valstie io.  Bajorai pama u sitikino, kad j
gerov  priklauso ne nuo turim  baud iaunink  skai iaus, o nuo em s kiekio, jos r ies ir kio
intensyvumo. Tai 1769 m. rod   Vilniaus katedros kanauninkas P.K. B ostovskis, paskelb s savo
Merkin s ir Turgeli  dvareli  valstie iams „Nuostatus“, kuriais visas 34 valstie eimas paleido 
laisv , pama u panaikino palivark , dalijo jo emes valstie iams ir, pasinaudoj s rinkos s lygomis,
sudar  s lygas spar iau pl toti gamyb . Taip jis padidino savo pajamas. Buvo ir kit  bandym , bet tai
buvo ne bajor  filantropijos, o kinio i skai iavimo rezultatas.
 Ta iau dauguma bajor  siek  stiprinti baud iav , didinti la  ir taip intensyvinti palivarkin .
Ry kiausias tokio kininkavimo pavyzdys buvo karaliaus i dininko, senatoriaus A.Tyzenhauzo
reformos. Jo 1768 m. iauli  ekonomijoje agrarin s reformos esm  buvo bur uazin , o metodai –
baud iaviniai.

XVI a. ir XVII a. pirmojoje pus je, plintant prekiniam kiui, Lietuvos miesteliai  gauti i
karaliaus Magdeburgo teises ir savivald . XVII a. antrojoje pus je – XVIII a. miesteliai gaudavo tik
savaitinio turgaus teis . Ma i miesteliai liko agrariniai. Amatininkai nuskurdo, kadangi rink  u pild

sienieti kos prek s. Tiek ma i magdeburginiai miestai, tiek savivaldos teisi  neturintys miesteliai
priklaus  nuo emvald io, kurio em je jie buvo. Miestai Lietuvoje netur jo s lyg  augti. Juos lugd
feodal  i imtin em s nuosavyb , feodalin em s renta miestuose, feodal  propinacin  ir prekybin
privilegijos, privat s muitai keliuose, feodalin s jurisdikcijos miestuose. Lietuvos miestai, i skyrus
stambesniuosius, buvo agrarinio pob io (iki 35 proc. vis  miest  gyventoj  vert si em s kiu). D l
to buvo l ta kra to urbanizacija ir pa anga. Miest  raid  neigiamai paveik  1776 m. seimo nutarimas,
panaikin s Magdeburgo teises did iajai daliai miest . Tos teis s buvo paliktos tik Vilniui, Kaunui,
Trakams ir Gardinui. Miestuose, i skyrus Vilni , pramon s beveik nebuvo. Pramon  atsirado ir paplito
dvaruose. Da niausiai tai buvo em s kio produkt  perdirbimas –  degtin s ir alaus gamyba. Plito
erpi  ir plyt  gamykl s, lentpj s ir audimo bei audini  baltinimo dirbtuv s.

Prekin  gamyba vert  intensyvinti em s , gerinti lauk dirbim , tr im , melioravim ,
jomainos strukt , pl sti did iausi  paklaus  turin  kult rini  augal  – kvie , mie , lin  –

auginim . Padid jo jav  derlius, tobul jo darbo rankiai. Dvaruose atsirado medini  jav  valymo
ma in . Palivarkuose buvo statomi m riniai – akmen  ir plyt  – pastatai.

em s kio produkt  gamyba palivarkuose buvo paremta neapmokamu la inink  darbu. Nuolat
samdom  darbinink  dalis laukininkyst je sudar  vos 1 procent . Kiek daugiau j  buvo
gyvulininkyst je.
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Prekinis kis, nors ir paremtas baud iaunink  darbu, pama u ard  pa  baud iavin  santvark
ir pagaliau subrandino s lygas atsirasti em s kyje kapitalistiniam gamybos b dui. Prekinio kio
pl tot  keit  ir valstie . Valstie  prekin  veikl  l  pinigin s feodalin s rentos – in o
did jimas. Kadangi in as did jo grei iau negu valstie  pajamos, daugelis valstie  nuskurdo.

XVIII a. pabaigoje buvo gr tama prie XVI a. paskelbt em s matavimo ir r iavimo norm .
em s kokyb  prad ta vertinti ne vien kaip anks iau kaimo ar net vaityst s mastu, bet ir ma iausio

matavimo vieneto – margo (0,73 ha). Net ienaujamas pievas, – anks iau laikomas bendrai, imta
skirstyti valstie  kiemams. Tik ganyklos liko bendros. em  jau nuo valak  reformos laik  buvo

iuojama  ger , vidutin , blog  ir labai blog , ir pagal tai nustatoma jos vert . Nustatant em s rent ,
imta vertinti ir em s artum  nuo prekybos centr , tr im , derli , ganykl  gausum .

Valstie iai in ininkai ir la ininkai pasiskirst  nevienodai ir teritoriniu po riu. Vakar
Lietuvoje buvo daugiau valstie in inink , o ryt  Lietuvoje – la inink . iaur s vakar emaitijos
teritorijoje in ininkai sudar  apie 90 proc. vis  gyventoj . Palivarkinis kis emaitijoje niekuomet
nebuvo sigal s (nors nuo XVIII a. pabaigos palivarkai ir ia imti kurti). D l to emaitijoje buvo
ekonomi kai tvirtesni  valstie ki  negu kitoje Lietuvos dalyje. Vystantis prekiniam kiui,
valstie  mokamas in as pama u virto kapitalistin s nuomos  forma. Dalis emaitijos in inink
vadinosi laisvaisiais mon mis. Jie sudarin jo su dvarininkais  sutartis (kontraktus) 3 metams. Sutarties

lygos nustat  valstie iams pinigin s rentos norm , pareigojo juos i saugoti pastatus, tr ti em  ir kt.
Laisvojo mogaus sutartis su dvarininku buvo pirma valstie io kio atsiskyrimo nuo dvaro pakopa (tai
baud iavos irimo po ymis). Kita pakopa buvo valstie io kio ( em s) i pirkimas ir tokiu b du

silaisvinimas. Laisvo ir suinteresuoto mogaus darbas buvo produktyvesnis negu baud iauninko.
Baud iava prad jo irti d l pakitim  pa ioje gamyboje, kio intensyvinimo.

8. EM S SANTYKIAI LIETUVAI ESANT CARIN S RUSIJOS SUD TYJE

  XVIII a. pabaigoje pasikeit  Lenkijos ir Lietuvos valstyb s tarptautin  pad tis. Susilpn jusi  i
vidaus ir nusilpnint  i  i or s jungtin  Lenkijos ir Lietuvos valstyb  Rusija, Austrija ir Pr sija pradeda
tarpusavyje dalytis. Pirmasis padalijimas vyko 1772 metais. 1793 metais Rusija ir Pr sija antr  kart
prisijungia dal   jos emi . 1795 metais vyksta tre ias ir galutinis Lietuvos ir Lenkijos valstyb s
padalijimas.
 Per I padalijim  Respublika neteko 30 proc. teritorijos ir 35 proc. gyventoj . Lietuvai liko dar
250 t kst. km2 teritorija, kurioje gyveno 2,5 mln. gyventoj  (tankumas – 10 gyventoj  1 km2). Tokio
dyd io Lietuvos valstyb  i silaik  21 metus. Per II padalijim  Rusija i  Lietuvos at  apie pus
teritorijos, kurioje gyveno 700 t kst. gyventoj . III Respublikos padalijimas: 1795 m. spalio 24 d.
pasira yta Austrijos ir Rusijos sutartis d l III Respublikos padalijimo i brauk  j  i  Europos valstybi

ra o. Rusija u  baltarusi  ir lietuvi emes iki Nemuno, Pr sija – Lietuvos U nemun  ir
Lenkijos dal  su Var uva, o Austrija – likusias lenk emes. 1797 m. sausio 26 d. buvo paskelbtas aktas

l Lenkijos ir Lietuvos valstyb s panaikinimo. Trys buvusios Respublikos sostin s atiteko trims
monarchijoms: Rusijai – Vilnius, Austrijai – Krokuva, Pr sijai – Var uva.
 Taip buvo likviduota beveik 600 met  gyvavusi valstyb , kuri savo diplomatija ir savo moni
gyvyb mis per 200 met  u tverdavo keli  mongol  bei totori  ordoms ir neleido joms barbari kai
nusiaubti Vakar  Europos krik ioni kojo pasaulio valstybi  ir kuri per vis  savo galyb s period

kirto germanams keli  Rusij , neleido jiems apsupti Lenkijos i  ryt  pus s.
 1795 m. gruod io 14 d. Jekaterina II paskelb statym  d l dalies LDK prijungimo prie Rusijos
imperijos bei kunigaik io N. Repnino paskelbimo kra to generalgubernatoriumi; buvo vesta Rusijos
administracin  tvarka; LDK teritorija padalinta  dvi gubernijas – Vilniaus ir Slonimo (1801 m. – 
Vilniaus ir Gardino gubernijas).
 Visa Lietuvos teritorija, prijungta prie Rusijos, jo  Lietuvos Vilniaus gubernij . 1843 m. i
ios gubernijos vakar  dalies sudaryta Kauno gubernija. 1815 m. pietvakari  Lietuvos dalis, i  prad
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tekusi Pr sijai, buvo prijungta prie Lenkijos Karalyst s (kuri irgi priklaus  Rusijos imperijai), prie jos
Augustavo vaivadijos (gubernijos). I iaurin s ios gubernijos dalies 1867 metais buvo sudaryta
Suvalk  gubernija, priklausiusi Var uvos generalgubernatorijai. Klaip dos kra tas kaip ir anks iau
priklaus  Pr sijos karalystei.
 Oficialiai Lietuvos, kaip politinio – administracinio vieneto, XIX am iuje nebuvo. Ta iau caro
vald ia buvo priversta traktuoti buvusios LDK emes kaip daugiau ar ma iau vientis  etnopolitin
region , nors is regionas nebuvo vientisas etniniu po riu, susid jo i  etnini  lietuvi , baltarusi  bei
latvi  (ar latgali ) emi . iuo po riu emaitija labiau i siskyr  i  visos LDK teritorijos nei
Baltarusija.
 Civilin s ir karin s vald ios funkcijas Lietuvos dalyje, tekusioje Rusijos imperijai, vykd
generalgubernatorius. Jo rezidencija buvo Vilniuje. Gubernijos buvo suskirstytos  apskritis. Lietuvos
administracijos aparatas ir teis  palengva buvo suvienodinami su Rusijos. Savo vald  kaime
apskrities administracija vykd  per dvarinink . Valstie iams, ir toliau neturintiems pilie  teisi ,
svarbiausia vald ia buvo dvaro administracija, kuri liko beveik nepakitusi.
 Ilgiausiai savita i liko vietos luom  savivalda ir teismas. Bajorai prad ioje i laik  ne tik
ekonomin  ir kult rin  vie patavim , bet ir kai kurias luomin s savivaldos teises. Ta iau nuo 1808 m.
Lietuvos bajor  politin s teis s buvo smarkiai apribotos, o emesnieji sluoksniai prarado jas visi kai.
Vietos bajorams buvo prieinama daugelis administracijos ir teismo tarnyb . Dauguma LDK vietini
bajor  laik  save lietuviais (litvinais), nors ir kalb jo lenki kai, puosel jo LDK valstybingumo
tradicijas. Dauguma  bajor  pasisak  u  tradicin  unijin  Lenkijos ir Lietuvos valstyb  arba bent jau

 autonomin  buvusios LDK emi  status  Lenkijos valstyb je.
 Bajor  luomo civilines bylas toliau sprend em s teismas, o kriminalines ir svarbias civilines
– Pilies teismas. Auk iausiu apeliaciniu teismu tapo Valdantysis senatas Peterburge. Teismai
nuosprend ius skelb  caro vardu, ta iau jie vadovavosi  (i skyrus U nemun ) Tre iuoju  (1588 m.)
Lietuvos Statutu.
 1831 m. lapkri io m n. caro. saku administracijos bei teismo staigos buvo reorganizuotos –
Pilies  teismai apskrityse buvo prijungti prie em s teism  ir gavo apskri  teism  vard . Caro 1840
m. liepos m n. saku Lietuvos Statutas neteko galios ir Vilniaus gubernijose buvo galutinai vesta
Rusijos teis . Teismo ra tvedyboje lenk  kalba buvo pakeista rus  kalba. Lietuvi  kalba
administracijos ir teismo staigose nebuvo vartojama.
 Pasikeit  miest  valdymas. Visi miestai, i skyrus apskri  ir gubernij  centrus, buvo priskirti
prie miesteli . Daugelis j   kartu su valstybiniais dvarais atiduoti priva ion nuosavyb n. Vilniaus ir
Kauno magistratai i laik  savo teismo funkcijas, kurias  atliko daugiausia remdamiesi Magdeburgo
teise. Magistrato kiniai ir administraciniai reikalai atiteko miesto d mai.Apskri  miestuose ir toliau
liko senojo tipo staigos – miesto rotu s.
 Visuomenin  ekonomin  Lietuvos valstie  b kl  priklaus  nuo caro vald ios politikos ir
vietos dvarinink  savivaldos.Valstie  ir miestie  valstybiniams mokes iams ir prievol ms
paskirstyti prie Rusijos prijungtoje Lietuvos dalyje 1795-1858 m. buvo vykdytos 6 gyventoj
revizijos. Tuomet visoje Lietuvoje (be Klaip dos kra to) gyveno apie 1234 t kst. moni . Valstie

l j  sunkiausios pad ties, palyginti su visais gyventojais, suma jo nuo 74 iki 69 procent .
 Dauguma valstie  priklaus  dvarininkams. Carai dosniai dalijo miestus ir valstybinius dvarus
privatiems asmenims. Tik vienoje iauli  ekonomijoje, dovanotoje Platonui Zubovui, gyveno 13,7

kst. „siel “ (vyr ). Ta iau dvarininkams priklausan  valstie  tarp vis  kaimo dirban  gyventoj
1816-1858 m. suma jo nuo 60 iki 56 procent . io ma jimo prie astis buvo ne tik socialin
priespauda ir stichin s nelaim s (nederlius, epidemijos), bet ir priva  dvar , kuri  savininkai
dalyvavo 1830 – 1831 m. sukilime, konfiskavimas ir  valstie  pavertimas valstybiniais. 1834 –
1842 m.  buvo konfiskuojamos ba ny  ir vienuolyn em s (180 dvar  su 32,5 t kst. revizini
moni ), taip pat dalis parapini emi  (klebonijoms palikta po 30-50 de imtini ). Sekuliarizuotos
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em s buvo paverstos valstybin mis. Valstybei atiteko ir buvusi  ba ny emi  valstie iai. 1816 –
1858  m. valstybini  valstie  pagaus jo nuo 15 iki 36 procent .
 Nuo paprast  valstie  ma ai kuo skyr si laisvieji mon s, kurie buvo  arba ne visai paversti
baud iauninkais, arba kai kuri  dvarinink  laisv  paleisti emdirbiai. Laisvieji mon s lyg
nuomininkai u  gaunam  i  dvaro em  atlikin jo pinigines arba atodirbines prievoles. Valstyb  ir
dvarininkai steng si juos paversti  baud iauninkais. D l to laisv moni  1795 m. buvo apie105

kst., o 1858 m. liko tik ma iau kaip 33 t kst. vyr . Dauguma laisv moni  gyveno emaitijoje.
em  priklaus  bajorams, valstybei, dvasininkams ir miestams. Po ba nytini  ir parapini

vald  sekuliarizavimo 1842 – 1843 m. Vilniaus ir Kauno gubernijose valstyb s nuosavyb  buvo apie
27 proc. visos em s. Beveik visa likusi em  priklaus  bajorams. Dvarinink em valda Lietuvoje
buvo dviej  r :  ma emiai bajorai tur jo em s valdas, bet netur jo baud iaunink , patys dirbo
em  arba samd  darbininkus, stamb s dvarai priklaus  vietiniams aristokratams arba rus

dvarininkams. Dauguma bajor  tur jo ir em s, ir baud iaunink , bet ir tarp j  vyravo smulk s
dvareliai.
 Vyko bajor em valdos koncentracija. Senieji feodaliniai didikai nusigyveno, dal em s jie
prarado d l politini  prie as , – dalyvavimo 1830 – 1831 m. sukilime. Atsirado nauj  stambi
dvarinink , susijusi  su dvaro r mais – Zubovai, Nary kinai, Vasil ikovai ir kt. J. Nary kinas iauli
apskrityje vald  apie 32 t kst. ha, S. Vasil ikovas – apie 20 t kst. ha. Dideli em s plotai dar priklaus
ir iems seniesiems vietos didikams: Karpiams, Ropams, Oginskiams, Pliateriams, Ti kevi iams (J. –
B.Ti kevi iui – 30 t kst., o A. Ti kevi iui – 26 t kst. ha). 60 stambiausi  Kauno gubernijos
dvarinink , tur jusi  po 500 ir daugiau valstie  vyr , vald  tre dal  visos em s. Baud iaunink
koncentracijos po riu Kauno gubernija buvo antroji imperijoje.

em s kio pagrindas buvo gr kis, linininkyst  ir gyvulininkyst . Penktajame
de imtmetyje ariamoji em  u  tre dal  vis  naudmen . ienaujam  piev  buvo dvigubai ma iau.
Ariamoji em  daugiausia buvo skirta rugiams, taip pat avi oms, mie iams, kvie iams auginti.  Ta iau
jav  derlingumas ma jo. Menkiausius derlius gaudavo dvarinink  valstie iai. Jav  tr kum
kompensavo bulv s. Nors i  Lietuvos buvo gausiai eksportuojami gr dai, ta iau iaur s ir iaur s ryt
Lietuvoje pagrindiniai prekiniai em s kio, ypa  valstie kio, kult riniai augalai  buvo linai, kurie
taip pat buvo gabenami  u sien .
 Gyvulininkyst  buvo alutin kio aka, tenkinusi vietos poreikius. Daugiausia laikyta arkli
bei jau  laukams dirbti, taip pat karvi , avi  ir kiauli .
 Viena svarbiausi  ekonomini em s kio nes kmi  buvo pasenusi emdirbyst s sistema. Ir
palivarke (su retomis i imtimis), ir valstie io kyje liko tradicinis trilaukis. Visur, kur vyravo la as,
em  buvo dirbama agre, medin mis ak iomis. Derlius buvo nuimamas dalgiu arba net pjautuvu,

kuliama spragilais. Ta iau kai kuriuose palivarkuose imta naudoti gele ines ak ias, kultivatorius,
arklines kuliam sias.
 Vie patavo baud iaviniai santykiai. Kaime vyravo la as (atodirbin  renta) ir  pinigin  renta:
(valstie iai dvarininkui mok jo in ). alia to baud iauninkai tiek  nat rin  rent  maisto produktais.
Kartais valstie iui tekdavo eiti la , mok ti in  ir dar duoti duokl . La  gana pla iai imta keisti
in u. Valstie in inink   padaug jo d l Pavelo Kiseliovo reformos, kuri buvo vykdoma 1840 m.
statymu ir liet  valstybinius dvarus. Reformai vykdyti 1837 m. buvo steigta Valstyb s turt

ministerija, kurios pirmasis ministras buvo P. Kiseliovas.Caro vyriausyb si ios ribotos reformos
nor dama su velninti bendr  feodalin s baud iavin s sistemos kriz , sustabdyti valstie
bruzd jimus, padidinti i do pajamas. Buvo nustota nuomoti valstybinius dvarus su valstie iais
privatiems asmenims (tuo dar siekta susilpninti  vietos bajor  ekonomines pozicijas), la as pakeistas
pinigine renta, likviduota palivark  sistema, did ioji dalis palivark em s i dalyta valstie iams,
steigti vals iai ir vesta valstie  „savivalda“. Reforma buvo s kminga – valstybiniai valstie iai

atsid  geresn je pad tyje nei dvarinink  valstie iai.
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8.1. Valstybini  dvar  valdymo reforma

 Caro vyriausyb , nor dama su velninti bendr  feodalin s baud iavin s sistemos kriz ,
sustabdyti valstie  bruzd jimus, padidinti i do pajamas, si tam tikr  reform  savo dvaruose.
Reformai vykdyti 1837 m. buvo steigta Valstyb s turt  ministerija. Reformos kv jas ir pirmasis
ministras buvo Pavelas Kiseliovas, tod l jo vardu i reforma vadinama. Pagrindinis jos tikslas buvo
panaikinti la in  sistem  j  pakei iant in o mokes iu valstie iams,  suteikti savivald , kontroliuojant
ministerijos valdininkams. Vykdant reform  reik jo nustatyti esam  valstybini emi  pad , tod l
1839 m. buvo steigtas Valstyb s turt  liustracijos skyrius. Jo u davinys buvo i matuoti ir su inoti
valstybini  dvar  ir mi  plotus, sudaryti inventori  s ra us, nustatyti dvar  pajamas. Buvo nurodoma
apra yti visas dvar  naudmenas, suklasifikuoti pagal kin  paskirt  (sodybin , ariam em , pievas,
ganyklas) vertinant t emi  kokyb  ir produktyvum . Nusta ius kiekvieno valstie io kines ir
darbines priemones, jie buvo suskirstyti  keturias grupes: prievolininkus, pusprievolininkus,
dar ininkus ir kampininkus (bobilius). Prievolininkai – valstie kiai, kurie tur jo ne ma iau kaip du
darbinius gyvulius ir iki 20 de imtini em s ( de imtin  – 1,0925 ha). Pusprievolininkai tur jo 1
darbin  gyvul  ir 10-15 de imtini em s. Dar ininkais buvo laikomi tie valstie iai, kurie tur jo tik
pirki  ir pus  de imtin s em s, kai kurie i  j  gal jo gauti ir ienaujamos em s. Kampininkai
(bobiliai) savo em s netur jo ir mok jo tik kiemo mokest  – 8 proc. atlyginimo arba jo  dirbti 24
dienas per metus veltui.
 Nustatyta did iausia valstie io em s dala – 20 de imtini .
 U  naudojim si eme valstietis tur jo atsilyginti darbu, gaminiais arba pinigais, bet  ne daugiau
kaip tre dal  viso savo derliaus.  kin s prievol s valstie iams tur jo b ti nustatomos remiantis em s
kainojimu. in as tur jo b ti apskai iuojamas u  naudojamas dvar emes ir peln .

 Liustracijos nuostatuose buvo nurodyta i  naujo perskirstyti naudojamas emes, nustatant tam
tikr  proporcij  valstie iams, palivarkams, visuomenin ms reikm ms. Visos ios priemon s tai buvo
savoti kas kadastras, atliktas tiksliai, remiantis objektyviais tyrimais – matavimais, vertinimais,

ra ais. Buvo priimta, kad vidutini kai sklypas turi sudaryti 8 de imtini  dyd io. Nustatyta, kad
sklypas Vilniaus, Upyt s (Panev io), Ukmerg s ir Raseini  apskrityse tesudar  3 de imtines; Kauno,
Zaras , A menos, Tel  – tik 2 de imtines, ven ioni  – vos 1 de imtin  su trupu iu. Tik Trak
apskrityje, kur em s ma os vert s, sklypui teko 6 de imtin s. Tai rodo, kad valstie em s XVIII a.
antrojoje pus je ir XIX a. pirmojoje pus je buvo i grobstytos i  dalies palivarkams sudaryti. Derliai

do dvaruose buvo ma esni u  vidutinius, nes nuomininkai em  nualindavo ir perduodavo toliau
kitam nuomininkui.
 Reformavus valstybinius dvarus, juos per  Valstyb s turt  ministerija.  dvar  valstie iai
buvo vadinami karali kaisiais. J em  tur jo b ti atribojama nuo palivarko ar dvaro em s.
 1844 m. buvo i leistas sakymas, kad visose vakarin se gubernijose valstie iai b  perkeliami 
in in  sistem . Valstie iams buvo atiduodamos geresn s palivarkin s em s, prastesn s em s –

paliekamos atsargos fondui. D l tokio skirstymo labai  padid jo tarpur iai. 1844 m. liustracijos tikslas
buvo patobulinti valstie  administracij  valstybiniuose dvaruose, padidinti j  pajamas, taip pat atlikti
valstybini emi  kadastr , skirstant ariam em  ir pievas  r is. Ariamoji em  buvo skirstoma 
ger , pus tin  ir blog , o pievos –   kalvotas, sausumines ir pelkines. 1847 m. Valstyb s turt
ministerija v l gr o prie palivarkin s sistemos. Tam buvo i leistas caro sakymas, pagal kur  i  laisv
emi  plot  buvo sudaromi ir i nuomojami sklypai. 1857 m. buvo atlikta liustracija visuose

valstybiniuose dvaruose, i skyrus  caro dovanotuose, kuri  nuomojimo terminai dar nebuvo pasibaig .
Liustracija nustat  valdini  turt  plotus ir ribas, apsaugodama valstybin  turt  nuo tolesnio grobstymo.
Valstie  kiemai  gavo nustatytus trilauk s sistemos em s plotus nuo 12,5 iki 22,5 de imtin s,
daugialauk s – dar daugiau. Jie gal jo kininkauti nevar omi la ini  prievoli . Reforma buvo
naudinga stipresniems kininkams, did jo j  diferenciacija. 1858 m. Kauno gubernijoje valstybini
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valstie  prievolininkai sudar  66 proc., pusprievolininkai – 4,  dar ininkai – 7, kampininkai  - 12
procent .

11 pav. Valak  reformos suformuota idi ki  kaimo em valda
Trak  apskrities  Auk tadvario vals iuje.

Planas sudarytas 1852 m.

 1859 m.,  prie  pat valstie  reform  Valstyb s turt  ministerija prad jo nauj  valstybini
emi  liustracij   visose trijose lietuvi kose gubernijose.  Tikslas buvo ne tik padidinti i do pajamas,

bet ir sudaryti didesnius em s plotus nu alinant valstie ius nuo j emi , sudarytais palivarkais
apdovanoti caro valdinius ir taip didinti rusifikacij  Lietuvoje. Pirmas ingsnis buvo in o  mokes io
padidinimas u  valstie  valdomas emes. Kauno gubernijoje mokes iai padid jo 76 proc., Vilniaus -
48 proc.  Be to, i  valstie  buvo atimamos geresn s em s, o jiems duodamos blogesn s arba
esan ios toliau nuo j  gyvenamosios vietos. Tokie veiksmai skatino valstie ius aktyviai dalyvauti 1863
m. sukilime.

8.2. Dvarinink em s valdymas

 Iki 1861 m. valstie  reformos Lietuvoje vyravo dideli  dvar em s valdymas. Vilniaus
gubernijoje dvarininkams priklaus  69,5, Kauno – 74,6 ir Gardino – 58,5 proc. visos em s. 176
stamb s dvarininkai (tur  daugiau kaip po 500 baud iaunink ) sudar  3,4 proc. vis  dvarus
vald iusi  asmen , tur jo savo inioje apie 40 proc. vis  baud iavini  valstie . Tuo tarpu smulk s
dvarininkai tur jo tik 22,6 proc. valstie  baud iaunink . Be bajor , turin  dvar  su
baud iauninkais, buvo em  dirbantys bajorai ( ktos), kurie pasiskirst  okolic  (bajorkaimi ,
apylinki ) ktas, gyvenan ius nedideliuose kaimuose (po 3 – 8 kius) ir turin ius iki 20 de imtini
em s; u ribi  (u usieni , viens ) ktas, gyvenan ius dvar  pakra iuose arba mi ke, ir in inius

ktas – smulkius nuomininkus, gyvenan ius dvarinink em je. 1831, 1847 ir 1857 m. ktos buvo
pareigoti pateikti bajori kos kilm s rodymus. Tie, kurie nepateikdavo, buvo priskiriami valstybini

valstie , miestie  arba laisv moni  kategorijai.  valstie  luom  iki 1860 m. buvo ra yta:
Kauno gubernijoje – 17 t kstan , Vilniaus – 26,7 t kst. buvusi kt  (vyr  ir moter ). Tod l bajor
luomas suma jo, ta iau i liko gausesnis negu kitose Rusijos gubernijose.
 Nepaisant kai kuri  pa angesni  dvarinink  siekimo savo valstie ius padaryti in ininkais,
Lietuvoje iki XIX a. penktojo de imtme io vie patavo la as. Nuo 1840 m. emaitijoje ir prie stambi
miest  kitose vietose prasid jo gana greitas per jimas prie in o, t.y. prie pinigin s rentos. Ypa is
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procesas pagreit jo paskutiniaisiais prie  baud iavos panaikinim  metais. Taip dvarai pereidavo  nauj
kapitalistin kininkavimo b  – buvo naudojamos s jomainos, geresni gyvuliai, pager davo ir laisvai
samdom  darbinink  darbas palyginti su baud iaunink  darbu.
 Daugelis bajor  dvarinink  taip pat sitikino, kad la inink  darbas nena us. Nema ai
dvarinink , ypa  Vakar  Lietuvos, la  pakeit in u. Daugelis dvarinink  buvo u  baud iavos
panaikinim  Kurliandijos (Kur o) ir Estliandijos (Estijos) gubernij  pavyzd iu. (Ten valstie iams buvo
suteikta asmens laisv , bet j em  pasiliko dvarininkai). Pirm  kart  baud iavos panaikinimo
klausimas buvo i keltas 1817 m. pabaigoje Vilniaus gubernijos bajor  susirinkime. Ta iau vyriausyb

tavo, kad valstie iai paleisti be em s, ims bruzd ti.
 Apytikriai nuo ketvirtojo de imtme io kai kuriuose dvaruose paplito  prievarta samdomas
darbas. Kad atsirast  darbinink , i  dalies valstie  atimdavo em  ir j  prijungdavo prie palivarko.
Prievartin  samda, kuri i  esm s nekeit  baud iavini  santyki , tur jo pad ti i laikyti irstant  feodalin

.
 Lietuvoje, skirtingai nuo Rusijos, nebuvo bendruomeninio em s valdymo (kaimas bendrai
tesinaudojo tik ganyklomis), tod l ia valstie iai la  atlikin jo bei in  mok jo nuo naudojamo
em s sklypo ( kio, kiemo). Valstie io kis dvarininkui atiduodavo prievol ms tre dal  savo pajam .

 D l visuomenini  ir ekonomini  prie as  bei vietini  dvarinink  teis ms apriboti 1844 m.
buvo i leistas statymas d l privalom  inventori vedimo Vilniaus ir Kauno gubernijose. Vilniaus
gubernijoje normaliu buvo laikomas 6 dien  la as nuo viso kio, o Kauno gubernijoje – 8-12 dien .
Dvarininkui nebebuvo leista didinti  prievoli , prie ingu atveju valstie iai gal jo sk stis caro
administracijai. Privalom  inventori vedimas buvo tarsi nery tingas P. Kiseliovo reformos t sinys.
Privalomieji inventoriai kiek ribojo dvarininko vald  valstie iams; administracija siek  stabilizuoti
valstie io sklypo dyd ; valstie iai gijo teis  prie intis feodaliniam i naudojimui.
 Skirtinis em s sklypas tur jo garantuoti visos valstie io eimos pragyvenim . Ta iau sklyp
dydis kito. Ne kiekviena eima tur jo valak  (apie 21 ha) em s, nors ma emi  valstie  buvo
palyginti nedaug. Valstie  sklyp  skaidymasis dvarininkui buvo nenaudingas. Ma emis la  eiti
tegal jo p ias, jis nepaj  mok ti in o.
 Skirtin em  – tai em s sklypas, kuriuo em s savininkas (valstyb , dvarininkas, ba ny ia)
leido naudotis u  prievoles.  j jo sodybin  ir ariamoji em , kai kur pievos su ganyklomis
(retkar iais dar ir mi kas). Jos valdymo teis s buvo kitokios negu privatini emi . U  skirtin em
valstie iai prival jo atidirbti dvarininkams arba mok ti pinigin  duokl .
 Lietuvoje gyveno daug valstie  be skirtini em s sklyp . J  XIX a. viduryje Vilniaus
gubernijoje buvo 8 proc., Kauno – 22 ir Augustavo – 39 proc. Daug be emi  buvo ten, kur i sipl tojo
piniginiai santykiai, kur buvo gausiau in inink .
 Palengva brendo prielaidos darbo j gos rinkai susidaryti. Be emi  darb  daugiausia naudojo
valstie kis, tuo aplenkdamas palivark . Ta iau vis  valstie  pad tis buvo vienoda tuo, kad jie
patys ir j  skirtiniai sklypai liko feodalo nuosavybe.
 Valstie  i naudojim  didino ir valstyb . Ypa  sunkus valstie iams buvo 1812 m. vestas
pagalv s mokestis, imamas i  vis  revizini  „siel “ (vyr ). Ne ma iau sunki buvo rekrut  prievol ,
vesta 1796 m.

8.3. em s valdymo ir em tvarkos ypatumai U nemun je

 Savit  vystymosi keli  pra jo U nemun  – S duva – Suvalk  gubernija. ia gyven  lietuviai ir
jotvingiai arba s duviai, d l nuolatini  kov  su kry iuo iais buvo visi kai i naikinti arba pasitrauk
saugesnius Lietuvos rajonus. XIV a. U nemun  buvo beveik visi kai apleista, u augusi tankiomis
giriomis. algirio m yje sutriu kinus kry iuo  ordino galyb  ir pasira ius taikos sutart , prasid jo
ramesni laikai, o kartu ir antroji U nemun s kolonizacija. XVII a. buvo prad ti intensyviai kirsti
mi kai, vis tankiau  kurtis kaimai, ypa  pasieniuose. Tre iojo pospolitos padalijimo metu (1795
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m. U nemun  buvo prijungta prie Pr sijos karalyst s ir prad ta vadinti Naujausiais Rytpr siais bei
suskirstyta  du departamentus: Balstog  ir Plock . Balstog  buvo suskirstyta  tris pavietus:
Marijampol s, Kalvarijos ir Vygri . Paviet  ribos buvo nustatytos senomis giri  ribomis. Senoji
santvarka ia buvo panaikinta, bajorai gavo tik tokias teises, kokias tur jo Pr sijos bajorija (Pr sijoje
bajorija tur jo ma ai teisi ). Tuo tarpu valstie  pad tis pager jo: jie buvo sulyginti su Pr sijos
valstie iais, o ten tuo laikotarpiu palaipsniui buvo naikinama baud iava. Valstie iai laisvai kilnotis dar
negal jo, ta iau ir ponas negal jo j  parduoti ar dovanoti.  1807 m. u s  teritorij  Napoleonas  j
prijung  prie sudarytos Var uvos hercogyst s. Nugal jus Napoleon , Vienos kongresas vietoj
Var uvos hercogyst s Rusijos imperijoje  Lenkijos karalyst , prie kurios prijung   ir U nemun .
Po 1831 m. valstie  sukilimo Lenkijos karalyst  prarado autonomij , ir U nemun  buvo priskirta
Augustavo gubernijai.
 Skirstymasis vienkiemiais U nemun je prasid jo dar apie 1820 m., plintant em s nuomojimui
valstie iams in o pagrindu. Kiek v liau sigaliojo ir oficial s em s tvarkymo statymai. em s
tvarkymo normos buvo nustatytos 1841 ir 1847 m. vald ios instrukcijose. Pagal jas valstie iai tur jo
gauti em s vienkiemiuose, kad b  pa alinti alingi em s r iai ir suteiktos kiekvienam viens iui

kiniu po riu patogios ribos. Jose buvo numatytas ir sodyb  perk limas  vienkiemius. Sodybos vieta
priklaus  ne nuo valstie io noro, bet buvo i  anksto suprojektuota prie kelio. Valstietis gal jo keltis 
nauj  viet  arba pasilikti senojoje – tai buvo jo valioje. Tuo tarpu dvarininkams priklausantys
valstie iai netur jo galimyb s rinktis – jie priverstinai buvo i keldinami  vienkiemius. in o mokestis
buvo nustatomas pagal em s kadastr , kuriame buvo numatyta kelios em s kategorijos: ruginei
emei – 2, kvietinei – 3, dar  – 2, pievoms – 4, ganykloms – 3 kategorijos. Vykdant em tvark ,

kartu buvo naikinami vair s dvaro ir kaimo  emi siterpimai ir daromi keitimai. Tai suteik
galimyb  atimti i  valstie  geriau dirbtas emes ir nukelti juos   nedirbamas. Kadangi dvarinink
piktnaud iavimas suk  valstie  nepasitenkinim , tai caro vald ia 1846 m. statymu, nor dama
atitraukti juos nuo naujo sukilimo, skirstym  vienkiemius sustabd . is statymas draud
dvarininkams kelti  kitas vietas valstie ius, dirban ius ne ma iau kaip 3 margus em s be j  sutikimo,
jei tik ie atlieka savo prievoles. Valstie ius pervedant in , statymas reikalavo sudaryti su
valstie iais patvirtintus susitarimus ra tu. 1858 m. i leistu statymu buvo leista perkelti valstie ius 
in  be j  sutikimo. Pagal statym  valstie io em  tur jo b ti sujungta  vien  sklyp , panaikinti

iai tarp kaimo ir dvaro ir numatytos bendros ganyklos. Pirmiausia tur jo b ti i skirstyti tie kaimai,
kurie pareik davo nor  tai padaryti. Ta iau 1863 m. sukilimas v l pakreip  caro politik  kita linkme,
palankia valstie iams. 1864 m buvo i leistas valstie  reformos statymas, pagal kur   valstie iai gavo
nuosavybes teises  iki tol valdyt  j em . Tuo pa iu atkrito ir dvarinink  skirstymas valstie  kaim
 vienkiemius bei j  perk limas in . Iki 1864 m. valstie ius perkeliant   in , buvo i skirstyti 

vienkiemius 1324 kaimai. Po 1864 m. U nemun s valstie iai gal jo skirstytis  vienkiemius tik savo
iniciatyva. Nuo 1864 iki 1899 m .  vienkiemius buvo i skirstyti 393 kaimai. Nauj  r  susidarym
skatino eim  pasidalijimas.
 1864 m. vasario 19 d. statymu buvo sutvarkyti valstie em s santykiai su dvarininkais.
statymas nustat , kad valstie iams visa tiek priva , tiek valstybini  dvar em  pereina  visi

nuosavyb . Valstie iai gavo ne tik visas valdytas emes, bet ir visas tas emes, kurios i  j  buvo
atimtos nepaisant 1846 m. draudimo. Gin ams spr sti buvo duotas trej  met  laikotarpis. Valstie iai
taip pat gal jo atgauti neteis tai pakeistus sklypus. Valstie iams nuosavyb s teis  paliko ir vis  gyv
bei negyv  inventori , taip pat ir servitutus. I lyginti tarpur ius, atsiteisti u  servitutus valstie iai
gal jo susitar  su dvarininkais. iame statyme buvo nustatyti tokie draudimai: 1) buvo neleid iama
trobesi  u statyti ar parduoti be em s; 2) kaip u stat  sodybas gal jo imti tik valstie iai. V liau buvo
prid ta dar tre ia s lyga, kad valstie kiai negali b ti skaldomi  ma esnes dalis kaip po 6 margus.
 Be emiai gavo sklypelius i  valstybini , ba nytini , tu  ir kitoki emi . Valstie emi
pasiskirstymas 1864 m. buvo toks: iki 3 marg  buvo 15 proc., iki 15 marg  – 41 proc., daugiau kaip 15
marg  – 40 proc. em s i pirkimo i  valstie  nebuvo reikalaujama, o dvarininkams buvo atlyginta i
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taip vadinamo pad s, em s ir kit  mokes . Jiems buvo atlyginama ir tam tikrais likvidaciniais
lak tais, duodan iais 4 proc. pelno, i perkamais per 42 metus. Buvo panaikinta dvarinink  jurisdikcija
(vaitavimas).
 1867 m. sausio 13 d. i  Var uvos generalgubernatoriui pavald ios Augustavo gubernijos (iki
1837 m. – vaivadija) iaurini  apskri  buvo sudaryta Suvalk  gubernija; nuo tol U nemun  vadinama
Suvalkijos vardu.

8.4. Kaim  skirstymas vienkiemiais siekiant vesti in

 Tvarkant in o vedim  valstybin se em se ir majoratuose (tai valstybiniai dvarai, kuriuos
pospolitos karaliai (v liau Rusijos carai) buvo dovanoj  bajorams (rus  didikams) valdyti

paveldimai be teis s tuos dvarus smulkinti, keisti ar parduoti), valstie iai tur jo gauti em , suskirstyt
 vienkiemius. em  (dirvos, pievos, dar ai) tur jo b ti duodama viename sklype, o ganyklos gal jo

ti ir bendros. in o mokestis buvo nustatomas pagal em s r . Ji buvo suskirstyta  4 r is (gera,
vidutin , bloga ir labai bloga). Pagal tai buvo nustatoma rentos norma.  Tai dav  prad  naujiems
em tvarkos darbams. 1843 m. Rusijoje buvo i leistas „ emi  rib statym  rinkinys“.  Pagrindiniai

matinink  darbai buvo emi  matavimas ir apra ymas, vairi  plan  sudarymas, nam , tilt  bei kit
objekt  statybos ir keli  tiesimo projekt  bei s mat  sudarymas. iuos darbus vykd  apskri
matininkai (pagal gubernij  matinink  paskirtas u duotis) ir gubernij  brai ykl  darbuotojai.
 Pagal 1841 ir 1847 m. instrukcijas valstie em s skirstymo vienkiemiais tikslas – pa alinti
alingus em s kiui r ius ir sudaryti kiekvienam vienkiemiui kiniu po riu patogias ribas.

Skirstant  vienkiemius kartu buvo naikinami kaimo ir dvaro emi siterpimai. Matavimo darbus atliko
em s savinink  kviesti matininkai, kurie dar  menzulines nuotraukas masteliu 1:5000 ir r si

topografinio tinklo pagrindu. Visi teisiniai dokumentai apie em s naudojimo pakeitimus buvo
tvirtinami, registruojami ir saugomi.
 Kaim  skirstymas vienkiemiais pirmiausia prasid jo U nemun je apie 1820 m.. R in
em valdos sistema feodalizmo laikotarpiu buvo b dinga beveik visai Lietuvai. Tik emaitijoje kartu

gyvavo ir vienkiemin  sklypin  sistema. emaitijoje valstie  vienkiemius pirmasis i skirst  Oginskis,
liau – Pliateris ir kiti dvarininkai. Be to,  vienkiemius ia buvo i skirstyti ir keli valstybiniai kaimai,

nes i nuomoti emes u in in  mokest   dvarininkams buvo naudingiau. Skirstymas  vienkiemius
emaitijoje nebuvo reglamentuojamas kokiais nors statymais. Kadangi ia tr ko matinink , tai

sodybos ia buvo i stytos netvarkingai. Be to, buvo palikta pror , liko daug bendros nuosavyb s
em s, nelikviduotos bendros kaimo ganyklos, daugelis valstie  tur jo servitutus ir bendras ganyklas

su dvarais. V liau d l to tarp valstie  ir dvar  kildavo teismini  gin .
Vienkiemiai plito jau iki baud iavos panaikinimo, ypa  Tel , Raseini , Ma eiki , Kretingos

ir Taurag s apskrityse. tak  vienkiemi  k rimuisi, kaimo sodyb  skai iaus ir j  i stymo kitimui
gal jo tur ti ir I do r  1808 m. baland io 23 d. instrukcija valstybini  dvar  revizoriams. Joje
sakoma: „ Jeigu kur yra pakankamai em s, o eimose ma a darbinink , kitose gi j  per daug ir
nelygiai nustatytas la as, tada j  sutikimu, kad em  nestov  tu ia, paskirstyti j  kiek galima
lygiau“.

Ta iau br stant baud iavos krizei kaim  ir vienkiemi  skai iaus did jimas l jo. Tai s lygojo
baud iavos aplinkyb , kad kuo ma iau dvarininkas tur s baud iaunink em s, tuo ma iau reformos
metu reik s jiems atiduoti. Kadangi su reformos statymais dvarininkai susipa ino prie  jos
paskelbim , tai dar prie  reform  prasid jo valstie  nuvarymas nuo em s. Tokiu b du daug jo
„laisv moni “. Kiekvienas dvarininkas buvo suinteresuotas tur ti kuo ma iau baud iaunink .
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8.5. Valstie  atleidimo i  baud iavos em s reforma

 XIX a.  viduryje padid jo feodalin s – baud iavin s sistemos kriz . Prasid jo dvaro kio
smukimas, kur  sustiprino epidemijos ir nederliai. Pl toti dvarinink  tapo ne manoma.  Santvarkos
kriz  privert  caro vyriausyb  prad ti ruo ti baud iavos panaikinim . Tai padiktavo ekonomin  raida –
baud iava trukd  kapitalistiniams santykiams. Tuo metu vald s Rusijos caras Aleksandras II ir
vyriausyb , kuri  sudar  rus  bajorai, politiniais sumetimais nutar  baud iavos panaikinim  prad ti
nuo lietuvi  gubernij  – Vilniaus, Kauno ir Gardino. Tikslas buvo pakirsti lenk  ir lietuvi  bajor
tak  ir susieti valstie  viltis su vyriausyb s politika. Valstie  reforma buvo rengiama

vie pataujan ios klas s atstov  ir tur jo saugoti j  interesus. Valstie  i laisvinimas su eme tur jo
panaikinti sukilim  pavoj  ir u tikrinti emvald kinius interesus. Aleksandras II 1857 m. gruod io
2 d. reskriptu (caro lai kas valdiniams) kreip si  Vilniaus generalgubernatori  d l reformos. Lietuvos
dvarininkai si priemoni , kad jiems likt  valstie em . Valstie iai naudot em  laik  savo
nuosavybe ir siek  nusikratyti dvarinink  vald ios ir baud iavini  prievoli . Vyko bruzd jimai.
Nor damas i vengti revoliucinio sprogimo, 1861 m. kovo 3 d. (vasario 19 d.) caras Aleksandras II
pasira  manifest  ir statymus, kurie naikino baud iav , skelb  pagrindines reformos s lygas.
Valstie iai gavo pilie  teises – asmens laisv  ir teis  tvarkyti savo turt , pasirinkti versl , sudaryti
sutartis, spr sti eimos klausimus. Buvo vesta valstie  savivalda (keli kaimai sudar  seni nij , kelios
seni nijos – vals ). Iki 1861 m. pabaigos Vilniaus gubernijoje buvo steigta 1479, Kauno – 1033
seni nijos. em  liko dvarinink  nuosavybe. Valstie iai gavo sodybas ir sklypus, kuriais naudojosi
reformos paskelbimo metu (9 metus valstietis negal jo atsisakyti ios em s, o i sipirkti gal jo tik
dvarininkui leidus; i sipirkti valstie iai gal jo tik sodybas).Valstie iai buvo i laisvinti nuo asmenin s
priklausomyb s dvarininkui,  tur ta em  palikta jiems nuolatiniam naudojimui u  nustatytas prievoles.
Buvusi  baud iaunink  santykiams su dvarininku tvarkyti buvo i leisti „Bendrieji nuostatai“, taikomi
visai Rusijos imperijai. Lietuvoje buvo kieminis em s valdymas, o ne bendruomeninis, kaip
centrin se gubernijose, tod l buvo i leisti „Vietiniai nuostatai“. Visos em s savininku, valstie io
laikinu glob ju ir teis ju dvejus metus liko dvarininkas. Valstie iai gavo teis  i sipirkti vien savo
sodybas, o lauko em  tur jo naudoti u  sen sias prievoles. Skirtin em  tur jo apr pinti valstie io
eim  , kad ji gal  atlikin ti prievoles dvarininkui (la  ir in ) bei valstybei. Iki sklyp  i sipirkimo

valstie iai vadinosi laikinaisiais prievolininkais ir tik po i sipirkimo tur jo tapti valstie iais savininkais.
Skirtin em  valstie iai gal jo i sipirkti tik dvarininkui sutikus arba jam reikalaujant. I sipirkti pad jo
valstyb . Ji dvarininkui sumok davo 80 proc. nustatytos i perkamos em s kainos. V liau  sum
valstie iai jai tur jo gr inti per 49 metus. Numatant skirtinio sklypo i pirkos dyd , metini  prievoli
vert  buvo prilyginama 6 proc. visos skirtin s em s vert s; 20 procent  visos sumos valstietis tur jo
sumok ti i  karto, o likusiai  buvo suteikta paskola. Taigi ir po baud iavos panaikinimo valstie iai liko
priklausomi nuo dvar . Tod l jie aktyviai dalyvaudavo sukilimuose. Po 1863 m. sukilimo caro
vyriausyb  i leido statym , kuriuo laikinai panaikino baud iavin  valstie io pad , 20 proc. suma ino

perkamuosius mokes ius. Buvo i pirkti tokie vienam kiemui plotai: Vilniaus gubernijoje – 14,7,
Kauno – 19 de imtini  (1 de imtin  – l,09225 ha).
  Valstie  i laisvinimas su eme tur jo panaikinti sukilim  pavoj  ir u tikrinti kinius
emvald  interesus. Nebuvo numatyta, kiek kuriam valstie iui skirti em s. Ta iau galima i skirti

kelet  grupi  pagal sklyp  dyd : did iausi buvo vieno masyvo nusigyvenusi kt  ar laisv moni
kiai. Daugiausia pasitaikydavo ki  nuo 4 iki 20 kiem , kurie sudar  gyvenviet . ia em  pagal

kokyb  buvo padalinta  kelet  sklyp  ir kiekvienas valstietis tur davo juose po r , kuri  ilgis kartais
davo po 1 – 2 km, o plotis nesiekdavo 15 – 25 metr . Tre iai grupei priklaus  patys ma iausi

sklypai, kurie buvo i tyti u  sodybini  sklyp  rib . i reforma sudar  s lygas dvarininkams atimti i
valstie  dal  anks iau j  valdyt emi , o padid jusios prievol s vir ijo ekonomines valstie
galimybes. Taip pat pirmoje vietoje buvo i kelta ne prekin  darbo produkto forma, o prekin  darbo

gos forma.
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 1863 m. sukilimas pakeit  carizmo politik  valstie  klausimu. Vyriausyb  buvo priversta
padaryti nuolaid , ta iau i  esm s ribotos agrarin s politikos nepakeit . Nebuvo gilinamasi d l
konkre  valstie  sklyp  norm . Taip pat valstie emi  atribojimas nepanaikino valstie  ir
dvarinink emi siterpimo vien  kitas. Nebuvo sprend iama d l emi  plot  suskaidymo r iais.
Atribojimas buvo suprantamas tik kaip valstie emi  atskyrimas nuo dvarininko emi . Atribojimo
planuose buvo parodomos viso kaimo valstie  skirtin s em s ir dvarininko em s ribos. Valstie
kiem  sklypai nebuvo atskiriami vienas nuo kito. V liau kaim  rib  neapibr tumas dar si vis
painesnis d l valstie eim  dalijimosi. Reforma vyko l tai, nes tr ko matinink . Apskrityje dirbdavo
4 – 5 matininkai. Da nai gubernijos brai ykla versdavo taisyti ar perdaryti sudarytus planus, laikydama
juos netiksliais. U  darbus b davo mokami sutartiniai atlyginimai. Sprend iant gin us tarp dvarinink ,
buvo palaikoma ta pus , kuri daugiau mok davo.

ios reformos metu em tvarkos u davinys buvo atlikti em s matavimus visose valstie
em se, atribojant jas nuo dvarinink emi  ir teisinti ios em s sklyp  priklausomyb . Matavimo

metu matininkai kartu su liustracijos komisijomis, tikslindavo kaim  ir em s vald  ribas
atsi velgdami em s sklyp  patogum  naudotis, parengdavo planus, nustatydavo servitutus
dvarinink  ir valstybin je em je. em s priklausomyb s forminim  sudar   jos teisinimas
nuosavyb n ( em s plotai, kurie buvo patvirtinti kaip skirtin em  ir kuriuos valstie iai tur jo
palaipsniui lengvinan iomis s lygomis i sipirkti i  valstyb s, taip pat valstie  pirkta i  dvarinink  ir
kit  savinink em ) ir teisinimas naudojimuisi in o (t.y. am inosios nuomos)  teise.

12 pav. 1858 m. suformuoti r iai Kauno gubernijos Novoaleksandrovo vals iaus
 Duset  dvare

          Reformos metu buvo sprend iami ir socialiniai klausimai – dvar  bernai ir kume iai gavo po 3
de imtines skirtin s em s. Reform  reglamentavo 1869 ir 1887 m. statymai bei nuostatai. 1869 m.
kovo 26 dienos statymas reikalavo atriboti valstie io  patikslinant jo ribas ir sudarant plan .
Reik jo i nagrin ti visus valstie  ir dvarinink  savitarpio gin us. D l to valstie  sklypai nebuvo
atriboti iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Iki XX a. prad ios Kauno gubernijoje buvo atribota apie 70, o
Vilniaus – apie 90 proc. visos em s. Atribojimas rei  paskutin  reformos etap , po to em s gin us
jau sprend  ne valstie , bet teismo staigos. Galutinio atribojimo metu reik jo spr sti servitutini
naudmen  klausim .
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Nebuvo i spr stas servitut  (servitutas – tai valstie  teis  dvarinink em se) klausimas.
Kauno gubernijoje servitutines bei bendras su dvarininkais ganyklas tur jo 42 proc. vis  valstie
kiem . Servitutai ir bendrosios ganyklos gal jo b ti padalytos ar kitaip panaikintos dvarininkams ir
valstie iams geranori kai susitarus. Ta iau tai atlikti buvo sud tinga, nes nebuvo ai ku, kurias ganyklas
laikyti dvaro, kurias – kaimo, o kurias – bendromis. Nors i pirkos aktuose ir buvo pripa inta valstie
teis  servitutus, ta iau nebuvo aptartos nei j  ribos, nei naudojimosi s lygos. Tai leido dvarinink
savivalei plisti. Baud iavos s lygomis dvarininkui buvo naudinga apr pinti valstie ius ganyklomis, nes

liau jie pad davo apdirbti dvarininko laukus. Kai jiems tai tapo nenaudinga, nu mus derli  laukai
buvo suariami kuo anks iau, o pievos ienaujamos kiek galima v liau. Tai buvo daroma, kad valstie iai
negal  ganyti ra ienose ir nu ienautose pievose. U  servitutini  teisi  atsisakym  valstie iai gal jo

ti atlyginami. Vyriausyb , nor dama pad ti dvarininkams, 1892 m. pri statym , kad valstie
servitutin ms teis ms likviduoti u teka dviej  tre dali  suinteresuot  valstie  pritarimo. Dvarinink
siekimas i  valstie  atimti ias teises ir gin ai d l to buvo daugelio valstie  bruzd jimo prie astis.
 1864 m. pavasar , kai sukilimas jau buvo beveik nuslopintas, buvo priimta rusifikatori ka LDK
istorijos koncepcija,- rus  prad  atk rimo programa.  program  patvirtino caras Aleksandras II.
Vakar  kra tas buvo paskelbtas „nuo am “(„iskonno“) rus eme.
 Katalikams bajorams buvo u drausta pirkti parduodamus dvarus, o daugelis konfiskuot  dvar ,
neatsiradus pirk  i  rus  dvarinink  tarpo, buvo i dalijami i  Rusijos perkeliamiems valstie iams.
Katalikams buvo ribojama teis  gauti kredit , pirkti em , nuomoti valstybines fermas. Vilniaus
generalgubernatoriaus 1885 m. aplinkra iu buvo nustatyta, kad valstie iai katalikai gali pirkti em s
tik tiek, kad skirtin  ir pirktin em  kartu nesudaryt  daugiau nei 60 de imtini  (apie 61 ha). inoma,
daugelis valstie  ir nepaj sigyti tokio em s kiekio, ta iau tai buvo viena i  rusifikacijos
priemoni , 1901 m. teisinta netgi statymu. Be emiams bajorams u  per jim  sta iatikyb  buvo
adama leisti apsigyventi i do em se ir suteikti pa alp  ir kit  lengvat .

 Siekdama susilpninti Lietuvos dvarinink  pozicijas, administracija ne tik konfiskavo vis
aktyviai sukilim  r musi  dvarinink emes, bet ir visus lenk  kilm s kra to dvarininkus apd jo
kontribucija 10 proc. nuo pelno. 1,5 – 2,5 procento rinkliava nuo pelno kaip pagalba vyriausybei buvo
apd ti ir rus  bei vokie  kilm s dvarininkai. i rinkliava dav  caro vald iai papildom  l  i laikyti
kra te didel  kariuomen , policij , geriau apmokam  administracij  bei finansuoti rusifikacin  politik .
Ypa  energingai i sistema buvo diegiama pirmaisiais metais po sukilimo generalgubernatoriaujant
Muravjovui (1863 – 1865). Itin skaud iai Lietuvos mones nepriklausomai nuo luomin s ar turtin s
pad ties paliet  generalgubernatoriaus sakymu vestos kontribucijos. Pati did iausia sankcija buvo
em s konfiskavimas. Vien Kauno gubernijoje iki 1863 m. liepos m nesio buvo konfiskuoti 1515

neturting  bajor  ir 279 valstie kiai. Lietuvos dvarinink  pad tis pasidar  sunkesn  at mus i  j
teis  naudotis privilegijuotu kreditu Bajor em s banke.
 1865 m. gruod io 10 d. statymas draud  ne rus  kilm s asmenims pirkti em , j  dovanoti,

ra yti testamentu. Buvo palikta tik tiesiogin  paveld jimo teis . Vyriausyb s tikslas buvo i pl sti
rus em vald  iki 2/3 visos priva ios em s. Buvo nepageidaujama taip pat, kad dvarinink em
atitekt  valstie iams.
 Valstie  reforma nepaliet  valstybin s mokes  sistemos. Be i pirkimo mokes  valstie iai
tebemok jo  pagalv s mokes ius, atlikin jo vairias nat rines prievoles. Sunki feodalin  rekrut
prievol  buvo panaikinta tik 1874 m., vedus visuotin  karo prievol .

8.6. Valstie  atleidimo i  baud iavos reformos vertinimas

 XIX a. daugelyje Europos ali  vyko valstie  i silaisvinimo procesas. „Valstie
silaisvinimo“ s voka rei kia tris pagrindines valstietijos reform  kryptis: 1) valstie  atleidim  nuo

prievoli , 2) bendr  naudmen  padalijim ; 3) ariamos em s sujungim  didelius dirbamos em s
kompleksus naudotis vienai didelei bendruomenei. Dvarininkai ir stambieji emvald iai tapo paprastais
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em s savininkais, baud iauninkai – laisvaisiais valstie iais arba laisvais em s kio darbininkais.
Besiklostan ius vykius l  ekonomin  – politin ali  pad tis. Prad jus agrarines reformas buvo
atvertas kelias modernizuoti valstybes ir visuomen . Kadangi priklausomyb  nuo bendruomen s ir
emvald io kliud em s kio pl trai, atsirado si lym  keisti feodalin  sistem . Viena svarbiausi

numatyt  reform  – individualus kininkavimas, kurio s lyga buvo asmenin s veiklos laisv . Nauji
statymai skelb  valstie , kaip ir kit  valstyb s pilie , lygyb  prie statym , suteik  jiems laisv

persikelti  kit  viet , pasirinkti profesij , taip pat panaikino hierarchin  suskirstym  pagal luomus.
laisvinta nuo baud iavin s priklausomyb s ir diskriminuojan  prievoli  Europos valstietija tapo

takingu visuomen s luomu, turin iu savo politini  ir ekonomini  interes , pripa stam  ir modernioje
XX ir jau XXI a. pramonin je visuomen je.
 Lietuvoje po baud iavos panaikinimo ir valstie  reformos valstie iai tapo pilie iais ir em s
valdytojais. Feodalin s em valdos monopolis suiro. alia dvarinink  priva ios em s atsirado kita
em s nuosavyb s r is – valstie  skirtin em .

i reforma, lietusi Lietuvos priva  dvar  valstie ius, bendrojo skirtin s valstie em s ploto
nepakeit . Valstie iai gavo daugma  tiek pat sodybin s, ariamosios em s ir ienaujam  piev , kiek
naudojo iki reformos. em s i pirkimo kaina buvo nustatyta iek tiek ma esn  negu rinkos. Iki 1870
m. galutinai buvo patvirtinta em s i pirkimo akt  d l 91,5 proc. visos Vilniaus gubernijos skirtin s
em s ir tik d l 47,7 proc. – Kauno.

 Valstybiniai valstie iai septintojo de imtme io prad ioje tebebuvo in ininkai, net
administraciniu po riu priklaus  kitiems vals iams negu dvarinink  valstie iai. Jie em  i sipirko
lengvesn mis s lygomis negu priva  dvar  valstie iai. Ta iau dvarininkams liko did iuliai plotai –
XX a. prad ioje Kauno gubernijoje bajorams priklaus  40,6, lietuvi kose Vilniaus gubernijos
apskrityse – 32,8 proc. ir lietuvi kose Suvalk  gubernijos apskrityse – 24,7 proc. visos em s.

em tvarkos u davinys buvo i matuoti valstie em , atribojant j  nuo dvarinink  ir
valstybini emi , ir teisinti em s sklyp  priklausomyb . Tai em s plotai, kurie tur jo b ti
patvirtinti kaip skirtin em  ir kuriuos valstie iai tur jo laipsni kai lengvatin mis s lygomis i sipirkti

 valstyb s, taip pat valstie  pirkta em  i  dvarinink  ir kit  savinink em , kuri  reik jo teisinti
am inosios nuomos teise – in u.
 Reformos sudar  palankias s lygas kapitalizmo raidai. 1863 –  1864 m. statymais buvo
nutraukiami feodaliniai santykiai, ir dvarininkai tur jo pertvarkyti savo  kapitalisti kai.

9. EM S SANTYKIAI XX AM IAUS PRAD IOJE

Nuo XX a. prad ios kapitalizmas Rusijoje eng  savo auk iausi  ir paskutin  raidos pakop .
Paa tr jo socialiniai – politiniai bei tautiniai prie taravimai. Prad tos skleisti radikalios
socialdemokratin s id jos. Lietuvoje carizmas pagaliau tur jo nusileisti nacionalinei kovai u
iniasklaidos atgavim , ir 1904 m. j  v l lietuviai prad jo leisti sava kalba. Jud jimas, prad ioje

rei sis kova u  lietuvi  kalbos teises mokyklose ir savivaldyb se, per jo ir  ekonomin  srit . 1900 –
1903 m. pasaulin  ekonomin  kriz  stipriai paliet  kra to pramon . Neigiamai j  veik  1904 –1905 m.
Rusijos karas su Japonija, nutr ko ekonominiai ry iai su kai kuriomis u sienio alimis.
 Sud tinga kapitalizmo raida buvo ir em s kyje. Dvarinink em valda i liko nepakitusi. Caro
vald ia ir toliau neatsisak  dvarinink  „globos“ valstie iams. Bajor  dvarinink  vaidmeniui kaime
sustiprinti caro 1903 m. gruod io 14 d. saku Vilniaus ir Kauno gubernijose buvo paskirti zemskiniai
vir ininkai, kurie per  taikos tarpinink  ir net taikos teis  funkcijas. Ta iau nesulaikomos
visuomenin s ekonomin s raidos, revoliucinio jud jimo spaud iama caro vyriausyb   tur jo keisti
agrarin s politikos kurs , ie koti socialin s atramos. Jau 1905 m. buvo panaikinti suvar ymai vietos
valstie iams pirkti em . Nuo 1907 m. i  valstie  nustota imti i perkamuosius mokes ius. Caro
administracija nebesiek  i laikyti nedalomus valstie kius, vadinamus kiemais, kurie tur jo
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garantuoti tvarking  i perkam  mokes  mok jim . Valstie iai gal jo teisinti skirtin s em s
pasidalijim  (fakti kai j  jau buvo pasidalij ).
 Nors baud iava Lietuvoje buvo panaikinta prie  kelet  de imtme , bet em  liko
sukoncentruota nedidelio dvarinink  skai iaus rankose. Vien tik Kauno gubernijoje, kuri ap
didesni  dabartin s Lietuvos dal , dvarininkams priklaus  40,6 proc. visos dirbamos em s. Toks
em s valdymas ir tvarkymas nebepatenkino praturt jusi  valstie , kurie siek gyti daugiau emi .

Did jo nepasitenkinimas ir tarpe smulki  valstie , ypa  d l baud iavini  liekan  kaime. Valstie iai
reikalavo i  dvarinink  gin ytin , servitutini emi , savavali kai naudojosi iomis em mis, kirto
mi . J   kolektyvin se peticijose prad jo kelti administracijai reikalavimus apr pinti eme be emius
bei ma emius i  dvarinink  ir valstyb s vald . Prad ta masi kai boikotuoti valstybinius mokes ius.
Vals  sueig  nutarimuose atsirado reikalavim  apkarpyti dvarus arba juos visi kai nusavinti ir
sudaryti em s fond  be emiams ir ma emiams apr pinti.

sdinta 1905 – 1907 m. revoliucini vyki  caro vyriausyb  prad jo siekti s jungos su
stipriaisiais kaimo kininkais. Jos interesams ir buvo rengiama agrarin  reforma. Jai vykdyti 1905 m.

em s  kio ir valstyb s turt  ministerija buvo perorganizuota  Vyriausi em s tvarkymo ir em s
kio valdyb . Valdybos darb  atliko trys staigos: Valstyb s em s turt  departamentas, em s

pagerinimo skyrius (melioracijos reikalams)  ir Kolonizacijos valdyba.

9.1. Stolypino em s reforma

 1906 – 1910 m. caro vyriausyb  paskelb  svarbi  valstie  skirtin s em valdos reform ,
gavusi  Piotro Stolypino, Ministr  tarybos pirmininko, vard . Tai atgyvenusio em s naudojimo b do
– priverstinio trilaukio r iniuose kaimuose – keitimas  vienkiemin kininkavimo sistem . Ji buvo
paskelbta 1906 m. lapkri io m n. Valstyb s D mos saku, kuris 1910 m. bir elio m n. tapo statymu.
Juo remdamasis em s bankas prad jo supirkin ti dvar emes ir pardavin ti jas valstie iams. Ten, kur
Rusijoje buvo bendruomeninis valstie em s valdymas, jis buvo panaikintas.  Kaim
bendruomen ms buvo suteikta teis  priimti sprendimus d l kaim  skirstymo vienkiemiais, atskiriant
kiekvienam valstie iui jo priva em . Vienkiemiais skirstymosi klausim  kiekvienas kaimas sprend
atskirai. Jei du tre daliai kaimo valstie  nuspr sdavo skirstytis, nutarimas tapdavo privalomas
visiems. Reformos vykdym  reguliavo 1911 m. i leisti em tvarkos nuostatai.

 Dar 1905 m. em s kio ir valstyb s turt  ministerija buvo perorganizuota  Vyriausi em s
tvarkymo ir em s kio valdyb . Valdybos darb  atliko trys staigos: Valstyb s em s turt
departamentas, em s pagerinimo skyrius (melioracijos reikalams) ir Kolonizacijos valdyba. Vietose
em s tvarkymo darbus tur jo atlikti gubernij  ir apskri em tvarkos komisijos.

emi  tvarkymas vyko dviem kryptimis. Vienu atveju tebuvo panaikinami r iai, ir kiekvienam
valstie iui em  buvo skiriama viename sklype. is emi  matavimas minimas radialinio skirstymo
vardu. Buvo stengiamasi j  i matuoti taip, kad ji nors siauru plotu prieit  prie sodybos. Trobesiai buvo
paliekami senojoje vietoje, bet valstietis, jei jis to pageidaudavo, gal davo persikelti ir  nauj  sklyp .
Tokiu skirstymu vargingieji valstie iai buvo labiau patenkinti. Antroji kryptis jau buvo susijusi su
sodyb  i limu i  senosios kaimaviet s. iuo atveju senasis kaimas buvo ardomas visi kai arba i
dalies. Da niausiai jame likdavo 5 – 6 sodybos, kurioms ir em  buvo i skiriama ia pat. Norin  likti
senojoje kaimaviet je b davo daugiau negu i sikelti. Tokie sklypai buvo vertinami brangiau negu
naujoje vietoje arba suma inami.  naujuosius sklypus da niausiai tekdavo keltis smulkiesiems
valstie iams.
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13 pav. iauli  apskrities eimelio vals iaus Batrusi  kaimo skirstymo vienkiemiais planas,
sudarytas 1907 m. (Radialinio skirstymo b das – vienkiemiai suprojektuoti prie buvusi  sodyb )

 Lietuvoje reforma buvo vykdoma 1907 – 1914 m. Ji rei si daugiausia jau anks iau be caro
vald ios iniciatyvos prasid jusiu kaim  skirstymu  vienkiemius. Per  laikotarp  Vilniaus ir Kauno
gubernijose i skirstyta  vienkiemius apie 2,5 t kst. kaim   (apie 20 proc. bendro j  skai iaus, 0,6 mln.
ha ploto). I skirstyta buvo 717 Vilniaus ir 1743 Kauno gubernij  kaimai. Tai sudar  Vilniaus
gubernijoje 15 proc., o Kauno – apie 24 proc. vis  kaim . is procesas ypa  spar iai vyko Kauno,
Trak , Panev io, Zaras  apskrityse, kuriose buvo i skirstyta nuo 25 iki 50 proc. vis  kaim . Taip pat
skirst si kaimai Latvijos pasienyje, ven ioni  apskrities vakarin je dalyje ir iaur s rytus nuo
Alytaus – apie Butrimonis, Jiezn , Puni . Skirtingais metais vienkiemiai k si skirtingais tempais.
Spar iausiai k si 1913 m., kai buvo sukurta daugiau kaip 9 t kstan iai vienkiemi . Ta iau po 1913m.
vienkiemi  k rimas sul jo, o dauguma sodyb , numatyt  i kelti  vienkiemius 1913 – 1914 m., taip ir
liko senuosiuose kaimuose, nes dauguma vyr , padid jus tarptautinei tampai ir prasid jus Pirmajam
pasauliniam karui, buvo pa aukti  kariuomen .

14 pav. Taurag s apskrities Vainuto vals iaus Au bikoni  kaimo skirstymo vienkiemiais planas,
sudarytas 1908 m. Sklypai suprojektuoti prie kaimo sodyb . 3a sklypas yra nekompakti kos formos
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 Buvo naikinama XVI a. valak  reformos nustatyta valstie em tvarka: r iai, tarpur iai,
lauk  i tymas. Kartu skirstant  vienkiemius buvo naikinami valstie emi siterpimai kit
savinink em se, naikinamos bendros ganyklos. Taip pat buvo nustatomos formalios ribos tarp
valstie  ir priva  savinink emi . Kadangi 1911 m. gegu s m n. statymas kininkams nesutikus
neleido traukti sodybini emi  skirstom  plot , tai daugelyje kaim  buvo atliktas tik dalinis em s
tvarkymas, o trobesiai buvo palikti vietoje. B davo, kad valstie iai prie indavosi skirstymui 
vienkiemius. Ypa  didel  nepasitenkinim  reik davo ma emiai valstie iai, kurie netur jo l
trobesiams perkelti, be to gaudavo ma  bendr  kaimo naudmen  dal , nes jos buvo skirstomos
proporcingai pagrindinio sklypo dyd iui. Valstie iai atkakliai prie inosi em s permatavimui,
siki davo policija. Daugiausia toki  bruzd jim  kilo skurdesn je Ryt   Lietuvoje.

 I  kit em tvarkos komisijos darb  pa ym tina tai, kad ji panaikino Kauno gubernijoje 7335
ha em s siterpim  tarp valstie  ir priva em s savinink . Buvo i skirstyta 12548 ha bendr
ganykl  ir kit  bendro naudojimo emi . Nors servitut  buvo daug, bet jie nebuvo likviduojami, nes to
nenumat statymas.

em s tvarkymas pasirei  tuo, kad kaimo teritorijoje pirm  kart  prad ti sudaryti
em tvarkos projektai geodezini  matavim  metu parengtoje kartografin je med iagoje. Matininkas

nustatydavo em s naudojimo teises, i matuodavo pertvarkomos kaimo teritorijos ribas ir nustatydavo
faktin em s valdym , vertindavo em , parengdavo em s sklyp  i stymo projekt . Po
apsvarstymo ir suderinimo su em s savininkais, buvo pa enklinama vietov je, parengiami duomenys
em s nuosavybei juridi kai registruoti. Matininkas sprendimus priimti gal jo tik tuomet, jei

pritardavo kaimo em s savinink  susirinkimas. ios reformos metu buvo perskirstomas priva ios
em s i stymas beveik nekei iant jos ploto. Valstie iai, ple iantys savo kius, gal jo nustatyta

tvarka em  pirkti ar nuomoti i  valstyb s, dvarinink  ar kit em s savinink  ne em s reformos
metu.
 Stolypino reforma visi kai nepaliet  U nemun s, nors visi statymai leido ir U nemun s
valstie iams skirstytis savaranki kai. Ta iau nei skirstyt  kaim  ir ia buvo.  1912 m. bir elio m n.
buvo i leistas statymas, kuriuo buvo nustatyta, kad Lenk  karalyst s gubernijose, taigi ir Nemuno
kairiakrant je Lietuvoje, em tvarkos darbai gal jo b ti atliekami ir nelaukiant em tvarkos komisij
steigimo. J  funkcijas ia tur jo atlikti valstie  reikalams kurtos staigos ir apskri  komisarai.

 Skirstymasis vienkiemiais stiprino socialin  diferenciacij  kaime. I skirstymas vienkiemiais
buvo naudingas stambi ki  valstie iams. Persikeliantiems  vienkiemius valstie iams em tvarkos
komisijos buvo pareigotos teikti nepal kanines paskolas 15 met  arba teikti pa alpas. Stolypino
reforma skatino sukurti stipr kinink , perkeliant j  kapitalistines kininkavimo v es, teikiant jam
agronomin  pagalb . Buvo steigiami jav  valymo punktai, propaguojamas per jimas  prie daugialauk s

jomainos, remiama gyvulininkyst , pradedamos steigti pienin s. em tvarkos komisijos, teikdamos
agrotechnin  pagalb , palaik  ry ius su em s kio organizacijomis ( em s kio draugijomis,
rateliais).
 Pertvarkant valstie em s  kapitalistiniu keliu, svarbus vaidmuo teko Valstie  bankui.
Jam buvo suteikta teis  savaranki kai pirkti priva ius dvarus (daugiausia bajor ). Tokiu b du
Valstie  bankas i  kredito staigos buvo paverstas naujos agrarin s politikos rankiu teikti pagalb
dvarininkams patogiomis s lygomis superkant j  dvarus. Valstie  bankas Rusijos pakra iuose, taigi
ir Lietuvoje, buvo skirtas ir rusifikacinei kolonizacijai. Nuo 1907 m. rus  gyventoj  kolonizacija 
Lietuv  padid jo. Nuo 1906 iki 1914 m. bankas vien tik Kauno gubernijoje per savo skyri  Kaune gijo
71 dvar  su 57540 de imtini em s. 1148 rus  naujakuri eimos  buvo apgyvendintos 23479
de imtin se em s. Rus  kolonijas buvo stengiamasi padaryti rusifikacijos centrais, steigiant jose
rusi kas mokyklas, cerkves. em tvarkos komisijos teik  rus  kolonistams visokeriop  pagalb ,
sklypai jiems buvo suteikiami 3 met  nuomai. V liau jie gal jo gauti nuosavyb s dokument . Nuoma
buvo nustatoma beveik perpus ma esn  u  vidutin s em s nuom  Kauno gubernijoje. Kolonistams
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buvo teikiamos 4,5 proc. paskolos. Lietuvos valstie iams, be emiams ar ma emiams tokios patogios
em s sigijimo s lygos nebuvo prieinamos.

 Stolypino reforma ir Valstie  banko veikla pad jo susidaryti bei sustipr ti kapitalistinei
vir nei Lietuvoje ir tuo sustiprinti po 1861 m. prasid jus  kapitalistini  santyki  pl tojim  kaime.
Reforma paspartino valstie  socialin  diferenciacij , sudar  s lygas naujiems em s kio augalams
plisti, savaranki kam kininkavimui, pad jo tvirtinti kaime kapitalizm . i reforma – tai antrasis po
baud iavos panaikinimo kelio valymas kapitalizmui. Ji dar labiau nusmukd  smulkiuosius valstie ius,
visi kai nei sprend  be emi  apr pinimo eme klausimo. Kaimo pertvarkymo po riu reforma
gerokai padidino vienkiemi  skai . Valstie iai prie inosi i naudojimui tradicin mis formomis (kirto
dvarinink  mi kus, ienavo j  pievas ir pan.). D l nedarbo ir valstie  turtin s diferenciacijos
spart jimo did jo emigrant  skai ius i  Lietuvos (1908 – 1912 m.  JAV emigruodavo kasmet
vidutini kai 16,6 t kst. lietuvi ).

9.2.  Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metu

 1914 m. prasid s Pirmasis pasaulinis karas labai greitai pasiek  Lietuv . Beveik i tisus metus
ia vyko m iai. 1915 m. vis  Lietuvos teritorij  okupavo kaizerin s Vokietijos kariuomen . 1915 m.

rugpj io 18 d. buvo u imtas Kaunas, o po m nesio – Vilnius. Okupuota Rusijos vakarin  dalis buvo
padalinta  administracines sritis. Lietuvos srit  sudar  2 miest  ir 32 kaimi kos apskritys. Jas vald
kari kiai – apskri  vir ininkai. Iki karo pabaigos civilin  vald ia  Lietuvoje nebuvo sudaryta. Vis
gyvenimo sri statym   leidimo funkcijas vykd  kariuomen s vadas. 1916 m. spalio l d. buvo
sudarytas Lietuvos kinis planas ir vokie iai jau planingai prad jo eksploatuoti Lietuv . Pirmiausia
karo vadovyb s sakymu i  Lietuvos gyventoj  rekvizicijomis buvo atimami maisto produktai. Buvo
perimami be eiminink  ar be globos palikti bei ne ki kai tvarkomi dvarai. Tokie dvarai buvo
pavedami tvarkyti vokie  karininkams, kurie prievarta vert  apylinki  gyventojus tuose dvaruose
dirbti. Taip pat  dvarus dirbti dar buvo atve amos eimos i  pafront s, lyg ir vykdant savoti
gyventoj  deportacij . Lietuvoje toki  vokie  karinink  valdom  dvar  buvo apie 960 su daugiau
kaip 600 000 ha em s. Vertingesnis dvar  turtas buvo i ve tas  Vokietij . Siekiant i saugoti kius
kolonistams, 1915 ir 1916 m. potvarkiais okupacin  vald ia, grasindama pinigine bauda ar kal jimu,

draud kius pardavin ti arba kitokiu b du perleisti naujiems savininkams. Tai buvo pirmieji
vokie  pasik sinimai  Lietuvos emes.
 Lietuvai Pirmasis pasaulinis karas padar  did iuli  nuostoli . Buvo i kirsti dideli mi  plotai,

ve ti gyvuliai, gr dai, sunaikinti dvarai, vienkiemiai, miesteliai, kaimai.  Rusij  i ve tas valstybini
staig  turtas, kult ros vertyb s. Liko dirvonuoti 16 proc. lauk , dvar em se – 35 proc.

            Okupant  socialin  – ekonomin  politika pavert  Lietuv  Vokietijos aliav altiniu.
 Vokietijos pralaim jimas kare ir revoliucija pa ioje Vokietijoje pakirto okupant  vald
Lietuvoje. Jie nebegal jo toliau valdyti senomis priemon mis ir buvo priversti leisti sukurti lietuvi
vald ios institucijas. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos pos dyje priimtas Lietuvos
nepriklausomyb s aktas, skelbiantis Lietuvos valstyb s atk rim . 1918 m. lapkri io 11 d. sudaryta
Laikinoji Lietuvos vyriausyb . Pasikeit  ir agrarin  politika: gruod io m nes  vokie iai 
perdavin ti dvarus Lietuvos em s kio ir valstybini  turt  ministerijai. Pirmiausia ministerijai buvo
perduoti labiausiai nualinti kiai. I  geresni ki  okupantai nor jo pasisavinti kuo daugiau vertybi .
Atkuriamas dvar kis buvo labai l tai – 1919 m. 31,4 proc. dvar emi  dirvonavo. Dvaruose buvo 57
proc. ma iau gyvuli , negu prie  kar . Dvar kiams atkurti reik jo dideli  kredit .
 Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teritorija sudar  5567 t kst. ha. J  sudar  buvusi Kauno
gubernija, dalis buvusios Vilniaus gubernijos, dalis buvusios Kur o gubernijos, Klaip dos kra tas ir
dalis Kur  mari .
 Vienas pagrindini  Lietuvos vyriausyb s u davini  buvo vykdyti em s reform . Po Pirmojo
pasaulinio karo agrarinis klausimas buvo aktualus Ryt  ir Vidurio Europoje. 1918 – 1921 m. agrarinius
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pertvarkymus prad jo Bulgarijos, ekoslovakijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos,
Vengrijos, Vokietijos vyriausyb s.  vald iose alyse at jusios naujos j gos, perduodamos dal
dvarinink emi  valstie iams, siek  stiprinti savo socialin  atram  kaime, pl sti em s kio gamyb
bei finansin  kapital .

10. EM S SANTYKIAI IR EM TVARKOS DARBAI
LIETUVOJE 1918 – 1939 METAIS

XIX a. pabaigoje – XX a. prad ioje susiformavo dvi kapitalistini  valstybi  koalicijos:
Antant s blokas (D. Britanija, Pranc zija, Rusija ir j  s junginink s Belgija, Serbija, Juodkalnija) ir
Centrini  valstybi  s junga, kitaip dar vadinama Trilyp  s junga (Vokietija, Austrija – Vengrija,
Italija). Senosios did iosios valstyb s jau anks iau buvo pasidalijusios beveik vis  pasaul . Ta iau
valstyb s, kuriose kapitalistin  santvarka susiklost  v liau (Japonija, JAV, Vokietija) prad jo stumti i
pasaulin s rinkos sen  valstybi  kapital  ir prekes. I kilo konfliktai d l Afrikos, Ryt  Azijos,
Artim  Ryt , Elzaso ir Lotaringijos kolonij , d l Balkan . Prireik  i  naujo perdalyti pasaul , ir tam
buvo rastas pretekstas – 1914 m. bir elio 28 d. Bosnijos sostin je Sarajeve nacionalistin s
organizacijos „Mlada Bosna“ narys nu ud  Austrijos – Vengrijos sosto din  ercherzog  Pranci
Ferdinand . Austrija – Vengrija, Vokietijos spaud iama, paskelb  kar  Serbijai. Prasid jo Pirmasis
pasaulinis karas. Vokietija rugpj io 1 d. paskelb  kar  Rusijai, o rugpj io 3 d. – jos s jungininkei
Pranc zijai. Anglija, stojusi ginti ma os Belgijos teisi  nakt  i  rugpj io 4 d.  5 –  paskelb  kar
Vokietijai. Vokietijos „ aibi ko karo“ planas lugo. Japonija taip pat paskelb  kar .

10.1. em s reformos prie astys ir tikslai

em s reforma buvo viena svarbiausi  priemoni kiniam ir ekonominiam atsilikimui bei
socialiniams konfliktams veikti ir politiniam savaranki kumui gyti. em s reformos vykdymo

tinum  Lietuvoje nul ios prie astys: em s stoka, stambiojo em s kio kriz  ir kaim em s
sklyp  naudojimo nepatogumai.
 Visuomen  negal jo toliau taikstytis su sunkiomis feodalizmo liekanomis, kuri  svarbiausia
buvo stambioji feodalin em valda. 1918 m. dvarininkams (450 eim  arba 0,1 proc. ki ), turintiems
daugiau kaip po1000 hektar , priklaus  21,6 proc. vis  Lietuvos emi  (per 1,6 mln.ha). Did iausios
em s valdos daugiausia buvo svetimtau  rankose. 1919 m. duomenimis, 66,4 proc. vis  priva
ki , turin  daugiau kaip po 100 ha, priklaus  lenk  kilm s dvarininkams, 10 proc. –  rus , 6,4 proc.

– vokie , 2 proc. – yd  kilm s dvarininkams. Tik 12,9 proc. toki ki  priklaus  dvarininkams,
laikantiems save lietuviais.
 1919 m. Lietuvos dvarininkams priklaus  apie 1 384 t kst. ha em s, arba 26,2 proc. valstyb s
teritorijos. Vienam dvarui teko vidutini kai po 490 ha. Valstie kiams 1919 m. priklaus  apie 2 932

kst. ha, arba 55,5 proc. visos em s. Valstie io kio ploto vidurkis buvo 15,2 ha.
  Nuo 1861 met  valstie  reformos j  naudojamos em s plotas nedid jo proporcingai

kinink  luomo did jimui. Nors Lietuvoje gana intensyviai veik  Valstie em s bankas, kurio
paskirtis buvo supirkin ti dvaro emes ir perleisti jas valstie iams, ta iau i  tikr  jis vykd  tiktai
kolonizacin  Rusijos vald ios politik  ir em s gaudavo ne vietos gyventojai, bet rusi kos kilm s
at nai. D l toki  nepalanki  s lyg  Lietuvoje ilgainiui atsirado gausus ma emi  ir be emi
luomas. 1919 m. Lietuvoje buvo 57,5 t kst. be emi  ir 41,4 t kst. ma emi  (i  j  iki 3 ha – 24,6

kst., 3 – 6 ha – 16,8 t kst.) valstie ki .
 Po karo daugelyje dvar  gamyba buvo ne manoma be stambi  kapitalini jim , kuri
vyriausyb  d l finansin s suirut s netur jo galimybi  skirti. Apie 90 proc. dvarinink  buvo siskolin
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Valstie , Bajor  ir kit  bank  skyriams. Dalis dvar  ariamosios em s, jei ir buvo dirbama, tai
daugiausia smulki  nuominink  rankomis ir inventoriumi.
 Buvo ir daugiau feodalizmo liekan . Labai svarbi i  j  – em s naudojimo sistema, i likusi nuo
valak  reformos. P. Stolypino agrarin s reformos metu buvo naikinama r  sistema, skirstant kaimus
 vienkiemius. Ta iau 1900 – 1914 m. Kauno gubernijoje  vienkiemius i sik  tik 19 proc. valstie
ki . Didesn je valstie emi  dalyje liko r  sistema ir su ja susijusi trilauk  s jomaina, trukd iusi

vystyti gyvulininkyst , taikyti pa angi  agrotechnik , melioruoti emes. 1919 m. nei skirstytiems
kaimams priklaus  69 proc. valstie em s. Nei skirstytuose kaimuose buvo 3 mln. r .
Vidutini kai  100 ha buvo 191 r is, vidutini kai vienam kiui Lietuvoje teko 19,5 r io, vidutinis

io plotas buvo apie 0,60 ha. Daugiausia r  aptikta Zaras  apskrityje Salako vals iaus Drobi ki
kaime:  viename 9 ha kyje buvo 420 r .
 Lietuvos kaim em s sklyp  naudojimo nepatogumai buvo sen  laik  palikimas. Iki Pirmojo
pasaulinio karo Lietuvoje (be Vilniaus ir Klaip dos kra ) vienkiemiais buvo i skirstyta apie 910

kst. ha em s (3886 kaimai). Pagal em s tvarkymo departamento statistik  1919 m. Lietuvoje buvo
9604  vienkiemius nei skirstyti kaimai (apie 180 t kst. ki ). Nei skirstyt  kaim  ir miesteli  plotas
sudar  1 973,3 t kst. ha.
 Valstie  veikl  taip pat labai sunkino servitutai ir bendrosios ganyklos. 1918 m. Lietuvoje
buvo apie 100 t kst. ha servitut  ir bendr  kaimo bei dvaro ganykl . Dvarininkai da nai pa eisdavo
servitutines valstie  teises. Tod l tiek savaranki ki, tiek valstie iai in ininkai negal jo laisvai
tvarkyti kio, kaip to reikalavo kapitalizmo vystymasis.
 Lietuvoje reik jo nusausinti apie 3,8 mln. ha  em s. Tai buvo manoma padaryti tik atlikus
svarbius em valdos pakeitimus.
 Visos em s reform  suk lusios prie astys nustat  jai dvi veikimo kryptis: pirmoji buvo
susijusi su be emi  ir ma emi em s stokos klausimo i sprendimu – buvo prad ti naikinti stamb s
em s kiai ir parceliuojami dvarai; antroji ap em s tvarkymo srit  –  kaimai buvo prad ti skirstyti

vienkiemiais. em s patvarkymus Lietuvoje nul  pribrendusios politin s, ekonomin s ir socialin s
lygos. Politiniu po riu buvo nepalankiai vertinamas stambusis kis. Beveik visi dvar  savininkai

priklaus  nutaut jusiai Lietuvos bajorijai, kuriai ner jo Lietuvos valstyb s ateitis bei kult rinis ir
kinis alies klest jimas. em s reformos eigoje numatyta politiniu at vilgiu siekti:

1) panaikinti feodalin em s ;
2) patenkinti kaimo moni  reikalavim  apr pinti juos eme, pagerinti be emi  pad ;
3) naikinti dvarinink  luomo ekonomines ir politines privilegijas bei pat  luom ;
4) pa alinti svetimtau em s kolonizacijos pavoj ;
5) sukurti stipr  nauj kinink  sluoksn .

   Ekonominiais sumetimais stambioji em valda Lietuvoje tur jo b ti naikintina. Dvaro kis
praeityje stipr jo tik d l baud iavos santvarkos, kuri  jis pats ir suk . Panaikinus baud iav
dvarininkai neteko neatlyginamo valstie  darbo ir j kis spar iai ekonomi kai smuko. Dvaro kio
kriz  sunkino viso kio paj gum , nes dvarams priklaus  1/3 viso Lietuvos em s kio ploto.
Ekonominiai em s reformos u daviniai buvo tokie:
 l)  dvarams priklaususius gamtos turtus padaryti prieinamus pramonei ir kapitalui;
 2) stambi em s nuosavyb  pakeisti smulki ja, intensyvinant em s kio gamyb  ir darbo
na um ;
  3)  sudaryti s lygas samdiniams virsti savaranki kais kininkais.
 Socialiniu po riu stambioji em valda buvo naikintina tod l, kad buvo didel em s
nuosavyb s nelygyb  tarp kai kuri  pilie . 1919 m. be emiai valstie iai sudar  apie 21 proc. em s

kyje dirbusi  gyventoj , smulkieji valstie iai ir itin smulki em s sklyp  savininkai – apie 25 proc.
Be emiai tapo agrarinio jud jimo varom ja j ga.
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10.2. Agrariniai em s reformos statymai

 Atsik rus Lietuvos valstybei, reik jo sukurti em s tvarkymo institucijas ir parengti tam
teisines normas. Prie  susirenkant Steigiamajam seimui, Laikinoji Vyriausyb  1918 m. gruod io 1 d.
prie em s kio ir valstybini  turt  ministerijos sudar em s reformos komisij . Ji tur jo parengti
em s reformos statymo  projekt . i komisija dirbo iki 1922 m. bir elio l d., kol buvo sudaryta em s

reformos valdyba.  apskritis buvo paskirti  em s kio ir valstybini  turt  ministerijos galiotiniai
(nuo 1922 m. bir elio 1 d. jie vadinosi apskri em s tvarkytojais). Nuo 1919 m. prad ios em s

kio ir valstybini  turt  ministerija buvo suskirstyta  departamentus, steigiant em s tvarkymo ir
matavimo departament .

Vykdant em s reform  reik jo sudaryti em s fond . Svarbu buvo nustatyti, kuriose em se
pirmiausia bus atliekama em s reforma. Pirmasis em s reformos teisinis aktas buvo priimtas
Laikinosios Vyriausyb s 1918 m. gruod io 14 d. – statymas d l majorat  suvalstybinimo. Tai dvarai,
paveld jimo b du nepadalyti, atitenkantys vyriausiajam gimin s atstovui. Majoratus vald  daugiausia
rus  kilm s dvarininkai, i  kuri  Lietuvos valstyb  negal jo tik tis jokios paramos. statymas skelb  –

em s, kurios 1835 m. spalio 4(16) d. ir 1842 m. gruod io 6 d. sakymais buvo pavestos valdyti
atskiriems asmenims, su visu priklausomu turtu pereina valstyb s nuosavyb n“.

1919 m. sausio 9 d. Lietuvos socialist  liaudinink  demokrat  partijos lyderio M.Sle evi iaus
vadovaujama vyriausyb  pri  Laikin statym  apie Lietuvos pilietyb , kuriuo u drausta
„svetim aliams pirkti ar kitokiu b du sigyti nuosavyb n Lietuvoje nekilnojamo turto“. Tai buvo
priemon  i stumti svetimtau ius i  Lietuvos em s kio.

1919 m. baland io 7 d. em s reformos komisija pareng  pagrindinius em s reformos
statymo nuostatus. Komisija si em s fond  ne traukti miest  ir miesteli , savivaldybi , mokykl ,

labdaros staig , kooperatyv  bei darbo bendrovi  ir gerai tvarkom ki emi . Paimt  fond emi
skolas tur  mok ti valstyb s i das pinigais arba vertybiniais popieriais 66 metus, imdamas 1,5 proc.
pal kan . em s valdymo norm  si lyta nustatyti pagal em s r . em s netur  gauti svetim aliai,
taip pat miest  gyventojai, kurie ver iasi verslais, asmenys, per pastaruosius metus prarad  sklypus
nusigyvendami, taip pat turintieji pragyvenimui em s plot . 2 procentai emi  tur jo likti valstyb s
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fonde. Komisija si  suteikti paskol  iki 90 proc. gaunamos em s vert s su s lyga, kad paskola b
gr inta su pal kanomis per 45 metus. em  taip pat galima nuomoti. Nuomos mokestis – 5 proc.
priklausomai nuo nustatytos em s vert s.

1919 m. bir elio 20 d. i leistas statymas d l kari  apr pinimo eme. Juo nustatyta, kad
Lietuvos kariuomen s savanoriai, stoj  kariuomen  iki 1928 m. naujok aukimo, turi teis
nemokamai gauti nuo 8 iki 20 de imtini  (8,74 – 21,85 ha) em s priklausomai nuo jos r ies. Be
valstybini emi  (jas sudar  majoratai 1835 ir 1842 m. statymais caro vald ios nusavintos em s),
tur jo b ti dalijamos ir privatin s em s, paimant 15 – 30 proc. emi  i  t  savinink , kurie jos tur jo
daugiau kaip 500 – 600 ha. is statymas 1920 m. liepos 26 d.  buvo pataisytas taip: „ em s negauna
tie kari kiai, kurie nemoka em s kio darb  dirbti ir turi kit  pragyvenimo altini “. Tai rodo vald ios
institucij  siekim  suma inti pretendent  gauti em s skai .
 1919 m. liepos 26 d. statymu suvalstybinta buvusio Valstie  banko em , anks iau kra to
rusinimo tikslu dalinta at nams. T  pa  met  rugpj io 28 d. i leistas statymas, kuriuo visos
ba ny ios ir vienuolynai, j em , mi kai, vandenys, namai, mal nai, kapitalas ir kiti turtai, kurie
vairiu laiku buvo konfiskuoti arba atimti rus  vyriausyb s, buvo paimti Lietuvos valstyb s inion.

 1919 m. lapkri io 14 d. Valstyb s Taryboje buvo priimtas statymas apie em s tvarkymo
darbus. Tai nebuvo originalus statym  leidybos k rinys, jis i  esm s pakartojo 1911 m. gegu s 29 d.
carin s Rusijos statym . ymesni pakeitimai buvo ie: l) em s tvarkymo darbus vykdyti pareigotos

em s kio ministerijos staigos – em s tvarkymo ir matavimo departamentas ir em s tvarkymo
komisijos; 2) em s tvarkymo objektu gali b ti pasirenkamos visos nesutvarkytos em s; 3) sodyb
vietos skirstomos kartu su kitomis em mis (i imtis tik skirstom  miesteli em ms); 4) panaikintas
teiginys, kad negali b ti tvarkomos servitutais teisintos em s, jei n ra savinink  susitarimo
servitutams likviduoti; 5) u em s tvarkymo darbus nustatytas mokestis valstyb s naudai; 6)
nebegaliojo straipsniai, susij  su buvusia Rusijos administracija ir buvusiu Valstie em s banku. is
statymas tur jo daug tr kum , nes jame nebuvo nustatyta ai ki ir nuosekli em s tvarkymo

organizacija ir jos organ  kompetencija, nebuvo sprend iama daug technini  ir teisini em s
tvarkymo eigos klausim , nenumatyti servitut  likvidavimo b dai.
 1920 m. kovo 4 d. i leistas statymas, kuriuo u drausta vienam asmeniui pirkti ar keisti
daugiau kaip 50 de imtini em s, dvarams, turintiems daugiau kaip 200 de imtini , u drausta be

em s kio ministerijos leidimo parduoti ar keisti daugiau kaip l00 de imtini . T  pa  met  liepos 2
d. statymu asmenims, turintiems daugiau kaip 70 de imtini em s, u drausta be vald ios leidimo
keisti, parduoti, dovanoti ar kitokiu b du perleisti em .

 1920 m. rugpj io 3 d. Steigiamasis seimas patvirtino Laikin em s reformos statym ,
kuriuo buvo papildomai numatyta, kad apr pinus eme karius, em s gal jo gauti be emiai ir
ma emiai valstie iai (pirmiausia tie, kuri em  prieina prie skirstomojo dvaro lauko) ir dvar
darbinink eimos.
 1920 m. rugpj io 14 d. buvo priimtas „ vedamasis em s reformos statymas mi kams,
pelk ms, vandenims ir privilegijuotai gytoms em ms nusavinti“. Juo buvo nusavinti didesni kaip
de imtin s ploto mi kai bei kirtimai, pelk s, durpynai, up s, e erai, em s gelmi  turtai ir jiems
eksploatuoti reikiami em s pavir iaus plotai.
 1920 m. spalio 30 d. Steigiamasis seimas pri  Privatini emi  naudojimo statym .
Valstybei tur jo pereiti didesni kaip 70 de imtini  dvarai, jei j  savininkai patys ne kininkavo. em s

kio komisijos prival jo juos i nuomoti em s kio darbininkams ir ma emiams.
 Pagrindin em s reformos statym  Steigiamasis seimas i leido 1922 m.  baland io 3 d.
statymo vade taip apibr iamas em s reformos tikslas: „ em s reformos statymas leid iamas

be emiams ir ma emiams eme apr pinti, em s valdymui taip sutvarkyti, kad b  tinkamos
lygos em s kiui ir vis  pirma smulkiajam ir vidutiniam kiui tarpti ir suvalstybinti tiems em s

turtams, kuriuos valstyb  gali tikslingiau naudoti ir saugoti negu privatiniai asmenys“. statyme
smulkiai nustatyta, kokios em s imamos em s reformos reikalams, taip pat nusakoma, kam ir po kiek
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(8-20 ha) em s duodama ir kam nesuteikiama, bei i stomos s lygos, kuriomis em  duodama.
Aptariamas kaim  skirstymas  vienkiemius, servitut  ir bendr  ganykl  likvidavimas, miesto
apr pinimas eme, teisiniai priva emi  nusavinimo padariniai. 1922 m. kovo 29 d. Kaune statym
pasira  tuo metu einantis Respublikos prezidento pareigas A.Stulginskis ir Steigiamojo seimo
pirmininkas, ministras pirmininkas R Galvanauskas.

16 pav. em s reformos valdybos i leisti statymas ir instrukcija

gyvendinant statym  laikui b gant susidarydavo aplinkyb s, d l kuri statymas buvo daug
kart  kei iamas bei papildomas, bet pagrindin s nuostatos i liko nepakeistos. Pavyzd iui, 1924 m.
gegu s 9 d. pataisa numat , kad em s sklypas, bendrai keli  asmen  valdomas, turi b ti laikomas
vienu kiu ir jam paliekama 80 ha norma. 1929 m. lapkri io 13 d. nenusavinamos em s 80 ha norma
padidinta iki 150 ha tiems em s savininkams, kurie dar nebuvo em s reformos paliesti. Ta iau 1930
m. baland io 16 d. savininkams, kurie iki em s nusavinimo sp jo atsidalinti ir atskirai kininkauti,
buvo nutarta palikti po 80 ha kiekvienam. Savininkai, kuri kiai jau buvo i parceliuoti, em s
nebeatgavo. D l ios pataisos  valstybin em s fond  nebuvo paimta apie 44 t kst. ha dvarinink
em s.

em s reformos statymas numat  dvarininkams atlyginti u  nusavint em , ta iau konkretus
sprendimas atid tas iki 1930 met , kai buvo priimtas nutarimas, kuriuo prad ta leisti individualia
tvarka atsiskaityti su buvusiais nusavint emi  savininkais. U  priva ias emes tur jo b ti atlyginama
atitinkamomis 1910 – 1914 m. kainomis, atsi velgiant kio b kl  ir em s dirbim . Atlyginti
numatyta 3 proc. pasi ad jimo lak tais, kuriuos valstyb s i das sipareigojo i pirkti per 36 metus.
Netur jo b ti atlyginama u  vandenis, kelius, pelkes, durpynus. Taip pat neatlyginama u emes, gytas
per Valstie  ir Bajor em s bankus po 1861 m., u emes, paimtas em s reformos reikalams pagal
statym  kariams apr pinti eme.

 V.Bal no duomenimis valstyb  tur jo u mok ti u  944,6 t kst. ha, arba 88 proc. visos
nusavintos em s. Iki 1939 m. sausio l d. daugiau kaip 14 milijon  lit  kompensacija u  526,8 t kst ha

mok ta 375 asmenims, ta iau tik 20,7 proc. ios sumos i mok ta pinigais, vis  kit  sum  sudar
nura ytos skolos (5,7 proc.), gr inta em  ir mi kas (73,6 proc.).1939 m. pasunk jus valstyb s
finansinei pad iai, i mokos buvo nutrauktos.

em s tvarkymo statymas i leistas tiktai 1925 m. rugpj io 5 d. is statymas buvo parengtas
remiantis senuoju statymu, bet pritaikytas naujoms s lygoms. Pagal statym  kaimai tur jo b ti
skirstomi vienkiemiais ir likviduojami servitutai. Be savinink  sutikimo negal jo b ti skirstomos
sodybin s em s miestuose, miesteliuose ir ba nytkaimiuose, sodybos su m riniais pastatais ir kai
kurios kitos em s. Atlyginimas u em s tvarkymo darbus buvo paliktas tas pats – po 3 litus nuo
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sutvarkytos em s hektaro. is statymas sulauk  kritikos, nes tr ko teisinio  nuoseklumo, jame nebuvo
glaudesnio ry io tarp em tvarkos ir em s kio.
 1928 m. bir elio 28 d. em s kio ministerija i leido instrukcij em tvarkos darbams vykdyti.
Ji ap  ne tik em s tvarkymo darbus, kuriuos normavo em s tvarkymo statymas, bet ir visus kitus,
kuriuos liet em s reformos ir servitut  likvidavimo statymai. Instrukcija ne tik papild statym
spragas, bet ir paliet  naujus aspektus, pla iai i st  darb  vykdymo tvark .  Ta iau i instrukcija,
neb dama statymu, negal jo atsverti pastarojo reik s. i aplinkyb  privert  i leisti nauj em s
tvarkymo statym , kuris buvo paskelbtas 1935 m. rugpj io 23 d. Jame nurodyti numatyti vykdyti ie
em tvarkos darbai:

 l) em s skirstymas viens iais;
 2) valstybini  ir em s reformos statymais nusavint emi  parceliacija;
 3) servitut  likvidavimas;
 4) emi  sukeitimas r iams, i ky uliams ir intarpams panaikinti ir emi  sujungimas  vien
plot ;

6) keli  tiesimas, i tiesinimas bei perk limas ar panaikinimas;
7) bendrosios nuosavyb s teis mis valdomos em s padalinimas;
8) netinkamai i skirstyt  viens emi  pertvarkymas;
9) emi  rib  atnaujinimas.

is statymas numat  tiktai kaim em tvark , apie miest   em s tvarkym  neu simenama.
Kaimui skirstyti vienkiemiais pakako 1/3 em s savinink  nutarimo arba net ma esnio j  skai iaus,
turin io ne ma iau kaip pus  visos to kaimo em s. Buvo sudarytos palankios s lygos pertvarkyti tuos
kaimus, kur buvo netinkamai atlikta em tvarka.

10.3. em s reformos darbai

           1922 m. buvo priimtas em s reformos statymas. Buvo planuojama kasmet i dalinti po 100-
115 t kstan  ha em s ir sukurti po 11- 13 t kstan   nauj ki . Ta iau ie planai nebuvo vykdyti,
taip pat nuolat ma jo ir agrarini  pertvarkym  radikalumas. 1922 m. reformos statymu buvo
numatyta, kad did iausias nelie iamas em s plotas negali b ti didesnis kaip 80 ha, o 1929 m.
nelie iama em s norma padid jo iki 150 ha. Valstie iai, gav em s, tur jo mok ti u  j  vald iai

pirkos mokes ius, kuri  dydis u  1 ha priklausomai nuo em s kokyb s svyravo nuo 18 iki 252 lit .
em s reformai vykdyti buvo sudaryta 11 em s tvarkymo apygard : Bir , Kauno, K daini ,

Marijampol s, Panev io, Raseini , iauli , Taurag s, Tel , Ukmerg s, Utenos. Reform  vykd
matininkai, kuri   i  prad  buvo apie 20, o 1925 m. –  apie 200.
 Vykdant em s reform , reik jo sudaryti em s fond .  j  buvo jungta majorat  ir dvar ,
priveligijuotai gaut  i  caro vyriausyb s, valstybin s, dvarinink , kovojusi  prie  Lietuvos armij ,
ba ny , vienuolyn  ir atskir  asmen em , vir ijanti 80 ha bei kitos em s. Reforma visi kai neliet
Klaip dos kra to. ia kaimai vienkiemiais buvo i skirstyti XVIII a. pabaigoje ir XIX a. prad ioje.

em s nusavinimas vyko palaipsniui. I  viso  valstybin em s fond  buvo paimta: 1919 m. –
12,0 t kst. ha; 1920 m. – 50,5; 1921 m. – 10,3; 1922 m. – 13,8; 1923 m. – 147,8; 1924 m. – 123,8;
1925 m. – 113,3; 1926 m. – 65,9; 1927 m. ir v lesniais metais – apie 87 t kst. ha. Intensyviausiai
em s fondas buvo sudaromas 1923 – 1925 m.

 Did iausi  nusavintos em s dal  Valstybiniame em s fonde sudar  priva  savinink em
(95,8 proc.), o ma iausiai –  ba ny  ir vienuolyn em s (0,17 proc.). I  viso Valstybiniame em s
fonde buvo 1301,5 t kst. ha.
 1919 – 1940 m. em s reform  galima suskirstyti  du etapus: 1919  – 1930 m. –  vyravo dvar
parceliavimo darbai (tai agrarin  reforma siaur ja prasme, ap musi apie 25 proc. visos valstyb s
teritorijos) ir nuo 1931 m. – did iausi  darb  apimt  sudar  kaim  skirstymas vienkiemiais.
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17 pav. em s parceliacija 1919 – 1939 m. hektarais
em s reforma buvo prad ta stambi  dvar  parceliavimu. Parceliuojant emes buvo paisoma

emvald  interes . Jiems buvo leid iama pasirinkti em s dal , kuri buvo nedaloma. Jie pasilikdavo
na esnes emes, o pelkes, sm lynus bei kr muotus plotus perleisdavo naujakuriams.
 Lietuvoje po  reformos dvarams vidutini kai buvo palikta po 117 ha (580 dvarinink  palikta po
150 ha, 236 dvarininkams – po 80 ha. Dvar  savininkams ir j diniams, kurie dokumentais rod ,
jog j  valdyta em  buvo teis tai gyta, u  nusavint em  buvo nustatytas atlyginimas.

em  pirmiausia buvo skiriama Lietuvos kariuomen s savanoriams. Jie gavo nuo 8 iki 20 ha
em s, taip pat vald ios param  – l  trobesiams statyti vienkiemiuose. Suma jus em s reformos

fondui, sklyp  dydis buvo ma inamas. Be emiams buvo duodama nuo 8 iki 20 ha em s, o
ma emiams valstie iams pridedama iki ios normos. Dvar  darbininkams buvo skiriama 2 – 3 ha
em s. Gavusieji em s valstie iai prival jo ne v liau kaip per 8 metus sikurti. Asmenys, gav em ,

tur jo patys j  dirbti, nustatytu laiku sutvarkyti , atlikti visas valstyb s ir savivaldyb s prievoles,
nustatytu laiku ir tvarkingai mok ti i perkamuosius mokes ius. Mokes ius nustatydavo apskrities
em s reformos komisijos: u  I r ies em s hektar  – 180 – 252 Lt, II r ies – 92 – 126 Lt, III – 36 –

54 Lt, IV – l8 – 27 Lt. I perkamieji mokes iai ir visos skolos buvo i stomi lygiomis dalimis 36
metams. I  viso valstie iai tur jo i mok ti 34 milijonus lit , ta iau iki 1940 m. buvo i mok ta tik apie
4 mln. lit .
 Kaimo in ininkai buvo paskelbti j  turimos em s savininkais be i pirkimo, nes buvo
manoma, kad kasmet mok dami in   jie i pirko turim em  i  dvarinink .

em s reformos metu buvo numatyta apr pinti eme pagal galimyb  valstyb s ir savivaldybi
staigas, vietimo organizacijas. Buvo numatyta suteikti  miest  gyventojams nuo ¼ iki 1 ha em s

pastatams statyti. Taip pat em s gal jo gauti prekybos, pramon s, susisiekimo mon s.
 Dalis em s fondo plot  buvo parduodama. Tai buvo tokie plotai, kuri  perdavimas be emiams
ir ma emiams nebuvo laikomas racionaliu.
 Naujakuriai ir gavusieji em s pagal em s reformos statymus, kol nebuvo sumok ti

perkamieji mokes iai ir sugr intos valstybei paskolos, netur jo teis s be em s reformos valdybos
leidimo jos perleisti, pasidalinti, i nuomoti. Ta iau ir sumok  skolas tik po 10 met  nuo nuosavyb s
dokument  i davimo gal jo perleisti em .
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 Apie 90 procent  Valstybinio em s fondo Lietuvoje buvo paskirstyta iki 1930 m., nors
reformos darbai buvo vykdomi iki nepriklausomyb s gyvavimo pabaigos.

10.4. Kaim  skirstymas vienkiemiais

 Viena svarbiausi  feodalizmo liekan  Lietuvos em s kyje buvo em s dirbimo sistema,
sigal jusi dar XVI a. Svarbiausia kli tis kiui vystytis buvo trilauk  s jomaina ir r iai. Reik jo

naikinti r ius, vis  valstie io em  sujungti  vien  masyv . Kad valstietis gal  pri ti savo
sklyp , jo sodyb  reik jo i kelti i  kaimo. Did ioji dalis valstie  gyveno kaimuose, kurie buvo
nedideli –  80 proc. j  tur jo iki 400 ha em s. em s naudojimas buvo labai painus. Pvz., Zaras
apskrities Drobi ki  kaime devyni  hektar  valstie io kis buvo i sid st s 480 r . Atskir  r
plotis trilaukio laukuose da nai b davo 1 m, o ilgis – keli kilometrai. Pvz., iauli  apskrityje vidutinis

 ilgis – 7 km, Ma eiki  – 5,5 km, Panev io – 4,5 km. D l trilauk s s jomainos kasmet p dymui
buvo paliekama 400 t kst. ha ariamosios em s  – 1/3 vis  dirv , tai sunkino gyvulininkyst s vystym .
Sunku buvo kovoti su pikt ol mis, nebuvo manoma parinkti vieniems ar kitiems em s kio
kult riniams augalams tinkamesn  sklyp . D l netolygaus darb  pasiskirstymo per metus nebuvo
galima racionaliai panaudoti moni  ir gyvuli  darbo. E ios, kurios skyr  gausius kinink  r ius, taip
pat buvo nesutvarkytos em s padarinys. E ios, u iman ios nema us em s plotus, buvo priskiriamos
prie nenaudojam  plot , nors j  kokybin  sud tis buvo tokia pati kaip ariamosios em s. 1935 – 1936
m. duomenimis, nei skirstyt  vienkiemiais kaim  231,6 t kst. ha plote buvo 132338 km e ,

musi  5293 ha plot . E ios nenaudingos buvo ir tuo, kad jos buvo pikt oli  ir lauk  ter idiniai.
Bendras trilaukis vert  s ti tuos pa ius em s kio kult rinius augalus d l servitutin s teis s ra ienose.
Valstie em se buvo pla iai paplit  tokie servitutai: teis  ganyti kaimo ra ienose, dvaro ganyklose,
mi ke, teis  rinkti medien  kurui, med ioti, vejoti, naudotis keliais ir t.t. Teis  ganyti ra ienose i plito

l bendro trilaukio ir siaur  r . Mi ko servitutai ir teis  ganyti dvaro em se buvo senesn s kilm s.
Feodalinio em s valdymo atsiradimo laikotarpiu dvarininkai, u imdami kunigaik  dovanotas
emes, rasdavo ten gyvenan ius valstie ius. Jie u grobdavo pastar emes, palikdami teis  naudotis

ganykla ir mi ku. Mi ko ir ganymo servitutai plito ir dar si sud tingesni. 1918 m. apytikriais
skai iavimais Lietuvoje gal jo b ti apie 100 t kst. ha servitutini emi .

em s reformos u davinys buvo i skirstyti kaimus  vienkiemius. is procesas Lietuvoje
prasid jo dar XIX a. U nemun je, v liau kitose Lietuvos dalyse. Kaim  skirstymas vienkiemiais buvo

siamas Stolypino reformos metu. Vienas i  svarbiausi  tiksl  – r  panaikinimas, nes skirstymas
vienkiemiais tur jo skatinti valstie ius racionaliau kininkauti ir taip intensyvinti em s kio gamyb .
 1918 m. Lietuvoje buvo 9 604 vienkiemiais nei skirstyti kaimai, u imantys 1 973 t kst. ha
plot . Daugiausia kaim  buvo lik  Panev io, Utenos, Ukmerg s apskrityse. Beveik visi.
Marijampol s, aki , Vilkavi kio apskri  valstie iai gyveno vienkiemiuose.
 Nuo 1919 m. prasid jo oficialus kaim  skirstymas vienkiemiais. Tai buvo teisinta em s
reformos statymu.  1919 m. Lietuvoje vienkiemiais jau buvo i skirstyta apie 910 t kst. ha em s, o dar
lik  nei skirstyta 1 973 t kst. ha em s. Iki 1922 m. skirstymo tempai spar iai augo. Ta iau 1923 –
1928 m. kaimai buvo skirstomi l iau, nes daugiausia d mesio tuo laikotarpiu buvo skirta dvarams
parceliuoti, servitutams ir bendroms ganykloms likviduoti.
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18 pav. Dvar  parceliavimas ir kaim  skirstymas vienkiemiais 1919 – 1927 m.

 Nor dami i skirstyti kaim  vienkiemiais, kaimo sueiga tur davo pateikti pra ym  apygardos
em s tvarkytojui. Vidutini kai kasmet buvo pateikiama po 450 pra ym , tod l tekdavo laukti eil s 6 –

7 metus. Kaimas buvo skirstomas vienkiemiais, jei to pageidaudavo 1/3 kaimo gyventoj . Vieno kaimo
skirstymo darbai u trukdavo 1,5 – 2  metus. Visa kaimo em  buvo r iuojama. Daug jant pra ym
buvo sudaromas tvarkytin  kaim  planas,  kur  be eil s buvo traukiami tie kaimai, kuri  b kl  labai
bloga, kaimai, kuri  laukus ir sodybvietes kirto gele inkeliai, keliai ar grioviai, taip pat kaimai, kuri
em  buvo keliose nutolusiose vietose. Turtingesni  valstie  kaimai gal davo skirstytis pasamd

privat  matinink  be eil s. 1928 – 1939 m. priva iu b du buvo i skirstyti 397 kaimai, daugiausia
iauli , Panev io ir Utenos apskrityse.

 Kadangi tr ko specialist , buvo suorganizuoti kursai matininkams rengti. Ta iau 1925 m.
kursai buvo u daryti ir 1928 m. matinink  v l  tr kti. D l to 1936 m. buvo skirstomi kaimai, kuri
pra ymai buvo gauti 1927 – 1928 m.
  Naujas  kaim  skirstymo laikotarpis prasid jo 1930 m., kai beveik baig si dvar  parceliavimo
darbai. Per 1919 – 1939 m. laikotarp  i skirstyti 6 993 kaimai, sudaryta 159 118 vienkiemi  su 216 412
sklyp . Iki 1940 m. sausio l d. nebuvo patenkinta 2 230 pra ym  d l kaim  skirstymo (tai ap  311
422 ha plot ). Skirstym  baigti planuota 1941 – 1942 metais. Buvo planuojama 1940 m. i skirstyti 114

kst. ha, sudarant 124 440 vienkiemi ; 1941 m. planuota i skirstyti 117 t kst. ha ir sudaryti 13 140
vienkiemi .
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19 pav. Kaim  skirstymas vienkiemiais 1919 – 1937 m. (be Vilniaus kra to)
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 Skirstant kaimus vienkiemiais, valstie iai, kurie tur jo daugiau kaip 2 ha em s, sodybas gal jo
palikti vietoje, jeigu jose buvo trobesiai. Iki 1935 m.  vienkiemius nusikeldavo 60 – 70 proc. sodyb ,
kitos likdavo kaimaviet se. V lesniais metais  vienkiemius nusikeldavo apie pus  kaimo sodyb .
Pagal statym  sodyb  nusikelti reik jo per 3 metus, v liau tekdavo mok ti nuom  naujajam savininkui

 paliktus jo sklype pastatus arba kompensuoti atitinkamo ploto eme. Valstyb s param  i skirstyt
kaim  valstie iai gaudavo nuo 1931 m. Pinigin  parama duota naujakuriams, nors ir sudar  per 70
milijon  lit , bet buvo nepakankama sikurti. Tod l 30 proc. naujakuri  naujuose sklypuose ne sik ,
o juos pardav . Be to, takos tur jo ir tai, kad dalis reformos metu sukurt ki  pasirod  esantys per
ma i ir netinkami racionaliai kininkauti, taip pat dalis naujakuri  buvo nepaj s savaranki kai
tvarkytis kyje.
 Lietuvoje vyravo smulk s kiai nuo 1 iki 20 ha. 1930 m. jie sudar  78 proc., 1940 m. – 81,6
proc. vis ki  skai iaus. Vidutinis vienkiemio dydis nuolat ma jo: 1919 –1922 m. jis sudar  apie 15
ha, 1923 – 1926 m. – 13, 1927 –1930 m. – 11,6 , 1931 –1934 m. - 9,7 , 1935 –1938 m. – 8,9 ha.
 1939 – 1940 metais buvo v l prad tas svarstyti naujos em s reformos klausimas, siekiant
smulki ki  savininkus apr pinti didesniais em s sklypais. 1939 m. spalio 10 d. Ministr  Tarybos
pos dyje buvo svarstomas em s  reformos statymo  pakeitimo klausimas. Nutarta pritarti si lymui

kio em s ploto maksimum  nuo 150 ha suma inti iki 80 ha, t.y. at aukti 1929 m. tautinink  padaryt
em s reformos statymo patais . Taip buvo nor ta sudaryti papildom em s fond  ir i dalyti em

ma emiams ir be emiams.

10.5. Tarpukario Lietuvos em tvarka

 Agrarinei reformai gyvendinti Lietuvos Vyriausyb  numat  daug priemoni , i  kuri
svarbiausia – em tvarka. em s reformai vykdyti 1919 m. em s kio ministerijoje steigta em s
reformos valdyba bei em s tvarkymo ir matavimo departamentas, kuris 1923 m. buvo jungtas ios
valdybos sud . Apskrityse ir vals iuose buvo sudarytos em s reformos komisijos. J  pirmininkais
buvo apskri em s tvarkytojai arba j  pad jai. ios komisijos nustatydavo, kuris turtas ir kada turi

ti paimtas em s reformos reikalams. Jos sudarin jo nusavintino turto kainojimo projektus,
nustatydavo kandidatus emei gauti. Pasi lymus em s reformos klausimais joms pateikdavo vals
komisijos. em s tvarkymo departamento matavimo ir em tvarkos skyri  matininkai atliko visus
em s matavimo darbus parceliuojant dvarus, skirstant kaimus ir likviduojant vairi  r  servitutus

bei bendr sias ganyklas. Departamentui buvo pavald s apskri  (nuo 1930 m. em s tvarkymo
apygard ) em s tvarkytojai, kurie vadovavo matinink  darbui. em s tvarkymo gin ams spr sti prie
departamento buvo steigta Vyriausioji laikinoji em s tvarkymo komisija, o apskrityse – Laikinosios
apskri em s tvarkymo komisijos. em s tvarkymo komisijos spr sdavo gin us, kiek kam priklauso
em s, d l em s tvarkymo darb  teis tumo ir d l tvarkom  plot  rib  nustatymo.

em s tvarkymo statymas (rusi ko statymo pakaitalas) buvo i leistas tik 1925 m. is
statymas buvo kritikuojamas ne tik d l teisinio nenuoseklumo, bet ir tod l, kad jis neatitiko nauj
em tvarkos tiksl . Jame nebuvo glaud  sait  tarp em tvarkos ir em s kio. Be to, statymas

nepaliet  melioracijos ir em tvarkos derinimo problem . 1930 m. buvo parengtas tobulesnis ir
samesnis projektas, kuris buvo paskelbtas tik 1935 m. rugpj io 23 d. Jei 1925 m. statym  sudar  77

straipsniai, tai  – 199, kurie buvo suskirstyti  17 skyri . statyme buvo nurodyti darbai:
1) em s skirstymas vienkiemiais;
2) valstybini  ir em s reformos statymais nusavint emi  parceliacija;
3) servitut  likvidavimas;
4) em s naudojimo nepatogum  (r , i ky uli , intarp ) naikinimas, formuojant

kompakti kus plotus;
5) keli  tiesimas, i tiesinimas, perk limas ir panaikinimas;
6) em s rib  nustatymas;
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7) bendrosios nuosavyb s teis mis valdomos em s padalinimas;
8) netinkamai i skirstyt  vienkiemiais emi  pertvarkymas;
9) emi  rib  atnaujinimas.

            em tvarkos darbus atlikti gal jo em s tvarkymo departamento matininkai arba, iam
departamentui leidus, privat s matininkai, kurie buvo baig  Dotnuvos em s kio technikumo
kult rtechnikos skyri  ir K daini  auk tesni  kult rtechnik  mokykl . em s tvarkymo
departamentas buvo steigtas 1919 m., kurio veiklos prad ioje dirbo 5 matininkai. 1920 m. matinink
padaug jo iki 58, o 1921 m. – dirbo jau 139, 1940 m. j  buvo 284. Darbus planavo ir kontroliavo
apskri  ir vals em s reformos komisijos.
 Nusprendus atlikti em s tvarkymo darbus, statymas bei jam gyvendinti patvirtintos em s

kio ministerijos instrukcijos (1928 ir 1936 m.) numat  toki  darb  organizavimo skirstant kaimus 
vienkiemius arba atliekant vieno kaimo teritorijoje kitus em tvarkos darbus, tvark : 1) parengiamieji
darbai; 2) projektavimo darbai; 3) em s tvarkymo projekto pateikimas; 4) em s tvarkymo projekto
tvirtinimas; 5) projekto gyvendinimas.
 Kaim  ribos buvo nustatomos dalyvaujant kviestiems asmenims, apra omos ir pa enklinamos
matavimo enklais. Sienora tyje pasira ydavo kaim galiotiniai, em s savininkai ir matininkas.
Nustatant rib  buvo reikalaujama, kad ji neturi eiti kelio viduriu ar j  kirsti stri ai. Be to, buvo

tiesinamos trumpos lau ytos linijos ir panaikinami emi terpimai bei r iai. Kiekvienam pakeitimui
ir ribos i tiesinimui buvo sudaromi atskiri planai. Savinink  r iai buvo matuojami, kai to reikalaudavo
1/2 savinink . Skiriant didesn  ar ma esn  plot , skirtumai buvo i stomi proporcingai savininkams
priklausan ios em s plotui.
 Nusta ius ribas ir pa ym jus matavimo enklais, jie buvo laikomi valstybiniais enklais.

nykusius ribo enklius atnaujindavo em s tvarkymo departamentas, vienai suinteresuotai pusei
pra ant. Dviej  gretim em s vald  pror ius ir siterpimus naikindavo savininkams ra ti kai
susitarus. R iai ir siterpimai – tai em s valdymas, kai vieno savininko em  juostomis arba atskirais
gabalais buvo kito em je. Vienai aliai nesutinkant naikinti r  bei em s siterpim , darbus
atlikdavo priverstinai, jei em s tvarkymo komisija pripa indavo esam  valdym em s kiui
netinkamu.

em s sklypai buvo projektuojami grup mis poligone, kurio ribos tur jo eiti up mis, upeliais,
keliais ir grioviais, kitomis nat raliomis ribomis. Sklypas tur jo sudaryti taisyklingos formos fig ,
artim  kvadratui arba sta iakampiui. Pagrindini  sklyp  ilgio ir plo io santykis tur jo b ti ne didesnis
kaip 5:1, o prijungus ir netinkamus ariamajai emei plotus – iki 10:1. Pagalbini  sklyp  ilgio ir plo io
santykis tur jo b ti  ne didesnis kaip 20:1. Kiekvienas pertvarkomas savininkas tur jo gauti tok em s
plot , kuris savo verte b  lygus jo tur tos em s valdos vertei. em s r ys ir naudmen  sud tis
gal jo b ti skirtingos. em s sklyp  vert  gal jo b ti i lyginama eme – geresni sklypai atitinkamai
ma inami, blogesni  – didinami.
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20 pav. Ukmerg s apskrities Gelvon  vals iaus Kei oni  kaimo skirstymo vienkiemiais planas,
parengtas 1934 m. 476,92 ha plote priskyrus 76,80 ha dvaro em s

 Parengt  projekt  tikrindavo matininkas – revizorius. Po to projektas b davo pateikiamas vie ai
svarstyti  dalyvaujant tvarkom  ir gretim emi  savininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.
Po projekto pateikimo buvo sura omas protokolas. Atliekamas projekto pa enklinimas – em s sklypai
pa ymimi matavimo enklais, i matuojamos rib  linijos ir pos kio kampai. Sklyp  plotai, apskai iuoti
pagal koordinates, gal jo skirtis nuo plot ra yt  sklyp  pa mimo sutartyje, ne daugiau kaip 0,5 proc.
(1:200). Atlikus skai iavimus buvo sudaromas galutinis  vienkiemius i skirstyto kaimo projekto
planas. Projektas buvo tikrinamas em s tvarkymo departamento technin s komisijos, patvirtindavo
departamento direktorius. Po to projektas buvo perduodamas apskrities em s tvarkymo komisijai, kuri
svarst  gin ytinus klausimus ir skundus. ios komisijos sprendimas buvo laikomas teisinio bylos
patvirtinimo dokumentu. Komisijos sprendimas gal jo b ti skund iamas Vyriausiajai em s tvarkymo
komisijai per 30 dien  nuo projekto pateikimo, o ios komisijos nutarimas – per 30 dien  nuo
prane imo gavimo dienos. siteis jus em s tvarkymo komisijos nutarimui apie em s tvarkymo
projekto patvirtinim , jis buvo siun iamas Vyresniajam notarui arba Hipotekos skyriui, kurie
pa ym davo nekilnojam  turt  knygose em s nuosavyb s teisi  pasikeitimus ir dokumentus su
atitinkamais ra ais gr indavo em s tvarkymo departamentui. Jis savininkams nemokamai i duodavo
em s tvarkymo projekto ir plano i traukas, kurios buvo nuosavyb s teisi em rodomieji

dokumentai.
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21 pav. K daini  apskrities Survili kio vals iaus ateini  dvaro parceliacijos planas

Svarbiausias kinio em s tvarkymo tikslas – vykdyti r  komasacij  (savininko r
keitimas  vien  masyv ). Reik jo sujungti per 3 milijonus r , kuri  pasitaikydavo labai siaur  (1 m
plo io) ir labai ilg  (7 km). Daugiausia em s r  buvo Ryt  Lietuvos apskrityse – Roki kio, Utenos
, Zaras , Ukmerg s ir Trak , ma iausiai – emaitijoje, ypa  Ma eiki , Tel  ir Kretingos apskrityse.

ioje Lietuvos dalyje jau nuo Valak  reformos laik  daugelis kaim  vald em  didesniais sklypais ir
iais.

 Skirstant kaimus vienkiemiais, jungiant em  buvo atliekama ir daug kit em s tvarkymo
darb : dalijamos bendrai valdomos em s, likviduojami servitutai, i tiesinamos aplinkin s ribos,
numatomas keli  tinklas.

22 pav. K daini  apskrities Survili kio vals iaus ateini  dvaro kaimo skirstymas
vienkiemiais planas
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 Kaim  skirstymo metu buvo padalijamos bendrosios kaimo ganyklos ir kitos bendro naudojimo
em s. Tarp bendravald  buvo dalijami bendrai valdomi kiai, em s plotai. Buvo naikinami mi ko

med iagos ir ganiav  servitutai tarp kaimo ir dvaro bei valstybini emi . 1926 –1937 m. buvo
panaikinti 3 374 servitutai, ap  73 313 ha ploto. Riboms i tiesinti, intarpams panaikinti buvo
atliekami em s keitimo darbai. 1926 – 1937 m. buvo atlikta 8 t kst. em s keitim  32 500 ha em s
plote. Vietinio susisiekimo  ir sod  kelius matininkams tekdavo naujai projektuoti arba gerokai
pakeisti. Buvo pertvarkyta apie 21 t kst. kilometr  keli . Kasmet buvo atliekama  ne ma iau kaip 200-
uose viet  ir smulkesni  darb : atskir ki  atribojimo, rib  atnaujinimo, em s tvarkymo projekt
taisymo, melioracijos griovi  siejimo su em s nuosavyb s ribomis ir kt. em s tvarkymo
departamento matininkai miesteliuose likvidavo in . Buvo atliekami kadastro darbai, III ir IV eil s
trianguliacija (geodezin s atramos tinklas), po to situacijos nuotrauka. 1937 m. tai atliko 3 grup s.
Siekiant sutvarkyti miest emes, reik jo sudaryti miest  planus – 1939 m. tai dirbo 25 darbuotojai.

10.6. em s reforma Vilniaus kra te

 1919 m. baland io 19 – 21 d. Lenkijos kariuomen siver  Vilni . 1922 m. Vilnius ir
Vilniaus kra tas paskelbtas Lenkijos nuosavybe. Lenkijos okupuotame Vilniaus kra te em s reforma
buvo vykdoma remiantis 1920 m. gruod io 11 d. generolo L. eligovskio paskelbtu dekretu. Juo
dvarininkams buvo paliekama po 360 de imtini  (nuo 1924 m. pagal Lenkijos seimo statym  – po 300
de imtini ). Nusavinta em  ir konfiskuoti dvarai bei lik  be savinink kiai buvo parceliuojami 35 ha
sklypais. U em  dvarininkams tur jo b ti atlyginama i  valstyb s i do rinkos kaina. Pirmiausia
em s sklypus tur jo teis  gauti nemokamai Lenkijos kariuomen s kariai. Valstie iams em s sklypai

buvo parduodami. 1926 – 1936 m. Vilniaus kra te kaimai buvo intensyviai skirstomi  vienkiemius.
 Vilniaus kra te kiai buvo smulkesni negu kitose Lietuvos dalyse. 1931 m. net 67 proc. j  buvo
ma esni nei 10 ha (Lietuvoje kitur toki ki  buvo apie 46 proc.).

em tvarkos darbus Vilniaus kra te vykd  daugiausia privat s matininkai pagal sutartis su
em tvarkos staigomis. Atliekama em tvarka nebuvo radikali – daugumos kaim  sodybos likdavo

senose kaimaviet se, o  sklypus buvo sujungiama ir i matuojama tik kaimo laukuose esanti em .
Tod l Vilniaus kra te liko daug grupini  gyvenvie .
 1939 m. spalio 10 d. SSRS Vilniaus kra  perdav  Lietuvai.

10.7. em s reformos vertinimas

 1919 –1939 m., tarpukario arba M. Krupavi iaus em s reforma, sprendusi daug Lietuvos kiui
reik ming  problem , vyko apie 20 met  ir nebuvo galutinai u baigta. Tai radikali em s reforma – ji
likvidavo dvarinink em vald , kitas feodalines liekanas, atidav  did  dirbamosios em s dal
be emiams ir ma emiams valstie iams, padidino em s kiui naudojamos ariamosios em s plot .

em s reformos metu dvarininkams paliktas gana didelis nenusavinamos em s plotas (nuo
1929 m. – iki 150 ha), lyginant su dauguma valstie ki , tebuvo ankstesni  vald  likutis.
Dvarinink  valdos suma jo 15 kart . Nusavinta buvo apie 77 proc. dvarinink emi , kit  dal
dvarininkai prarado patys (pardav , u stat  u  skolas ir pan.). Iki reformos jie vald  apie 1384 t kst.
ha, 1919 m. tai sudar  apie 26 proc. visos valstyb s teritorijos. Reformos metu dvarininkams fakti kai
buvo palikta 322 t kst. ha. Dvarininkai pardav  231,3 t kst. ha. Ekonomi kai itin stambi em s kio
savinink  (ne valstie ) skai ius (1930 m. apie 2 proc. kaimo gyventoj ) ymiai nesikeit . Patys
dvarininkai fermeriais netapo. Kylant em s kio kult rai ir intensyv jant gamybai, daugiau emi
sigijo kai kurie praturt  valstie iai, taip pat dalis em s nusipirkusi  valdinink  ar kit  asmen .

Bendras ekonominis itin stambi ki  potencialas labai suma jo.
 Reformos metu em s sklypus gavo labai daug (apie 70 proc.) be emi  ir ma emi
valstie , nors ir ne visi norintys. Jiems skirta beveik 65 proc. i parceliuotos em s. Vidutinis
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naujakurio sklypo plotas buvo 9 ha. Atsi velgiant  to meto valstie io eimos dyd  ir pasiekt em s
na um , kis buvo per smulkus. Dalis naujakuri  nei silaik  ir buvo priversti savo kius parduoti.

em s neteko apie 22 proc. reformos metu jos gavusi  be emi  ir ma emi . 1930 m. valstie iai
sudar  apie 83 proc. vis em s kiu besiver ian  gyventoj .  I  j  tik 2 proc. buvo dideli
kapitalistinio tipo ki emvald iai. Valstyb s teikiamos pa alpos ir paskolos (nuo 1930 m. iki 2400 Lt
arba mi ko med iaga) buvo per menka finansin  pagalba karo sugriautam ir naujai kuriamam em s

kiui.
 Lietuvoje vyravo smulk s kiai (1 – 20 ha). 1930 m. jie sudar  78 proc., 1940 m. – 81,6 proc.
vis ki  skai iaus. Vidutinis valstie io kio em s plotas Lietuvoje 1930 m. buvo 15 ha, 1940 m. –
13,5 ha, kai Latvijoje ir Estijoje nuo 1929 iki 1939 m. ki  vidurkis nema jo ir buvo atitinkamai 20,2
– 20,1 ir 23,2 – 22,7 ha. Lietuvoje tre iame de imtmetyje labai padid jo smulki  valstie  skai ius,
(tai sudar  29 – 30 proc. em s kyje dirbusi  gyventoj ) bei vidutini  valstie  – 36,5 proc.). Itin
smulki em s ki  savinink   (1930 m. apie 7,5 proc. dirbusi em s kyje) ma jo.
 Lietuvoje padid jo valstybini emi  per dvide imtmet  2,5 karto. J  dalis valstyb s teritorijoje
apytikriai padid jo nuo 9 iki 21 procento. Valstybin s em s plotas padid jo d l to, kad em s
reformos metu buvo nacionalizuoti privat s mi kai, didesni vandens telkiniai, durpynai ir kt.

Lietuvos em s kio raidai labai trukd  trilauk em s naudojimo sistema. Vykdant em s
reform , ji buvo panaikinta. D l to suma jo dirvonuojan emi  plotai. E  tarp atskir em s

 panaikinimas padidino dirbamos em s plot  apie 40 t kst. ha. Buvo i arta ir paversta dirbam ja
eme daugiau kaip 200 t kst. ha ganykl . Dalijant dvar emes ir skirstant kaimus  vienkiemius, buvo

likviduoti servitutai ir bendrosios kaimo ir dvaro ganyklos.
em s skirstymas kaimais ap  1 654 643 ha ploto buvo sukurta 159 118 vienkiemi

(i skirstyti 6 993 kaimai). 1940 m. liko nei skirstyta apie 2,6 t kst. kaim  (8 proc.) 330 t kst. ha em s
plote. Pagrindin  prie astis vienkiemiams sudaryti buvo ekonomin . Valstie iui buvo patogu sodyb  ir
laukus tur ti viename sklype. Sodybos darbo na umas pakilo net pusantro karto, padid jo derlingumas,
pager jo gyvuli  kokyb , prasid jo em s kio technikos progresas.

Suma jo emdirbi  emigracija  kitas valstybes. Iki em s reformos kasmet emigruodavo 20-
30 t kst. moni .

l em tvarkos, melioracijos ir kit  pertvarkym  padid jo ariamosios em s plotas pager jo
jos naudojimas. Lietuvoje XX a. IV de imtmetyje  buvo apie 2,5 mln. ha dirbamos em s ir apie 1,5
mln. ha kit em s kiui naudojam  plot  (piev , ganykl ). Taigi i  viso apie 4 mln. ha em s kio
naudmen . Apie 70 proc. viso io ploto (2,8 mln. ha) reik jo nusausinti. Iki V de imtme io buvo
nusausinta tik apie 16 proc. reikiamo sausinti ploto. Statistikos duomenis 1930 m. ariamosios em s
buvo 2 506 t kst. ha, 1937 m. –  2 723,8 t kst. ha. 1938 m. iemini  rugi  derlingumas siek  2,3 t/ha,
iemini  kvie  – 2,6 t/ha, labai i sipl  gyvuli  ir pieno bei m sos kis. Pager jo Lietuvos kaimo

gyventoj  pragyvenimo lygis. Per 20 met  dirbamos em s padid jo 8 proc., bendrosios em s kio
produkcijos apimtis padid jo apie 2 kartus.

em s reforma Lietuvoje suk  prielaidas kapitalistinei em s kio raidai ir buvo radikalesn
nei kitose Ryt  ir Vidurio Europos alyse.

em tvarkos po riu, 1919 – 1939 m. em s reforma buvo ymiai auk tesnio lygio nei
ankstesn s. em tvarkos projektus reng  kvalifikuoti matininkai. Kadangi tr ko specialist , buvo
steigti dvime iai matinink  kursai. Iki 1925 m. kursai veik  Dotnuvoje ir K dainiuose, v liau –

Kaune. Tai pirmoji em s reforma Lietuvoje, kuri  vykd  savi kvalifikuoti specialistai.
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11. EM S SANTYKIAI 1940 – 1948 METAIS

 1939 m. rugs jo m nes  prasid jo ir per iem  bei 1940 m. pavasar  pl si Didysis Europos
karas. Jam prasid jus, tikrasis karo pob dis ne visiems buvo ai kus. Daugelis i  karto ne traukt  kar
Europos valstybi  kar  laik  paprastu karu tarp keli  kariaujan  valstybi  ir pasiskelb  esan ios
neutralios. Tarp j  buvo ir Lietuvos Respublika. Ma osios ir vidutiniosios izoliuotos Europos valstyb s
tapo aislu galing  kariaujan ali  rankose ( nacionalsocialistin s Vokietijos, fa istin s Italijos ir
komunistin s Soviet  S jungos).
 Lietuva prarado nepriklausomyb  esant sud tingai politinei situacijai prie  antr  pasaulin
kar . 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos vyriausyb , Vokietijos vyriausyb s reikalaujama, perleido
Vokietijai Klaip dos kra . 1939 m. rugpj io 23 d. Maskvoje buvo pasira yta SSRS (Soviet
Socialistini  Respublik  S junga) – Vokietijos nepuolimo sutartis. 1939 m. rugs jo 1 – 17 d. Vokietija
okupavo did  dal  Lenkijos emi . 1939 m. rugs jo 17 d. Raudonoji armija eng  Vakar
Ukrain , Vakar  Baltarusij  ir Vilniaus kra . 1939 m. rugs jo 28 d. Vokietijos u sienio reikal
ministras J. Ribentropas ir SSRS u sienio reikal  komisaras V. Molotovas pasira  slapt  protokol  ir
pasidalijo Lietuv : de inysis Nemuno krantas atiteko Soviet  S jungai, kairysis –  Vokietijai. Lietuvos
vyriausyb  leido savo teritorijoje dislokuoti 20 t kst. raudonarmie . 1940 m. bir elio 14 d. Soviet

jungos vyriausyb  pateik  Lietuvos  vyriausybei not  (ultimatum ), kuria apkaltino nesilaikant
sutarties ir i  papildomas s lygas. Prezidentas A.Smetona perdav  savo galiojimus ministrui
pirmininkui A. Merkiui ir paliko al . Bir elio 15 d.  Lietuv eng  papildomi SSRS kariuomen s
daliniai. Bir elio 17 d. buvo sudaryta ir patvirtinta Liaudies vyriausyb , kuri liepos 5 d. paskelb
nutarim  d l rinkim  Liaudies seim . Jie vyko liepos 14 – 15 d. Liepos 21 d. Liaudies seimas pri
Deklaracij  apie Lietuvos valstyb s santvark . Seimo nutarimu Lietuva paskelbta Soviet  Socialistine
Respublika. Be to, Liaudies seimas nusprend  pra yti SSRS Auk iausi  Taryb  priimti Lietuvos
SSR  SSRS sud  s jungine respublika. 1940 m. rugpj io 3 d. pos dyje buvo priimtas statymas,
kuriuo Lietuvos SSR buvo priimta  Soviet  S jung . Liepos 21 d. ir rugpj io 3 d. aktais buvo prad ta
sistemingai griauti Lietuvos valstybingum .
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 Naujoji vald ia  keisti per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo dvide imtmet  sukurt
Lietuvos ekonomin  sistem . 1940 m. liepos 22 d. Liaudies seimas pri  deklaracij , kurioje buvo
skelbiama, kad em  (su jos gelm mis, visais mi kais ir vandenimis), stambios pramon s, prekybos,
transporto mon s, bankai priklauso valstybei. Nacionalizavus em , buvo numatyta atlikti em s
reform . Buvo nustatyta maksimali em s norma, kuri viename kyje negal jo b ti didesn  nei 30 ha.

em , vir ijanti kiuose 30 ha, buvo paimta  Valstybin em s fond . em , kuria naudojosi
valstie iai, ir ta, kuri  jie dar tur jo gauti, kaip buvo pabr iama deklaracijoje, patvirtinama j
naudojimui neribotam laikui. Kartu deklaracija skelb  apie valstie em s skol , i likusi  iki 1940
m., taip pat mokes  nepriemok  likvidavim .

em s reformai vykdyti 1940 m. liepos 26 d. buvo sudaryta Valstybin em s kio komisija.
Jos u davinys buvo vykdyti Liaudies seimo nutarimus em s kio klausimais, apr pinti ma emius ir
be emius eme. Analogi kos komisijos buvo sudarytos apskrityse ir vals iuose. Vals  komisijos,
talkinamos valstie  ir dvar  darbinink , sura in jo paimtus  valstyb s fond em s sklypus,
priimdavo pra ymus ir atrinkdavo kandidatus emei gauti.
 1940 m. rugpj io m nes  buvo priimtas Valstybinio em s fondo statymas.  j  tur jo b ti
paimtos visos valstybin s ir savivaldybi em s, kuri  jos tiesiogiai nenaudojo, dvarinink em s su
sodybomis ir visu inventoriumi, vir ijusi 30 ha kinink em , buvusi auk  valdinink  bei kit
asmen , ap aukt  „liaudies prie ais“ em ,taip pat t  asmen , kurie patys em s nedirbo. Kiekvienoje
ba nytin je parapijoje buvo leista palikti klebonui naudoti 3 ha em s. Kita em  atimta. Taip pat
nacionalizuoti visi didesni kaip 1 ha privat s mi kai, kurie susisiek  su valstybiniais mi kais bei visi ne
ma esni kaip 10 ha mi  masyvai, kurie priklaus  vienam kiui.
 Valstybinis em s fondas buvo sudarytas  palyginti per trump  laik . 1940 m. lapkri io
pabaigoje jo inioje buvo 607 592 ha. I io fondo be emiai valstie iai em s gal jo gauti iki 10 ha, o
ma emiai – tok  sklyp , kad bendras em s plotas b  ne didesnis kaip 10 ha. Neturtingiems kaimo
amatininkams buvo skiriami sklypai po 2 – 3 ha em s. Pirmenyb  gauti em s buvo suteikta
be emiams ir ma emiams, turintiems dideles eimas, smulkiems nuomininkams ir pan. Valstie iams
buvo i dalyta 576518 ha em s. Jie sudar iek tiek daugiau nei 37 proc. vis  pateikusi  pra ymus
emei gauti ir pa  68 proc. viso reformos metu paskirstyto em s ploto. Dalis be emi  valstie

kartu su eme i  dvar  ir kinink ki  gavo gyvuli  ir iek tiek em s kio inventoriaus. Kita em s
fondo em  buvo atiduota valstybiniams mi kiams, valstybin ms ir visuomenin ms
organizacijoms, staigoms, kooperatyvams, miest  pl trai. Po em s reformos atsirado daugiau kaip
33440 nauj ki . Vidutinis buvusio be emio ir ma emio kio dydis sudar  apie 7,4 ha. I alies
biud eto paskirta 20 mln. lit  kredito naujakuriams. Buvo numatyta skirti mi ko med iagos
gyvenamiesiems ir kiniams pastatams statyti.
 1941 m. prad ioje prad ti kurti valstybiniai, arba tarybiniai kiai (sovchozai). Tai buvo
pirmosios socialistin s em s kio mon s. Tam dar em s reformos eigoje buvo atrinkta 120 dvar .
1941 m. pavasar  vietoj 193 buvusi  dvar  su 44 500 ha em s buvo sukurti tarybiniai kiai. Iki 1941
m. pavasario prad jo veikti 40 ma in -traktori  sto  (toliau – MTS). Prie j  vidutini kai po vien
kiekviename vals iuje steigti ma in -arkli  nuomojimo punktai (toliau – MANP). J   i  viso buvo
steigta 263.

 Apskri em s kio skyriams buvo pavesti ie em tvarkos darbai: em s plot
registravimas, em s gin  sprendimas, parama naujakuriams parenkant vietas sodyboms, jas

planuojant, vadovavimas matinink  vykdomiems darbams ir j  kontrol . gyvendinant em s
pa mim , daugelyje ki  reik jo permatuoti em , nes nebuvo em s vald  plan  ar kitoki
em tvarkos dokument . Tr ko em tvarkos specialist . Technin em tvarkos personal  sudar  277
em s tvarkymo valdybos matininkai, dirbo 25 privat s matininkai, 20 mi kotvarkos matinink , 25

kult rtechnikai – melioratoriai, apie 100 matinink  i  atgauto Vilniaus kra to, Kauno Vytauto Did iojo
universiteto bei em s kio akademijos baigiam  kurs  studentai. Darbui vals iuje vadovavo
apygardos (apskrities) em s tvarkytojo skirtas matininkas. Jis pad jo vals iaus em s kio komisijai
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tvarkyti juridinius reikalus, nagrin ti skundus, organizuoti matavimo darbus. Kiekviename vals iuje
buvo sudarytos viena ar kelios matavimo brigados. Jos matavo teodolitu, goniometru, juostomis,
grandin mis, virv mis, naudojo planimetrus. Pirmiausia buvo projektuojami keliai, po to – em s
sklypai ir gyvenviet s. em s skirstymo pagrindu buvo palikta tradicin  vienkiemin  (sklypin ) em s
naudojimo forma, skiriant be emiams sklypus vienoje vietoje, o ma emiams – pridedant em s
plotus prie jau turimo kio. Sklyp  rib  pos kio ta kai buvo enklinami kuoliukais ir kaubur liais, o
ribos – dviem  vid  suverstomis vagomis.

em s reforma buvo vykdoma nepaprastai spar iai – nuo rugs jo 25 d. iki spalio 31 d. 1939 –
40 m. liaudinink  ir kit  kairesn s pakraipos specialist  si lyti reformos projektai buvo gana artimi tai
reformai, kuri  Soviet  vald ia vykd  1940 – 1941 m. Nors 1940 m. vasar  „liaudies“ ministrai
laidavo, kad em s kis nebus sukolektyvintas, bet buvo jau iamas to siekimas. 1941 m. pavasar
prasid jo stambesni ki  valstie  – buo  demaskavimo kampanija. Tod l naujakuriai masi kai
prad jo atsisakyti gaut  sklyp . Smuko em s kio gamyba. Maisto produkt  kainos padid jo 2, o
pramon s gamini  – 3 kartus. Stigo maisto produkt . Miestuose buvo normuojama duona. Buvo
padidintas em s mokestis, jis buvo numatytas didesnis stambesniems kiams.
 Pirmieji masiniai are tai Lietuvoje buvo vykdyti 1940 m. liepos 12 d. Buvo tremiamos eimos.
Sovietini  tr mim  prad ia laikoma 1940 m. liepos 16 d. 1941 m. bir elio 14 d., per pirm sias
Lietuvos „i vadavimo“ metines, t si masinis gyventoj  tr mimas – 14 – 18 dienomis i tremta apie
30000 moni , daugiausiai – inteligentijos atstov .

11.1. em s santykiai vokie  okupacijos (1941 – 1944)  metais

 1941 m. bir elio 22 d. Vokietija u puol  Soviet  S jung . Bir elio 24 d. jos kariuomen
pasiek  Kaun  ir Vilni , o iki bir elio pabaigos okupavo vis  Lietuvos teritorij . Sudaryta Laikinoji
vyriausyb , vadovaujama J.Ambrazevi iaus, siek  paimti vald  iki vokie  at jimo, tik taip buvo
galima tik tis i laikyti nepriklausomyb . Buvo atkurta nepriklausomyb s laik  administracija (nu alinti
sovietiniai pareig nai), panaikinti SSRS statymai, atkurta privati nuosavyb . Ministr  kabinetas 1941
m. liepos 4 d. paskelb  nutarim  apie em s gr inim  ankstesniems jos savininkams, o v liau – em s
sklyp  denacionalizacijos statym , pagal kur  be emiai ir ma emiai neteko i  Soviet  vald ios
gautosios em s. Ta iau vokie iams Lietuvos vyriausyb  buvo nepageidautina ir 1941 m. rugpj io 5
d. jai buvo pasi lyta i siskirstyti ir pertvarkyti j  vokie  vald ios taryb .
 Lietuva tapo Ryt  kra to (Ostlando) sud tine dalimi. Lietuvos generalin  srit  vald  diktatoriaus
teises tur jes vokie  komisaras A. Rentelnas. Lietuva, kaip Ostlando apygarda buvo padalinta 
Vilniaus ir Kauno kra tus, Vilniaus ir Kauno miestus, iauli  ir Panev io sritis. Generaliniam
komisarui A.Rentelnui buvo pavald s sri  komisarai, apskri  vir ininkai, miest  burmistrai ir
vals  vir ai iai. Sri  komisarai skyr  kaimo seni nus.
 Okupacin  vald ia gr ino Laikinosios vyriausyb s panaikint  sovietin  teis , nes i jai buvo
naudinga. Panaikino Laikinosios vyriausyb s priimtus denacionalizacijos statymus ir automati kai
tapo “teis tais” Soviet  nacionalizuoto turto paveld tojais. J  nuosavybe tapo ir be savinink  lik kiai
bei mon s,  Rusij  i tremt moni  turtas. Okupacin  vald ia siek  ne tik apr pinti Vokietija darbo

ga, pl ti Lietuvos gyventojus, bet ir kolonizuoti Lietuv , padaryti j  Vokietijos dalimi. Pagal 
politik  valstie iai buvo tvirtinami teis tais savo ki  valdytojais (ne savininkais); naujakuriai ir
ma emiai, 1940 m. gav em s, ios teis s neteko ir esant galimybei buvo gr inami  ankstesnes
samdini  vietas; tarybiniai kiai, MTS ir kitos valstybin s em s per jo civilin s vokie  vald ios
inion; kininkai tur jo mok ti nat rines duokles. Per vis  soviet  okupacijos laikotarp  i  Lietuvos 

Sibir  buvo i tremta apie 75 t kst. moni .
 1941 m. liepos 11 d. instrukcijoje Ostlando komisarui buvo nurodyta, kad Lietuvoje rasiniu
po riu germanizuoti tinkam  gyventoj  yra ma iau kaip pus . Vis  kit  vietas tur  u imti
kolonistai. Kolonizavimo tikslais 1942 m. sausio m nes  Rygoje steigta „Ostlando“ em s kinio
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panaudojimo ( em s tvarkymo) bendrov , kuri per  visas valstybines ir be eiminink  likusias
emes, o  kurdinimo tabas r pinosi kolonist  parinkimu ir j kurdinimu. Jau 1942 m. prad ioje

Kaune sik  tiesiogiai SS vadui Himleriui pavaldi Lietuvos kolonizavimo staiga. Bendrov s skyrius
Kaune (su poskyriais Vilniuje, iauliuose ir Panev yje) vald  apie 200 t kst. ha em s. Buvo
numatyta kurdinti 10 t kstan  kolonist eim . Kolonistams parinkti emes buvo pavesta em s
tvarkytojams. Ta iau 1942 m. vykusiame em s tvarkytoj  pasitarime tam pasiprie ino matininkai M.
Martinaitis, L. Motiej nas ir kiti. Pasitarimo dalyviai para  ra  generaliniam komisarui A. Rentelnui
motyvuodami, kad kolonizacija yra neteis ta ir tai ne em s tvarkytoj  darbas.  ra  u em tvarkos
departamento direktori  pasira  referentas M. Martinaitis,  kuris 1944 m. prad ioje buvo suiimtas ir

ve tas tuthofo koncentracijos stovykl .
 Vokie ius kurdinti buvo pavesta Vidaus reikal  ministerijai. Pirmiausia vokie ius numatyta
kurdinti Vakar  Lietuvoje. Kolonizacija prad ta nuo pasienio zonos (Vilkavi kio, Marijampol s,

Taurag s ir Raseini  apskri ). Iki 1943 m. lapkri io m n. Lietuvoje kurdinta 5650 vokie eim .
Vokie  kolonistai naudojosi vairiomis privilegijomis: nemok jo mokes , neatlikin jo prievoli .
Tolesn  kolonizacij  pristabd  vokie  nes km s fronte.
 Vokie  okupacijos metais daug matinink  pasitrauk  i  aktyvios veiklos. Likusieji dirbo
em tvarkos darbus: sudar  sudegusi  karo metu miest  ir miesteli  teritorij  horizontali  nuotrauk ,

baig  skirstyti tarpukario Lietuvoje nebaigtus skirstyti kaimus  vienkiemius, atliko  em s matavimo
darbus.

11.2. Sovietin s em s reformos t sinys 1944 – 1948 m.

 1944 m. vasar  Raudonoji armija siver  Lietuv  ir liepos 13 d. u  Vilni . Smark s
iai d l iauli  buvo labai reik mingi galutinai u imant Lietuv , Latvij  ir Estij . 1945 m. sausio

nes  vokie iai buvo i stumti i  Klaip dos kra to. Raudonoji armija u  vis  Lietuv . Prasid jo
antroji sovietin  okupacija. Lietuvos gyventoj  skai ius suma jo ma daug nuo 3,1 iki 2,5 mln. 1945 –
1951 m. i  kit  soviet  respublik  atvyko gyventi ma daug 130 t kst. moni .
 Auk iausia SSRS vald ia buvo Komunist  partijos (KP) rankose, tod l ir Lietuvos KP tur jo
vykdyti centro nurodymus. Jos pagrindinis u davinys buvo kuo grei iau tvirtinti sovietin  re im
Lietuvoje. 1944 m. pabaigoje Visas junginio KP Centro komiteto (CK) nutarimu buvo sudarytas VKP
CK biuras Lietuvai, vadovaujamas M. Suslovo (iki 1947 m.). Auk iausias vald ios organas buvo
Auk iausioji Taryba (AT), renkama kas 4 metai. Auk iausias valstybin s vald ios organas tarp AT
sesij  – Prezidiumas, kurio pirmininku iki 1967 m. buvo J. Paleckis. Auk iausias vykdomosios
vald ios organas – Ministr  Taryba. Ji tiesiogiai gyvendino KP direktyvas.
 1944 m. rugpj io 30 d. AT pri statym  „D l vokie  okupacijos padarini em s kyje
likvidavimo“. Pagal statym  i  naujo buvo prad ta vykdyti em s reforma ir atimama em  i  jos
savinink , paliekant vienam kiui 30 ha vidutin s em s, geresn s em s – 20 ha, o okupant  vokie

jams – iki 5 ha em s. em , gyvuliai, inventorius, kurie vokie  okupacijos metu i  valstie
l buvo atimti buvusi  savinink , tur jo b ti gr inami asmenims, kurie visa tai buvo gav  1940-1941

m. Be to, gr inant em , kartu tur jo b ti atiduota ir dalis 1944 m. derliaus, atitinkamai gr inamos
em s plotui.

 valstybin em s fond statymas numat  paimti tokias emes: a) vokie  kolonist  u grobtas
emes; b) pab gusi  su okupantais „liaudies prie “ emes; c) emes, vir ijan ias nustatyt  norm ; d)
emes, likusias be eiminink .

 1944 m. gruod io 22 d. Lietuvos KP CK nutarime „Apie priemones statymui D l vokie
okupacijos padarini em s kyje likvidavimo vykdyti” buvo nurodyta, kad naujakuriams turi b ti
duodama geresn  arba bent tokios pat kokyb s em , lyginant su ta, kuri buvo paliekama naudotis
buvusiems stambi ki  savininkams. Be to buvo nurodyta, kad em s kio darbininkams, be emiams
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ir ma emiams valstie iams 1940-1941 m. skirti blogos kokyb s em s sklypai turi b ti pakeisti
kitais geresn s kokyb s ir patogesniais sklypais.
 1945 m. baland io l d. em s jau buvo gav  66,3 t kst. valstie , t.y. beveik 90 proc. to
skai iaus, kuris buvo gav s em s 1940 m. Ta iau tolesnis em s reformos atstatymas ir jos gilinimas
sul jo. Prad jo kauptis nei dalintos em s fondas. Daugelis „naujakuri “ pasiimt  sklyp  nedirbo
(bijojo tremties arba ker to) ir jie dirvonavo. Kad b  galima paspartinti em s reformos eig , ypa
em s fondo i skirstym  be emiams ir ma emiams valstie iams, buvo si loma duoti em s net tiems

valstie iams, kurie tur jo po 2, 12, 13 ha em s. 1946 m. baland io 1 d. buvo lik  nepaskirstytos em s
180,1 t kst. ha, o 1948 m. kovo 5 d. padid jus em s fondui, nepaskirstytos em s plotas sudar  net
262,8 t kst. ha, nors pokario metais daugiau em s buvo i skirta tarybiniams kiams, mi kiui,
MTS, moni  bei staig  pagalbiniams kiams.

24 pav. Valstybinis em s paskyrimo aktas

em s reformos atstatymas ir pagilinimas pokario metais i  esm s pakeit  kaimo socialin
strukt . Buvo i spr sta be emi  valstie  problema, likviduota dvarininkija. Pasikeit  ir pa ios
valstietijos sud tis. 1948 m., kaip ir 1941 m. panaikinus didesnius kaip 30 ha kius, buvo apribojami
stambieji kininkai. Buo  – tai valstietis, kuris kininkavo pasitelk s kelet  samdini . 1948 m. liepos
1 d. Lietuvoje buvo 5656 stambieji kiai, arba jie sudar  1,4 proc. vis ki  skai iaus. kiai 
vadinam  „buo ini “ ki  kategorij  buvo traukiami ne pagal turimos em s plot , bet pagal
individuali  atrank , atsi velgiant  j  i naudotoji  pob  (jei jie sistemingai naudojo svetim  darbo

 arba tur jo pa alini  pajam  i em s kio ma in , mal , moni  ir pan.). Vienam ios
kategorijos kiui 1948 m. vidutini kai teko 12,3 ha ariamosios em s, 5,2 ha piev , 1,4 arklio, 1,7
karv s, 0,9 kiaul s. Iki masin s kolektyvizacijos komunist  partijos politikos pagrindin  kryptis buvo
apriboti bei likviduoti stambiuosius kininkus. Soviet  vald ia draud  skirti jiems valstyb s kreditus,

kiai tur jo mok ti valstybei didelius mokes ius. Tod l padid jo smulki ki  skai ius, nes dalis
stambi ki , neatlaik  mokes  spaudimo, patys atidav emes  valstybin em s fond . 5 – 10 ha
dyd io kiai sudar  37 proc., o 10 – 20 ha – 28 proc.
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25 pav. Nekilnojamojo turto aktas 26 pav. Valstie  skundas M d l
priverstinio stojimo  kol  1948 m.

Po 1947 m. pinig  reformos atpigo em s kio produktai, o em s kio mokestis nuo 1947 m.
iki 1951 m. buvo padidintas 5 kartus, m sos prievol  – 2,5 – 5 kartus, pieno – beveik 2 kartus.
Kiekvienam ki kai stipresniam valstie iui gr  „i buo inimas“. Nuo 1947 m. rudens buvo sudaromi
stambi ki  s ra ai,  kuriuos iki 1953 m. traukta apie 15 t kst. ki . Prasid jus kolektyvizacijai,
Lietuvoje stambi ki  i  esm s jau nebuvo.

12. EM TVARKA EM S KIO KOLEKTYVIZACIJOS METU

 Pagrindinis kaimo sovietizacijos tikslas – galutinai panaikinti privatin  nuosavyb , vykdyti
em s kio kolektyvizacij . gyvendinant agrarin  reform , em s kio kolektyvini ki

organizavimo prad ia buvo valstie  kooperacija, tarybini ki  ir MTS k rimas. Po karo pirmasis
kol kis Lietuvoje kurtas 1947 m. vasario 26 d. K daini  apskrityje vykdomojo komiteto pagalbinio

kio baz je, o Dotnuvos vals iuje – M. Melnikait s em s kio artel . Netrukus kolektyviniai kiai
buvo kurti iauli , Kelm s, Joni kio ir kitose apskrityse.

1947 m. gegu s 21 d. Komunist  partijos centro komitetas pri  nutarim  „D l kol ki
rimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR“. Nutarime buvo i styti kol ki  k rimo principai,

rekomenduota neskub ti, laikytis savanori kumo principo, pirmiausia  kol kius traukti varginguosius
valstie ius ir t.t.  1948 m. kovo 20 d. Lietuvos komunist  partijos centro komitetas ir Lietuvos ministr
taryba pri  nutarim  „D l kol ki  organizavimo Lietuvos SSR“. Jame konkretizuoti kol ki  k rimo
principai ir u daviniai. Buvo rekomenduota nustatyti kol kie io kiemo sodybinio sklypo dyd  nuo 0,25
iki 0,60 ha, leisti laikyti 2 karves, ne daugiau kaip 2 galvij  prieauglio, 1 par aved  kiaul  su
prieaugliu, ne daugiau kaip 10 avi  ir o , daug pauk  ir triu , ne daugiau kaip 20 avili  bi .

Kol kiams buvo rekomenduojama be laukininkyst s pl sti visuomenin  gyvulininkyst ,
steigiant galvij  ir kiauli  fermas. Lietuvoje, kaip ir visoje SSRS, kol kiuose susiklost  pusiau

baud iaviniai santykiai. Kol kie iams buvo nustatytas privalomas 100 darbadieni  metinis
minimumas, kur  reik jo i dirbti kol kyje. 1950 m. u  darbadien  gaudavo 1,4 kg gr  ir 35 kapeikas.
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Be kol kio pirmininko leidimo buvo draud iama keisti gyvenam  viet . Prad ioje kol kiai buvo
kuriami pagal buvusius kinius vienetus – kaimus.

1948 m. vasar  kolektyvizacija paspart jo. Soviet  Rusijos kolektyvizacijai prireik  2
penkme , o Lietuvoje – vos 2 – 3 met . Tai buvo pasiekta ekonomine prievarta.

1947 m. pabaigoje vykd ius pinig  reform , m sos ir pieno produktai atpigo 3 – 4 kartus, o
javai – svarbiausia tuometin  valstie  prek  – de imteriopai. Ta iau em s kio mokestis 1948 m.
buvo tre daliu padidintas. Piniginis mokestis nebuvo vienintel  prievol . 10 ha  kio valstietis tur jo
pristatyti ma daug po 0,4 t gr  ir bulvi , 50 kg m sos, 500 kg pieno, taip pat ieno, vilnos, kiau ini .
Nors 1948 m. em s kio mokestis buvo vykdytas 82 proc., m sos prievol  – 76, kiau ini  - 80, vilnos
– 80 proc., bet 1949 m. em s kio mokestis v l buvo padidintas 50 proc. Padidintos ir prievol s.
siskolinusi ki  turtas buvo apra omas, o patys skolininkai perduodami teismui, nusavinant gyvulius,

gr dus ir kit  turt . Kaip tik 1949 m. kaime vyko „l is“. Met   prad ioje kol kiuose buvo tik 4, o
pabaigoje jau 62 proc. vis  valstie . Per pirm  1949 m. pusmet  susik  daugiau kaip 3 t kst.
kol ki , jungusi  113208 valstie ki  (apie 30 proc. bendro j  skai iaus). T  pa  met  pabaigoje
23 apskrityse (i  41) buvo sukolektyvinta daugiau kaip 70 proc. valstie ki , o vienuolikoje ios
grup s apskri  – Jurbarko, iauli , Joni kio, aki , ilut s, Rietavo, K daini , Anyk ,
Radvili kio, Priekul s, Kur  – daugiau kaip 90 procent . Iki 1950 m. vasaros kol kiuose jau buvo
3/4 valstie ki . 1950 m. rugpj em s kio mokestis dar kart  buvo padidintas trigubai.

Kolektyvizacijos metais ekonomin  prievarta buvo efektyviausia, bet ne vienintel . Netr ko ir
tiesiogin s prievartos. Buvo ry ys tarp kolektyvizacijos ir tr mim . Paskelbus 1948 m. kovo 20 d.
nutarim  „D l kolektyvini ki  organizavimo Lietuvos SSR“, jau po dviej  m nesi  prasid jo
tr mimas. Tais pa iais metais LSSR MT ir LKP pri  slapt  nutarim  Nr.60 „Apie priemones ry ium
su bandit  ir bandit  pagalbinink  - buo eim  i keldinimu“. is tr mimas buvo did iausias
Lietuvos istorijoje (i ve tos 11365 eimos – i  viso 40002 asmenys). Antra pagal dyd  deportacija vyko
1949 m. kovo m nes . Tre ias didelis tr mimas vyko 1951 m. spalio 2 – 3 d.  Manoma, kad 1940 –
1958 m. ne ma iau kaip 456 t kst. moni  (kas tre ias suaug s lietuvis, kas a tunta moteris ir kas
penkioliktas vaikas) tapo sovietini  okupant  vykdyto genocido ir teroro aukomis, patyr  vienoki  ar
kitoki  prievart .

1951 m. sausio 1 d. buvo 4535 kol kiai su 336712 ki  (89,2 proc. bendro valstie      ki
skai iaus. Lietuvos pietry iuose kolektyvizacija vyko l iau. Juo labiau buvo turmuojama
kolektyvizacija, juo stambesni buvo steigiami kiai (1949 m.  vidutinis kiem  skai ius kol kyje buvo
25, o 1953 m. – 160), juo grie tesn  dar si centralizacija, tuo labiau smuko kol ki  ekonomika.
Pirmieji kol kiai dar i augindavo pus tin  derli  (1950 m. –  8 cnt i  ha – 1 cnt – 100 kg), ir u
darbadien  kol kie iai gaudavo 3 – 5 kg gr . Ta iau 1953 m. buvo gauti jau 5, o 1955 m. – vos 4 cnt

 ha (derlingumas 1935 – 1939 m. 12 cnt).
Nuo 1950 m. vasaros Lietuvoje kartu su kol ki  k rimu prasid jo j  stambinimas. Stambinimo

tikslas – sudaryti palankesnes s lygas kol kinei gamybai vystytis. Lietuvoje iki 1951 m. pabaigos 6285
smulk s kol kiai buvo sustambinti  2472 kol kius. 1952 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 2923 kol kiai,
jungiantys 343,2 t kst. (93,8 proc.) valstie ki . em s kio kolektyvizacija buvo u baigta,
sudarytos s lygos vystytis socialistiniams gamybiniams santykiams. Visi kai u baigus
kolektyvizacij ,1953 m.  kol kius sujungta daugiau kaip 360 t kst. valstie ki .

Kol kin em valda kito, t si em tvarka ki  viduje, keit si ariamosios em s ribos.
Kol ki  stambinimas laikinai suard  j em naud . Buvo numatomos priemon s emei tvarkyti. Dar
1949 m. gegu s m n. buvo priimtas nutarimas „D l kol ki emi  sujungimo  vien em s masyv “.
Valstie iams nekol kie iams em s plotas tur jo b ti paskirtas tokio pat dyd io kaip ir anks iau j
tur tas, i em s likusios nuo kol kio masyvo. ios priemon s tikslas buvo sutvarkyti kol ki
em naud . Ta iau kai kur i priemon  buvo naudota kaip valstie  spaudimo priemon .

Pasitaikydavo, kad valstie iams, nestojantiems  kol  , em s sklypai b davo skiriami u  10-12
kilometr  nuo gyvenamosios vietov s. Toki  valstie  sodybiniai sklypai buvo apkarpomi iki 0,15 ha,
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o kol kie  paliekami 0,60 ha. Neretai pavienininkams neleisdavo nuimti derliaus nuo lauk , jusi
kol kio plot .

1950 m. liepos m n. Lietuvos TSR Ministr  Taryba pri  nutarim  „D l Lietuvos TSR
kol ki em s naudojimo sutvarkymo“. Jame buvo numatyta vykdyti em tvark . Nurodoma, esant
reikalui pasikeisti em s sklypais tarp kol ki , tarybini ki , pagalbini ki  ir kitos priemon s.

1956 m. sausio m n. Lietuvos KP IX suva iavime nutarta i taisyti klaidas, susijusias su ki
stambinimu. Dalis ki  buvo susmulkinti. 1957 – 1958 m.  tarybinius kius buvo reorganizuotas 61
ekonomi kai silpnas kol kis.  V liau ki  skai ius bei em naud  ribos taip pat buvo ne kart
pertvarkomos ir stabilizavosi tik a tuntojo de imtme io pabaigoje.  Nuo 1956 m. kol kie iams buvo
suma intas em s kio mokestis ir panaikintos bulvi , m sos, pieno, kiau ini  prievol s. Stipr jant
kol ki  ekonomikai (7 – ojo de imtme io viduryje buvo pasiektas prie karinis derlingumas), svaresni
pasidar  darbadieniai. 1990 m. lapkri io l d. Lietuvoje buvo 877 kol kiai (ploto vidurkis buvo 3800 ha)
ir 204 tarybiniai kiai (ploto vidurkis –  4260 ha).

Kuriant kol kius ir tarybinius kius em tvarkos specialistai nustat ki em naud  ribas,
ki  gyvenvie , gamybini  centr  vietas, reng em tvarkos projektus kiams stambinti, sudar ki

vidaus em tvarkos projektus s jomainoms taikyti. Taip pat jie atliko em s apskait  ir j em naud
registracij . Tam buvo naudojami 1910 – 1939 m. sudaryti kaimo skirstymo vienkiemiais planai, nes
tr ko nauj  plan , taip pat 1944 – 1946 m. sudaryti em naud  planai. ie darbai buvo susij  su tuo,
kad m sos ir pieno prievol s tur jo b ti skai iuojamos nuo em s kio naudmen  ploto, o gr
prievol s – nuo ariamosios em s ploto. Apskai iavus plotus ir paruo us eksplikacijas, em s apskaitos
duomenys buvo tvirtinami vals  vykdomuosiuose komitetuose ir ra omi  valstybines em s
registracijos knygas. ie duomenys iki 1952 – 1953 m. buvo naudojami valstybinei em tvarkos
apskaitai – em s balanso formoms sudaryti.

em tvarkos tarnyb  specialistai nuo pat kolektyvizacijos prad ios prad jo rengti ki
em naud  planus, juose nustat ki  ribas, kini  centr  vietas. Nuo 1949 m. prad ta atriboti ki
em naudas, nuo 1950 m. rengti kol ki  sustambinimo ir em s naudojimo nepatogum  likvidavimo

projektus. Kol kiams buvo i duodami em s naudojimo teis s aktai. Prad ti rengti vidaus em tvarkos
projektai : 1948 – 1951 m sudarytas 191 projektas, 1952 – 1954 m.  – 2032, 1955 – 1956 –  98
projektai.

em s kio ministerijos iniciatyva buvo nuspr sta rengti kartografin  med iag  panaudojant
aerofotonuotraukas. Tam 1949 m. Lietuvoje steigta em s kio aeronuotraukos Vakar mon . Dirbti
 j  per jo dalis em tvarkos specialist . Iki 1953 m. fotoplanai M 1:10000 buvo pagaminti beveik

visai Lietuvos teritorijai, buvo atliekami fotoplan  de ifravimo darbai. Teritorijose, kur tr ko
fotoplan , buvo atliekama menzulin  nuotrauka. 1954 m.  jau buvo sudaryti kont riniai ki  planai M
1:10000. J  pagrindu buvo apskai iuojami em naud  plotai ir sudaromos  j  eksplikacijos. ra ius
kont  plotus, padauginta kartografin  med iaga buvo naudojama vairios paskirties em tvarkos
projektams rengti bei kitiems su em s tyrimu susijusiems darbams. em s naudmen  eksplikacijos
buvo pagrindinis informacijos altinis tiksliai em s fondo apskaitai.

13. 1960 – 1990 MET EM TVARKOS DARBAI

Gr us sovietinei santvarkai, Lietuvoje buvo atkurtas em s kio liaudies komisariatas,
kuriame steigta em s tvarkymo valdyba. V liau jos pavadinimas daug kart  buvo kei iamas. i
institucija prad jo nuosekliai ir planingai vykdyti em tvarkos darbus ( emi  apskaitos, kartografin s
med iagos atnaujinimo, de ifravimo, dirvo emio tyrimo, emi  ekonominio vertinimo, projektavimo,
em s kio paskirties em lapi  , schem  sudarymo ir kt.). em tvarkos tarnyboje ir rajonuose prad jo

dirbti em s kio akademij  baigusieji em tvarkos in inieriai, Kauno em s kio technikumo
parengti technikai em tvarkininkai ir topografai.  1961 m. em tvarkos tarnyboje dirbo apie 600
specialist .
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Sovietme io prad ioje Lietuva buvo suskirstyta  37 apskritis ir 320 vals . Apskrityse dirbo
em s tvarkytojai. 1950 m. panaikinus apskritis, Lietuva buvo suskirstyta   4 sritis, kuriose buvo 87

rajonai. Srityse kurtos em tvarkos valdybos, o rajonuose em s tvarkytojai buvo pavald s sri
em tvarkos valdyboms. Sritys panaikintos 1953 m., o rajonai sujungti  44.

1953 m. mirus Stalinui, nu alinus SSRS represinio aparato vadov  L. Berij , SSSR KP CK
pirmuoju sekretoriumi tapo N. Chru iovas. alyje prasid jo stalininio re imo laisv jimas. Politin s ir

kio reformos pasiek  ir Lietuv . 1961 m. SSRS pri  utopin  komunizmo suk rimo program .
Lietuvos em s kis, su lugdytas kolektyvizacijos, beveik du de imtme ius nei kop  i  kriz s.

1954 m. buvo prad tas naikinti tradicinis Lietuvos kis – iki 1967 m. likviduota 62 t kst. vienkiemi .
is procesas itin sustipr jo 1967 – 1968 m. Per 1966 – 1985 m. sunaikinta per 111 t kst. vienkiemi .
mon s veng  kraustytis  gyvenvietes, da niau k si  miestus. Juose gyventoj  padaug jo nuo 43 iki

68 procent .
1956 – 1959 m. vyko prievartinis subankrutavusi  kol ki  pertvarkymas  tarybinius kius

(galutinai suvalstybinant kooperatin  valstie  turt ). Ta iau kol kie  gyvenimas po 1956 m. iek
tiek pager jo: buvo panaikintos prievol s, padidintas atlyginimas, em s kio produkt  supirkimo
kainos. 1958 m. panaikinus ma in  ir traktori  stotis (MTS), j  technika buvo perduota kol kiams.

Po 1953 m. rugs jo plenumo Soviet  S jungoje vykdomas em s kio gamybos s lyg
pertvarkymas nustat  naujus u davinius ir em tvarkos staigoms. Buvo suvienodinta em s fondo
valstybin  apskaita. Buvo pareigota apskaityti ne tik em s naudmen  plotus, bet ir j  kokyb . ki
teritorijos tvarkymas, s jomain vedimas buvo pripa inti svarbiausia moksli kai pagr st

kininkavimo sistem  sud tine dalimi. Siekiant kvalifikuotai atlikti em s agro kinio tyrimo, vidaus
em tvarkos projekt  sudarymo ir kitus darbus, 1961 m. Soviet  S jungoje buvo kurti em tvarkos

projektavimo institutai ir j  padaliniai. Lietuvoje em tvarkos projektavimo institutas kurtas 1961 m.
liepos 1 d. (Nuo 1972 m. – R PI (Respublikinis em tvarkos projektavimo institutas). I em s kio
ministerijos em tvarkos valdybos  institut  pervesta apie 490 darbuotoj , sudaryti em tvarkos,
geodezijos, dirvo emio ir kartografijos skyriai. Buvo kurti instituto skyriai Vilniuje, Kaune,

iauliuose, Klaip doje ir Panev yje. V liau institute dirbo 500-700 darbuotoj . Be em tvarkos
skyri , R PI buvo ir kitokios specializacijos padalini : Geodezijos ir Dirvo emio  skyriai  (Kaune),
Kartografijos skyriai (Kaune ir Vilniuje) ir eldyn  projektavimo sektorius (Vilniuje). R PI
atliekamus darbus planuodavo ir juos kontroliuodavo em s kio ministerijos em tvarkos valdyba.
Rengiant kartografin  med iag  instituto veikla buvo glaud iai susijusi su em s kio aerogeodezini
tyrin jimo institutu Vakar  filialu, kurtu dar 1949 m. Aerofonuotraukos darbai ir fotoplan
de ifravimas buvo atliekamas kas 7 – 12 m., nes em s naudmen  ribos ir r ys nuolat kito d l
melioracijos darb  bei nauj  statyb .

Be em s apskaitos darb , s jomain  projektavimo i kilo b tinyb  i tirti Lietuvos dirvo emius.
Nuo 1950 m. ki  dirvo emius tyr em tvarkos valdybos dirvo emio darb  partija, o nuo 1961 m. –

em tvarkos projektavimo instituto Dirvo emio skyrius, kuris per 20 met  i tyr  ir sukartografavo
Lietuvos dirvo emius  bei sudar  kiekvieno kio planus M1:10000.

Nuo 1958 –1959 m. kartu su dirvo emio tyrimo darbais buvo atlikti eksperimentiniai
dirvo emi  bonitavimo ir em s ekonominio vertinimo darbai pagal V. Mali ausko (Moksl
akademijos (MA) Ekonomikos institutas), . Kulvie io ( em tvarkos valdyba), J. Vaitiek no

emdirbyst s instituto Vok s filialas) sudaryt  Lietuvos emi vertinimo metodik . 1966 – 1968 m.
PI specialistai lauko b du pirm kart vertino Lietuvos ki emes. Iki 1962 m. Lietuvos em  buvo

vertinta rajonais 100 bal  sistema. Auk iausiu balu (54) buvo vertintos Joni kio rajono em s, o
emiausiu  (20) – Var nos. Lietuvos em s vidurkis buvo nustatytas 37 boniteto ir 34 ekonominiais

balais. Pagal emi  vertinimo ir kitus rodiklius Lietuva buvo suskirstyta  keturias ekonomines grupes.
1974 m. io vertinimo duomenys buvo patikslinti ir Lietuvos em  pagal kius buvo vertinta 42
na umo (boniteto) ir 37 ekonominiais balais. Buvo patikslintas administracini  rajon  suskirstymas 
keturias ekonomines grupes, diferencijuotos em s kio produkcijos kainos. Ger emi  rajonams
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buvo nustatytos ma esn , o blog  – didesn s kainos ir j  priedai. Tai pad jo suma inti gamybos lygio
skirtumus tarp rajon  grupi  ir i lyginti kininkavimo s lygas. I ekonomin s grup s (geriausi emi )

kiams buvo nustatytos ma iausios galvij , kiauli  ir pieno supirkimo kainos, o IV grup s kiams –
did iausios. gyvendinus  sistem , pakilo ki  rentabilumas ir siek  30-32 proc.). Atsi velgiant 
em s vertinimo duomenis buvo parenkami plotai melioracijos darbams.

Svarb s em tvarkos darbai buvo rajon  suplanavimo schem  rengimas. Jomis vadovaujantis
buvo stambinami kiai, specializuojama j  laukininkyst  ir gyvulininkyst , pl tojamos gyvenviet s,
gamybiniai centrai, technikos kiemai, statomi kult riniai ir buitiniai pastatai. 1976 m. Ministr  Tarybos
patvirtintomis rajon  suplanavimo schemose  buvo numatyti 1277 kol kiai ir valstybiniai kiai, kuri
vidutinis bendras plotas 3900 ha, 2900 em s kio naudmen , 2000 ha ariamosios em s. Tokio
dyd io kiuose buvo nustatytas s jomain  lauk  dydis 150 – 200 ha, tinkamas dirbti stambiajai  em s

kio technikai. kiuose planuota laikyti 400 – 500 karvi , u auginti 4 t kst. bekon . Buvo numatomi
2297 pagrindiniai gamybiniai centrai. Toki ki  centrin se (centrin s gyvenviet s – tai ki  centrai,
kuriuose gyveno did ioji dauguma kio dirban , statomi svarbiausieji kio administracijos,
vietimo, kult ros, buitiniai ir kt. pastatai. Prie j  buvo koncentruojami dauguma kio gamybini

pastat ) ir pagalbin se (pagalbin s gyvenviet s – tai kitos perspektyvin s gyvenviet s, reikalingos
esant didelei kio teritorijai, sud tingam reljefui) gyvenviet se buvo numatoma kurdinti apie 900
gyventoj , i  j  700 – centrin se gyvenviet se. i ki  perspektyvin  vystymosi schema buvo
gyvendinama.

1978 – 1982 m. buvo parengtos vis  administracini  rajon em tvarkos schemos 1990 m.
perspektyvai, kuriose suplanuoti em s kio naudmen  bei kit emi  plotai, nustatytos potencialios
em s kio gamybos i vystymo galimybes.

em tvarkos specialistai vidaus em tvarkos projektuose planavo  ki  racional em s
naudojim  ir s jomainas. Kiekvienai em s kio monei buvo parengti ir, esant reikalui tikslinami
projektai nustat  geriausiai dirvo emio savybes atitinkant  pas li , ganykl  ir piev  i stym ,

jomainas, reikalingus mi ku apsodinti arba savinti em s kio naudmenas plotus, vidaus keli
stym . Su em tvarkos projektais buvo derinami em s sausinimo ir kiti projektai, pagal juos

pelk s, kr mynai, menkaver iai mi kai, kitos nenaudojamos em s buvo ver iami naudingais plotais.
Projektuose buvo numatomos ir gamtosaugos priemon s, priemon s dirv  erozijai sustabdyti.

em tvarkos projektais buvo formuojamas kra tovaizdis.
Buvo rengiami mi  transformavimo projektai  (pagal juos buvo leid iama paversti mi

dirbama eme melioruojamuose plotuose arba em s kio naudmenas apsodinti mi ku), dar  , sod ,
atskir  teritorij  kompleksinio eldinimo projektai.

PI, panaudodamas sukaupt  tyrim  ir projektavimo med iag , atliko vairi  objekt
apskaitai (inventorizavimui) bei planavimui reikalingus darbus: kult rini  ganykl  ir piev
inventorizacij ; valstybini  keli  apskait ; vienkiemi vertinim ; nusausintos ir dr kinamos em s
apskait ; pa eistos em s inventorizavim ; elektros tiekimo linij  kartografavim ; kapini  apskait ;
kartografavo gamtos, istorijos ir kult ros paminklus ir kt.

em tvarkos specialistai reng em s skyrimo projektus  mon ms, staigoms, organizacijoms,
pilie iams, kuriems em  buvo suteikta (skyrimo tvarka) laikinam  arba neterminuotam naudojimuisi
Ministr  Tarybos nutarimu arba rajono, miesto, gyvenviet s, apylink s Liaudies deputat  tarybos
vykdomojo komiteto sprendimu. Suteikus em s sklypus, jie buvo atribojami (pa enklinami nustatytos
formos ribo enkliais ir i matuojami geodeziniais prietaisais) vietov je, parengiami ir i duodami em s
naudotojams valstybiniai em s naudojimo teis s aktai.

14. POSOVIETIN EM S REFORMA

1964 m. buvo nu alintas N.Chru iovas. SSKP  reanimuoti stalinizm . Po 1968 m. Soviet
intervencijos ekoslovakij  kilo disidentinis jud jimas ir Lietuvoje. Jo tikslas buvo atkurti Lietuvos
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valstybingum . 1988 m. pavasar  Lietuvoje prad jo kurtis pirmosios vadinamosios neformalios
visuomen s organizacijos. Prasid jo KP kriz . 1988 m. vasar  Lietuvoje prasid jo taiki nacionalin
revoliucija (gavusi dainuojan iosios vard ), kuriai vadovavo Lietuvos persitvarkymo s dis. Buvo
rodin jama, kad Lietuva turi teis  savaranki kai tvarkytis. 1989 m. pab. – 1990 m. pr. LSSR AT,

io spaud iama, pri  konstitucijos pataisas d l Lietuvos SSR statym  vir enyb s prie  SSRS
statymus, panaikino konstitucijos straipsn  d l vadovaujamo KP vaidmens, teisino daugiapartin

sistem , pripa ino negaliojan ia 1940 m. Liaudies seimo deklaracij  d l Lietuvos stojimo  SSRS.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Auk iausioji Taryba paskelb  Lietuvos Respublikos
nepriklausomyb . Buvo priimtas Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis statymas. Jis nustat ,
kad ekonomin  sistema Lietuvoje pagr sta priva ia nuosavybe. io statymo nuostatoms gyvendinti
reik jo sukurti nepriklausomos valstyb s ekonomikos, teis s sistem , priimti teis s aktus okupacijos
padariniams likviduoti, pa eistoms pilie  nuosavyb s teis ms em  atkurti, turtiniams em s, mi ko
ir kitiems santykiams sureguliuoti. Susidar  prielaidos naujai,  laisv  rink  orientuotai, em s
reformai. i reforma nuo buvusi  skiriasi tuo, kad jungia restitucinius (gr inimo  anks iau buvusi

kl ) ir reforminius (naujos kokyb s k rimo) pradus. Jos tikslas – atkurti iki 1940 m. buvusius
Lietuvoje priva ius em s ir kito nekilnojamojo turto nuosavyb s santykius, individuali kininkavimo
sistem . Formuojant reformos koncepcij  buvo si lomi variantai: „nulinis“ ( reforma be restitucijos),
visi kos restitucijos ( restitucija be reformos) ir dalin s restitucijos (restitucija per reform ) – gr inti
savininkams ar turto paveld tojams tik laisv  (neu imt ) em  bei i likus  kit  nekilnojam  turt . Jei
tai u imta, – savininkams kompensuoti ekvivalentine nat ra arba mok ti pinigines ar kitokias
kompensacijas.

Dar neatk rus nepriklausomyb s, 1989 m. liepos 4 d. priimtas statymas „ D l Lietuvos Soviet
Socialistin s Respublikos valstie io kio“. Juo buvo leid iama kurti naujo tipo kininkavim . Lietuvos
pilie iams, norintiems steigti , em s nemokamai skirta i  valstybinio rezervo, mi  fondo,
tarybini ki , kol ki  bei kit moni  ir organizacij em s. em s suteikimo klausimams spr sti
sudarytos centrin  ir rajon em s skirstymo komisijos. Valstie kis laikytas steigtu i davus
valstybin em s nuosavyb s akt . Pilietis, gav s em s, gal jo j  naudoti, bet negal jo parduoti,

nuomoti ar keisti. Valstie io kio dydis nustatytas 10 – 50 ha. Specializuoti kiai gal jo b ti
ma esni. Iki 1991 m. rudens sisteig  5138 valstie kiai. Jiems priklaus  86,4 t kst. ha em s. Tai
buvo naujosios em s reformos prad ia. em tvarkos tarnyba tur jo persitvarkyti ir vykdyti darbus.

1990 m. liepos 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos Auk iausiosios Tarybos nutarimas D l
kaimo gyventoj  sodybini  sklyp  i pl timo. iuo nutarimu kaimo vietov se gyvenantiems em s kio
moni  darbuotojams ir pensininkams, dirbusiems iose mon se, j  pageidavimu numatyta suteikti iki

3 ha em s naudmen  vienai eimai. Kitiems kaime gyvenantiems ir dirbantiems mon ms bei
pensininkams vienai eimai buvo suteikiamas iki 2 ha em s kio naudmen  sklypas. 465 826
gyvenantys kaime em s naudotojai tur jo per 932 t kst. ha em s.

Posovietin em s reforma Lietuvoje buvo vykdoma remiantis iais teis s aktais:
• 1990 m. Lietuvos Auk iausioje Taryboje (Atkuriamajame Seime) patvirtinta Agrarin s

reformos programa;
• 1991 m. priimtu LR statymu D l pilie  nuosavyb s teisi  i likus  nekilnojam  turt

atstatymo tvarkos ir s lyg . 1997 m. buvo priimta nauja io statymo redakcija – Lietuvos Respublikos
pilie  nuosavyb s teisi  i likus  nekilnojam  turt  atk rimo statymas);

• 1991 m. priimtu Lietuvos Respublikos em s kio moni  turto privatizavimo statymu;
• 1991 m.  Lietuvos Respublikos em s reformos statymu (1997 m. tuo pa iu pavadinimu

priimta nauja io statymo redakcija).
em tvarkos sistemai i kilo u davinys per trump  laik  atlikti statymuose numatytus darbus.

Buvo sustiprintos em tvarkos tarnybos rajonuose bei seni nijose. Valstybinis em tvarkos institutas
nebuvo paj gus numatyt  darb  atlikti, tod l buvo pasitelkti Vilniaus, Kauno, Panev io, iauli ,
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ilut s hidroprojekt  ir Mi kotvarkos instituto darbuotojai. Jau 1992 m. i matuota ir pa enklinta per 53
kst. sklyp  j  savininkams bei  nema ai  –  nuomininkams. Buvo pasitelkta nema ai kit  specialist

buvusi ki  agronom , ekonomist , mechanizatori  ir kit , persikvalifikavusi  kursuose.
em s reformai vykdyti Lietuvos teritorija buvo suskirstyta  1290 kadastro vietovi , kuriose

dirbo per 900 projektuotoj . Be seni nijos em tvarkos specialisto, beveik kiekvienoje kadastro
vietov je dirbo ir anks iau min  projektavimo organizacij  darbuotojai, kurie reng em s reformos
em tvarkos projektus, o juos patvirtinus savivaldyb se, enklino laukus.

Buvo atlikti parengiamieji em tvarkos darbai: sudaryti detal s dirvo emi  sklyp  vertinimo
planai, reikalingi em s mokes iams apskai iuoti, kin s veiklos apribojim  bei neprivatizuotin
emi  planai. Juose numatyta derinti ir planuoti pretendent em s poreikius, paskirstyti j em s kio
moni  bei visuomenini ki  pl trai, asmeniniam ir valstie kiams. Toks zonavimas pad jo

agrarin s reformos komisijoms grei iau apsispr sti d l strategini  ir einam em s reformos
klausim .

Esmin em s santyki  pertvarka prad ta pri mus 1991 m. liepos 25 d. em s reformos
statym  ir 1991 m. rugpj io 18 d. statym  „D l pilie  nuosavyb s teisi  i likus  nekilnojam

turt  atstatymo tvarkos ir s lyg “. em s kio mon s (kol kiai ir tarybiniai kiai) gijo likviduojam
moni  status . J  naudota em  buvo gr inama savininkams ir j  paveld tojams. 1991 m. rugs jo 1

d. Valstie ki statymas sustabdytas. em s kio paskirties em  gal jo gauti tik Lietuvos
Respublikos pilie iai, nuolat gyvenantys kaime ir dirbantys em s kyje bei turintys speciali ini .
Pilie iams gal jo b ti atkurta nuosavyb  ne didesn  kaip 80 ha em s, i  kurios 50 ha gal jo sudaryti
em s kio naudmen  plot

1997 m. liepos 1 d. priimtas naujas Lietuvos Respublikos pilie  nuosavyb s teisi  i likus
nekilnojam  turt  atk rimo statymas, nustat s tam tikras garantijas Lietuvai nusipelniusiems bei nuo
represij  ir tr mim  nukent jusiems asmenims, u sienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos
pilie iams. Buvo numatyta nuosavyb s teises atkurti  150 ha em s plot , skaitant mi kus ir vandens
telkinius. Numatytas kompromisas tarp savinink , norin  atgauti em  nat ra bei asmen ,
naudojan em  asmeniniam kiui arba valstie kiui. Tiek vieniems, tiek kitiems gali b ti
skiriamas 30 proc. didesnis sklypas i  laisvo em s fondo. Jei nuosavyb s teis s atkuriamos 1918 –
1920 m. nepriklausomyb s kov  kariams savanoriams, pasiprie inimo (rezistencijos) dalyviams,
politiniams kaliniams, j  t vams ( viams), vaikams ( vaikiams), apskrities vir ininko sprendimu
si lomo em s sklypo plotas padidinamas iki 100 proc. Ypa  svarbi statymo nuostata, kad nuosavyb s
teis s atkuriamos rengiant em s reformos em tvarkos projektus. Suprojektuojami gr inami,
perduodami nuosavyb n neatlygintinai lygiaver iais plotais em s sklypai, nustatomos j  ribos,
suprojektuojami bendro naudojimo keli  tinklai, nustatoma tikslin em s naudojimo paskirtis, em s
servitutai, em s naudojimo s lygos. Patvirtinus em s reformos em tvarkos, atk rus nuosavyb s
teises, perdavus ar suteikus neatlygintinai em s, mi ko sklypus, atsiranda galimyb s statym
nustatyta tvarka sigyti valstybin s em s ar j  i sinuomoti.

em s nuosavyb s atstatymo 40 proc. darb  atliko Valstybinis em tvarkos institutas, 29 proc.
– hidroprojekt staigos, 7 proc. – Mi kotvarkos institutas, 24 proc. – individualios mon s ir kitos
organizacijos. em s reformos em tvarkos darbus paspartino pa angios technologijos, informacin s
sistemos, skaitmeniniai ortofotografiniai em lapiai. Tai atlikta bendradarbiaujant su vedija,
Pranc zija, Danija ir kitomis u sienio alimis.

Nuo em s reformos prad ios 1991 m. iki 2007 m. baland io m nesio 1d. alyje pateikta per
714 t kst. pilie  pra ym  atkurti nuosavyb s teises  4,0 mln. ha em s kaimo gyvenamosiose
vietov se, gr inta 3,8 mln. ha arba 95,6 proc. em s, kurios nuosavyb s teis  bei giminyst s ry ys su
ankstesniu savininku rodyti dokumentais. Daugiausia nuosavyb s teisi em  kaimo gyvenamosiose
vietov se atkurta Marijampol s, Tel  bei Panev io apskrityse, 2004-2005 m. ie darbai paspart jo
Klaip dos ir Vilniaus apskrityse. Pastaraisiais  metais daug d mesio skiriama asmeniniam kiui
suteiktos em s privatizavimui, jos naudojimo teisinimui. ios em s teisinta daugiau kaip 218 t kst.
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pilie , arba 78 proc. asmeninio kio em s ploto. Kai kuriuose rajonuose bei kadastro vietov se  is
rodiklis siekia 86-95 procent .

Nuosavyb s teis s em , mi , vandens telkinius mon ms atkuriamos ir i mokant
kompensacij  pinigais. Iki 2007 m. 128 t kstan iams pilie  i  viso i mok ta 802 mln. lit  (62 proc.)
kompensacij , likusius 485 mln. lit  numatyta i mok ti  iki 2009 met .

26 pav. Pirmasis Lietuvos Respublikoje parengtas Kauno apskrities K daini  rajono Langaki
kadastro vietov s em s reformos em tvarkos projektas

 Miestuose (bei iki 1995 m. bir elio l d. teis s akt  nustatyta tvarka prie j  prijungtose
teritorijose) iki 2007 m. baland io 1 d. priimti sprendimai atkurti nuosavyb s teises 99 procentams vis
pateikusi  pra ymus pilie , ta iau jos atkurtos tiktai  56 procentus pra ymuose nurodyto em s
ploto.
 LR Seimo patvirtinta  2004 – 2008  m. Vyriausyb s programa numat  iki 2007 m. tre iojo
ketvir io u baigti em s ir kito nekilnojamojo turto gr inim . Nacionalin em s tarnyba rengiasi
Vyriausyb s programoje nustatytiems em s tvarkymo tolesniems etapams: prielaid  konkurencing

ki em vald  formavimo k rimui, laisvos valstybin s em s pardavimui, em s konsolidacijai.

em s reformos vertinimas

 Vis  ankstesni em s reform  metu em s nuosavyb s klausimas buvo sprend iamas kaip
pertvarkomasis procesas. Tai rei kia, kad reformos metu politin mis, teisin mis, ekonomin mis ar
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kitokiomis priemon mis em s nuosavyb  buvo i  esm s ar naujai pertvarkoma. Dabartin s reformos
metu nuosavyb s klausimas pirmiausia buvo akcentuojamas kaip „gr inimo“ procesas. i s voka yra
kur kas platesn  negu “pilie  nuosavyb s teisi  atk rimas”. Nuosavyb s atk rimas (pagal 1991 m.
statym ) siejamas su data, kai Lietuvoje buvo paskelbta sovietin em s nacionalizacija – 1940 m.

liepos 22 d. (teisin  ir teritorin em valdos b kl  prie  50 met ). Didel  dalis em s paveld toj
(pretendent  atkurti em s nuosavyb ) gyveno ir tebegyvena miestuose, kurie nesiruo  dirbti em .
Vis dar  nesant em s rinkai, ypa  nepresti in se vietose, em  lieka nenaudojama.
 Atk rus pilie iams nuosavyb s teises em , susiformavo gana smulki em nauda – vienam

kininkui sugr intos em valdos plotas sudaro apie 6 ha, o asmeninio kio em s sklypai yra dar
smulkesni. em s reformos metu buvo leid iamas paveldim ki  smulkinimas – dalijimas daugeliui
pretendent . Po reformos siekiant, kad alies kininkai gal  konkuruoti su kit  Europos ali

kininkais, reikia prad ti formuoti racionalias ki em naudas. Vykdant em s reform  nebuvo
ekonominiu ir socialiniu po riu pagr stos ateities vizijos, nugal jo politiniai motyvai. Rengiantis
em s reformai nebuvo apgalvota kaimo pertvarkymo politikos programa. statymai buvo kei iami,

atsi velgus  politin  situacij , kuri da nai sutapdavo su rinkimais  Seim .  em s reformos metu buvo
teisinta paradoksali nuostata – em s sklyp  perk lin jimas  kit  viet . Tai buvo vadinama

nuosavyb s atk rimu ekvivalentine (lygiaverte) nat ra. Nekilnojam  turt  imta „kilnoti“. Nebuvo
apgalvota, kad pakeitus em s sklypo viet , gali pasikeisti jo vert , jei  yra ar iau miesto ar gra ioje
gamtos vietov je. Darant tokius perk lin jimus atsirado galimyb s vairiems manipuliavimams.

em tvarkos specialistai tapo statym kaitais ir v liau  buvo kaltinami d l pasekmi .
 Taigi em s reforma buvo politizuota, ta iau dar blogiau, kai tai perauga  teisini  akt
pa eidimus ar j  nepaisym . em s reformos darbus vykdantys specialistai privalo dirbti s iningai.
XVI a. Valak  reformos metu su em tvarkos darbais susij s valdininkas pakamor , prie  eidamas
savo pareigas prisiekdavo „Ponui Dievui Visagaliui Trejyb je vieningam, kad em s pakamor s
pareigas (…) i tikimai ir garbingai vykdys“. I  tarpukario Lietuvos matinink  prisiminim  matyti, kad
„pasitaikydavo norin  papirkti matininkus, bet pastarieji buvo s iningi ir brangino savo specialyb “.

iuo metu ie specialistai turi vadovautis em tvarkininko etikos kodeksu, kuris priimtas L HIS
(Lietuvos em tvarkos ir hidrotechnikos in inieri  s jungos) em tvarkos sekcijos pos dyje 1996 m.
kovo 22 d.

15. U SIENIO ALI EM S SANTYKI  IR EM S REFORM  AP VALGA

Agrariniai  – gamybiniai santykiai per monijos istorij  patyr  daugyb  poky . Ta iau
daugelyje em s vietovi , nepaisant, kad monijos istorija trunka t kstantme ius, em s kio santykiai
kito labai ne ymiai ir daugelyje ali  galima rasti daugyb  form , gimusi  gilioje senov je. ie
archai ki santykiai paplit  silpnai i sivys iusiose alyse, nors tos alys yra labai skirtingos savo
socialiniu – ekonominiu i sivystymu, j  agrariniai santykiai ir j  forma skiriasi.

Kiekvienas ali  per jimas  kapitalistinius agrarinius santykius yra skirtingas ir priklauso nuo
konkre  istorini  aplinkybi , nuo palanki  ir nepalanki  s lyg  pa iame em s kyje.
 Agrarin s reformos buvo vykdomos siekiant panaikinti feodalines liekanas ir atverti keli
kapitalistiniam  kiui, pakelti em s kio produktyvum  bei pelningum . Progresuojant em s kio
technikai, pastebimas ki  stamb jimas ir darbo j gos persik limas  miest .

iuolaikines kapitalistines alis s lyginai galima suskirstyti  tokias grupes:
 1) svarbiausios kapitalistin s alys (JAV, Vokietija, Did ioji Britanija, Pranc zija, Japonija,
Italija);
 2) ekonomi kai labai i sivys iusios ma os Vakar  Europos alys – Belgija, Danija, Olandija;
 3) perkelto kapitalizmo alys (Australija, Naujoji Zelandija);
 4) vidutinio i sivystymo lygio kapitalistin s alys (Graikija, Portugalija).
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Kiekviena ali  turi savo ypatum : skirting  gyventoj  tankum , em s valdymo
koncentracij , nevienod em s kio gamybos lyg , specializacij , dalyvavim  u sienio rinkoje. Tai
nulemia agrarini  pertvarkym  pob  ir raid .
 Europa – tankiausiai gyvenama pasaulio dalis. Did iausias tankumas yra Vidurio Europoje .
Viename kvadratiniame kilometre  Olandijoje gyvena 374, Did iojoje Britanijoje – 242, Vokietijoje –
236, Italijoje – 191, Pranc zijoje – 107, Suomijoje – 15, Norvegijoje – 14 moni . Ma iausias
tankumas yra Islandijoje (3 m./km2) ir iaur s Rusijoje (1 m./km2). Europos alyse – Vokietijoje,
Olandijoje, Belgijoje, Did iojoje Britanijoje – 75 – 90 proc. moni  gyvena miestuose.
 Nuo pat neolito eros monija gyveno dirbdama em , augindama gyvulius, vejodama
vandenyse. I skyrus Did  Britanij , valstie iai ir fermeriai XX a. prad ioje sudar  didel  dal
darbing  gyventoj  dal  net ir pramonin se alyse. JAV ir Vokietijoje (did iausiose pramon s alyse)
em s kio darbuotoj  skai ius nuolatos ma jo, bet dar sudar  ketvirtadal  vis  gyventoj ;

Pranc zijoje ir vedijoje j  buvo nuo 35 iki 40 proc.
ki  pasiskirstymas pagal em s kio paskirties plot  dyd  – gana vairus. Daugiausia vyrauja

smulk s kiai. Vidutinis fermos dydis apie 14 ha. vairiose alyse gana didelis ki , kurie patenka 
stambiausi  ferm  (50 – 100 ha ir daugiau kaip 100 ha) grupes, lyginamojo svorio skirtumas.
Stambiausios fermos vyrauja Anglijoje ir Pranc zijoje, Did ioji dalis j  yra priva  asmen
nuosavyb , o kitos priklauso kompanijoms. Devinto de imtme io prad ioje em s kyje dirbo ma iau
kaip 3 i  100 brit . JAV em s kyje dirban  skai ius suma jo ma daug tiek pat, ta iau apr pino
savo al  bei kitas maisto produktais. I sivys iusios pramonin s alys orientavosi  svarbius em s kio
produkt  gamintojus pasaulinei rinkai ir tai dar  ma jant darbingai em s kio darbuotoj  daliai. Tai
pasiekta nepaprastai padidinus darbo na um em s kyje ir kapitalinius jimus em s .
Daugiausia dirban  yra Graikijos (23 proc.) em s kyje, iek tiek ma iau Latvijoje ir Vengrijoje
(po 20 proc.), Lietuvoje (19 proc.), Lenkijoje (14 proc.), Airijoje ir Estijoje (po 12 proc.). Kai kuri
ali  gyventoj kin  veikla em s kyje yra nedidel  – Pranc zijoje ir Suomijoje ( po 6 proc.),

Italijoje (4 proc.), Norvegijoje, vedijoje, Vokietijoje (po 3 proc.), Olandijoje (2 proc.). Ma iausiai
dirban em s kyje yra Anglijoje (1proc.).

em s kio naudmenos sudaro 44,3 proc. vis  Europos naudmen . Did iausi  dal em s kio
naudmenos u ima Did iojoje Britanijoje (66 proc.), Airijoje ir Danijoje (po 64 proc.), Lenkijoje (59
proc.), Olandijoje (58 proc.), Italijoje (57 proc.), Pranc zijoje (55 proc.), Lietuvoje (54 proc.),
Vokietijoje (50 proc.). Ypatingai dideli em s kio naudmen  plotai Europos pietin se valstyb se
(Pranc zija, Italija), kur palankios klimato s lygos em s kiui. Ma iausiai em s kio naudmen  yra
Europos iaurin je dalyje: Norvegijoje (5 proc.), Suomijoje (7,5 proc.), vedijoje (8 proc.). Klimato

lygos ten n ra palankios em s kiui, ta iau didelius plotus u ima mi kai. em s kio naudmen
strukt ra Europos alyse yra labai skirtinga, ta iau j  vystymosi tendencijos labai pana ios.
 Stipriausi  pasaulio valstybi  septynetui priskiriamos net keturios ES valstyb s (Vokietija,
Pranc zija, Italija, Did ioji Britanija). Beveik pus  (44,6 proc.) ES biud eto skiriama em s kiui. ES
vidutinis gr kis u ima apie 13 ha, ta iau skirtingose alyse jis labai skiriasi. Graikijoje,
Portugalijoje ir Italijoje vidutinis kis yra 3 – 5 ha, Did iojoje Britanijoje –  48 ha Danijoje 28 ha,
Pranc zijoje ir vedijoje –  22 ha. Did iausi pieno kiai yra Anglijoje – vidutini kai 72 karv s,
ma iausi – Graikijoje (8), Austrijoje (9).

15.1. Jungtin s Amerikos valstijos (JAV)

 Tai tre ia pagal dyd  pasaulio valstyb . Plotas 9,6 mln. km2, gyventoj  300 mln. al  sudaro 50
valstij  (48 – emynin s), t siasi nuo Ramiojo iki Atlanto vandenyno. Gyventoj kin  veikla: em s

kis – 3 proc., pramon  – 33 proc., aptarnavimo sfera – 64 proc. Apie 69 proc. gyventoj  – i eiviai i
Europos, 13 proc. – i  Afrikos, 12 – i  Lotyn  Amerikos, 4 – i  Azijos, 2 proc. sudaro iabuviai
ind nai.
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 Pirmieji gyventojai buvo ind nai ir eskimai; j  prot viai, manoma, prie  20-30 t kst. met
atsik  i iaur s ryt  Azijos. Iki europie  kolonizacijos jie buvo vairi  pirmyk s santvarkos
pakop . Eskimai vert si med iokle. iaur s vakar  pakrant se gyven  ind nai vert si vejyba ir j
med iokle, pietvakari  ir pakran  ind nai – emdirbyste. XVI a. gyveno apie 1 mln. ind .
 1492 m. Kristupui Kolumbui atradus Amerik , prasid jo iaur s Amerikos kolonizacija. J
vykd  Anglija, Ispanija, Nyderlandai, Pranc zija, vedija. Daugiausia naujakuri  vyko i  Anglijos.
1607-1733 m. susik  13 Anglijos kolonij . Jose plito smulki  fermeri kis, nors kai kur
(Niujorke, Pensilvanijoje) buvo dideli  feodalini  vald . Pietin je paatlant je vyst si plantacinis kis
paremtas verg  negr  ir priverstiniu balt  darbinink  darbu (pirmieji vergai atve ti 1619 m.).
Vykstant kolonizacijai, skvoteriai (savavali ki em s u grob jai) u imdavo ind emes Vakaruose.
 1775-1783 m. JAV nepriklausomyb s karas buvo revoliucija Amerikos emyne. Ji nuvert
kolonijin  jung , suk  nepriklausom  valstyb  (1776 liepos 4 d.). 1787 m. visos Vakar em s buvo
paskelbtos valstyb s nuosavybe ir parduodamos sklypais po 1 kvadratin  myli , arba po 640 akr  (1
akras – 4047 m2), t.y. 259 ha (1 mylia – 1609,34 m; 1 kvadratin  mylia – 640 akr  – 259 ha). ios
reformos tikslas buvo apgyvendinti vakarin  valstyb s dal . Gaus s gamtos turtai, dideli laisv emi
plotai, imigracija ir u sienio kapitalo antpl dis sudar  prielaidas fermeri kam kapitalizmo vystymosi
keliui alies iaur s em s kyje. Pietuose tebeliko vergov .
 JAV agrariniai santykiai skirtingai vyst si iaur je, vakaruose ir pietuose. Pramonin je iaur je
nuo pat jos apgyvendinimo susik  fermeri kiai. Revoliucija pa alino feodalizmo liekanas,
pavertusi pla ias Vakar emes valstyb s nuosavybe (1782 m.) ir sudariusi s lygas em s sklypams
parduoti. Po pilietinio karo (1861-1865) buvo vykdoma nauja em s reforma ir v l dalijamos Vakar
em s, tik jau sklypais po 160 akr  – 64,75 ha. em s sklyp  kainos buvo suma intos, o pagal

Homsted  akt  (laisvo sklypo u mimo statym ) 1862 m. buvo leid iama emes dalinti veltui su
savinimo s lyga. Tai suk  didel  susidom jim  ir pritrauk  daug persik li , nes nebuvo  numatyta

ir nuomos mokes  (beveik iki pat I pasaulinio karo). Taip buvo sudarytos s lygos fermeri kiams
vystytis. is „amerikinis“ kapitalizmo vystymosi em s kyje kelias buvo sm gis vergvaldinei
santvarkai pietuose, kuri 1865 m. buvo panaikinta. Buv  vergai tapo nuomininkais, ta iau agrarinis
klausimas liko nei spr stas – dauguma negr  ir neturting  balt  negavo em s. ios sistemos irimas
ir stambi  kapitalistini ki  augimas pietuose pagreit jo tik XX a. antrojoje pus je. Tai susij  su
em s kio mechanizacija  ir jo specializacijos pasikeitimu;  em s nuominink  i  viso bendrame piet
kinink  skai iaus suma jo nuo 24 proc. 1930 m. iki 8 proc. 1959 m. ir 4 proc. 1969 m.

 JAV vyravo fermeri kiai, kuriais ypa  susidom jo Europos emigrantai. Fermeri kiai buvo
stiprios kapitalistin s mon s; pagrindinis j  tikslas – gauti kuo didesn  peln . Amerikie  fermerio
eima buvo u dara, nes atskiros sodybos buvo i tytos po vis al  toli viena nuo kitos. Kaim , kokie
imtme ius egzistavo Europoje, nebuvo. Vietoj j  susiformavo socialinio bendravimo sistema:

bi iuli ki atskir  fermeri  santykiai ir platus ferm  kaimynyst s tinklas. Ne kaimo bendruomen s, o
kaimynai fermeriai pad davo vienas kitam, kai reik davo nudirbti darbus, reikalaujan ius bendr
pastang .
 Palaipsniui vyko em s kio gamybos koncentracija: 1935 –1973 m. ferm  suma jo nuo 6,8
mln. iki 2,8 mln., 1990 – 1,6 mln. ki . Smulk s ir vidutiniai fermeriai nusigyveno, i augo vidutinis
fermos dydis, ypa  nuomojam , did jo integracija su pramone. Dirban em s kyje skai ius
ma jo: 1947 m. j  buvo 10 mln., o 1975 m. – 4 mln. Tai vyko d l darbo na umo padid jimo ir d l to,
kad kai kuri em s kio veikl  per  pramon  (pa ar  gamyb , em s kio produkcijos perdirbim )
– tai agropramonin s integracijos pasekm . Valstyb  reguliuoja em s kio gamyb , palaikydama
stambius gamintojus. Stambios fermos, kurioms tenka apie 60 proc. em s kio produkcijos, sudaro tik
8-9 proc. bendro alies ki  skai iaus. 1971 m. fermos su 40000 ir daugiau doleri  pajam  sudar  8,8
proc. ki  ir dav  59 proc. em s kio prekin s produkcijos, o 65 proc. ferm , kuri  pajamos ma esn s
kaip 10000 doleri , dav  11 proc. produkcijos.
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 Laisvas emi  dalinimas, nors ir dideliais sklypais, nesuk  stambi ki . Esant laisvai em s
rinkai, em  eina i  rank  rankas ir be valstyb s pagalbos stamb s kiai nei silaik . Vidutinis kio
vidurkis JAV yra apie 160 ha.
 Svarbiausias JAV em s kio politik  reglamentuojantis iuo metu dokumentas, parengtas 2002
m. gegu s 13 d. –, maksimali i moka, kuri  gali gauti vienas asmuo per metus, yra 360 t kst. doleri .

em s kio produkcijos gamintojams, kuri  vidutin s metin s pajamos per 3 metus buvo didesn s kaip
2,5 mln. doleri , i mokos nepriklauso, nebent 75 proc. j  pajam  yra gaunamos i emdirbyst s.
 Daugiau kaip 96 proc. em s kio produkcijos vartotoj  gyvena ne JAV. Pripa stama, kad
kaimo vystymo politika n ra em s kio politikos sinonimas: em s kio paramos programos labai
ribotai prisideda prie kaimo amerikie io gerov s k rimo.
 JAV em s kiai klasifikuojami pagal pardavim  apimtis ir j  veiklos tip  (ar tai pagrindinis j

si mimas, ar tik antrinis). Yra i skiriamos trys em s ki  grup s (1999 m.):
 l) komerciniai kiai  ( em s kis yra pagrindin  veikla) – 250 t kst. doleri  ir daugiau. J  yra
175 t kst. (8 proc. vis ki ), sudaro 1/3 vis em s kiui naudojam em s plot ;
 2) tarpiniai ( em s kis yra pagrindin  veikla, ta iau jos tikslai b dingi ir komerciniams

kiams, ir kaimo rezidencijoms) – 100 t kst. – 250 t kst. doleri . J  yra 650 t kst. (30 proc. vis ki ),
sudaro 1/3 vis em s kiui naudojam  plot ;
 3) kaimo rezidencijos ( em s kis yra tik antrin  veikla alia pagrindinio darbo). Pardavim
apimtis – ma iau nei 100 t kst. doleri . J  yra 1,4 mln. (62 proc. vis ki ), sudaro 1/3 em s kiui
naudojamos em s.
 Beveik pus  vis em s plot  yra nuomojami, tai yra em s savininkai n ra em s naudotojai.
 JAV em s fond  rytuose daugiausia sudaro ariamosios em s ir mi kai, vakaruose – ganyklos.
Ariamoji em  ypa  didelius plotus u ima prerijose (pvz., kai kuriuose Ajovos valstijos rajonuose ji
sudaro 90 – 95 proc. fermoms priklausan ios em s). Vakaruose, ypa  kaln  valstijose, kai kur iki 90
proc. ferm em s u ima ganyklos. Dr kinama apie 20 mln. ha, daugiausia vakar  valstijose.

15.2. Did ioji Britanija

alies oficialus pavadinimas – Jungtin  Did iosios Britanijos ir iaur s Airijos karalyst  (nuo
1920 m). Plotas – 244 t kst. km2, gyventoj  58,789 mln., gyventoj  tankumas – 241 m./km2.
Gyventoj kin  veikla: em s kis - 1 proc., pramon  – 37 proc., aptarnavimo sfera – 62 proc.
 800 – 700 m. pr. Kr.  Britanijos sal  atsik  kelt  gentys – britai, belgai, galai. 7-ojo  m
eros de imtme io pabaigoje D. Britanij  (i skyrus kotij ) u kariavo rom nai (pirmieji Cezario ygiai
55-54 pr. Kr.) ir pavert  j  Romos imperijos provincija. V a. vid. – VI a. D. Britanij  u kariavo
anglosaksai. Dauguma brit  buvo i naikinta arba virt  vergais asimiliavosi su anglosaksais. VI a. pab.
susidar  7 karalyst s. VIII a. pab. normanai u grob iaur s ryt  Anglij . IX a. pr. anglosaks  karalyst
susijung  vien  Anglijos karalyst . VIII – X a. prad jo irti gentiniai santykiai. Did jo valstie
priklausomyb  nuo feodal . 1006 m. Anglij  u kariavo normandai, vadovaujami Vilhelmo I, kuris
tap s Anglijos karaliumi (1066-87) konfiskavo anglosaks emes ir i dalijo jas savo feodalams. Tai
paspartino feodalini  santyki  vystym si. Pagal 1086 m. em s kadastr  daugelis pusiau laisv  ir
laisv  valstie  buvo u ra yti baud iauninkais (vilanais), nors laisvieji valstie iai (friholderiai)
nei nyko. XI – XII a. galutinai susiformavo feodalin em valda. I lik  laisvi valstie iai mok jo
feodalams duokl  pinigais arba produktais, o baud iauninkai jo la . Vystantis prekiniams
piniginiams santykiams, stipr jo feodal  eksploatacija (buvo didinama pinigin  renta vidutiniuose ir
smulkiuose kiuose, stiprinamas la as stambi  feodal  dvaruose). 1381 m. vyko valstie
sukilimas, kuriam vadovavo V. Taileris. Sukilimas buvo nuslopintas, ta iau jis paspartino la o ir
asmenin s baud iaunink  priklausomyb s likvidavim .
 XIII – XIV a. vyko nauji socialiniai procesai: atsirado daug samdom  darbinink  (tai nuvaryti
nuo em s valstie iai, nusigyven  amatininkai). XIV – XV a. technikos laim jimai (vandens variklis,
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krumplin s pavaros, gr imo stakl s, auk takrosn s ir kt.) didino visuomen s materialinius poreikius,
pl  gamybos apimt  ir vairov . Pl si prekyba su kitais kra tais. Formavosi kapitalistiniai santykiai.
 XV a. pabaigoje – XVI a. prad ioje prasid jo pradinio kapitalo intensyvaus kaupimo
laikotarpis. XV a. pab. Anglijoje prasideda agrarin  revoliucija – aptv rimai (tai valstie  nuvarymai
nuo em s), kurie truko tris imtus met . Aptv rim  prie astis yra i: XVI a. pagrindine Anglijos kio
aka tapo gelumb s gamyba (80 proc. eksporto); avims auginti reik jo daugiau ganykl , tod l buvo

grobiamos bendruomenin s em s ir valstie  skirtiniai sklypai (t.y. prievarta nuvaromi nuo em s).
To padariniai –  kapitalistiniai santykiai pradeda skverbtis em s . Daug valstie  priversti ie koti
darbo manufakt rose ar samdytis em s savininkams. emvald iai pradeda kininkauti naujovi kai:
nuomoti em  fermeriams arba patys jais tapdavo, samdydami em s kio darbininkus.
 Kapitalistini  santyki  atsiradimas skatino Anglijos kolonijin  politik : reik jo aliavos
gamybai ir rinkos prek ms realizuoti (I kolonija XII a. tapo Airija, XVI – XVII a. kolonijin  ekspansij
vykd iaur s Amerikoje, Indijoje ir kt. Azijos bei Afrikos alyse). I  kolonij  gaunamos pajamos
buvo naudojamos kapitalistinei gamybai pl sti. Kartu pirkliai, manufakt  savininkai, valdininkai, kiti
miestie iai – kapitalo savininkai steng si gauti em s, kuri  eksploatuodavo kapitalisti kai, ir sigyti
dvarininko (lendlordo) titul . Jie taip siliedavo  naujosios dvarininkijos gretas. Pirmaisiais XVII a.
de imtme iais ios naujosios dvarininkijos sluoksnis jau buvo gana nema as. Jo augimas – svarbi
Anglijos socialin s strukt ros ypatyb .
 XVII a. savo ekonominiu lygiu tai buvo agrarin alis. Did ioji gyventoj  dalis (daugiau kaip 4
mln. i  bendro 5 mln. gyventoj  skai iaus) gyveno kaime ir vienaip ar kitaip buvo susijusi su em s

kiu. Augo ir stipr jo em valda, buvo intensyviai reorganizuojamas em s kis. alyje sitvirtino
stambi kapitalistin  nuoma. Dideliuose kiuose, naudojan iuose samdom  darb , buvo visos s lygos
rodyti iniciatyv , naudoti pa angiausius em s dirbimo b dus, s jomain . Formavosi nauj  am
kaimui b dinga trinar  socialin  strukt ra: lendlordas ( em s savininkas) – nuomininkas (kapitalistas)
– samdinys (samdomasis darbininkas). I plito sausinimo darbai, pla iau prad ta vartoti tr as, diegti
kitus agronomijos pasiekimus.
 Pagrindinis ios alies em s kio ypatumas – tai stambi  dvar  valdymas visi kai em s kio
gamyboje nedalyvaujant em s savininkui dvarininkui. Apie 70 proc. vis em s kyje naudojam
emi  yra lendlord  nuosavyb . Net 2/3 ios em s ploto yra i nuomota stambiems fermeriams, likusi

– smulkiems. Valstietija kaip klas  D. Britanijoje i nyko XVIII a. antrojoje pus je. Lendlord
nuomininkai –  stamb s vidutiniai ir net smulk s fermeriai – naudoja samdom  darb . Samdiniai
sudaro 2/3 vis em s kio dirban . Dalis fermeri eimininkauja nuosavoje em je. Tankiai
apgyvendintoje alyje dideli priva ioje nuosavyb je esantys plotai nenaudojami nei em s kio
gamyboje, nei kitose visuomenei naudingose srityse. Did ioji nuomos mokes  dalis neinvestuojama 
em s  ir tai ver ia valstyb  didinti investicijas. Kol egzistavo D. Britanija, kaip kolonijin  imperija,

panaudojant i  kolonij  plaukian ias l as galima buvo importuoti mil ini  maisto produkt  kiek .
Iki antrojo pasaulinio karo ji tepagamindavo tik 50 proc. suvartojam  maisto produkt . Po Antrojo
pasaulinio karo buvo prarastos kolonijos, suiro mokes  i  kolonij  sistema ir teko pereiti prie
agrarinio protekcionizmo, t.y. visokeriopai skatinti em s kio produkt  gamyb alies viduje. Tod l
apie 1980  m. jau buvo gaminama apie 80 proc. suvartojam  produkt . Didelis d mesys buvo skirtas
valstybin ms subsidijoms ir lengvatoms, leidusioms tobulinti em s kio gamyb ; daugiausia buvo
remiami stabil s kiai.

Kaip ir kitose i sivys iusiose alyse, D. Britanijoje vyksta gamybos koncentracija ir ma ja
smulki  fermeri ki . em s kyje vyrauja eimyniniai kiai ir j  modifikacijos. Fermerio eimoje
sujungiamos nuosavyb s, valdymo ir darbo funkcijos. Susilieja gamybin  veikla ir eimos gyvenimas,
nes kis teikia eimai pagrindines l as., o ji sukuria  savo darbu. Anglijos smulki  fermeri
asociacija sudaro iki dviej  s lygini  darbuotoj . Vienos eimos kis perduodamas i  kartos  kart .

eimyninio darbo fermoms priskiriama ma daug 3/4 Anglijos em s kio moni . Did ja kiai,
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gamybos mastai, kapitalo poreikis, em s ir materialini  technini  i tekli  kainos. Atsiranda
sud tingesn s nuosavyb s, em s naudojimo, valdymo kontrol s formos, ple iasi samdos santykiai.

Did ioji Britanija priskiriama prie ali , kuriose vyrauja stamb s kiai. Joje 33,3 vis ki
valdo daugiau nei po 50 hektar  ir iems stambiausiems kiams priklauso net 83 proc. vis em s

kyje naudojam emi . Vidutinis fermos dydis –  apie 130 ha (did iausi Europoje)., vienas fermeris
maitina 95 mones.

kotijoje daugiau kaip 90 proc. em s kiui tinkam  plot  valdo stambieji dvarininkai
(lendlordai). J kiai didesni kaip 60 ha. Anglijoje toki ki  – 27 proc., Velse – 23 proc., kotijoje – 3
proc., . Airijoje – 8 proc. (jie duoda apie pus em s kio produkcijos).

em s kiui naudojama em  sudaro 24,4 mln. ha. em s kis labai intensyvus, prekinis.
Avininkyst  – tradicin aka; i  D. Britanijos avys paplito Australijoje ir Naujoje Zelandijoje.
Augalininkyst  – gr kis (kvie  derlius – 68,5 cnt/ha – 3 vieta pasaulyje, avi  derlingumas –51,5
cnt/ha – 1 vieta pasaulyje). Did jant darbo na umui, ma ja darbuotoj em s kyje skai ius. Fermeri
skai ius i liko beveik toks pats, bet nuolat samdomos darbo j gos poreikis vis labiau ma ja.
Pastaruoju metu dirban em s kyje skai ius siekia  1 proc., tai pats ma iausias skai ius
pasaulyje.

15.3. Pranc zija

 Tai did iausia Vakar  Europos alis. Plotas – 547 030 km2,  gyventoj  – 59 mln. (Pary iuje –9
645 000), gyventoj  tankumas – 108 m./km2. Gyventoj kin  veikla: em s kis – 6 proc., pramon
– 27 proc., aptarnavimo sfera – 67 proc. alies gyventoj  ypatyb  – 90 proc. j  gim  Pranc zijoje ir
kalba pranc zi kai. alyje gyvena nema ai portugal , ital , ispan , turk .

mon s Pranc zijos teritorijoje gyveno jau ma daug prie  1 mln. met . Senov je j  u pl sdavo
kelt , vestgot  i  Italijos, norman  gentys. II – I a. pr. Kr. didel  dabartin s Pranc zijos dal  u kariavo
rom nai.  X – XI a. visuomen s pagrindin s klas s buvo senjorai (feodalai) ir priklausomi valstie iai.
sigal jo feodalizmas.

X – XIII a. Pranc zijos iaur je vyravo trilaukis, pietuose – dvilaukis em s kis. XI – XII a.
nat rin em s rent  pakeit  pinigin . XIII – XIV a. valstie iai prad jo i sipirkti i  asmenin s senjor
priklausomyb s.

XVII a. penktajame de imtmetyje Pranc zija buvo did iausia ir tankiausiai gyvenama Vakar
Europos centralizuota valstyb  (apie 20 mln. gyventoj ). alies ekonomika buvo agrarinio pob io:
85 proc. gyventoj  gyveno kaime. alyje vyko pradinio kaupimo procesas, formavosi kapitalizmo
sankloda. Pranc zijoje nebuvo masini  aptv rim  kaip Anglijoje. Rinkos santyki  stipr jimas, i aug
mokes iai, siskolinimai valstie ius nualino, dalis j  papild  varguomen s, pauperi , samdom
darbinink  gretas. Po truput em s kis dar si prekinis, specializavosi vietov s ir rajonai (daugiausia
gr , vyndaryst s, gyvulininkyst s). Pla iai paplito trumpalaik  valstie em s nuoma. Vyravo
pusiau feodalin  nuoma u  pus  derliaus. Apie 40 proc. valstie iams priklausan ios em s sudar
cenzyva (paveldima valstie em ); taip pat valstie iai terminuotosios nuomos teis mis dirbo bajor ,
ba ny ios ir emvald emes. Ta iau XVII a. antrojoje pus je derlingiausiose iaur s Pranc zijos
emdirbyst s srityse atsirado fermerin  kapitalistinio tipo nuoma. K si stambios (150-200 ha ir

didesn s) kapitalistin s fermos, auginan ios javus.
 Feodalin em s valdym  Pranc zijoje likvidavo 1789 –  1794 m. revoliucija. Bendruomen ms
buvo gr intos feodal  u grobtos em s ir i parduotos sklypais pab gusi emvald em s. Tokiu

du valstie iai tapo smulkiais emvald iais.   Pranc   teis tvarka, paveld ta dar nuo Napoleono
laik , suformavo ki  smulkinim . Net 35 mln. ha dirbamos em s buvo i dalinta 1,5 mln. valstie
70 mln. kadastrini  parceli . (Parcel  – pranc. dalel  – ma as em s sklypas, atsirad s skirstant didel
sklyp ).
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 XIX a. prad ioje Pranc zija tebebuvo agrarin , ir galima sakyti, valstie alis. I  35 mln.
gyventoj  75 proc. buvo kaimie iai. em s kis vyst si kapitalistiniu keliu. iaur je sigal jo stambus
kapitalistinis fermeri kis, tiek s daugiausia prekini  gr . Ta iau daugum  sudar  valstie kiai
savoje ar i nuomotoje em je. I liko ir did jo techniniai bei ekonominiai skirtumai tarp iaur s, kur
stambiuose fermeri kiuose buvo taikomi pa angesni emdirbyst s metodai, ir piet  rajon , kur
vyravo smulk s kiai ir nuoma u  dal  derliaus.
 Vienu ir tuo pa iu metu vyko em s koncentracija stambi emvald  ir turting  valstie
rankose ir em s nuosavyb s bei em valdos skaidymas (parceliacija); smulki  ir labai smulki ki
gaus jo. Skaidant em s nuosavyb , did jo smulki  valstie  skurdas. I  8 mln. bendro valstie
kiem  skai iaus beveik 3 mln. buvo atleisti nuo mokes  kaip nusigyven . Kaime spart jo
diferenciacija. Jame did jo em s koncentracija, stipr jo kapitalistinis kis, d l to daug jo be emi
valstie . 1862 m. per 1,8 mln. valstie ki  tur jo nuo 1 iki 5 ha, o daugiau kaip 1,1 mln. – iki 1 ha.
1851 m. kaimo gyventojai sudar  75 proc., 1972 m. j  dalis suma jo iki 69 proc. Parceliacijos (sklyp
smulkinimo) stabdymas vyko sunkiai. Tai rodo em s santyki  istorija: 1900 m. vieno 50 ha kio em
buvo 250 sklyp . Per 20 met  po 191 operacijos (25 pirkimo, 75 pardavimo ir 91 em s keitimo) is

kis jau tur jo 61 ha, kurie buvo 70 atskir  sklyp .
 Dabartinei Pranc zijai b dingas em s sklyp  stamb jimas tiek perkant, tiek nuomojant i
smulki emvald , nutraukusi  gamyb  (jie labiau link  i nuomoti em , nei j  parduoti). ki
skai ius 1929-1955  m. suma jo nuo 4 mln. iki  2,3 mln., o 1970 m. –  iki 1,6 mln. ir toliau ma ja –
1995 m. buvo 735 t kst. ferm .  Valstyb  reguliuoja ne tik gamybos apimtis, kainas, realizacij , bet ir
em s santykius bei gamybos organizavim . 1960 m. „ em s kio orientacijos“ statymas ir papildomi

dekretai numat  agrarin s strukt ros pertvarkym  siekiant i vengti prie taravimo em s kyje tarp
auk to technikos lygio reikalaujan  dideli em s plot  ir smulki em s naudmen  plot . Buvo
reglamentuotas em s supirkimas, vykdomas em s sklyp  pergrupavimas, teisintas kooperatyv

rimas. 2/3 alies ki  gauna valstyb s param .
 Pranc zija – viena i  svarbiausi  Europos S jungos ali .  Jos ariam emi  plotas (daugiau
kaip 30 mln. ha) ir derlingumas (gr dini  – 60 cnt/ha) did iausi. Pranc zija gamina 21 proc. vis  ES
ali em s kio produkcijos. Pagrindin  augalininkyst s gr din  kult ra – kvie iai, nors auginami ir

kukur zai bei mie iai. Stambiausios fermos, auginan ios gr dus yra iaur s Pranc zijoje.
Gyvulininkyst  daugiausia ver iasi pieno produkcija. em s kyje dirba 6 proc. alies dirban .
Nuomininkai apdirba 55 proc. em s. Vidutinis kio dydis –  42 ha. Ma esni kaip 5 ha kiai sudaro 22
proc., 5 – 20 ha – 18 proc., 20 – 50 ha – 24 proc., 50 –100 ha – 27 proc., daugiau kaip 100 ha – 9 proc.
 1980 m. d l maisto preki  perprodukcijos, buvo imtasi priemoni  riboti em s kio produkt
gamyb . 1984 m. buvo vestos kvotos, o 1992 m. ES suma ino garantini  kain  lyg  ir pareikalavo
suma inti dirbamos em s plot . Tai suk  pranc  fermeri  masin  protest .

15.4. Italija

alies plotas – 301 277  km2, gyventoj  skai ius –  56 306 000. (Roma – 2 630 000), gyventoj
tankumas – 187 m./km2. Gyventoj kin  veikla: em s kis – 4 proc., pramon  – 33 proc.,
aptarnavimo sfera – 63 proc. alis suskirstyta  20 sri , bet geografai ir ekonomistai dalina iaur  ir
pietus.

moni  gyventa paleolite. Seniausios gentys lig rai, etruskai, sikanai. II ir I t kstantmetyje pr.
Kr. sigal jo italikai. Lotyn  ir Sabin  gentys 754 – 753 m. pr. Kr.  Romos miest . V – III a. pr.
Kr. Roma u kariavo Apenin  pusiasal  ir  vergovin  valstyb .
 Vergovin  sistem  galutinai sugriov  ir feodalizmo k rim si palengvino langobardai, 568 m.
siver iaur s Italij . Langobard  karalyst je, kuri VII a. ap  Vidurin  ir dal  Piet  Italijos, buvo

udyta daug vergvald , j em s atiduotos nukariautojams. Kur  laik  pagrindiniai em s
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naudotojai buvo laisvieji valstie iai. VII a. valstietija diferencijavosi, formavosi priklausom  valstie
ir feodal  klas s. iaur s ir vidurio Italijoje k si ankstyvoji feodalin  valstyb .
 774 m. Langobard  karalyst  u kariavo frank  karalius Karolis Didysis. Italijoje paspart jo
feodalini  santyki  vystymasis. Feodal  vaidai, arab , vengr , vokie  puldin jimai greitino laisv
valstie  nusigyvenim , jie patekdavo emvald  priklausomyb . Daug jo valstie  nuominink .
Po vokie  karaliaus Otono  I  grobiam ygi  (951 – 952, 961 – 962) 962 m. buvo sukurta.

ventoji Romos imperija. Otonas I popie iaus vainikuotas imperatoriumi.
 IX – X a. amatai atsiskyr  nuo em s kio. Miestai virto ekonominiais centrais. Klestint
miestams keit si ir agrariniai santykiai; atodirbis ir nat rin  renta pakeisti pinigine renta. Feodalai
nuomojo savo em , kurios dalis atiteko miest  turtuoliams. Kaimai, i sivadav  i  feodal , k
komunas.
 XVI a. ekonomika  smukti, piniginis kapitalas virto pal kaniniu, turtingieji miestie iai
supirkin jo emes ir tapo dvarininkais. Valstie iai v l buvo ver iami baud iauninkais.
 XVII a. Italijos ekonomikoje vyravo em s kis, daugiausia buvo i ve amos aliavos. Buvo
didinamos senjor  privilegijos, stipr jo feodalin  nuosavyb , plito majorat  ir fideikomis  teis
(feodalin  paveld jimo tvarka, draud ianti parduoti ir smulkinti gimin s dvarus). Koncentruojant
em s plotus sen  ir nauj  savinink  rankose, Italijoje sustipr jo stambi bajor , ba ny ios ir miestie
em valda.

 Agrariniai santykiai buvo nevienar iai. Pietuose, Neapolio karalyst je (ir dalinai Popie iaus
valstyb je), vyravo did iul s, t kstan  hektar  dyd io, feodalin s valdos (latifundijos). Nors
valstie  pritvirtinimas prie em s ir la as jau buvo i nyk , feodaliniai i naudojimo metodai ia ir
toliau vyravo. Centrin je ir iaurin je Italijoje nauj  am  prad ioje buvo paplitusi smulki ki
nuoma u  dal  derliaus. Tai buvo pereinamoji i  feodalinio  kapitalistin  forma.
 Svarbiausia reforma buvo gausinga em s matavimo akcija. Tai leido taikyti teisingesnius
mokes ius u  priklausan em  bei skatino em s kio produkcijos augim . Derlingose
Langobardijos emumose did iuliai diduomen s dvarai prad jo skilti, em  atiteko ir kilmingiems, ir
nekilmingiems asmenims, kurie steig  veiklias em s kio mones. Ta iau em s matavimas nebuvo

baigtas. Didel s vyriausybin s valdos buvo suskaldytos  ma us plotelius, norint em  parduoti
valstie iams lengvatin mis s lygomis. Ta iau jie buvo  per skurd s j  pirkti ir em  buvo parduota
turtingiems miestie iams ar kilmingiems emi  savininkams.
 Centre (Did iosios Toskanos kunigaik tyst je) em  daugiausia priklaus  diduomenei, valdov
eimai, Ba ny iai ar specialiems kunigaik  ordinams, kurtiems kautis su turkais. Valstie iai dirbo
em , ant kurios gyveno kaip pusininkai, kad pagamint  produkt  sau ir em s savininkui, bet ne

rinkai. Tod l jie skurdo. Nuo 1747 iki 1789 m. suteikiama laisv  pirkti bei parduoti em , grie tai
apribojant valdas be teis s parduoti. Daugelis paini  mokes  buvo pakeista vieninteliu em s
mokes iu, kur  prival jo mok ti visi em s savininkai, ir suma inta pusinink  na ta, apribojant jiems
mokes ius. Buvo panaikintos lengvatos, kuriomis naudodavosi religiniai ordinai ir privilegijuotos
korporacijos.
  Kaimo ekonomin s ir socialin s s lygos Italijos pietuose buvo vairios, ta iau palyginti su
likusia alies dalimi buvo blogiausios. I skyrus sritis, tinkamas auginti vaisiams, dar ov ms,
vynuog ms ir alyvuog ms, ekstensyvi emdirbyst  su primityviu jav  auginimu, keit  ilgi em s

dymavimo laikotarpiai. kininkai nuomininkai dirbo did iules emvald  valdas ir daugelis buvo
priverstas tapti padieniais darbininkais arba palikti em . Buvo didinami privalomi mokes iai ir muitai.
 1950 m. buvo vykdyta dalin  agrarin  reforma (supirktos em s i  dvarinink em s ir
perparduotos i simok tinai valstie iams. I  1 mln. pageidaujan em s gavo 80 t kst., t.y. 8 proc.
pageidaujan . Po ios reformos stambi ki  skai ius suma jo (ypa  Pietuose).
 Italijos em s kis labai priklausomas nuo geografini  s lyg . Pa ios derlingiausios em s
driekiasi derlingoje lygumoje, Po up s baseine iaur je, kur vyrauja intensyvi nespecializuota
emdirbyst  ir yra gana nema ai stambi ki . i teritorija yra pagrindinis pieno produkcijos tiek jas
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Italijoje. Lombardija vienintelis alies rajonas iaur s ryt  lygumoje – kur vyrauja gyvulininkyst .
Piet  lygumoje Enalijos- Romanijos sritis yra svarbus vaisi  ir gr kio rajonas, kur tai pat i vystyta
gyvulininkyst . Rytinis Pjemontas ir vakarin  Venecija i siskiria dideliu em s kio produktyvumu ir
garsiais savo vynais.
 Italija –  smulki ki alis. Vidutinis kio dydis – 6 ha. Stamb s kiai (daugiau kaip 50 ha)
tesudaro apie 2 proc. vis ki  ir valdo apie 30 proc. vis emi , o kiai ne didesni nei 5 ha sudaro
apie 70 proc. vis ki  ir valdo penktadal  (20 proc.) em s.

16. IUOLAIKIN S LIETUVOS EM TVARKOS SAMPRATA, TURINYS, U DAVINIAI

em s pavir iaus derlingasis sluoksnis yra kiekvienos valstyb s nacionalinis turtas. em  kaip
teritorija tvarkoma tam, kad j  galima b  racionaliai naudoti. em s tvarkymo veiksmai pasirei kia
tuo, kad em  (teritorija) yra matuojama, dalinama  tam tikrus sklypus, kurie naudojami vairiai
mogaus veiklai. iuose plotuose i stomos su eme susijusios gamybos priemon s – keliai,

gyvenviet s, gamybiniai pastatai, sodai ir t.t. Taip tvarkant em  nustatoma tam tikra tvarka, atitinkanti
konkre ius gamybos tikslus ir socialinius poreikius. Vystantis visuomenei, kei iantis santvarkoms,
kinta ir em tvarka.

em s tvarkymo veiksmus buvo siekiama apibr ti vairiais laikotarpiais. 1938 m.
nepriklausomos Lietuvos leidinyje „Lietuvos kaim em s tvarkymas“ V. Bal nas ra : „ em s
tvarkymas – tai siekimas tvarkyti em s nuosavyb s teritorij  taip, kad ji kuo geriausiai ir
naudingiausiai gal  b ti naudojama kiniams ir kult riniams tikslams“.
 Sovietiniu laikotarpiu em tvarka buvo apibr iama kaip visuma valstybini  priemoni ,
nukreipt  organizuoti visapusi , racional  ir efektyv em s naudojim , sudaryti s lygas
emdirbyst s  kult ros k limui, saugoti em  ir gyvendinti valstybinius sprendimus naudojant em .

 Lietuvai atk rus nepriklausomyb , 1994 m. baland io 26 d. buvo priimtas Lietuvos
Respublikos em s statymas. Jis nustat em s nuosavyb s, valdymo ir naudojimo santykius alyje.

iame statyme nurodoma: „Valstybin em tvarka – visuma priemoni , skirt  Lietuvos Respublikos
em s fondo valstybiniam valdymui ir em s santyki  reguliavimui, kurios laiduoja: 1) teisines ir

organizacines s lygas visuomenei naudingai ir bendrai tautos gerovei reikalingai kinei veiklai naudoti
em , su ja susijusius kinius ir infrastrukt ros objektus bei kitus gamtos i teklius; 2) valstyb s ir jos

pilie em s nuosavyb s ir naudojimo teisi  apsaug “.  Vis  priemoni  tikslas – nustatyti arba
patikslinti em s naudojimo b ,  pob  ir tvark .

em tvark  galima apib dinti ir papras iau – tai visuma em s tvarkymo ir em s santyki
reguliavimo priemoni , apiman em s naudojimo planavim , em tvarkos dokument  rengim  ir
gyvendinim , em s nuosavyb s ir naudojimo teisi  apsaug . Valstybin em tvarka – tai visuma

priemoni em s fondui valdyti ir em s santykiams reguliuoti.
 Valstybin s em tvarkos paskirtis rengti:
 1) valstybin s em s naudojimo ir apsaugos programas bei alies administracini  teritorij
em tvarkos schemas;

 2) em tvarkos projektus administracin ms riboms nustatyti arba pakeisti, gyvenam  vietovi
rib  nustatymo ir keitimo projektus;
 3) em tvarkos projektus emei suteikti visuomen s poreikiams, (savivaldyb ms, gyventoj
bendram naudojimui, valstybin ms mon ms, staigoms ir organizacijoms;
 4) em tvarkos projektus emei pirkti, perleisti, naujoms em naudoms suformuoti arba
esamoms pertvarkyti; specialioms em s naudojimo s lygoms, veiklos apribojimams bei servitutams
nustatyti;
 5) kaimo vietovi em tvarkos projektus.
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em tvarka atlieka vairius mokslo, em s apsaugos tikslams, valstybiniam em s kadastrui,
em tvarkos schemoms ir projektams parengti reikalingus em tvarkos, topografinius, geodezinius,

kartografinius darbus, taip pat dirvo emio, geobotaninius tyrimus, em s vertinimo ir kitus darbus,
susijusius su em s nuosavyb s ir em s naudojimo tvarkymu. em tvarka parengia duomenis
teisiniam em naud  ir em vald  registravimui bei apmokestinimui; ji vykdo em s naudojimo
valstybin  kontrol .
 2004 m. sausio 27 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos em s statymo pakeitimo statymas.
Jis reglamentuoja em s tvarkym  ir administravim  Lietuvos Respublikoje. Nurodoma, kad „ em s
tvarkymas – teis s aktais reglamentuojamas em s sklyp  rib , em s naudmen  sud ties, em s
priklausini  vietos (pastat , med , vandens telkini , melioracijos rengini , esan em s sklype ir
priklausan em s savininkui), pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties, em s naudojimo

do ir pob io nustatymas bei pakeitimas, derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus priva ius ir
vie uosius interesus. em s administravimas – valstyb s ir savivaldybi  institucij  veikla, kurios metu
gyvendinami teis s akt  nustatyti em s tvarkymo ir naudojimo, em s informacin s sistemos k rimo

ir palaikymo reikalavimai“.
em tvarka apima sistem  valstyb s priemoni , kuriomis siekiama pertvarkyti em s

nuosavyb s santykius, sudaryti teisines ir organizacines s lygas emei racionaliai naudoti, garantuoti
valstyb s ir pilie em s nuosavyb s ir naudojimo teisi  apsaug  .
   em tvarka jungia politin , ekonomin  ir teisin  reik mes. em tvarkos politin  – socialin
reik  yra ta, kad jos metu valstyb  realizuoja savo politik em s santyki  reguliavimo srityje.
Ekonomine prasme em tvarka siekiama organizuoti kuo racionaliausi  ir efektyviausi em s ir kit
gamtos i tekli  naudojim , kelti emdirbyst s kult , i saugoti em s derlingum  ir pan. Teisin
em tvarkos esm  – kurti valstybines ir priva ias em valdas, tvarkyti esamas, nustatyti speciali sias
em s naudojimo s lygas.

 Valstybin s em tvarkos darbai atliekami valstyb s, em s savinink  ir kit em s naudotoj
omis. Juos organizuoja, vadovauja, kontroliuoja ir priima Lietuvos Respublikos Vyriausyb s galiota

institucija – Nacionalin em s tarnyba prie em s kio ministerijos, taip pat de imties apskri
vir inink  administracijos em tvarkos tarnybos. Valstybin s em tvarkos darbus alies institucij  ir
apskri  vir inink  u sakymu atlieka valstyb s mon s, fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s nustatyta tvarka i duotus leidimus (licencijas) atlikti em tvarkos darbus.

16.1. em tvarkos darb  teisiniai pagrindai

em , kaip teisini  santyki  objektas, suvokiama kaip konkreti teritorija, naudojama valstyb s
institucij  ir moni  veiklai. i veikla vienokia em s ir mi kio teritorijose, kitokia –  miest
teritorijose, saugomose vietov se ar naudingoms i kasenoms eksploatuoti plotuose. em  suvokiama
kaip atitinkamos valstyb s teritorija, kaip gamtin s aplinkos dalis, kuri  sudaro vandens telkiniai,
augalija ir kiti gamtos objektai. mogaus veiklos po riu, em  yra nekilnojamasis turtas, pagrindin
gamybos priemon em s ir mi kyje, teritorija vairioms kio akoms pl toti, gyvenam
vietovi , urbanistikos, infrastrukt ros, rekreacijos  objektams i styti. em  – ypatingas
nekilnojamasis turtas, kuris nesunaikinamas ir turi savyb  atsinaujinti, atkurti savo nauding sias
savybes. em s santyki  subjektai negali elgtis su eme kaip su kitu turtu, j  sunaikinti arba
savavali kai keisti jos naudojim , nes pa eist  visuomen s ir kit  naudotoj  interesus, aplinkosaugos
reikalavimus. em  privaloma naudoti tik pagal tikslin  jos paskirt , saugoti nauding sias jos savybes,
turi b ti laikomasi speciali em s ir mi ko naudojimo s lyg  bei kit  ribojim , speciali em s
sandori  sudarymo ir vykdymo reikalavim . em tvarkos specialistai parengia med iag , kurios reikia
priimti valdymo institucij  sprendimams d l esamo em s naudojimo s lyg  ar pob io pakeitimo bei

l em s perleidimo kitiems asmenims. Vykdant iuos sprendimus ir sudarant sandorius, em s
sklyp  ribos enklinamos vietov je ir kartografuojamos em lapiuose. Atliekant iuos em tvarkos
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darbus, parengiama med iaga, kuri reikalinga em s sklypams teisi kai registruoti bei em s kadastro
ra ams.

16.2. em s nuosavyb s r ys, jos priklausomyb

em s nuosavyb  – tai em s savininko teis  valdyti jam priklausan em , ja naudotis ir
disponuoti.
 Pagal nuosavyb s r is em  skirstoma valstyb s, savivaldybi  ir priva . Privati
nuosavyb  – tai em , priklausanti fiziniams ir juridiniams asmenims. em  nuosavyb s teise gali
priklausyti vienam asmeniui (savininkui) arba keliems (bendrasavininkiams). Yra skiriama bendroji
dalin em s nuosavyb  (kai nustatytos kiekvieno savininko bendrosios nuosavyb s dalys) ir bendroji
jungtin em s nuosavyb  (kai nuosavyb s dalys nenustatytos). em  bendrosios jungtin s
nuosavyb s teise gali tur ti tik sutuoktiniai.
 Visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti valstybin  ir savivaldybi  bei privati em  sudaro
Lietuvos Respublikos em s fond .  Jos plotas – 6 milijonai 530 t kstan  hektar  (65 300 kv.
kilometr ). Pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirtis – teritorijos gamtini  ypatum , tradicin s
moni  veiklos ir socialin s bei ekonomin s pl tros poreikio s lygota pagrindinio em s naudojimo

kryptis, numatyta teritorij  planavimo dokumente ir lemianti ios teritorijos planavimo ir em s
naudojimo s lygas. Pagal pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirt is fondas skirstomas  tokios
paskirties em : 1) em s kio – 60,6  proc.; 2) mi kio – 30,2 proc.; 3) vandens kio – 2,7 proc.;
4) konservacin s paskirties – 0,6 proc.; 5) kitos paskirties em  – 5,8 proc. Laisvos valstybin s em s
fondui priklauso em  neperduota naudotis ir nei nuomota valstybin em  – 0,1 proc.(2007 m. sausio
1 d.).
 Valstybiniu em s fondu disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausyb , savivaldyb s, em s

kio ministerija ir jai pavaldi Nacionalin em s tarnyba, kuri sukurta valstybiniam em s fondui
valdyti. ios Vyriausyb s galiotosios institucijos em statym  nustatyta tvarka gali i nuomoti,
parduoti ar kitaip leisti naudoti.
 Lietuvos Respublikoje em  skirstoma ne tik pagal tikslin  paskirt , bet ir pagal priklausomyb
tam tikriems naudotojams. em  naudoja valstybin s mon s, privat s kiai, individualios mon s,
fiziniai asmenys, juridiniai asmenys (kitos mon s, staigos ir organizacijos). em valda gali b ti
individuali ir grupin  (bendrosios, dalin s nuosavyb s), em s kio ir ne em s kio, pirmin  ir
antrin , neterminuota ir terminuota (ilgalaik  ir laikina).

em valda – nuosavyb s teise valdomas em s sklypas ar bendra kine veikla susieti em s
sklypai, priklausantys tam pa iam savininkui – em s valdytojui. Kai em valda priklauso vienam
asmeniui, kuris yra jos naudotojas ( tai yra em s naudojimo teis s neperleido kitiems asmenims),
vadinama em nauda. Vienai em valdai priskiriami tik tai pa iai veiklai naudojami em s sklypai.

em s sklypas – tai teritorijos dalis, turinti  nustatytas ribas, kadastro duomenis ir registruota
Nekilnojamojo turto registre. em s sklypo riba – riba tarp gretim em s sklyp , pa enklinta
ribo enkliais arba sutampanti su stabiliais kra tovaizd io elementais ir grafi kai pa ym ta em s
sklypo plane.  em s sklypo naudojimo b das – teritorij  planavimo dokumentuose numatyta veikla,
kuri teis s akt  nustatyta tvarka leid iama pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties em je.

em s sklypo naudojimo pob dis – tam tikrame em s sklype teis s akt  nustatyta tvarka leid iamos
vykdyti veiklos specifika. Taigi em  leid iama naudoti tik tai veiklai, kuri neprie tarauja pagrindinei
jos paskir iai, taip pat nustatytam em s naudojimo pob iui.

em s savininkas ar naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis em  nuosavyb s,
patik jimo, panaudos ar nuomos teise.

Valstybine eme gali naudotis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems valstyb s valdymo ar kitos
institucijos j  suteik  ar i nuomojo, tai: 1) asmenys, kurie gavo em s sklypus gyvenam  nam  ar
kit  pastat  statybai ir j  nustatyta tvarka ne sigijo priva ion nuosavyb n; 2) asmenys, kuriems em
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suteikta asmeniniam kiui. J  (0,3 – 3,0 ha em s kio naudmen  vienai eimai, priklausomai nuo
darbo em s kyje s lyg  ar gyvenamosios vietos), iki 1994 m. liepos 1 d. tur jo teis  suteikti
apylinki  tarybos. Asmeninio kio em  galima privatizuoti;  3) asmenys, kurie gavo em s  pagal
Lietuvos Respublikos valstie io statym  (1989 – 1991 m.) ir jos nustatyta tvarka ne sigijo priva ion
nuosavyb n; 4) em s kio bendrov s, valstybin s ir akcin s em s kio mon s; 5) sodinink
bendrijos, kai joms suprojektuota teritorija, kiekvienas narys turi teis  naudoti bei sigyti nuosavyb n
0,04 – 0,12 ha ploto sklyp ; 6) asmenys, kuriems em  suteikta tarnybin ms daloms – j  (iki 2 ha
em s kio naudmen ) turi teis  suteikti savo darbuotojams mon s i  joms priskirtos valdyti em s

(mi   ur dijos, nacionaliniai parkai ir kt.); 7) mi  ur dijos ir nacionaliniai parkai, naudojantys
mi kio paskirties em ; 8) mon s, staigos ir organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys,
sudar  valstybin s em s nuomos ar panaudos sutartis;  9) kitos institucijos ir juridiniai asmenys,
kuriems i em  priskirta ar suteikta naudotis.
 Valstybin s em s naudojimo teis rodo dokumentai: valdymo institucijos sprendimas d l
em s suteikimo, em s nuomos arba em s panaudos sutartis;  prie j  pridedamas naudojamo em s

sklypo planas, kur  tvirtina valstybin s em tvarkos staigos – miesto ar rajono em tvarkos skyriaus
ved jas. I nuomoti valstybin em  gali ios em s valdytojas (savivaldyb , valdanti miest em ,
nacionalinio parko direkcija, mi ko ur dija ir kt. ne ilgesniam kaip 5 met  laikotarpiui, kitais atvejais –
apskrities vir ininko tvirtinimu. em s nuomos terminas nustatomas pagal susitarim . Maksimalus
valstybin s em s nuomos terminas – 99 metai. Jeigu pagal teritorij  planavimo dokumentus em s
sklyp  numatyta naudoti visuomen s poreikiams, em s sklypas i nuomojamas tik iki to laiko, kol jis
bus paimtas naudoti pagal paskirt . Valstybin em s kio paskirties em  gali b ti i nuomojama ne
ilgesniam kaip 25 met  laikotarpiui. Priva iai emei jis nenustatomas.
 Priva em  gali naudoti ios em s savininkai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys,
kuriems em s savininkas j  i nuomojo arba su kuriais sudar  sutart  d l em s sklypo panaudos. Taip
pat pridedamas em s sklypo planas. Priva ios em s nuomos sutartys, sudarytos ilgesniam nei 5 met
laikotarpiui, tvirtinamos notaro.

em s panaudos sutartys sudaromos tokia pat tvarka kaip ir em s nuomos sutartys, tik jose
nenumatomas u mokestis u  naudojam em  (teis  naudotis eme perleid iama neatlygintinai).

em s naudotojas turi teis  naudotis eme bei joje esan iomis naudingomis i kasenomis ir
vandeniu pagal s lygas, kurias nustato statymai ir em s nuomos ir panaudos sutartis. em s
naudotojai privalo laikytis vis em s savininkui nustatyt  reikalavim , tinkamai naudoti ir saugoti
em  bei laikytis em s sklype esan  keli , melioracijos rengini , mi  naudojimo taisykli .

                                         16.2.1. Valstybin em

 Valstyb s teritorij  sudaro sausumos teritorija, vidaus vandenys ir teritorin  j ra. Lietuvos
teritorin  j ra apima 12 j rmyli  (apie 22,2 km) plo io Baltijos j ros vandens juost . Vir  valstyb s
teritorijos esanti oro erdv  valstybei priklauso tiek, kiek leid iama kontroliuoti aviacijos veikl . em s
gelm s valstyb s teritorijoje ( skaitant teritorin  j ) taip pat priklauso valstybei i imtin s nuosavyb s
teise. ia teise valstybei priklauso em statym  ir Vyriausyb s nustatyta tvarka priskirta: 1)
valstybin s reik s keliams ir vie ojo naudojimo gele inkeliams; 2) paj rio juostai ( skaitant Kur
nerijos nacionalinio parko teritorij ), i skyrus em s sklypus, sigytus priva ion nuosavyb n iki Paj rio
juostos statymo sigaliojimo; 3) valstybiniams rezervatams ir rezervatin ms apyrub ms; 4) valstybin s
reik s mi kams ir parkams; 5) valstybin s reik s istorijos, archeologijos ir kult ros objektams; 6)
valstybin s reik s vidaus vandenims; 7) teritoriniams vandenims; 8) Klaip dos valstybinio j
uosto teritorijai; 9) pasienio juostai ( emei ir vandenims, kuriais eina pasienio juosta).
 Lietuvos valstybei i imtine nuosavyb s teise priklausan ios em s sigyti savivaldybi  ar
priva ion nuosavyb n neleid iama.
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 Valstybei priklauso paveld ta em ; taip pat gyta i  kit em s savinink  pagal sandorius;
perduota neatlygintinai savivaldybei nuosavyb s teise priklausiusi em ; statym  nustatyta tvarka
em  paimta visuomen s poreikiams (t.y. i pirkta i em s savinink ); taip pat em , kuri kaip

be eimininkis turtas perduota teismo sprendimu valstybei; konfiskuota em statym  tvarka u  teis s
pa eidimus; kita em , kuri n ra sigyta savivaldybi  ar priva ion nuosavyb n.
 Valstybine eme gali b ti disponuojama j  perleid iant nuosavyb n neatlygintinai, parduodant,
mainant, i nuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius d l em s servitut
Civilinio kodekso, em s statymo ir kit statym  nustatyta tvarka.

16.2.2. Savivaldybi em

 Savivaldyb ms nuosavyb s teise priklauso em : 1) valstyb s perduota savivaldybi
nuosavyb n neatlygintinai; 2) pagal sandorius gyta savivaldybi  nuosavyb n; 3) savivaldyb s
paveld ta  pagal testament ;  4) perduota kaip be eimininkis turtas teismo sprendimu savivaldyb s
nuosavyb n.
 Savivaldyb s nuosavyb n neatlygintinai perduodami valstybin s em s sklypai: 1) kuriuose yra
statiniai ir renginiai, savivaldybi sigyti pagal statymus; 2) kurie pagal teritorij  planavimo
dokumentus numatyti savivaldyb ms funkcionuoti reikiamiems statiniams ar renginiams rengti, 3) kai
savivaldyb ms naujai priskirtoms funkcijoms atlikti perduodami nuosavyb n tuose em s sklypuose
esantys statiniai ar renginiai.
 Valstybin s em s sklypai perduodami savivaldybi  nuosavyb n Vyriausyb s nutarimais, o
em s sklypo perdavimo – pri mimo akt  valstyb s vardu pasira o apskrities vir ininkas arba jo
galiotas apskrities vir ininko administracijos darbuotojas.

 Savivaldyb s j sigyt  nuosavyb n em  savivaldybi  taryb  sprendimais gali parduoti ir
nuomoti, taip pat perduoti pasitik jimo teise savivaldybi mon ms ir staigoms savivaldybi

funkcijoms atlikti, perduoti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis valstyb s institucijoms
ir kitoms staigoms bei organizacijoms.

16.2.3. Privati em

 Priva ios em s nuosavyb s teis  suprantama kaip absoliuti savininko teis  valdyti , naudoti
jam priklausan em , ja disponuoti pagal Lietuvos Respublikos statymus, nepa eid iant kit
asmen  teisi  ar teis  interes . em s sklypo savininko nuosavyb s teis s objektas yra vir utinis
em s sklypo sluoksnis, ant em s sklypo esantys statiniai, jeigu kitaip nenustatyta statymu arba

sutartimi. em s sklypo savininko nuosavyb s objektu gali b ti sklype esan ios naudingos i kasenos,
jeigu tai b tina naudojant em s sklyp  pagal paskirt  ir tai neprie tarauja statymams. em s sklypo
savininkas taip pat turi teis  ir  vir  sklypo esan  oro erdv , jeigu tokia teis  neprie tarauja
statymams.

 Priva em  sudaro em , sugr inta po 1991 m. arba kitaip statym  nustatyta tvarka sigyta
fizini  ir juridini  asmen   (i skyrus valstyb  ir savivaldybes) nuosavyb n, em s reformos metu
sugr inta ar kitaip privatizuota em , kuri  jos savininkai paveld jo arba sigijo nuosavyb n pagal
sandorius, taip pat pirkta i  valstyb s em .
 Priva ios em s savininkais gali b ti veiksn s Lietuvos Respublikos ir u sienio valstybi
pilie iai, juridiniai asmenys, u sienio valstybi  ambasados ir konsulin s atstovyb s. Ta iau 
subjekt  priva ios em s nuosavyb s teis s sigijimo pagrindai ir turinys skiriasi. U sienio subjektai,
galintys sigyti nuosavyb n em  Lietuvos Respublikos teritorijoje – tai Vakar  Europos alys, 2004
m. kartu su Lietuva priimtos  Europos S jung  ( ekija, Estija, Kipras, Latvija, Vengrija, Malta,
Lenkija, Slov nija, Slovakija), taip pat Rumunija, Bulgarija, Turkija, Islandija, JAV, Kanada, Meksika,
Japonija, Piet  Kor ja, Australija ir Naujoji Zelandija. U sienio subjektams priskiriami  valstybi
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nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos
Respublikos pilietyb s. ie u sienio subjektai turi teis sigyti  nuosavyb s teise em , vidaus vandenis
ir mi kus ta pa ia tvarka ir s lygomis kaip ir Lietuvos Respublikos pilie iai bei juridiniai asmenys,

skyrus em s kio paskirties ir mi kio paskirties  em s sigijim  (skai iuojant nuo 2004 m.
gegu s m n. negal s sigyti per nustatyt  7 met  pereinam  laikotarp  – pagal Lietuvos Respublikos
stojimo  Europos S jung  sutart ). i s lyga netaikoma tik tiems  u sienio valstybi  pilie iams,
kurie ne ma iau kaip 3 metus Lietuvoje nuolat gyveno ir vert si em s kio veikla, taip pat u sienio
juridiniams asmenims bei kitoms u sienio organizacijoms, steigusioms Lietuvoje atstovybes ar
filialus.
 Nacionaliniai ir u sienio subjektai negali sigyti em s, kuri naudojama valstyb s ir visuomen s
poreikiams, yra saugomose teritorijose, joje yra nauding  i kasen  telkini , naudojama rekreacijai, yra
pasienio ruo e arba rezervuota kra to apsaugos reikm ms, konservacin s paskirties em s, yra ar iau
kaip 15 km nuo Baltijos j ros ir Kur  mari  pakrant s. U sienio valstyb s gali sigyti em s sklypus
nuosavyb n savo diplomatin ms ir konsulin ms staigoms.
 Priva ios em s savininkai savo em s sklypus gali parduoti, dovanoti, mainyti  valstybin  ar
priva em  arba  kitok  turt , leisti naudotis kitiems asmenims pagal em s panaudos sutart ,

nuomoti, keisti, nustatyti em s servitutus, palikti testamentu. em , kurios naudojimo teis  n ra
perleista kitiems asmenims, priva ios em s savininkas privalo naudoti pagal nustatyt  pagrindin
tikslin  paskirt . Savininkas, naudodamas em , turi teis : pagal parengt em tvarkos projekt  ar
kitok  teritorij  planavimo dokument  statyti pastatus ir renginius, melioruoti em , tiesti kelius ir
komunikacijas, sodinti sod , park , mi , kitus eldinius, rengti tvenkinius. Savininkas turi teis
naudoti sklypo teritorij em s kio produkcijai i auginti. Jis gali kio reikm ms naudoti em s sklype
esan ias durpes, po emin  ir pavir in  vanden , nauding sias i kasenas (i skyrus naft , dujas, kvarcin
sm  ir gintar ).

em s savinink  ir kit  naudotoj  pareigos:
 1) naudoti em  pagal pagrindin  tikslin  naudojimo paskirt ;
 2) laikytis em s sklypui nustatyt  speciali em s naudojimo s lyg , teritorij  planavimo
dokumentuose nustatyt  reikalavim ;
 3) racionaliai naudoti ir tausoti em s kio naudmenas, mi , vandenis, nauding sias

kasenas, kitus gamtos bei rekreacinius i teklius;
 4) gyvendinti em s, mi ko ir vanden  apsaugos nuo u ter imo, dirvo emio apsaugos nuo
erozijos ir nualinimo, aplinkos apsaugos priemones, kad neblog  aplinkos ekologin  b kl ;
 5) laikytis teis s akt , nustatyt  melioracijos statini  ir keli  prie ros bei eksploatavimo
reikalavim ;
 6) statant statinius ir eksploatuojant nauding sias i kasenas, i saugoti derling  dirvo emio
sluoksn  ir rekultivuoti pa eistas emes;
 7) naudojant em kinei ir kitokiai veiklai, nepa eisti gretim em s naudotoj  ir gyventoj
interes ;
 8) leisti tirti ir matuoti em  ir jos gelmes, leisti statyti geodezinius enklus ir juos saugoti;
 9) leisti kitiems asmenims prieiti prie pavir inio vandens telkini , lankyti gamtos ir kult ros
paveldo bei rekreacinius objektus;
 10) statyti statinius ir renginius tik teis s akt  nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus.
Priva ios em s valdym  ir naudojim  bei disponavim ia eme reglamentuoja Civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos em s  ir kiti statymai.

16.3. em s valdymo ir naudojimo santyki  teisinis reguliavimas

 Valstyb s, kaip  visos visuomen s organizacijos, tikslas yra reguliuoti kin  veikl  taip, kad
pad  bendrai tautos gerovei, b  saugoma s iningos konkurencijos laisv  ir ginami visuomen s
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interesai. Valstyb s institucijos, reguliuojan ios em s santykius Lietuvoje, yra ios: Lietuvos
Respublikos Seimas, Vyriausyb , em s kio ministerija ir jos padaliniai, apskrities vir ininko
administracija.

Lietuvos Respublikos Seimas leid ia ir tikslina em s santykius reguliuojan ius statymus,
tvirtina kei iamas administracini  vienet  ribas, tvirtina Lietuvos Respublikos teritorijos bendr
plan .

Lietuvos Respublikos Vyriausyb  leid ia ir tikslina nutarimus statymams vykdyti em s
nuosavyb s, valdymo, naudojimo ir kitais em s santyki  reguliavimo klausimais; rengia ir gyvendina
Lietuvos Respublikos em s fondo emi  naudojimo, teritorij  optimizavimo ir em s gerinimo
programas; tvirtina apskri  teritorij  bendruosius planus, nacionalini  ir regionini  park  tvarkymo
planus; nustato speciali sias em s ir mi ko  naudojimo s lygas; priima sprendimus d l em s
pa mimo visuomen s poreikiams ir jos suteikimo naudotis; finansuoja valstybin s em tvarkos, em s
reformos ir valstybinio em s kadastro darbus; priima sprendimus, leid ian ius valstyb s institucijoms
valdyti em .

em s kio ministerija arba Nacionalin em s tarnyba prie em s kio ministerijos rengia
ir tvirtina vairi  (nekilnojamojo turto kadastro, em tvarkos ir em s informacin s sistemos) darb
metodikas, taisykles ir instrukcijas; planuoja valstyb s biud eto l omis vykdomus em tvarkos ir su ja
susijusius darbus ir kontroliuoja j  vykdym ; organizuoja alies em s fondo b kl s ir dirvo emio
savybi  tyrimus; atlieka valstybin em tvarkos planavimo dokument  bei kit em tvarkos darb
prie ; atstovauja valstybei bylose d l sprendim , susijusi  su valstybin s em s perleidimu,
mainais, nuoma ar perdavimu naudotis neatlygintinai ir kt.; statym  nustatytais atvejais tvirtina
em tvarkos planavimo dokumentus; teikia pasi lymus ir rengia med iag  Vyriausybei d l em s

santykius reguliuojan  normini  dokument  tvirtinimo ar tikslinimo; tiria skundus d l em s
nuosavyb s ar naudojimo teisi  pa eidimo, kai netenkina apskri  vir inink  sprendimai.

Apskri  vir ininkai gyvendina valstyb s politik   teritorijos planavimo, em s naudojimo ir
apsaugos srityse; organizuoja em tvarkos darbus, formuojant valstybin s em s sklypus, gerinant

ki em vald em s naudojim ; sprend ia em s pa mimo visuomen s poreikiams ir pagrindin s
tikslin s em s naudojimo paskirties keitimo klausimus; parduoda ar perleid ia savivaldybi  ar
priva ion nuosavyb n valstybin em ; tvirtina ir gyvendina em tvarkos schemas, em tvarkos
projektus bei kitus planavimo dokumentus; atlieka valstybin em tvarkos planavimo dokument
prie ; nustato em s servitutus; organizuoja ir kontroliuoja geodezinius matavimus, tvirtina
parengtus sklyp  planus; organizuoja kartografin s med iagos atnaujinim ; paima em  laisvos
em s fond , sudaro sandorius su em s savininkais; kontroliuoja em s naudojim .

Savivaldybi  tarybos arba j  administracijos direktoriai (savivaldyb s teritorijoje)
nuomoja ir perduoda neatlygintinai naudotis valstybin s em s sklypus, perduotus savivaldybei ;

teikia apskrities vir ininkui pasi lymus d l valstybin s em s sklyp  pardavimo ir visuomen s
poreikiams reikaling  priva ios em s sklyp  pa mimo; tvirtina ir gyvendina rengiamus detaliuosius
ar specialiuosius planus, derina arba tvirtina em tvarkos planavimo dokumentus; organizuoja
savivaldybei patik toje em je em tvarkos darbus em s naudojimui gerinti.
  Lietuvos Respublikos Vyriausyb  valstybin em  patik jimo teise yra perdavusi kitoms
institucijoms (mi  ur dijoms, rezervat , nacionalini  park  administracijoms, Klaip dos valstybinio

 uosto direkcijai, kra to apsaugos institucijoms ir kt.). Jos organizuoja valdomos teritorijos
planavimo darbus; teikia projektavimo s lygas ir derina parengtus teritorij  planavimo dokumentus;
turi teis em  i nuomoti; finansuoja valdomos teritorijos tvarkymo darbus (keli  ir komunikacij
tiesim , melioracijos rengini  remont , mi ko sodinim ).
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16.4. Norminiai teis s aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma em tvarka

Lietuvos Respublikos Konstitucija (priimta 1992 m. spalio 25 d. pilie  referendume. Joje
nurodytos pagrindin s nuostatos d l em s priklausomyb s ir apsaugos.

Lietuvos Respublikos statymas D l pilie  nuosavyb s teisi  i likus  nekilnojam
turt  atstatymo tvarkos ir s lyg  (priimtas 1991 m. bir elio m n., galiojo iki 1997 m. sausio m n.).
Jame nustatytos s lygos ir tvarka, kaip ir kam atkuriama nuosavyb  nekilnojam  turt  ( em  ir
pastatus), tur  iki 1940 m.

Pilie  nuosavyb s teisi  i likus  nekilnojam  turt  atk rimo statymas. Tai naujai
redaguotas 1991 m statymas ir priimtas 1997 m. liepos 1 d.

Lietuvos Respublikos em s reformos statymas, priimtas 1991 m. liepos 25 d., naujai
redaguotas 1997 m. liepos  m n. Jame nustatyta nuosavyb s teisi em  atk rimo tvarka kaimo
vietov je, em s reformos em tvarkos projekt  rengimo pagrindin s nuostatos, valstybin s em s
pardavimo tvarka reformos metu.

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, sigalioj s nuo 2001 m. liepos 1 d. Tai pagrindinis
statymas, apibr iantis fizinius ir juridinius asmenis, vie  ir bendr  nuosavyb , turtini  santyki

reguliavimo tvark , vairius sandorius.
Lietuvos Respublikos em s statymas, priimtas 1994 m. baland io 26 d., naujai redaguotas

2004 m. sausio m n. Jame nustatytos em s savinink  bei naudotoj  teis s ir pareigos, em s
naudojimo s lygos, em s sandoriai, em s administravimas, valstybin s em tvarkos dokument
sistema, em s pa mimas visuomen s poreikiams, em s sklyp  konsolidacija.

Lietuvos Respublikos kininko kio statymas, priimtas 1999 m. gegu s m n. Jame
nustatytas kininko kio juridinis statusas, jo registravimo tvarka, kio veiklos pagrindai.

Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo statymas, priimtas 1995 m. gruod io m n., nauja
redakcija 2004 m. sausio m n. Jame pateikiama teritorij  planavimo sistema, planavimo dokument
(bendr , speciali  ir detali ) rengimo tvarka (tarp j  ir em tvarkos schem , projekt , em vald
plan ), nurodomi  dokument  organizatoriai ir reng jai, visuomen s dalyvavimo teritorij
planavimo procese tvarka, valstybin  teritorij   planavimo prie ra.

Nekilnojamojo turto registro statymas (1996 m. rugs jo m n.; nauja redakcija 2001 m.
bir elio m n.). Jame nustatyta em s sklyp  ir kit  nekilnojamojo turto objekt , taip pat daiktini  teisi
ir em s savininko prievoli  teisinio registravimo tvarka.

Nekilnojamojo turto kadastro statymas (2000 m. liepos m n.; nauja redakcija 2003 m.
bir elio m n.). Jame apib dinamas nekilnojamojo turto kadastro turinys, registruojamo nekilnojamojo
turto objekto kadastro duomenys, juos nustatan  asmen  teis s, pareigos ir atsakomyb , kadastro
tvarkytojo funkcijos, nekilnojamojo daikto pa ym jimo kadastro em lapyje tvarka.
             em tvarkos specialistai privalo vadovautis gamtos i tekli  naudojimo s lygas
reglamentuojan iais statymais: Aplinkos apsaugos (1992, 2004), Saugom  teritorij  (1993, 2001),
Mi  (1994, 2001), em s gelmi  (1995, 2001), Vandens (1997, 2003), Laukin s gyv nijos (1997,
2001), uvininkyst s (2000, 2004), Med iokl s (2002, 2006), ji kos kl s (2004), taip pat su
eme susijusi  objekt   naudojim  reglamentuojan iais statymais: Melioracijos (1993, 2004), Keli

(1995, 2002), Energetikos (1995, 2002), Nekilnojam  kult ros vertybi  apsaugos (1994), Statybos
(1996, 2001) ir kt.

16.5. em tvarkos principai
(pagrindin s nuostatos emei racionaliai naudoti)

 Atliekant vairius em tvarkos darbus, sprend iant esminius su em s naudojimu susijusius
klausimus, reikia vadovautis tam tikrais em tvarkos principais – pagrindin mis nuostatomis, kaip turi

ti racionaliai naudojama ir saugoma em , kuri yra mogaus gamtin  aplinka, bet kartu ir
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nuosavyb s objektas. ios nuostatos yra numatytos ir teisintos daugelyje alies statym , Vyriausyb s
nutarim , taip pat ir em tvarkos metodiniuose reikalavimuose.
 Skiriami i pagrindiniai em tvarkos principai:

l. em s nuosavyb s ir naudojimo teisi  apsauga. em s nuosavyb s ir naudojimo apsauga
tina valstybinei ir priva iai emei. Prie  pradedant naudoti em ,  b tina suformuoti em valdas,

parengti ios em s valdymo teis  patvirtinan ius dokumentus, o jei em  naudojama juridi kai
ne teisinus, numatyti baudas u  savavali em s u mim . Kiekvienas em s sklypas, teisinamas
nuosavyb n ar naudojimuisi, turi b ti ai kiai apibr tas kaip teisini  santyki  objektas. Jis turi b ti
pa enklintas vietov je ribo enkliais ir kartografuotas plane. Prie em s sklypo registravimo dokument
turi b ti pridedamas em tvarkos procese suformuoto em s sklypo planas. Tai grafinis dokumentas,
kuriuo vadovaujantis gali b ti atstatomos vietov je ribos arba nustatomi atvejai, kai ribos
pa eid iamos.

2. Racionalus gamtos i tekli  naudojimas. Lietuvos teritorijos gamtos objektai ir i tekliai yra
gamtin s aplinkos –  mi , vanden , saugom  teritorij  bei em s gelmi  sudedamosios dalys. D l
mogaus kin s veiklos em s kio naudmen  plotai nuolat kinta. mogus, prad s intensyviai

naudoti gamtos i teklius, pa eid  jos raidos d snius ir jos element  ekologin  pusiausvyr . Gamtos
tekli  naudojimo kryptis privalo u tikrinti valstyb , parengdama norminius dokumentus, kuriais

privalo vadovautis kiekvienos gamybin s srities specialistai. Gamtin s aplinkos ir jos objekt  bei
tekli , neatsi velgiant  nuosavyb s form , naudojimo, atk rimo ar apsaugos santykius reguliuoja

Aplinkos apsaugos, Mi , Vandens, Saugom  teritorij  ir kiti statymai. em tvarkos specialistai
savo sprendiniais vairiuose projektuose privalo numatyti optimalias s lygas, kaip panaudoti em s

teklius mogaus kinei veiklai. Naujai si lomi em s naudojimo pakeitimai privalo b ti derinami su
mi , vanden , dirvo emio, em s gelmi , kra tovaizd io apsaug  kontroliuojan iomis valstybin mis
institucijomis. Eksploatuojant em s gelmes ar statant vairius statinius, privaloma i saugoti derling
dirvo emio sluoksn . Jis v liau turi b ti panaudojamas pa eistoms em ms rekultivuoti. U statant ar
kitaip suma inant em s kio paskirties em , privaloma kompensuoti  em s kio gamybos
nuostolius. ios l os panaudojamos em s kio naudmenoms gerinti arba kitoms naudmenoms
paversti em s kio naudmenomis. Privaloma projektuoti tokius em s naudojimo b dus, kurie gerint
em s kokyb  – numatyti tinkamiausias s jomainas, tr ti, taikyti dirvosaugos priemones,

apsaugan ias nuo erozijos.
3. Kult rinio kra tovaizd io formavimas. Kra tovaizdis – em s pavir iaus gamtini  ir

antropogenini  ( mogaus veiklos pakeistas ar pertvarkytas ) komponent , susijusi vairiais ry iais,
teritorinis junginys. Kult rinis kra tovaizdis – mogaus veiklos sukurtas kra tovaizdis.Tai mogaus ir
gamtos daugialyp s s veikos rezultatas. Skiriami du pagrindiniai (kaimo ir miesto) Lietuvos
sukult rinto kra tovaizd io funkciniai tipai bei rekreacin s ir saugomos vietov s ar vietos. Kaimo
kra tovaizdis sudaro apie du tre dalius Lietuvos sukult rinto kra tovaizd io, jame – apie tre dalis
Lietuvos gyventoj .  Nat raliam kra tovaizd iui priskiriamas mogaus kin s veiklos nepaliestas
gamtinis kra tovaizdis. Lietuvoje – tai rezervat  teritorija.
 Kult rinis kra tovaizdis pertvarkomas pagal mogaus interesus, nuolat reguliuojamas, jame
siekiama norimo ekonominio efekto, sudarant palankiausias mogui  gyvenimo s lygas ir ekologin
pusiausvyr . Ekologin  pusiausvyra – tai tokia gamtin s aplinkos b kl , kuriai esant pagrindiniai jos
komponentai – oras, vandens i tekliai, dirvo emio danga, augmenija ir gyv nija – savaime reguliuojasi
ir atsinaujina. mogaus sukurtos ekologin s sistemos komponent  darn  reguliuoja pats mogus.
Sutrikd ius nusistov jusius darnaus samb vio ry ius, nei vengiamai gri va ir ekologin  sistema,
daroma ala pa iam mogui. Tod l em tvarkos specialistai privalo planuoti, kaip i saugant gamtin
vairov  tinkamiausiai panaudoti atskirus em s sklypus bei nustatyti intensyviam em s kiui,

statyt , apaugusi eldiniais, kinei veiklai ma ai naudojam   ir nenaudojam  teritorij  ( em s
sklyp , em s naudmen  kont ) viet  ir ribas. Tinkamiausi sprendimai priimami tuomet, kai
atsi velgiama   vietov s ypatybes ir pritaikomos mokslin s rekomendacijos. Kuo vairesn  gamtin
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aplinka, tuo kra tovaizdis patvaresnis ir atsparesnis vairiems i oriniams poveikiams.  Labai svarbu
siekti, kad kult rinis kra tovaizdis b  esteti kas. Kra tovaizd io ekologin vairov  galima i saugoti
tik ekologi kai pagrindus em tvarkos projektus. Juose numatant teritorijos tvarkymo darbus
formuojamas kult rinis kra tovaizdis.

4. em s kio naudmen  apsauga. Kaimo teritorin je strukt roje vyrauja em s kio em s
paverstos em s kio naudmenomis. em s na umas priklauso nuo dirvo emio savybi . Derlingasis
dirvo emio sluoksnis susidar  per daugel  met  ir yra sunkiai atkuriamas.  Tod l em s kio
naudmenos privalo b ti saugomos, kad nema  j  plotai ir neblog   savyb s. em tvarkos
specialistai, rengiantys projektus, privalo siekti, kad kei iant kai kuri em s plot  naudojimo paskirt ,
derlingi em s plotai neb  naudojami ne em s kio veiklai – statyboms ir kt. em s naudotojams,
kurie apleido em  ar netinkamai naudojo melioracijos renginius ir d l to em s kio naudmenos
supelk jo, apaugo kr mynais ar mi ku, virto nenaudojama eme, turi b ti taikomos atitinkamos
baudos.

em tvarkos projektuose numatomos s jomainos bei agrotechnikos priemon s, kad em s kio
naudmen  dirvo emiai neb  alinami: dirvo emio maisto med iag  kiekiui atkurti apskai iuojamas
pagal rekomendacijas tam tikras tr  kiekis, siekiama, kad nema  humuso kiekis dirvo emyje,
numatomos antierozin s priemon s.

5. Nat rali  (s lyginai nat rali ) biocenozi  apsauga. Biocenoz  – visuma augal  ir
gyv , gyvenan  ma daug vienod  gyvenimo s lyg  aplinkos plote (biotope). Ekologin  sistema
yra nat rali (mi kas, kr mynai, pelk , pieva, e eras, nesureguliuoti upeliai) ir mogaus pakeista ar
pertvarkyta (s jomainos laukas, sukult rinta ganykla, sodas, parkas, dirbtin  vandens saugykla), ar
naujai sukurta (miestas, gyvenviet ).  Nat ralios biocenoz s reik mingos tuo, kad padeda i saugoti
kra tovaizd , ekosistem  gamtinius ry ius. Min tos naudmenos, taip pat nat ralios pievos ir ganyklos
(nepakitusios daugiau kaip 25 metus) apsaugo dirvo emius nuo erozijos, vandenis – nuo u ter imo,
juose veisiasi pauk iai ir gyv nai, nat rali augmenija gerina mikroklimat . Esant reikalui nat ralios
biocenoz s gali b ti kei iamos (u sodinamos mi ku, panaudojamos statiniams i styti ar paver iamos
em s kio naudmenomis) tik atlikus kruop ius tyrimus ir nusta ius, kad tai nepablogins aplinkos

ekologin s b kl s.
6. Racionalus em s naudotojo kin s veiklos organizavimas. em tvarkos projektas turi

sudaryti arba pagerinti em s naudotojo kin s veiklos s lygas. Vadinasi, sutvarkius teritorij   turi b ti
pasiektas ekonominis efektas, gaunamas papildomas pelnas. Tai yra manoma tinkamai i ius

kinius objektus ( em valdos centre arba arti moni  gyvenamosios vietos, aptarnaujan ios 
objekt ); ie sprendiniai padeda suma inti transporto i laidas, taupomas darbo laikas. Projektuojant
kompakti kas em valdas, suma inami vidutiniai atstumai  laukus bei kinius centrus. Taip
suma inamos i laidos keliams tiesti bei j  eksploatacijai.  Suformavus taisykling  kra tini  didesnius
dirbamosios em s laukus, suma ja va in jimo i laidos, taupomas darbo laikas, i laidos technikos
remontui ir degalams. Suplanavus em s kio pas lius auginti  tinkamiausiuose dirvo emiuose,
gaunamas didesnis derlius, kartu ir papildomas pelnas. Jei em tvarkos projektas u tikrins maksimal
kiek  did iausi  peln  duodan ios prekin s produkcijos, esant santykinai ma iausiai produkcijos
vieneto savikainai, em s kio gamyba bus ekonomi kiausia.

16.6. Specialiosios em s naudojimo s lygos

Specialiosios em s naudojimo s lygos – statymais ar Vyriausyb s nutarimais nustatyti
kin s ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografin s pad ties, gretimybi ,

pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties, em s sklypo naudojimo b do ir pob io bei em s
sklype esan  statini  ir aplinkos apsaugos poreiki  – tai 2004 m. sausio  27 d. Lietuvos Respublikos
em s statyme pateikta s voka. ias s lygas taip pat nustato Teritorij  planavimo statymas, Saugom

teritorij statymas, Mi statymas, Keli statymas, Nekilnojam  kult ros vertybi  apsaugos
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statymas ir kiti. Rengiant teritorij  planavimo dokumentus, statyb  ar kitokios veiklos projektus, turi
ti laikomasi nustatyt  speciali em s naudojimo s lyg .

 Specialiosios em s ir mi ko naudojimo s lygos konkre iam em s (mi ko) sklypui
nustatomos priimant sprendimus d l nuosavyb s teis s em  ir mi  atstatymo, sprendimus d l
valstybin s em s suteikimo neatlygintinai, taip pat sudarant valstybin s em s pirkimo-pardavimo,
nuomos bei panaudos sutartis. Svarstant em s reformos em tvarkos projektus ir detaliuosius planus,
kartu turi b ti patvirtinti ir kin s veiklos apribojimai, kuri  pagrindu nustatomos specialiosios em s
ir mi ko  naudojimo s lygos kiekvienam sigyjamam privatin n nuosavyb n, suteikiamam naudotis bei

sinuomojamam em s sklypui.
           Speciali sias em s ir mi ko naudojimo s lygas savo sprendimu nustato apskri  vir ininkai,
vadovaudamiesi em s reformos em tvarkos projektais ar kitais emei gr inti (privatizuoti) bei
nuomoti parengtais dokumentais.
           Konkre iam em s sklypui taikomos specialiosios em s naudojimo s lygos ra omos 
Nekilnojamojo turto kadastr  ir registr  registruojant suformuotus naujus em s sklypus arba
pertvarkytus pagal teritorij  planavimo dokumentus. em s savininkai ir naudotojai, nesilaikantys
nustatyt  speciali em s naudojimo s lyg , statym  nustatyta tvarka traukiami atsakomyb n ir
privalo atlyginti kitiems asmenims, savivaldyb ms ar valstybei padaryt al .

 Speciali em s (mi ko) naudojimo s lyg  nustatymo planai rengiami em s kadastro
vietovi  teritorijoms em s naudojimo plan  masteliu 1:10000 kopijose. Juose sutartiniais enklais ir
spalvomis pa ymimos teritorijos, kuriose Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu nustatyti tam
tikri em s naudojimo ar veiklos apribojimai. Juose pa ymimi tokie pagrindiniai objektai ir teritorijos:

 –  keli  sanitarin s apsaugos zonos. J  plotis nustatomas priklausomai nuo kelio reik s  abi
puses nuo kelio briaun : magistralini  keli  – 70 , kra to keli  – 50 , rajonini  keli  – 20 , vietin s
reik s keli  – 10 metr ;

 –  gele inkelio keli  ir j rengini  sanitarin s apsaugos zon  plotis nustatomos 20 –70 m  nuo
kra tini  b gi ;
             – auk tos tampos elektros tiekimo oro linijos, nurodant j  apsaugos zonos plot  (priklausomai
nuo linijos tampos) – 10 – 40 m nuo kra tini  laid ;
             – magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai bei j renginiai, nurodant apsaugos zon  plot , –  (po
25-50 m nuo tiesini  ir po 100 m  nuo rengini ;

 – gamybini  ir komunalini  objekt  (pramon s mon s, vandens valymo renginiai,
gyvulininkyst s mon s, gyvuli  u kasimo vietos, automobili  techninio aptarnavimo mon s, kapin s
ir kt.) sanitarin s apsaugos ir tar os poveikio zonos, nurodant j  sanitarin s apsaugos zonas. Zon
plotis priklauso nuo mon s kenksmingumo klas s, valymo rengini  na umo, gyvulininkyst s moni
dyd io ir gali b ti nuo 50 iki 1500 m;

  – nekilnojam  kult ros vertybi  teritorija ir apsaugos zonos nuo fizinio poveikio nustatomos
nuo t  vertybi  teritorij  rib  20 –50 m plo io, vizualin s apsaugos zonos – 500 – 2000 m plo io;
            – po emini  vandens telkini  (vandenvie ) apsaugos zonoms nustatomos trys sanitarin s
juostos: 1 –oji – grie to re imo – 15 – 100 m, 2-oji mikrobin s tar os apribojimo – 500 m  spinduliu
arba pagal mikrobin s tar os duomenis, 3 – oji – chemin s tar os apribojimo – iki  3 km atstumu nuo
vandenvie ;
           – pavir inio vandens telkini  apsaugos zonos nustatomos: prie Nemuno, Neries bei didesni
kaip 200 ha e er  ir tvenkini  – 500 m; prie ilgesni  kaip 50 km upi  ir 200 – 10 ha e er  ir tvenkini
– 200 m; prie 50 km ir trumpesni  upi  ir ma esni  kaip 10 ir ne kaip didesni  0,5 ha e er  ir
tvenkini , taip pat dirbtini  nepratekam  pavir ini  vandens telkini  didesni  kaip 2 ha – 100 m;
           – pakran  apsaugos juostos nustatomos priklausomai nuo upi  ilgio ir nuo pakrant s laito
polinkio kampo – 5 – 25 m, gyvenamosiose vietov se  juost  plotis dvigubinamas, o pramon s
teritorijose –  didinamas tris kartus;
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           – nauding  i kasen  telkiniai (pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis apie i valgytas
teritorijas);
           – em s plotai, kuriuose rengtos valstybei priklausan ios melioracijos sistemos bei renginiai
(nusausinta ir dr kinama em );
           –  intensyvaus karsto zonos;

  – saugotini mi kai;
            – pelk s (auk tapelk s, tarpinio tipo pelk s, taip pat emapelk s, kuri  plotas didesnis kaip 0,5
ha, o durpi  sluoksnis storesnis kaip l m)   ir altinynai;
            – nat ralios (u liejamosios ir sausmin s) pievos bei ganyklos;

 – akmenynai;
 – rekreacin s teritorijos;

            –  nacionalini  ir regionini  park  ribos bei j  tvarkymo apsaugos zon  ribos;
            – draustini  ribos ir j  paskirtis (pavadinimas);

 – rezervatai ir j  apsaugos zonos;
            – kurort  apsaugos zonos;
            – gamtos paminkl  apsaugos zonos – 5 – 25 m;
            – kiet  buitini  atliek  s vartynai ir sanitarin s apsaugos zonos;
            – pavojing  atliek  laikinojo saugojimo aik tel s ir surinkimo punktai bei j  sanitarin s
apsaugos zonos – 100 – 500 m;

 –  valstyb s sienos apsaugos objekt , rengini  veikimo ir apsaugos zonos – 2,5 –20 m;
 – kra to apsaugos objekt takos zonos – 5 m atstumu nuo teritorijos ribos;

             – kiti statiniai ir objektai, turintys nustatytas apsaugos zonas (hidrometeorologijos stotys,
valstybinio geodezinio pagrindo punktai, kuro tiekimo baz s, degalin s ir kt.).
 Lietuvos Respublikos em s statymu em s kio paskirties em s sklypams nustatomos ios
specialiosios em s naudojimo s lygos: 1) ariamoji em , kurios dirvo emio na umas didesnis u
vidutin alyje, taip pat em , kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi b ti naudojama
taip, kad nesuma  jos plotas, i skyrus ekologi kai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir
nepablog  dirvo emio savyb s; 2) em s kio naudmenos, kuri  dirvo emis yra veikiamas v jo ir
vandens erozijos, turi b ti naudojamos taikant antierozini  priemoni  kompleks ; 3) em s naudmen
plotai, kuriuos sudaro dirvo emio ir vandens apsaugin  reik  turintys ir ekologi kai vertingi mi kai
bei med  ir kr eldiniai, taip pat pelk s, akmenynai, nat ralios pievos ir ganyklos, pa ym ti
teritorij  planavimo dokumentuose, turi b ti naudojami atsi velgiant  kra tovaizd io formavimo ir
aplinkos apsaugos reikalavimus.

16.7. em s kio ir ne em s kio paskirties em vald  formavimas

em tvarkos metu sudaromos, tvarkomos, kei iamos em s kio ir ne em s kio paskirties
em valdos bei j  ribos. Naujos em valdos sudaromos stambinant ar smulkinant kius bei i  esm s

pertvarkant keli  tarpusavyje susijusi ki em valdas. Ribos tvarkomos ir kei iamos tarp gretim
ki  arba kit em s naudotoj , perduodant atskirus em s sklypus. Vykdant em s reform ,

pertvarkomi em s nuosavyb s santykiai ir fizini  bei juridini  asmen em valdos. Tai atliekama
esamiems em s naudotojams arba parei kusiems nor statym  nustatyta tvarka sigyti em s ar ja
naudotis. Rengiami em s reformos em tvarkos projektai pertvarkomoms buvusi em s kio
moni  teritorijoms su greta esan iais arba siterpusiais mi  ur dij  ir kit em s naudotoj  sklypais.
em s reformos projekte em s perskirstymo klausimai sprend iami kompleksi kai, atsi velgiant  kit

naudotoj  interesus. Sudaryto projekto pagrindu formuojamos privatin s ir valstybin s nuosavyb s
em valdos. gyvendinus em s reformos em tvarkos projekt , kiti em s naudojimo pakeitimai gali

ti atliekami rengiant em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo, em s konsolidacijos projektus.
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 Sudarant ne em s kio paskirties em valdas, svarbiausias u davinys yra nustatyti tinkam
sklyp  dyd  ir juos i styti kit em vald  bei em s naudmen  at vilgiu. em vald  teritorija
planuojama pagal statom  objekt  techninius projektus arba bendruosius planus. Ne em s kio
paskir iai em  suteikiama (arba priskiriama prie esam em vald ) valstybini staig  sprendiniais,
potvarkiais arba nutarimais, j  paimant i  kit  naudotoj . Tod l ie projektai dar vadinami em s
skyrimo projektais.
 Rengiant em tvarkos projektus reikia laikytis statym , u tikrinti s lygas efektyviai ir
racionaliai naudoti em . Projektuojant i laikyti teritorijos panaudojimo em s kiui prioritet . Siekti,
kad em s ir kit  gamtini  i tekli  naudojimas b  ekonomi kas ir taupus. Atsi velgiant  tai
em valdas formuoti taip, kad atitikt  visus reikalavimus.

16.7.1. em valdos samprata ir jos pagrindin s savyb s

em valda – nuosavyb s teise valdomas em s sklypas ar bendra kine veikla susieti em s
sklypai, priklausantys tam pa iam savininkui – em s valdytojui. em s valdytojas – priva ios em s
savininkas arba kitas fizinis asmuo, statym , kit  teis s akt , teismo sprendimo, sandori  ar kitu
statymo nustatytu pagrindu gij s teis  valdyti priva em , taip pat valstyb s ar savivaldyb s

nuosavyb s teis gyvendinantis subjektas, kuriam teis s akt  nustatyta tvarka valstybin  ar
savivaldyb s em  perduota patik jimo teise. em s naudotojas – em s savininkas arba kitas fizinis
ar juridinis asmuo, kuris naudoja em statym , administracini  akt , teismo sprendimo, sandori  ar
kitu statymo nustatytu pagrindu.

em valda, kaip teritorija em s kiui, gali b ti labai vairi savo savyb mis – erdvin mis,
gamtin mis, gamybin mis, ekonomin mis, istorin mis. em valdas charakterizuoja: em s
nuosavyb s forma, tikslin  paskirtis, em valdos dydis (bendras plotas, em s kio naudmen  plotas,
ariamosios em s ir kit  naudmen  plotai). Svarbios em valdos savyb s yra sklypo vieta, sklyp
skai ius, konfig racija, sklypo rib  i sid stymas, naudmen  strukt ra ir j  b kl , dirvo emio savyb s,
vietov s reljefas, hidrografin s ir hidrologin s s lygos , keli  tinklas, melioracijos renginiai,
nat ralioji augalija, vietin s naudingosios i kasenos.
  Kai em valda naudojama intensyviai em s kio gamybai, svarbus veiksnys, s lygojantis
em s kio produkt  gamybos apimt  ir savikain , yra em valdos pastovumas. Nuo jo priklauso
em s kio gamybos organizavimas, kapitaliniai jimai, gamybos i sid stymas teritorijoje.
em vald  pastovumas – tai objektyviai s lygojamas em valdos ploto i saugojimas ilgam

laikotarpiui nekei iant rib . em s reformos metu i savyb  yra pa eid iama, nes formuojamos naujos
valstybin s ir privatin s em valdos.

em s kio paskirties em valdoms da nai naudojamas racionalios em valdos terminas.
Lietuvos Respublikos em s statymas apibr ia: racionali kio em valda – em valda, kurios
teritorin s formos ir vidaus strukt ra sudaro palankias s lygas ekonomi kai veiksmingai ir tausojan iai
em s kio veiklai. Lietuvos Respublikos em s kio paskirties em s sigijimo laikinajame statyme

(2003 m. sausio 28 d.) racionali kio em valda –  tai priva ios nuosavyb s teise vieno kio
valdomas em s plotas, kurio dydis ir atskir  teritorijos dali  i sid stymas keli  ir kio centro at vilgiu
sudaro palankias s lygas efektyviai kio veiklai pl toti, taikant pa angias gamybos technologijas ir
laikantis aplinkos apsaugos reikalavim . Rekomenduojam  racional em s kio em valdos dyd
skirtingos specializacijos kiams nustato Vyriausyb s galiota institucija. Racionalus em s
naudojimas manomas esant pastoviai em valdai.
 Formuojamos em valdos turi b ti kompakti kos, tai yra nei stos. Patogi em valdos forma
yra kvadratas, ta iau da niausiai suformuojami iek tiek i sto sta iakampio formos sklypai, kai
sklypo plo io ir ilgio santykis 1:3. Kompakti ka em valda – tai em s sklypas, d l kurio i stymo ir
patogi  vidaus keli  galima naudoti em  su ma iausiomis i laidomis va in jant nuo kio centro  jo
aptarnaujamus laukus.
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 Formuojant em valdas svarbu vertinti teigiamas ir neigiamas em s sklypo savybes.
Da niausiai pasitaikantys em vald  tr kumai: 1) neracionalus em valdos plotas, 2) r iuotumas (kai
em vald  sudaro keli sklypai), 3) nepatogi konfig racija, 4) em valdos i stumas, 5) priva iavimo

keli  nebuvimas arba bloga j  b kl , 6) nepatogi pad tis gyvenviet s at vilgiu, 7) didel em s
naudmen  s skaida, 8) neracionali em s kio naudmen  strukt ra, 9) sud tingas reljefas, didel
dirvo emio vairov , ma as dirv  derlingumas, nepalankios hidrografin s ir hidrologin s s lygos, dirv
jautrumas erozijai ir kt.

16.7.2. Pagrindini  Lietuvos Respublikos em s kio paskirties
em s naudotoj grupi  apib dinimas

             1991 m. prad ta em s reforma pakeit  teisinius em s naudojimo pagrindus ir ekonomines
kininkavimo s lygas. Per trump  laik  buvo suardyti susiklost em s santykiai svarbiausiuose em s
kio paskirties em s naudojimo objektuose – kol kiuose ir tarybiniuose kiuose. 1990 m. lapkri io 1

d. Lietuvoje buvo 877 kol kiai, kuri  vidutinis plotas buvo 3800 ha, ir 204 tarybiniai kiai, kuri  ploto
vidurkis – 4260 ha. Prad jus suteikti em  pageidaujantiems savaranki kai kininkauti 1990 m.
pabaigoje buvo kurti 2283 valstie kiai, kuri  vidutinis plotas – 18 ha. Nuo 1991 m. lapkri io l d.
em s kio mon ms buvo nustatytas likviduojam em s kio moni  statusas. Jos prarado teis

naudoti em  pagal anks iau i duotus valstybinius em s naudojimo teis s aktus.  Pagrindinis em s
reformos tikslas – buvusi em s kio teritorij  pertvarkymas ir privatizavimas asmenims, kuriantiems
rinkos ekonomikos ir priva ios veiklos iniciatyva pagr stus kius. Pagrindiniais em s kio paskirties
em s naudotojais tapo kinink kiai, asmeniniai kiai (iki 3 ha em s kio naudmen ) ir em s kio
mon s. iuo metu i skiriamos ios em s kio paskirties em s naudotoj  grup s:

1. kinink kiai. Pagal kininko kio statym  , kininkas yra fizinis  asmuo, besiver iantis
em s kio veikla savo vardu registruotame ir atstovaujamame kyje. kis – tai privati arba
sinuomota nustatyto dyd io em s valda kartu su joje esan iais sklypo priklausiniais ir neatskiriamai

susijusiu nekilnojamuoju turtu: gyvenamuoju namu, kiniais pastatais , kiemu, kitais statiniais ir
renginiais. kininko nam  valda kartu su kiemu, statiniais ir renginiais dar vadinama kininko

sodyba. Savaranki kai naudojamoje (nei nuomotoje kitiems asmenims) kininko em valdoje turi b ti
ne ma iau kaip 1ha em s kio naudmen , arba per metus i em s kio veiklos kio pajamos turi
sudaryti ne ma iau kaip 40 minimali  gyvenimo lygi .  kio pajamos i em s kio veiklos turi
sudaryti ne ma iau kaip 50 proc., o kai kis ver iasi dar ir agroturizmu arba amatais – ne ma iau kaip
25 proc. vis  per metus gaut  verslo pajam . Asmenys gali sigyti tiek em s, kad bendras vienam
asmeniui priklausantis i  valstyb s ir kit  asmen gytos em s kio paskirties em s plotas b  ne
didesnis kaip 500 ha. Ta iau nuomojamos valstybin s ar priva ios em s plotas neribojamas. kininko

kis registruojamas apskrities vir ininko administracijos padalinyje – rajono em s kio skyriuje. kio
turtas, be em s, dar yra mi kai, vidaus vandenys ir kitas nekilnojamasis turtas. Jis valdomas jo eimos
ir kio nari  bendrosios nuosavyb s teise pagal statym  arba sutart . Savo em je kininkas turi teis
statyti vien  gyvenam  nam , kinius pastatus arba (kai pastatai sudaro viening  kompleks ) –

kininko sodyb .
         2. em s kio mon s. Tai vis  r mon s, nurodytos moni statyme ir registruotos
Lietuvos Respublikos moni  registre: valstybin s mon s, akcin s bendrov s, kin s bendrijos,
individualios (personalin s) mon s ir kt. J  pagrindin  veikla yra prekin s em s kio produkcijos
gamyba ir paslaugos em s kiui, kurios iai veiklai naudoja em s kio naudmenas. Jos gali b ti

laikomos i  valstyb s biud eto arba kininkaujan ios kaip priva ios mon s. I  valstyb s biud eto
laikomos mon s – tai auk  ir kit em s kio mokykl kiai, veisli  tyrimo sto , bandymo

sto  ir mokslo tiriam  institut kiai. ie kiai naudoja tik valstybin em  pagal panaudos sutartis.
em s kio mon s, kaip juridiniai asmenys, jeigu i em s kio veiklos gauna daugiau kaip 50 proc.
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pajam  per metus, turi lengvatines s lygas gauti valstyb s param  bei sigyti nuosavyb n valstybin
em  ir savo naudojam  priva em . Savo naudojamoje em je em s kio mon s turi teis

statydintis kinius pastatus ir renginius, kurie reikalingi em s kio veiklai.
         3. Asmeninio kio em valda. Pagal teisin  pad  – tai tipinis eimos kis, kuris egzistuoja
daugelyje Europos S jungos (ES) valstybi . Lietuvoje – tai em  kaimo vietov je, suteikta fiziniams
asmenims apsir pinti em s kio produkcija savo eimos poreikiams. ie plotai juridi kai teisinti j
naudotojams pagal 1990 m. liepos 26 d. nutarim  „D l kaimo gyventoj  sodybini  sklyp  i pl timo“.
Iki 1994 m. liepos 1 d. kaimo apylinki  tarybos gal jo suteikti pagal teis s aktus asmeninio kio em .
Kaime gyvenan ios eimos tur jo teis  gauti iki 0,30 ha em s kio naudmen , o jeigu eim  nariai
dirbo em s kyje ar j  aptarnaujan iose staigose ir mon se – iki 2 – 3 ha em s kio naudmen . 
em  jos naudotojai gali sigyti priva ion nuosavyb n arba nuomoti i  valstyb s. Privatizuota

asmeninio kio em  laikoma kininkavimui sigyta em s kio paskirties eme. Suteikta em
forminama juridi kai, pa enklinama vietov je, parengus pa enklinimo akt  ir sklypo plan . Savo
em je asmeninio kio em s naudotojai gali statytis gyvenam  nam  (vietoj seno namo) ir reikiamus
kinius pastatus (miesteliuose  pastat  viet  suderinus su savivaldyb s architektu).

4. Tarnybin s em s dalos. Tai em s sklypai, kurie suteikiami asmenims, dirbantiems tam
tikrose valstybin se mon se ir organizacijose. J  s ra  ir em s suteikimo tvark  nustato Vyriausyb .
Teis  tarnybin s em s dalas turi kaimo vietov je esan  mi   ur dij , nacionalini  park ,
gele inkelio, autotransporto moni  darbuotojai, neturintys priva ios em s kio paskirties em s arba
asmeninio kio em s, arba jos turintys ma iau, nei nustatytas maksimalus tarnybin s em s dalos
dydis. Suteikiamas toks em s plotas: iki 3 ha em s kio naudmen  vienai eimai, asmenims
gyvenantiems kaimo vietov je; iki 2 ha – gyvenantiems miestuose ir turintiems kini  pastat
gyvuliams laikyti; iki 0,5 ha em s kio naudmen  vienai eimai – kitiems asmenims. Tarnybini
em s dal  privatizuoti neleid iama.

5. Sodininkyst s bendrij em . Tai em  suteikta iki 1991 m. em s reformos statymo
sigaliojimo, sodinink  bendrijoms naudotis.  bendrij  veikl  reglamentuoja Civilinis kodeksas ir

Sodinink  bendrij statymas. Sodininkas – fizinis asmuo, bendrijos narys, jos sodo teritorijoje gav s
em s sklyp  sodui veisti ir u siimantis m ji ka sodininkyste. Sodininkams bendrosios dalin s

nuosavyb s teise priklauso bendromis l omis ar j gomis pastatyti, rengti ar sigyti bendrojo
naudojimo objektai: bendrojo naudojimo em  su bendrojo naudojimo pastatais ir renginiais (vandens
telkiniai, mi kai,, poilsio aik tel s, tvoros, vartai ir kt.); bendroji in inerin ranga – vandentiekio,
kanalizacijos, duj , elektros, telekomunikacij  tinklai ir pan., keliai, melioracijos renginiai ir kt.
Sodinink  bendrij  nariai jiems skirtuose naudotis sodo sklypeliuose (po 0,04 – 0,12 ha) gali sodinti
sod  ir statytis sodo namel . Sodininkai savo naudojamus em s sklypus gali pirkti i  valstyb s arba

sinuomoti . Sodinink  bendrijos gali pirkti i  valstyb s arba i sinuomoti tik bendrojo naudojimo
em .

6. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, em s kio veiklai nuomojantys priva  arba valstybin
em , taip pat pilie iai, ne teisin  savo priva ios em s kininko kiu. em s nuomos sutartyse ie

asmenys sipareigoja laikytis nustatytos em s naudojimo ir apsaugos tvarkos. Jie neturi teis s savo
naudojamoje em je statydintis kapitalini  pastat  (i skyrus atvejus, kai kei iama pagrindin  tikslin
priva ios em s naudojimo paskirtis). Priva ios em s naudojimo s lygos nurodomos nuosavyb s
teis s dokumentuose, o i sinuomotos – em s nuomos sutartyse.

16.7.3. Reikalavimai formuojant em s kio paskirties em valdas

 Rengiant em tvarkos projektus, em valdos turi b ti formuojamos, taip, kad b  sudarytos
tinkamos s lygos racionaliai naudoti em , neb  pabloginama kit  naudotoj  veikla ir ekologin s

lygos. Svarbus u davinys – privatizuojant em  suformuoti naujus kinius darinius, u tikrinan ius
efektyvesn  gamyb . em s kio verslui skirtas em valdas reikia vertinti pagal perspektyvaus
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prekinio kio racionalius parametrus: em s plot  ( em valdos dyd ), em valdos i sid stym
gyvenvie  ir kinio centro at vilgiu, em s sklypo rib  patogum .

1. em valdos dydis. Kai galima planuoti vairaus dyd io em valdas, reikia vadovautis
metodin mis rekomendacijomis optimaliam (ekonomi kai efektyviam) em valdos plotui arba em s

kio naudmen  ploto ir kio gamybini  paj gumo balansu. Priklausomai nuo specializacijos, ki
dydis derlingose Vidurio Lietuvos em se gali b ti ne ma esnis kaip 20 – 50 ha, kitose em se – ne
ma esnis kaip 50 – 80 ha em s kio naudmen .

kininko kyje ar em s kio mon je esam  (projektuojam ) gamybin  paj gum  sudaro:
pastatai gyvuliams laikyti, dirbtuv s, sand liai, gyvuli  skai ius, em s kio technikos kiekis,
darbuotoj  skai ius. Tik turint reikiam em s kio naudmen  plot , bus racionaliai naudojamas
gamybinis paj gumas. Pavyzd iui, specializuotuose kiauli  auginimo kiuose kio dydis  turi b ti ne
ma esnis kaip 100 ha em s kio naudmen ; mi rios gyvulininkyst s – augalininkyst s specializacijos

kiuose – 40 ha em s kio naudmen .
  1991 m. em s reformos statymas nenustat  privataus kio statuso, neapibr  s lyg ,
reglamentuojan  jo dyd  ar specializacij . Tod l kiu buvo laikomas bet koks em s kio paskirties
em s sklypas nepriklausomai nuo to, kur gyvena jos savininkas, ar jis turi sodyb , ar laiko gyvulius.
iuo metu ribojamas maksimalus kio plotas – fizinis asmuo, registrav s kininko  arba turintis

kvalifikacin  pasirengimo kininkauti pa ym jim , gali tur ti nuosavyb je ne didesn  kaip 500 ha
em s kio naudmen  plot . I  valstyb s ir kit  asmen gytos em s kio paskirties em s plotas turi

ti ne didesnis kaip 500 ha. Tai netaikoma, kai em gyjama paveld jimo ir nuosavyb s teis s
atk rimo b dais.

2. kio em valdos vidaus strukt ra. kinink ki  ir em s kio moni em valdoms
projektuojama j  vidaus strukt ra. J  sudaro kini  centr  ir keli  tinklo i stymas. ie statiniai turi

ti planuojami kiek galint daugiau panaudojant esamus pastatus ir renginius. Gamybinius objektus
reikia i styti arti juos aptarnaujan moni  gyvenamosios vietos, prie ger  keli  ir em valdos
centre, taip suma inant vidutinius atstumus  laukus. Pertvarkant esamus ir numatant naujus kelius, jie
projektuojami taip, kad keliai jungt kinius centrus su juos aptarnaujan iomis sodybomis, su
valstybiniais keliais, kitais gamybiniais objektais ir laukais. Kai em vald  sudaro keli em s sklypai,
juos su pagrindiniu masyvu ir kiniu centru turi jungti geri keliai.

3. em valdos kompakti kumas. em s kio paskirties em valda turi sudaryti vientis  ir
patog  naudotis plot . Atskirai nuo pagrindinio ploto gali b ti sodyba (miestelyje ar u statytoje kaimo
teritorijoje), em s sklypai su kiniais pastatais, mi kas, pieva. Kai didel em vald  suskaido
dirbtin s kli tys (valstybiniai keliai, gele inkelis, e erai, pelk s ir kt.), numatomos j  nuolat naudoti

lygos, kartu planuojant em valdos strukt , keli  tinkl . Kai em s sklypas formuojamas
ariamojoje em je ar s tin se pievose, jo plo io ir ilgio santykis turi b ti ne didesnio kaip iki 1: 3.

em tvarkos veiksmai turi pagerinti sklyp  konfig racij  bei suprojektuoti stambesnius em s sklypus.
ie em vald  parametr  pakeitimai daro tak  transporto i laidoms.

4. em s sklyp  ribos. Jos turi b ti sutapdintos su nat raliais kont rais (upi , e er  ir
tvenkini  krantais, upeliais, mi  ribomis) arba dirbtiniais objektais (keliais, grioviais, med
eil mis, gyvatvor mis, tvoromis, senomis e iomis, tvenkini , kanal , park , kapini , statini  ribomis).
Kalvotoje vietov je jos suderinamos su reljefo formomis, nesuskaidant em s kio naudmen  kont .
Nesant nat rali  ir dirbtini  objekt , sklyp  ribos projektuojamos tiesiomis linijomis taip, kad sudaryt
taisykling  rib  dirbamosios em s sklypus. Tarp formuojam em vald  neturi likti nepatogi
naudoti siterpusi em s sklyp , kuriuos naudoti kitiems em s naudotojams ekonomi kai neefektyvu.

16.7.4. Ne em s kio paskirties em valdos ir j  formavimo ypatumai

 Ne em s kio paskirties em  sudaro em s sklypai, kuriuose pastatyti valstybin s nuosavyb s
objektai, taip pat em s plotai, kuriuos u ima fiziniams ir juridiniams asmenims privatin s nuosavyb s
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teise priklausantys pastatai, statiniai bei renginiai. Vystantis alies kiui, nuolat tenka suteikti em  ne
em s kio paskir iai. Tai em , kurios reikia miestams pl sti, pramon s, energetikos, transporto ir

kitiems objektams statyti, taip pat kra to apsaugai, mokslo ir mokymo reikm ms, naudingoms
kasenoms eksploatuoti. Taip pat tai em , kuri skiriama saugomoms teritorijoms, kuriose draud iama
kin  veikla, archeologijos paminklams, neveikian ioms  bei esamoms kapin ms. Kitai , ne em s kio

paskir iai yra naudojama laisva valstybin em , visuomen s poreikiams paimta i  savinink  ir
naudotoj em , taip pat privati em . iems tikslams pagal galimybes turi b ti skiriama ir naudojama
ne em s kio paskirties arba blogesn s kokyb s em . Skiriant ne em s kio paskir iai em s kio
naudmenas, privaloma i saugoti derling  dirvo emio sluoksn , vykdyti aplinkosaugos reikalavimus.

em s pagrindin  tikslin  naudojimo paskirt  ir dyd ius nustato ir kei ia Vyriausyb  arba
suderinus su Vyriausybe – apskrities vir ininkas. Ribos, specialios naudojimo s lygos, servitutai bei
apsaugos priemon s nustatomos suderintuose ir patvirtintuose em tvarkos, mi kotvarkos ir
vandentvarkos projektuose – specialiuosiuose ir detaliuosiuose teritorij  planavimo dokumentuose.
Tam tikri ne em s kio paskirties em s naudojimo reikalavimai suformuluoti ios em s naudotoj
inybiniuose teis s aktuose ( taisykl se, standartuose, instrukcijose ir pan.).

 Suteikiant em   valstyb s reikm ms i  valstybinio em s fondo, rengiami em s pa mimo
visuomen s poreikiams projektai. Kai em  valstyb s reikm ms suteikiama paimant j  i em s
savinink , valstybin s em s naudotoj  ar nuominink , rengiami em s sklyp  formavimo ir
pertvarkymo projektai. Projektai rengiami pagal em s kio ministerijos patvirtint  metodik ,
vadovaujamasi nustatyta tvarka patvirtintais objekt  statybos projektais arba techniniais bei
ekonominiais pagrindimais.
 Ne em s kio paskirties em valdoms formuoti keliami tokie reikalavimai:
 1. Sklypo plotas, konfig racija, sanitarin s, apsaugin s ir gamtin s s lygos turi atitikti
paskirt , kuriai jis skiriamas. Pramon s mon ms skiriam  sklyp  teritorija turi b ti pakankamo
dyd io pastatams, renginiams bei komunikacijoms i styti ir u tikrinti normalias s lygas monei
funkcionuoti. Suteikiam  sklyp  plotas ir vieta nustatomi pagal parengtus objekt  statybos projektus
arba su Valstybiniu em tvarkos institutu suderintas  projektavimo u duotis bei prie j  pridedamas
sklyp  u statymo schemas (bendruosius planus). em vald  plotas negali b ti didinamas pridedant
riboto kinio naudojimo em s plotus.
 2. Sudarant em valdas turi b ti atsi velgiama  gretim em s naudotoj  interesus. Naujos
em valdos turi nepa eisti racionalios em s naudmen  strukt ros gretimose teritorijose.

 3. Formuojant em valdas turi b ti laikomasi  em s naudojimo em s kio paskir iai
pirmumo principo: plotai, tinkami priskirti em s kio naudmenoms arba kitaip panaudoti em s

kyje, privalo b ti suteikiami privatiems kiams ir em s kio mon ms.
 4. Ne em s kio paskirties sklyp  ribos projektuojamos taip, kad jos kiek manoma sutapt  su
stabiliais kra tovaizd io objektais ir netrukdyt  dirbti em s, atlikti kit em s kio darb .

16.8. em tvarkos planavimo dokument  rengimo sistema

em tvarka tyrin ja em s, kaip svarbiausios gamybos priemon s, funkcionavimo
sningumus, jos paskirstymo b dus vairioms kio akoms, ta iau vis  pirma – em s kiui bei em s

santyki  reguliavim . em tvarka apima vairias mokslo akas (remiasi teis s pagrindais, em s kio
ekonomika, visuomen s mokslais, techniniais mokslais (fizika, matematika, geodezija), em s kio
mokslais. Mokslin  disciplina em tvarka tyrin ja em tvarkos schem , projekt  sudarymo u duotis,
turin , metodik , ekonomin  bei ekologin  pagrindim , u tikrinant  racional  ir efektyv em s
naudojim  ir apsaug .
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16.8.1. Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo statymas apie dokument  rengimo tvark

Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo statymas, priimtas 1995 m. gruod io 12 d., nauja
redakcija – 2004 m. sausio 15 d., reglamentuoja valstyb s teritorij  planavim , taip pat fizini ,
juridini  asmen  ir valstyb s institucij  tarpusavio santykius iame procese. Teritorij  planavimo metu
numatomos ir teisi kai forminamos priemon s ir s lygos, leid ian ios pakeisti kra tovaizd ,
infrastrukt  ir em s naudotoj  veikl . em tvarkos planavimo dokument  rengimo sistema privalo
atitikti Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo dokument  rengimo sistem . Taigi teritorij
planavimo dokumentai rengiami tokia tvarka: skiriami bendrasis, specialusis ir detalusis planavimas.
Teritorij  planavimo dokumentai – tai io statymo nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti
dokumentai (planai, projektai, schemos), kuriuose ra tu ir grafi kai (ant kartografinio pagrindo)

fiksuotos inios apie teritorijas, em s sklypus arba j  grupes, j  tvarkymo ir pl tojimo reikmes,
lygas bei tvark . Dokumentai rengiami tokia tvarka:

 Pirmiausia parengiami bendrieji planai Lietuvos Respublikos teritorijai, apskritims, rajonams,
savivaldyb ms arba j  dalims (miestams ir miesteliams). Rengiant kiekvien  bendr  plan  ma esnei
teritorijai, b tina vadovautis auk tesnio lygio (didesn s teritorijos) planu. Bendrieji planai – tai
dokumentai, nustatantys pagrindines em s naudojimo, pramon s ir miest  pl tros, transporto, em s
gelmi  naudojimo kryptis. Juos tvirtina valstyb s valdymo institucijos, priimdamos sprendimus
finansuoti vien  ar kit  veiklos srit  arba nustatyti j  veiklos pirmenyb  norminiais dokumentais.
 Bendr  plan  sprendiniai detalizuojami rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.

Specialieji planai sudaromi konkre  objekt  tvarkymo kryptims nustatyti. ie objektai – tai
em s fondas, skaitant mi ko em  ir vandens i teklius, taip pat ry  , elektros linij , keli  ir kiti

infrastrukt ros objektai. Tai objektai, susij  socialine, kult rine, kine veikla planuojamoje teritorijoje,
bei saugomos teritorijos, j  sistemos. Specialiojo planavimo dokumentai gali b ti em tvarkos
projektai ir schemos, mi kotvarkos projektai, vandentvarkos projektai, rezervat  bei draustini  planai,
nacionalini  ir regionini  park  planavimo schemos, saugom  kra tovaizd , gamtos ir kult ros
paminkl  apsaugos projektai; ry , energetikos, susisiekimo ir kt. infrastrukt ros objekt  i stymo
schemos ir projektai; kurort , vandenvie  ir kt. objekt  sanitarini  apsaugos zon  projektai.
 Specialiojo planavimo proces  sudaro: 1) tyrimai, analiz , prognoz , inventorizacija; 2)
sprendini  parengimas, derinimas ir tvirtinimas, vie as svarstymas, poveikio vertinimas.

Detalieji planai rengiami norint suformuoti konkre ius em s sklypus statyboms, gauti
leidimus naudoti vandens i teklius ar em s gelmes, pakeisti em s sklyp  plot , ribas, em s
naudmen  sud , keisti em s bei statini  naudojimo ar teritorijos u statymo pob . Detaliojo
teritorij  planavimo objektai: 1) miest , miesteli  teritorij  dalys; 2) kaim  teritorijos; 3) em s
sklypas ir sklyp  grup s,
 Detalieji planai yra teritorij  planavimo dokumentai, kuriuose yra nustatytos em s sklyp
ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo re imas, teritorijos naudojimo b do ir pob io ir veiklos joje
pl tojimo reikalavim  ir apribojim  visuma, privaloma rengiant statini  statybos ir kitos veiklos
projektus.
 Kaim  teritorijose ir em s kio paskirties em je, kai em s sklypai padalijami, atidalijami ar
sujungiami, kai kei iamos naudojam em s sklyp  ribos ir plotas arba kai em s sklypai formuojami
prie naudojam  statini , vietoj detali  plan  rengiami em vald  planai (projektai) em s statymo ir
Teritorij  planavimo statym  nustatyta tvarka. em s reformos metu formuojant nat ra gr inamus
bei nam  vald em s sklypus, Vyriausyb s nustatyta tvarka parengti em s sklyp  planai prilyginami
detaliojo teritorij  planavimo dokumentams.
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16.8.2. em tvarkos dokument  sistema

em tvarkos dokumentai – tai techni kai, ekonomi kai ir juridi kai pagr sti bei grafi kai
apiforminti dokumentai valstyb s kio srities ir pirmiausia – em s kio tam tikriems em tvarkos
klausimams spr sti. em tvarkos turin  sudaro numatomi perspektyvai em s naudojimo pakeitimai,
teritorijos sutvarkymas,  pakeitim  pagrindimas ekonominiais ir techniniais skai iavimais.  Tai
ekonomi kai efektyv s em vald  plotai ir ribos, em s kio naudmen  plotai, taip pat keliai, grioviai
ir kt. ie elementai grafi kai atvaizduojami planuose, projektuose ir pagrind iami skai iavimais.

em tvarkos dokumentai yra progresyvios technologijos ir teritorijos gamybai sutvarkymo pagrindas.
em tvarka yra priemon , periodi kai pasikartojanti vis kitame lygyje, atitinkan iame naujus em s
kio u davinius ir naujas s lygas.

 Lyginant su kit  r  projektais, em tvarkos projektai pasi ymi tokiais ypatumais:
• em tvarka yra valstybin  priemon  ir projektuose i rei kiami valstyb s bei priva em s

valdytoj  interesai. em s savininkai, kaip Lietuvos pilie iai yra pavald s valstybei ir jos
institucijoms. Valstyb  tvarko savo teritorij  taip, kaip yra naudingiausia visuomenei. Taigi jai
priklauso i imtin s valstybin s em s nuosavyb s teis s prioritetas.

• em tvarkos dokumentai yra rengiami pagal princip  – nuo visumos (bendro) prie atskiro
(dalinio). Tai rei kia, kad  pirmiausia i sprend iami bendrieji, esminiai em tvarkos klausimai
stambesn je teritorijoje, o po to detalizuojami ma esn ms teritorijoms ir konkretiems objektams. Toki
sistem  lemia tai, kad visos em valdos yra tarpusavyje teritori kai susijusios, kaip vieningo
komplekso dalys. Tod l pirmiausia yra rengiamos visos valstyb s teritorijos em tvarkos schemos, po
to emesnio lygmens – apskrities teritorijos, rajono (savivaldyb s), jo dalies ar kadastro teritorijos.
Remiantis parengtomis schemomis sudaromi valstybin s em tvarkos projektai.  Nustatyta tvarka
suderinti ir patvirtinti projektai su atitinkamomis institucijomis, t.y., juridi kai apiforminti ir pa ym ti
vietov je, daugeliui met  nustato teis  ir em s naudojimo tvark . gyvendinus em tvarkos ir kit
sri  projektus, daromas poveikis dirvos derlingumui, mikroklimatui, ekologinei sistemai, be to
kei iamas kra tovaizdis, stengiantis i saugoti gamt  .

em tvarkos projekto sud tin s dalys.
em tvarka yra procesas, kuriame vienu metu sprend iami teisiniai, ekonominiai ir techniniai

daviniai. Valstyb statymais reguliuoja em s valdytoj  teises ir pareigas em s sklyp  at vilgiu.
Tai daro tak  konkretiems socialiniams-ekonominiams santykiams, naudojant em  kaip

kininkavimo objekt  ir s lyg . em tvarka yra tiesiogiai susijusi su gamybini  santyki  vystymusi –
ia jos ekonomin  esm . Teisin  – em tvarkos metu nustatoma teis  tam tikrus em s sklypus bei

fiksuojamos em vald  ribos.  rib  nu ym jimai vietov je atliekami techniniais (geodeziniais)
veiksmais.

em tvarkos dokumentai rengiami remiantis projektavimo s lygomis ir tyrin jim
duomenimis.Visi em tvarkos dokumentai susideda i  dviej  dali : grafin s ir tekstin s. Grafin
dalis – tai br iniai, planai, em lapiai, schemos, kartogramos ir kt. Ji yra apiforminama pagal
sutartinius enklus. Kiekvienas projekto elementas u ra  nustatytais riftais, linij  bei sutartini
spalv  pagalba turi b ti ai kiai pavaizduotas ir lengvai skaitomas. iuo metu naudojami nauji
kartografavimo metodai, kuriais sudaromi skaitmeniniai ortofotografiniai em lapiai. Tekstin  dal
sudaro ai kinamasis ra tas, ekonominio ir ekologinio pagrindimo med iaga, projekto svarstymo ir
tvirtinimo dokumentai, teisinio pagrindimo med iaga. Detal s agroekonominiai, in ineriniai-
ekonominiai finansiniai skai iavimai kartu su grafine dalimi sudaro projektin -s matin
dokumentacij .
 Ai kinamajame ra te i stomas projekto turinys, esamos pad ties analiz , apibendrinami
projektiniai sprendiniai. Ai kinamasis ra tas ra omas pagal nustatyt  turin . Tekstin je dalyje turi b ti
pateikiama papildoma med iaga - lentel s, diagramos ir kt. Projektavimo objektai i samiai

nagrin jami analizuojant statistin , em s apskaitos, em s vertinimo med iagas, atliekant b tinus
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tyrin jimo darbus. Ie kant efektyviausio sprendimo sudaromi ir analizuojami keli skirtingi projekto
variantai. Kadangi projektai rengiami tam tikrai perspektyvai, tai numatant variantus naudojamasi
vairiais normatyvais – em s ploto, pinigini -materialini , kuro-energetini , gyvuli rimo norm  ir

kt. Analizuojant kelet  projekto variant , parenkamas ekonomi kiausias. Kiekvienam b simam em s
naudojimo pakeitimui atliekama kvalifikuota ekspertiz .

em tvarkos planavimo dokument  rengimo procesas.
em tvarkai vykdyti ir jos galutiniams rezultatams apiforminti  reikia juridinio pagrindo. Tai

atitinkam  valstybini  institucij  nutarimai arba pa  suinteresuot em s naudotoj  pra ymai,
laikantis statymais nustatytos tvarkos. Pirmuoju atveju valstybin s em tvarkos projektus u sako
Lietuvos Respublikos em s kio ministerija. Tai vairios em tvarkos schemos, taip pat em s
reformos em tvarkos projektai, kurie rengiami valstyb s, fizini  ir juridini  asmen  l omis. Antruoju
atveju – rengiant em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo projektus, suinteresuoti asmenys kreipiasi su
pra ymais  apskrities vir ininko administracij  arba miesto ar rajono em tvarkos skyri  d l em s
sklyp  pardavimo, dovanojimo ir nuomos em tvarkos projekto parengimo. Taigi em tvarkos
projektus ir schemas gali u sakyti suinteresuoti asmenys – apskri  vir ininkai, ministerijos,
savivaldyb s, taip pat em s savininkai, valdytojai ir naudotojai. Projekt  reng jai – juridiniai
asmenys, kurie pagal status turi teis  rengti em tvarkos projektus, ir fiziniai asmenys (privat s
matininkai), turintys i duotus kvalifikacinius leidimus dirbti em tvarkos darbus.

vairi em tvarkos projekt  sudarymo darbai susideda i  toki  stadij :
 1. Projektavimo parengiamieji darbai. 2. Projekto rengimas, jo derinimas, svarstymas bei
tvirtinimas. 3. Projekto element enklinimas vietov je. 4. Teisinis em s priklausomyb s fiziniams ir
juridiniams asmenims forminimas.

Parengiam  darb  metu u vedama em tvarkos byla, nustatoma em tvarkos proceso
dalyvi  sud tis. Surenkama ir i analizuojama med iaga, reikalinga projektui parengti, projekto
elementams enklinti vietov je bei teisi kai forminti. I nagrin jami em s naudotoj  pageidavimai ir
pasi lymai d l em tvarkos vykdymo. Surenkamos med iagos turin , apimt , detalum  lemia konkret s
em tvarkos u daviniai. Lauko tyrin jimo darbai atliekami tam, kad visi projektiniai sprendimai b

pagr sti.  darb  b tinumas ir apimtis yra nustatomas per jus med iag , pateikt  parengiam
darb  metu. Lauko tyrin jimo darb  metu nustatomi ir planuose kartografuojami objektai, kuriems
pakeistas em s naudojimas tur takos, koreguojama situacija. em s naudojimo plane nustatomi ar
patikslinami reali  pad  atitinkantys em s kadastro rodikliai: em s naudmen  plotai, j  melioracin

kl , em s kio naudmen  na umo balas. Baigus lauko tyrin jimo darbus, sudaromas em tvarkos
tyrin jimo aktas ir br inys.
 Atlikus parengiamuosius darbus, sudaroma u duotis em tvarkos projektui. Rengiamas
moksli kai pagr stas projektas. Dauguma em tvarkos projekt  ar schem  turi b ti pagrind iami
ekonomi kai ir ekologi kai. Pagr sti ekonomi kai – tai rei kia, kad suplanuoti pakeitimai pagerins
em s naudojimo s lygas, kartu bus taupomos l os arba gaunamas papildomas pelnas. Pagr sti

ekologi kai – rei kia, kad, gyvendinus projekt , bus u tikrinta aplinkos apsauga ir pager s ar bent
nepablog s em s savyb s.

em tvarkos projektai derinami Lietuvos Vyriausyb s nustatyta tvarka su valstyb s
institucijomis, kurios pagal savo funkcijas turi teis  kontroliuoti, kaip naudojama em , ar nustatyti
tam tikras s lygas kinei veiklai. Tai: 1) apskrities vir ininko administracija  (jos miesto ar rajono
em tvarkos skyrius, melioracijos skyrius, 2) savivaldyb  (teritorij  planavimo skyrius, architekt ros

tarnyba arba meras), 3) aplinkos ministerijos regioninis departamentas, 4) kult ros paveldo inspekcija,
5) nacionalinio parko direkcija arba mi  ur dija. Derinama su vairiomis inybomis, ministerijomis,
priklausomai nuo projekto r ies. Pavyzd iui, em s reformos em tvarkos projektas derinamas su:
savivaldyb s administracija, jei yra detalieji planai; mi  ur dija, jei yra jos em s; valstybinio parko
direkcija, jei  teritorij eina; Aplinkos ministerijos regioniniu departamentu; Kult ros ministerijos
Kult ros vertybi  apsaugos departamentu, jei yra teritorijoje kult ros paminkl ; Geologijos tarnyba, jei
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yra i valgyt  nauding  i kasen ; Aplinkos ministerija, jei sklypai paj rio juostos teritorijoje; Vidaus
reikal  ministerija, jei sklypai yra pasienio zonoje.
 Suderintas projektas pateikiamas vie ai visuomenei svarstyti. Projektas paskelbiamas spaudoje
ir nustatomas laikas bei vieta gyventojams su juo susipa inti. Projekto (schemos) vie ojo svarstymo
metu gautos ra ti kos pastabos ir pasi lymai nagrin jami ir prireikus, projektas ar schema patikslinami.
Parengtas ir suderintas projektas pateikiamas institucijai, kuri nurodyta tvirtinti. Da niausiai tai
apskrities vir ininkas arba savivaldyb s administracija. Patvirtinus projekt , priimamas sprendimas d l
jo vykdymo. Vadovaujantis iuo sprendimu pakei iami Nekilnojamojo turto registro ra ai: em s
sklyp  priklausomyb , plotai, naudojimo s lygos. I duodami leidimai statyboms ar pagrindinei
tikslinei em s naudojimo paskir iai pakeisti, planuojamos valstyb s r mimo priemon s, numatomos

lygos detaliesiems planams rengti, kontroliuojama, kaip naudojama em .
 Patvirtinus em tvarkos projekt ,  atliekamas projekto enklinimas vietov je. Rengiami
dokumentai em s nuosavybei ar naudojimui teisinti – nauji em s sklyp  planai, o  med iaga
pateikiama Nekilnojamojo turto registro ra ams patikslinti. em s savininkams ir  naudotojams

duodami em valdos dokumentai. Sukomplektuojamos em s tvarkymo bylos, reikalingos
pa enklintiems em s sklypams teisinti nuosavyb n ar naudotis bei nustatyto turinio tekstin s dalies
byla.

          em tvarkos planavimo dokument  r ys ir j  rengimo principai
em tvarkos dokument  sistem  sudaro ie specialiojo planavimo em tvarkos dokumentai:

1) em tvarkos schemos, 2) kaimo pl tros em tvarkos projektai, 3) em vald  projektai (planai).
em vald  projektai (planai), atsi velgiant  planavimo tikslus ir u davinius, skirstomi  : 1) em s

reformos em tvarkos projektus, 2) em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo projektus, 3) em s
pa mimo visuomen s poreikiams projektus, 4) em s konsolidacijos projektus.

em tvarkos schemos
em tvarkos schema – tai specialiojo teritorij  planavimo dokumentas, kuriame valstyb s,

region  ar rajon  lygmeniu nustatomi kaimi  teritorij em s naudmen  naudojimo ir tvarkymo
prioritetai. Schemose numatomi em s naudojimo poky iai 10-15 m. laikotarpiui.

em tvarkos schemos rengiamos vadovaujantis Teritorij  planavimo statymo nustatyta tvarka.
 rengim  pagal valstyb s ir savivaldybi  institucij  pra ymus organizuoja apskri  vir ininkai.

Schemose apibendrinama projektavimo med iaga, teritorija suskirstoma  zonas pagal em s
naudojimo paskirt  ir reglamentus (tai tam tikr  taisykli  nustatymas). Kiekvienai zonai numatoma
tinkamiausia kin  veikla. em s kio paskirties em je ios zonos nustatomos atsi velgiant em s

kio naudmen  na um , b tinum  taikyti antierozines priemones, galimyb  intensyviai naudoti em .
Kitos paskirties teritorij  zonos suplanuojamos ten, kur numatomos naujos statybos, tam bus rengiami
detalieji planai.

em tvarkos schemose gali b ti planuojama: administracini  vienet  rib  ir miest  rib
pakeitimai; kaimo gyvenam  vietovi  rib  nustatymas; teritorijos, kurias tikslinga panaudoti
intensyviam em s kiui, gerinant em s kio naudmen  plotus bei melioracijos renginius. Jose
numatomas vietin s reik s keli  tinklas. Numatomos nepalankios kininkauti teritorijos bei
teritorijos, kurias reikia apsodinti mi ku, kin s veiklos apribojimai, susij  su speciali em s
naudojimo s lyg  taikymu. Planuojamos ki em vald  perspektyvin s ribos.
 Parengiama schem  grafin  dalis ( em lapiuose masteliu 1:50 000) ir tekstin  dalis
(ai kinamasis ra tas). Schem  grafin  dal  sudaro em s naudojimo tikslin s paskirties planas ir em s

kio paskirties em s naudojimo reglament  planas.  Planas (projektas) – teritorij  planavimo
dokumentas, kuriame u fiksuotos inios apie teritorijas, em s sklypus arba j  grupes, j  tvarkymo ir
pl tojimo reikmes, s lygas ir tvark . em s naudojimo tikslin s paskirties plane pa ymimos
administracin s ir gyvenam  vietovi  ribos, rezervat , valstybini  park , draustini , mi  ur dij
ribos ir pagrindiniai em s plotai, besiskiriantys em s naudojimo pob iu ir paskirtimi. iame plane
projektinius sprendinius sudaro: numatom  tiesti keli  ir gele inkeli  trasos, miest  ir pramon s
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moni  pl trai parenkamos teritorijos, nauji plotai, kurie bus skirti nauding  i kasen  telkiniams
eksploatuoti. Pagal iuos projektinius sprendimus pradedami rengti detalieji planai ir i duodami
leidimai pakeisti pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirt . em s kio paskirties em s naudojimo
reglament  plane pa ymimos teritorijos, kurioms keliami skirtingi reikalavimai ir s lygos emei
naudoti.

em tvarkos schemos sprendiniai bei reglamentai turi b ti suderinti su registruotais Teritorij
planavimo dokument  registre dokumentais, neprie tarauti em s statymui ir kitiems teis s aktams.
Sprendiniuose numatyti reikalavimai, reglamentuojantys teritorij  tvarkym  ir i tekli  naudojim ,
objekt  i stym  ir kt., yra privalomi valstyb s ir savivaldybi  institucijoms.

em tvarkos schem  rengimas gali b ti finansuojamas i  valstyb s ir savivaldybi  biud et
, jeigu ios schemos reikalingos em s kio ir kaimo pl tros statyme nustatytiems tikslams

gyvendinti.
em tvarkos projektas – tai specialiojo planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo

vietovi em s naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkre ios tvarkymo priemon s.
Kaimo pl tros em tvarkos projektai

ie projektai rengiami siekiant konkre iose teritorijose suplanuoti ir gyvendinti  statym
nustatytas priemones konkurencing ki em s valdoms formuoti, em s naudmenoms gerinti ir
saugoti, kra tovaizd iui formuoti ir aplinkai saugoti. Projekte numatoma i styti em s kio veiklai

tinus statinius ir renginius, ki em vald  ribas, vidaus kelius, melioracijos statinius ir renginius,
numatyti ap eldinti mi ku em s kio paskirties em s plotus. Priklausomai nuo planavimo tiksl
kaimo pl tros em tvarkos projektai skirstomi : l) mi veisimo em tvarkos projektus; 2) ki
vidaus em tvarkos projektus ir 3) kompleksinius em s kio ir kaimo pl tros projektus.  Jie rengiami
visos seni nijos, keli  kaim , ar vieno kaimo teritorijai. Tikslas – suplanuoti kin s veiklos ir em s
naudojimo poky ius. Kaimo pl tros em tvarkos projekt  rengim  organizuoja savivaldyb s
vykdomoji institucija, o kai kaimo pl tros em tvarkos projektas rengiamas vieno kio em valdai,
em s tvarkymo darbams planuoti – em s savininkas arba patik tinis.

 Kaimo pl tros em tvarkos projekt  rengim  finansuoja  projekt  rengimo organizatoriai.
ie projektai gali b ti finansuojami ir i  Europos S jungos l .

em vald  projektai
em vald  projektai, atsi velgiant  planavimo tikslus ir u davinius, skirstomi  : 1) em s

reformos em tvarkos projektus; 2) em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo projektus; 3) em s
pa mimo visuomen s poreikiams projektus; 4) em s konsolidacijos projektus.

em s reformos em tvarkos projektai rengiami siekiant gyvendinti em s reformos
statymo u davinius – pagal suinteresuot  asmen  pra ymus suformuoti em s sklypus,  kuriuos

atkuriamos nuosavyb s teis s arba kurie perkami ar nuomojami i  valstyb s. em vald  i stymas
tikslinamas pagal em s pa mimo visuomen s poreikiams projektus, em s sklyp  i stymo
pakeitimo em tvarkos projektus ir em s sklyp  padalijimo projektus. iems projektams b dinga tai,
kad juose kei iama tik em vald  priklausomyb , plotas, vieta ir ribos. Juose nesprend iami tokie
em tvarkos projektavimo darbai kaip teritorijos tvarkymo planavimas, em s naudmen  sud ties

keitimas. Kai em s sklypai formuojami panaudoti kitai paskir iai (statyboms, keliams tiesti,
naudingoms i kasenoms eksploatuoti), toki em s sklyp  ribos projektuojamos vadovaujantis
detaliaisiais planais ir projektais statyb  darbams. Kad neb  pa eisti priva ios em s savinink  ar
valstybin s em s naudotoj  interesai, visus em vald  pakeitimo klausimus reikia derinti. Jei
patiriami nuostoliai, projekte numatoma kompensacija. Patvirtinus projektus, jie pa enklinami
vietov je, rengiami dokumentai sklypams teisinti nuosavyb n ar naudojimuisi. Pagal iuos
dokumentus v liau sudaromi em s sandoriai, sklypai registruojami Nekilnojamojo turto registre.

em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo projekt  rengim  organizuoja em s sklyp
savininkai, apskrities vir ininkas, jei tai valstybin s em s sklypai. Savivaldybei nuosavyb s teise
priklausan em s sklyp  – savivaldyb s taryba. Pra ymus leisti rengti em s sklyp  pertvarkymo
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projektus projekt  organizatoriai paduoda apskrities vir ininkui. Jis priima sprendim  d l leidimo
rengti projekt . Suformuot  sklyp  kadastro duomenys ra omi  Nekilnojamojo turto kadastr . ie
projektai rengiami turint tiksl  suformuoti naujus em s sklypus laisvoje valstybin je em je;
pertvarkyti Nekilnojamojo turto registre registruotus em s sklypus, kurie gali b ti padalinami 
atskirus sklypus; atidalinami bendrosios nuosavyb s teise valdomos em s dalis; sujungiant du ar
daugiau sklyp  vien ; pakei iant gretim em s sklyp  ribas, kai vieno em s sklypo dalis
atidalijama neformuojant atskiro sklypo ir sujungiama su greta esan iu sklypu (amalgamacija).
Rengiamo projekto byl  sudaro: 1) grafin  dalis – projekto pagrindinis br inys ir papildomas planas
(kai jis rengiamas), 2) tekstin  dalis – ai kinamasis ra tas, apskrities vir ininko leidimas rengti
projekt , dokumentai apie projekto patikrinim , derinim , vie  svarstym  ir kt.

em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami projekt  organizavusi  asmen
omis.

em s pa mimo visuomen s poreikiams projektai rengiami, kai em  pagal teritorij
planavimo dokumentus reikalinga: 1) kra to ir valstyb s sienos apsaugai; 2) valstybiniams
aerodromams, uostams ir j renginiams; 3) valstybiniams gele inkeliams, valstybiniams keliams ir
magistraliniams vamzdynams, auk tos tampos elektros linijoms tiesti; 4) gyvenam  vietovi
socialinei infrastrukt rai pl sti; 5) vie osios paskirties rekreacijai ir poilsiui;  6) naudingosioms

kasenoms, i valgytoms valstyb s l omis, eksploatuoti; 7) savivaldybi  funkcijoms atlikti; 8)
bendram (vie am) naudojimui; 9) gamtos ir kult ros paveldo teritorini  kompleks  ir objekt
(vertybi ) apsaugos reikalams; 10) gyvendinti valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kuri
valstybin  svarb  savo sprendimu pripa sta Seimas arba Vyriausyb .

em s pa mimo visuomen s poreikiams projekt  rengim  ir gyvendinim  savo l omis
organizuoja valstyb s ir savivaldybi  institucijos. Projekt  organizatoriai pateikia pra ymus paimti
em  visuomen s poreikiams apskrities vir ininkui. Kartu ra tu prane ama em s savininkui apie tokio

pra ymo pateikim  ir nurodomi panaudojimo paimamos visuomen s poreikiams em s tikslai.  Kai
paimamas sklypas n ra mainomas  valstybin em , em s savininkui turi b ti atlyginama rinkos
kaina. Gavus apskrities vir ininko i duotas planavimo s lygas, Vie  pirkim statym  nustatyta
tvarka parenkamas em s pa mimo visuomen s poreikiams projekto reng jas ir su juo sudaroma
sutartis d l projekto rengimo. em s pa mimo visuomen s poreikiams projekte, jei tai nebuvo
numatyta detaliajame arba specialiajame teritorij  planavimo dokumente, nustatomos numatomo
paimti em s sklypo ribos, atliekami turto vertinimo darbai ir numatomi em s tvarkymo darbai, susij
su em s pa mimu visuomen s poreikiams ( em s sklyp  formavimas, pertvarkymas, nauj  keli
projektavimas, melioracijos sistem  pertvarkymas, speciali em s naudojimo s lyg  nustatymas
arba pakeitimas, servitut  projektavimas). Apskrities vir ininkas projektus tvirtina po to, kai juos
nustatyta tvarka patikrina valstybin em tvarkos planavimo dokument  prie  atliekanti institucija.
Suformuot  ir pertvarkyt em s sklyp  kadastro duomenys ra omi  Nekilnojamojo turto kadastr
Nekilnojamojo turto kadastro statymo nustatyta tvarka.

em s konsolidacijos projektai rengiami kaimo vietov se, kuriose yra gyvendinti em s
reformos em tvarkos projektai ir visi arba dauguma em s sklyp  ( skaitant valstybin em )
registruoti Nekilnojamojo turto registre.

em s konsolidacija – sud tin em s tvarkymo dalis, kurios metu atliekamas em s sklyp
kompleksinis pertvarkymas, kai kei iamos j  ribos pagal parengt  tam tikros teritorijos em s
konsolidacijos projekt , siekiant sustambinti em s sklypus, suformuoti racionalias ki em valdas ir
pagerinti j  strukt , sukurti reikiam  kaimo infrastrukt  ir gyvendinti kitus em s kio ir kaimo
pl tros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus ir u davinius.
 Pagrindinis  projekt  rengimo tikslas – pertvarkyti em s reformos metu neracionaliai
suformuotus em s sklypus (pirmiausia – em s kio paskirties em je), atsi velgiant  poreik
pagerinti em s naudojimo s lygas bei suformuoti konkurencing ki em valdas, konsoliduojant j
naudojamus em s sklypus  kompakti kus masyvus.  projekt  pagrindiniai u daviniai: sustambinti
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ki em valdas pagerinant j  kompakti kum ; patikslinti vietin s reik s keli  ir kit  statini  bei
rengini  i stym , taip suma inant em  naudojan  asmen  transporto i laidas; nustatyti teis s akt

reglamentuojamus em s naudojimo apribojimus; rezervuoti em s sklypus visuomen s poreikiams.
 projekt  rengim  organizuoja apskrities vir ininkas. Jam pateikiami em s savinink  ir

valstybin s em s patik tini  pra ymai d l em s konsolidacijos projekto rengimo. Projekt  rengti gali
mon , turinti Nacionalin s em s tarnybos prie em s kio ministerijos i duot  licencij . Projektai

rengiami, kai dalyvauja ne ma iau kaip 5 em s sklyp  savininkai ar valstybin s em s patik tiniai, ne
ma esn je kaip 100 ha teritorijoje. Mainom em s sklyp  ir suformuot em s sklyp  vert  negali
skirtis daugiau kaip 5 procentais. em s sklyp  vert s skirtumas turi b ti atlyginamas sutartyje
numatyta tvarka.

em s konsolidacijos projekto rengimo metu teritorija kompleksi kai pertvarkoma, numatant
em s sklyp  vietos ir rib  keitim , pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties, em s sklyp

naudojimo b do ir pob io nustatym  ir pakeitim , speciali em s naudojimo s lyg  nustatym  ir
pakeitim , keli  i stym . Projektas svarstomas vie ai  Teritorij  planavimo statymo nustatyta
tvarka, tvirtinamas apskrities vir ininko. Suprojektuoti sklypai pa enklinami vietov je atliekant
kadastrinius matavimus. Kei iami Nekilnojamojo turto kadastro ra ai, registruojant projekte
suformuotus em s sklypus ir teises  juos,  teisi  suvar ymus ir juridinius faktus.

em s konsolidacijos projektai rengiami valstyb s biud eto l omis, taip pat gali b ti
finansuojami i  Europos S jungos l .

16.9. VALSTYBIN EM TVARKOS PLANAVIMO DOKUMENT  PRIE RA

 Valstybin em tvarkos planavimo dokument  prie ra – tai  dokument  rengimo,
derinimo ir svarstymo proced  kontrol  bei sprendini  tikrinimas pagal teis s akt  reikalavimus. ios
prie ros tvark  nustato Vyriausyb .
 Valstybin em tvarkos planavimo dokument  prie  atlieka: 1) apskrities vir ininkas –
em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo projekt , i skyrus tuos, kuri  organizatorius yra apskrities

vir ininkas, ir kaimo pl tros em tvarkos projekt ; 2) Vyriausyb s galiotos institucijos – em s
pa mimo visuomen s poreikiams projekt , savivaldybi  teritorij em tvarkos schem  ir em s sklyp
pertvarkymo projekt , kuri  rengimo organizatorius yra apskrities vir ininkas, em s konsolidacijos
projekt  ir apskri  teritorij em tvarkos schem .

em tvarkos planavimo dokumentus rengian  ir gyvendinan  asmen  teis s ir
pareigos.

em tvarkos planavimo dokumentus rengiantys juridiniai asmenys privalo tur ti em s kio
ministerijos galiotos institucijos – Nacionalin s em s tarnybos i duotas licencijas rengti em tvarkos
planavimo dokumentus. ie reikalavimai netaikomi em s reformos statymo nustatyta tvarka rengiant
em s reformos em tvarkos projektus.

 Licencij  rengti em tvarkos planavimo dokumentus i davimo tvark  nustato Vyriausyb .
Licencijos i duodamos juridiniams asmenims, kuri  specialistai, atsakingi u em tvarkos planavimo
dokument  rengim , turi auk  i silavinim  ir atitinka Vyriausyb s nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus. Kai licencija i duodama rengti kaimo pl tros em tvarkos projektus ir em tvarkos
schemas, specialistai, atsakingi u  teritorij  planavimo dokument  rengim , privalo tur ti auk
em tvarkos, hidrotechnikos, geografijos arba kra totvarkos i silavinim . Kai licencija i duodama

rengti em vald  projektus (planus), specialistai, atsakingi u  projekt  (plan ) rengim , privalo
tur ti auk em tvarkos arba geodezijos i silavinim . em vald  projektus (planus) gyvendina
asmenys, turintys Geodezijos ir kartografijos statymo nustatyta tvarka i duotas licencijas atlikti
Nekilnojamojo turto kadastro objekt  geodezinius matavimus.

em tvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir gyvendinantys asmenys turi teis : 1)
prane em s savininkui ir kitam naudotojui vaik ioti, va in ti nepadarant alos, matuoti, prireikus
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statyti ribo enklius, tyrin ti dirvo em  teritorijose, kurioms rengiami projektai, kai to reikia
kartografinei med iagai ir em s informacin s sistemos duomenims parengti arba patikslinti, em s
sklyp  kadastriniams matavimams atlikti. Apie numatomus em tvarkos darbus bei j  atlikimo laik
em s savininkams ir kitiems naudotojams prane ama ra tu prie  5 dienas iki numatyt  darb  prad ios,

o priva ioje em je ie darbai gali b ti vykdomi tik gavus em s savininko ar kito naudotojo sutikim .
Rengiant em s pa mimo visuomen s poreikiams projektus is sutikimas nereikalingas; 2) teis s akt
nustatyta tvarka gauti i  valstyb s moni  bei valstyb s ir savivaldyb s institucij  projektavimo
darbams reikiamus teritorij  planavimo dokumentus ar j  kopijas, Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro duomenis, georeferencinius duomenis.
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1 priedas
Antropologiniai ilgio vienetai
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2 priedas
VAIRI ALI  ILGIO IR PLOTO MATAI

Matai Charakteristikos
Akras Nesisteminis em s ploto vienetas D.Britanijoje ir JAV (= 4046, 86 m2)
Aras Metrin s vienet  sistemos ploto vienetas (1 a = 100 m2)

      Ar inas  Senovinis ilgio vienetas (=71,12 cm); Lietuvoje vartotas 1835-1920 m.
mainis Aktainis, verdel ; senovinis ploto vienetas (=1/8 valako)

   Balikonas Senovinis Did iojoje Britanijoje vartotas ilgio vienetas (=4 linijos =1 mie io gr das)
  Centimetras CGS vienet  sistemos ilgio vienetas (1 cm=0,01 m =10 mm)
   Centneris (Kvintalas - sen. Ispanijoje, Portugalijoje); 1) metrin s vienet  sistemos mas s vienetas (1

centneris= 100 kg); 2) iki metrin s vienet  sistemos vartotas centneris = 50 kg
     Colis Nesisteminis Did iosios Britanijos ir JAV ilgio vienetas  (l in = 0,0254 m = 25,4 mm
      einas Nesisteminis Did iosios Britanijos ir JAV ilgio vienetas
   De imtin em s ploto mato vienetas Rusijoje ir Lietuvoje; Rusijoje vartota nuo XV a. pab. ; sudar

2400 kvadratini  sieksni  (1,0925 ha); XVIII-XX a. prad ioje dar vartotos de imtin s: kin
apskritain = 3600 kvadratini  sieksni , imtain = 10 000 kvadratini  sieksni ; Per jus 
metrin  sistem  nuo 1927 m. rugs jo 1 d. nebevartota.  Lietuvoje vartota XIX-XX a. pr. (iki
metrin s sistemos vedimo 1920 m.)

     D mas 1) senovinis ariamosios em s ploto vienetas (XV-XVI a.);
2) senovinis prievolinis ir mokestinis vienetas (XIV a. pr.)

     Fedanas Senovinis Egipto ploto vienetas (= 4201 m2)
    Hektaras = 100 ar = 10 000 m2

      Holdas em s ploto vienetas, vartojamas Vengrijoje (l holdas = 0,432 ha; 1 kadastrinis holdas =
0,575 ha)

        Hufa em s ploto vienetas, vartojamas Vokietijoje (∼ 7-15 ha)
      Jardas Nesisteminis ilgio vienetas (1 yd = 3 p dos = 36 coliai = 0,9144 m)
      Jochas Nesisteminis em s ploto vienetas, vartojamas Centrin je Europoje (∼ 34-58 arai)
      Jugeris Senov s Romos em s ploto vienetas (= 2942 m2)

Kartis,
 ryk

Kar ius, prentas, prutas; Lenkijos ir Lietuvos senovinis em s matavimo ilgio matas, vartotas
Lietuvoje XVI-XVIII a.); 1 lietuvi koji kartis = 7,5 lietuvi  uolek =4,87 m);  300
kvadratini  kar  prilygo lietuvi kam margui  (0,7 ha) apskai iuojant plotus, kartimis
matuojamas tik kra tini  ilgis. Prentas = 4,32 m

  Kavaljerija em s ploto vienetas, vartojamas kai kuriose Lotyn  Amerikos alyse (∼11,29 – 75,48 ha)
      Kenas Senovinis ilgio vienetas, vartojamas Japonijoje (1 kenas = 1,818 m)
     Ketvirtis Senovinis ploto vienetas, vartotas Lietuvoje XVI a. II pus je – XIX a; (1 ketvirtis = ¼ valako

= 5,34 ha)
   Kilometras Ilgio vienetas (1 km = 1000 m)
          Li 1) senov s Tolim  Ryt ali  ilgio vienetas ( nuo milimetro dali  iki 500-650 mm);

2) senovinis ploto vienetas (Kinijoje ∼6 m; Vietname = 0,04 m2); 3) senovinis mas s vienetas
(∼ 30-40 g)

     Linija Nesisteminis ilgio vienetas (1 linija = 1/12 colio = 1,935 mm)
      Margas Europos ali em s ploto matavimo vienetas. Prad ioje rei em s plot , kur  galima

arkliu aparti per dien  (vok. Morgen – rytas). Feodalin je epochoje margais em  buvo
matuojama Rusijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose. LDK tai imta daryti Valak  reformos metu
XVI a. viduryje. Margo dydis Rusijoje ir Lietuvoje vairavo nuo 0,25 iki 0,56 ha, Lenkijoje
= 0,7l ha; Ma ojoje Lietuvoje 1 margas = 0,25-0,56 ha. U nemun je nuo 1819 m. paplito
lenki kasis margas =0,56 ha

     Mastas Senovinis Artim  Ryt ali  matas (1 mastas ∼ 44 cm)
     Metras Pagrindinis SI sistemos ilgio vienetas (1 m = 10 decimetr = 100 cm = 1000 mm; 1791 m.
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metras apibr tas kaip Pary iaus dienovidinio ilgio 1/40 milijonin  dalis. 1 m = 0,468
sieksnio = 1,406 ar ino =3,280 p =393,7 coliai

      Milis Nesisteminis ilgio vienetas; vartojamas Did iojoje Britanijoje ( l milis = 1/1000 colio =
0,0254 mm)

      Mylia Nesisteminis ilgio vienetas – t kstantis (dvigub ingsni ); senov s Romoje = 1478,7 m,
Did iojoje Britanijoje ir JAV vartojama sausumos, arba pa to mylia ( ymima mi) = 1609,344
m. Iki metrin s mat  sistemos vedimo sausumos mylia buvo vartojama Europos alyse, jos
vert vairiose alyse buvo nuo 1,5 iki 11 km, Rusijoje ir Lietuvoje – 7467,6 m. Geografin
mylia – em s pusiaujo 1/15° lanko ilgis (7421,6 m). J rmyl , arba j ros mylia, – geografinio
dienovidinio 1′  lanko 45° geografin je plok tumoje ilgis (1852,3 m). Nuo 1929 m. ji pakeista
tarptautine j rmyle, ymima INM = 1852 m

         Mu em s ploto vienetas Kinijoje ( vairuoja nuo 0,015 iki 0,32 ha, labiausiai paplitusi vert  –
0,67 ha)

      P da Senovinis Lietuvoje vartotas ilgio matas; Did iojoje Britanijoje vartotas ilgio vienetas = 12
coli = 30,48 cm

      Rodas Did iosios Britanijos ir JAV nesisteminis ilgio vienetas (5,0292 m arba 5,5 jardo)
     Sieksnis  Senovinis ilgio vienetas, vartotas nuo pirmyk s bendruomen s laik  visame pasaulyje;1) 3

uolektys; senovinis ilgio vienetas (XVI-XX a. pr.; paprastasis (mostinis ar i tiest  rank =
1,95 m arba 6 p dos, didysis = 2,84 m arba 9 p dos; 2) senovinis ilgio matas = 185 cm),
Lietuvoje = 2,133 m

     Statin em s ploto matas (XV-XVI a.); 407 litr  talpos statin s gr dais aps jamas plotas
    Tuazas Sieksnis, vartojamas Pranc zijoje = 1,949 m
       Ulna  Uolektis; lietuvi kas senovinis ilgio matas, lygus atstumui tarp alk s linkio ir pir  gal
   Uolektis 1) ulna, Lietuvos antropologinis ilgio matas, lygus (XIV a. I pus  – 1920 m.; = 60- 65,54 cm,

tai yra atstumui tarp alk s linkio ir pir  gal  (nuo XIX a. – 64,96 cm); 3 uolektys sudar
sieksn ; Lenki ka uolektis = 57,78 cm ; 2) senovinis Ryt ali  ilgio matas

       bas em s ploto matavimo vienetas XIV-XIX a. = 30-60 marg
    Valakas em s ploto vienetas Lietuvoje XVI a. II pus je – XIX a. = 21,38 ha; nuo 1820 m. vartotas

naujasis lenki kas valakas = 16,796
        Vara Lotyn  Amerikos ali  ilgio vienetas (nuo 80 iki 110 cm)
      Varstas Senovinis Rusijos ilgio matas (1,067 km); Lietuvoje - varsna
     Verdel Senovinis ploto vienetas; a mainis = 1/8 valako
    Ver kas Rusijos ilgio vienetas, vartotas XVI-XX a.; sudar 1,16 ar ino =4,4445 cm
    Virv Senov s Lietuvoje vartota em s matavimui = 44,6 m. (Buvo vadinama i  vokie  kalbos

skoliniu - ni ras)
      agr  Senovinis XIII-XV a. balt  taut  ariamosios em s ploto vienetas; sudar  2 jau  jungo arba

1 arklio per metus dirbamas plotas; Lietuvoje vienkink agr  sudar  11 ha, o viena dvikink
agr  atitiko valak  (apie 21,36 ha). Pr sijoje ir Livonijoje – 17 ha
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                                                                                                                     3 priedas
PAAI KINIMAI

Alodas – [vok. allod < frank  al – pilnas, visi kas + od – nuosavyb , vald ia], Vakar  Europos
ankstyvojo feodalizmo laikotarpio individuali eimos em s nuosavyb .

Apid  – bendras sklypas tarp dviej  sodyb , panam , i vara.
Beneficija – [lot. beneficium – geradaryb ] – ankstyvaisiais viduram iais – em s valda be

paveld jimo teis s, feodalo suteikta da niausiai u  karin  tarnyb , daugiausia su teise imti prievoles i
valstie ; i sivys ius feodaliniams santykiams beneficijos pasidar  paveldimos ir virto lenais arba
feodais.

Cenzyva – [pranc. censive, lot. censiva< census – sura ymas], Pranc zijoje feodalizmo laikais –
paveldima valstie em .

in as – em s renta , mokama pinigais arba nat ra. odis kil s i  - cenzas [lot.census –
kainojimas, sura ymas]: Vidurio ir Centrin je Europoje viduram iais –  valstie  duokl  (nat rin

arba pinigin ), mokama senjorui u  naudojim si eme.
kla – LDK XV-XVI a. jav  saikas, lygus 4 arba 1 su puse prekybin ms statin ms, kuriuo

valstie iai duodavo jav  duokl .
Dykra – em , kurioje n ra gyventoj .
Domenas – [pranc. domaine – valda]:  1)viduram   Vakar  Europoje – stambaus feodalo

em s valda, kuri buvo dirbama la ini  valstie  ir jos savininkui teik  daugiausia pajam ; 2)
bur uazin se alyse valstybei priklausantis turtas ( em , mi kai, kasyklos).

Duoklininkas – valstietis, neinantis la o, bet duodantis nustatyt  kiek  produkt , kaili , medaus
ir  kt.

mas – kiemas (sodyba) su mon mis ir eme; mokestinis vienetas, i  kurio imamas tam
tikras valstybinis mokestis.

Dvarionys, dvarionai – Lietuvos did iojo kunigaik io tarnai, kurie tur jo menkas valstyb s
valdymo pareigas; dvarininkai.

Feodas – [lot. feodum, sen. germ. fidu – dvaras, turtas, galvijai, pinigai + od – valdymas,
valda”] – em s valda, kuri  vasalas gaudavo i  savo senjoro ta s lyga, kad tur jo atlikti karin
tarnyb , dalyvauti teisme, atlikti kitas prievole, paveldimas.

Gvoltas – LDK valstie  feodalin  prievol  dvarui, atliekama darbo dienomis per darbymet .
Hiberna – LDK mokestis valstyb s kariuomenei i laikyti; sidabrin .
Homstedas – [angl. homestead – sodyba, sklypas], JAV – laisvos em s sklypas, kuris buvo

duodamas naujakuriams.
Jurisdika – miesto emi  arba paties miesto dalis, priklausanti ne magistratui, o kuriam nors

savininkui, da niausiai ba ny iai. Kaimuose (vadino Jurzdikai) – tai skurd iausia betur , kampinink
kaimo dalis.

Kaimynai (kiemionys) – bajoro kaime (kieme) gyvenantys ir savo nam  turintys (naudojosi
dvaro skirta eme, savos netur jo) valstie iai per prievart  patek  baud iav ; prievoles bajorui
atlikin jo ne nuo kiekvieno eimos nario, bet nuo kio, tod l eimos nariai pavieniui nebuvo perkami
ar parduodami.

Kamarninkai – valstie iai netur  savo em s, dvare  la , trobelninkai.
Kamarninkas – matininkas; anstolis; kunigaik io dvaro prievaizdas; de imtininkas.
Kap ius – kieno nors valdom emi  ribos enklas, t.y. sukastas emi  kauburys.
Ka telionas – pilininkas, auk tosios vald ios pareig nas.
Keliuo iai – XV-XVII a. LDK feodal  tarnai; lyd dami eiminink  kar  sudar  nekilming

kari  sluoksn , gabendavo feodal  lai kus, dvarui atlikin davo talkas; tur jo asmens laisv  (i eivyst s
teis ).
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Kepur  statyti (d ti) – rei  pad ti j  ant teis jo stalo ir pasakyti, u  k  ji statoma, t.y. k
kvie ia liudyti.

Kuopa – apylink s gyventoj  susirinkimas, rinkdavosi ki  gyventojai ( eim  galvos),
spr sdavo tos apylink s reikalus.

Fideikomisas – [lot. fideicomissum < fides – tik jimas, s in  + commito – pavedu] feodalin je
teis je nekilnojamasis turtas, kurio savininko teis s apibr tos: jis negali to turto padalyti diniams,
padovanoti ne diniams, parduoti.

Friholdas – [angl. freehold < free – laisvas + hold – valda ], Anglijoje viduriniais am iais –
paveldimas ir karaliaus teismo ginamas laisv moni  (friholderi ) em s sklypas; tokio sklypo
valdymo forma.

Latifundija – [lot. latifundium < latus – platus + fundus – em , dvaras], didel  privati em s
valda.

Lenas – [vok. Lehen] - 1) feodalizmo epochoje em s valda, kuri  vasalas gaudavo i  senjoro ta
lyga, kad tur jo atlikti (karin ) tarnyb , dalyvauti teisme, atlikti pinigines ar kitas prievoles.

Skirtingai nuo beneficijos lenas buvo paveld tinis ir gal jo b ti atimtas i  vasalo tik per  teismo
sprendimu; vasalo ir senjoro santykius nustatydavo len  teis ; 2) mokestis, kuris b davo renkamas i
leno pagrindais valdomo dvaro.

Lendlordas – [angl. landlord], D. Britanijos stambus emvaldys, nuomojantis em  fermeriams.
Liustracija – per jimas, revizija, dvar em s ir inventoriaus i samus apra ymas.
Majoratas – [lot.majoratus < major – vyresnysis]: 1) nuosavyb s paveld jimo sistema, pagal

kuri  visas turtas tenka vyriausiajam s nui arba vyriausiajam gimin s asmeniui; 2) dvaras, paveld jimo
keliu atitenkantis vyriausiajam gimin s asmeniui.

Manoras – [angl. manor], Anglijoje viduriniais am iais – feodalin  t vonija.
Pakamaris – XVI-XVIII a. LDK apskrities pareig nas, kur  iki gyvos galvos skyr  didysis

kunigaik tis, pri jo em s dalybas tarp dini , sprend em s bylas.
Palivarkas – didesnio dvaro dalis su atskira sodyba; XVI-XVIII a. LDK ir XIX a. vid. Lietuvos

nedidelis dvaras.
Parcel  – [pranc. parcelle – dalel ], ma as em s sklypas, atsirad s, skirstant didel em s

sklyp .
Parceliacija – em s skirstymas parcel mis.
Pavietas – LDK teritorinis administracinis vienetas (apskritis).
Posesija – nuomojamoji em s valda; valda, turtas.
Privilegija – valdovo teikiama i imtin  teis , lengvata.
Ribo enklis – enklas medyje, akmenyje; kap ius, ymintis em s rib .
Seni nas – LDK bajoras, i  did iojo kunigaik io gav s valdyti tam tikr em s plot ;

valdytojas; smulkus valstyb s pareig nas.
Sidabrin  – LDK valstie  mokestis pinigais valstybei karo reikalams.
Slabada – gyvenviet , kurios mon s laikinai atleisti nuo tam tikr  prievoli  ar mokes .
Skvoteris – [angl. squatter]; 1) JAV, Kanadoje, Australijoje, N. Zelandijoje – kolonistas; 2)

smulkus nuomininkas.
Statin  – senovinis biral  t rio vienetas, XIV-XVIII a. vartotas LDK. Lietuvi koji (Vilniaus)

statin  buvo lygi 407 litrams.
eimynyk tis – emvald iui priklausantis nelaisvas mogus.

Tarnyba- LDK valstie  XIV-XVI a. prievolinis ir mokestinis vienetas, t.y. vieno valstie io (ar
valstie  grup s) kis, atliekantis feodalines prievoles.

vonija – LDK em s valda, paveldima i  t  ir be suvar ym  perleid iama.
Ur das – LDK valstybin s administracijos arba teismo pareig nas; tarnyba, vieta, pareigos;

priederm , reikalavimas, sakymas.
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usienis – sodyba ar em  u  gatvinio kaimo rib  (sienos); smulkaus bajoro dvarelis;
galulauk .

Vaivadija – LDK teritorinis administracinis vienetas, valdomas vaivados.
Veldamai – bajor  i  did iojo kunigaik io paveld  valstie  sluoksnis.
Vilanas – [lot. villanus], vidurini  am  Vakar  Europoje nuo feodalo priklausomas

valstietis; D. Britanijoje – baud iauninkas, Pranc zijoje, Vokietijoje, Italijoje – asmeni kai laisvas
valstietis, gav s em s sklyp  ir atliekantis feodalui prievoles.

em  – senovinis ryt  slav , balt , est  teritorinis vienetas.
emininkas – bajoras, kuris tur jo em s ir jo karo tarnyb ; in ininkas, kuris saugojo dvaro

mus; jo vie osios tvarkos; emaitijoje – em s savininkas.
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