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Projekto vykdymo metu atskleisti Lietuvos retai apgyventų teritorijų (RAT) paplitimo, jų gyventojų 
demografinės ir socialinės ypatybės bei raidos tendencijos, suformuluota Lietuvos RAT samprata, 
išanalizuoti jų paplitimo pokyčiai. Taip pat kompleksiškai ištirta, kaip gyventojų tankumo mažėjimas daro 
įtaką kaimo gyvenimui, kokie yra ekonominės veiklos, žemėnaudos ir ūkininkavimo, rekreacijos ir turizmo 
ypatumai, kuo ypatingas RAT gyvenviečių tinklas, kuo skiriasi gyventojai, jų pagrindinės demografinės 
tendencijos, migracijos ypatumai, kokias problemas kelia gyvenimas tokioje teritorijoje.  

Šio tyrimo metu gauta naujų, unikalių, empirinių lokalinio lygmens duomenų. Tai padėjo plėtoti 
Lietuvos visuomenės geografijos ir regioninius tyrimus Lietuvoje, paskatino tarptautinį mokslininkų 
bendradarbiavimą, mokslinių publikacijų (paskelbti ir įteikti spaudai 6 straipsniai bei parengta monografija) 
ir pranešimų skelbimą užsienio mokslo leidiniuose ir renginiuose (perskaityta 10 mokslinių pranešimų 
Lietuvos ir užsienio tarptautinėse mokslinėse konferencijose). Vykdant projektą atlikta RAT inventorizacija 
seniūnijų lygmeniu (nustatytos 138 seniūnijos), įvykdyta RAT gyventojų (600), ūkininkų (100), seniūnų ir 
seniūnijų darbuotojų (70) apklausa, išanalizuoti šių apklausų rezultatai, sudaryta RAT statistinių duomenų 
bazė, RAT žemėlapis (elektroninė versija parengta spaudai ir išleisti 6 egz. M 1: 400 000), parengta RAT 
cocioekonominio monitoringo metodika, suformuluotos specialios RAT vystymo politikos gairės. Taip pat 
projekto medžiaga paviešinta 5-iose publikacijose šalies laikraščiuose ir žurnaluose bei televizijos laidoje. 

Svarbiausi moksliniai rezultatai būtų šie: 
1. RAT Lietuvoje jau užima apie 45 teritorijos. Itin retai apgyventomis šiuo metu laikytinos 183 

Lietuvos seniūnijos, jų skaičius sparčiai auga ir artimiausiu metu dar augs.  
2. RAT tęsiasi gili demografinė krizė, kurios svarbiausia pasekmė yra intensyvi depopuliacija ir itin 

prasti pagrindiniai demografiniai rodikliai: beveik tris kartus mažesnis nei šalies vidurkis gimstamumas, 
ženkliai didesnis mirtingumas, 4,5 karto labiau neigiama natūrali kaita, reprodukcijai nepalanki gyventojų 
amžiaus struktūra ir gyventojų senėjimas, intensyvi emigracija – todėl toliau sparčiai mažėja gyventojų 
skaičius (2,2% per metus) ir tankumas. Demografinių prielaidų situacijos pagerėjimui kol kas nėra. 
Procesas yra neišvengiamas ir natūralus, nes viršytas teritorijos gyventojų socialinis ekonominis talpumas. 
Nustatyta, kad kuo mažesnis gyventojų tankumas, tuo prastesni demografiniai rodikliai. Todėl 10 gyv./1 
km2 ribą galima laikyti svarbia – ją peržengus depopuliaciniai procesai tampa kritiniai ir negrįžtami. 

3. Depopuliaciją Rytų Lietuvoje seka švietimo ir kitų socialinės paskirties įstaigų tinklo nykimas. 
Formuojasi uždaras ratas: mažėja gyventojų – nyksta socialinė infrastruktūra – mažėja gyventojų ir t.t. Tai 
didina regiono gyventojų socialinę ir teritorinę atskirtį.  

4. Lietuvos RAT gyvenvietės sparčiai nyksta, tęsiasi gyventojų koncentracija vienoje ar dviejose 
didžiausiose seniūnijos gyvenvietėse, dalis jų virsta vasarvietėmis. RAT gyvenviečių tinklas yra smulkesnis 
ir toliau smulkėja – apie pusę visų RAT gyvenviečių sudaro gyvenvietės, turinčios iki 10 gyventojų. Taip 
pat RAT sutelkta daugiau nei pusė Lietuvos gyvenviečių, kuriose gyventojų jau nebėra. 

5. Daugiau nei 85% RAT priklauso prie mažiau palankių ūkininkauti teritorijų, todėl tradicinė žemės 
ūkio veikla jose yra problematiška. Rytų Lietuvos RAT dirbamų žemės plotų konsolidacija vyksta ypač 
lėtai, vyrauja smulkesni, mažiau konkurentabilūs ūkiai ir žemės ūkio veikla yra mažiau efektyvi, dažnai 
vystoma tik asmeninius poreikius tenkinanti veikla ar imituojamas žemės ūkis su tikslu gauti ES paramą.  

6. RAT sukoncentruota iki 60% Lietuvos kaimo turizmo verslo. Aukštaitijos ir Dzūkijos RAT 
seniūnijose rekreacinis teritorijos naudojimas yra svarbiausia ar viena svarbiausių funkcijų.  

7. Ūkininkavimui nepalankios gamtinės geografinės sąlygos, socialinė degradacija bei intensyvi 
depopuliacija yra rimta kliūtis tolimesnei RAT ekonominei ir socialinei plėtrai. RAT pilnai atitinka 
probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus, jose identifikuotos specifinės problemos sudaro prielaidas 
specialiai rėmimo, palaikymo valstybinei programai parengti. Todėl reikėtų juridiškai įteisinti RAT statusą 
(iki 10 gyv. km2) kaip remtinas problemines teritorijas. 

8. Kad būtų užtikrinta socialiai priimtina, laikmečio standartus atitinkanti gyvenimo kokybė, būtina 
sisteminga ir nuosekli informacija apie RAT būklę ir specifiką, valstybės vykdomos politikos efektyvumą 
bei gyventojų socialinius lūkesčius. Tuo remiantis atsirastų galimybė laiku pastebėti nepageidautinas 
tendencijas, nustatyti pagrįstas RAT socialinės ekonominės plėtros prioritetines kryptis subalansuotos 
plėtros požiūriu, kas padidintų efektyvios regioninės politikos tęstinumą. Todėl reikia įgyvendinti mūsų 
parengtą RAT stebėsenos (monitoringo) sistemą. 


