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PRATARMĖ
Žemėtvarka kaip savarankiška veiklos sritis susiformavo tuomet, kai žemės valdas pradėta žymėti matavimo ženklais ir rengti dokumentus, aprašančius arba grafiškai
vaizduojančius žemės sklypų išdėstymą. Žemės tvarkymo pradmenys aptinkami senosiose civilizacijose. Žemėtvarka yra sudėtinga žemės santykių rūšis. Vystantis visuomenei
įvairiose epochose ir šalyse, kito žemės tvarkymo tikslai, uždaviniai ir priemonės.
Šiandien žemėtvarka – tai viena iš pagrindinių taikomosios kraštotvarkos sričių, kuri
koordinuoja ir teikia su žeme susijusius duomenis kitoms taikomosios kraštotvarkos sritims
(urbanistikai, vandentvarkai, miškotvarkai, melioracijai ir kt.). Žemėtvarka – tai socialinių
– ekonominių, organizacinių ūkinių ir teisinių priemonių, nukreiptų žemės santykiams
reguliuoti, žemės nekilnojamąjį turtą racionaliai naudoti, tvarkyti ir saugoti, visuma.
Europos Ekonominė Komisija 1996 m. žemės administravimo direktyvose apibūdino
žemės tvarkymą taip: tai žemės, kaip gamtos turto, valdymo darbai, susiję su gamtosauga
ir ekonomika.
Šios mokomosios knygos tikslas yra padėti suvokti žemės santykių ir žemės matavimo bei tvarkymo raidą įvairiais laikotarpiais ir įvairiuose kraštuose, apibūdinti Lietuvoje
vykusias žemės reformas, vertinti jų padarinius bei žemėtvarkos darbus jas įgyvendinant.
Knygoje pateikiamos pagrindinės žinios apie šiuolaikinės žemėtvarkos esmę,
žemėtvarkos darbų teisinę sistemą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemėvaldų
formavimo reikalavimus. Knygoje apibūdinama ir aiškinama žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo sistema, kaip sudėtinė teritorijų planavimo dalis.
Rengiant šią knygą remtasi istoriniais šaltiniais, mokymo priemonėmis, norminiais
dokumentais.
Knyga skiriama aukštųjų mokyklų kraštotvarkos krypties žemėtvarkos specialybės
bakalauro studijoms.
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ĮVADAS
Visuomenės – istoriškai susidariusios visumos žmonių, kuriuos jungia gamybiniai
santykiai, gyvenimas yra visuomet susijęs su žeme – gamtos dalimi ir ūkinės teritorinės
struktūros visuma. Formuojantis visuomenės sluoksniams atsirado poreikiai pertvarkyti aplinką, tobulinti žemdirbystę. Kintant gamybinėms jėgoms plėtojosi gamybiniai
žmonių santykiai.
Žemės valdymas ir naudojimas nuolat keitėsi priklausomai nuo ekonominių,
socialinių, teisinių ir kultūrinių sąlygų. Žemės valdymo ir naudojimo svarbiausieji elementai – nuosavybės teisė ir ūkininkavimo metodai – istorijos eigoje buvo konservatyvūs,
ilgalaikiai, linkę į pastovumą. Dėl tokios agrarinės evoliucijos ypatybės galima rasti
daug bendro žemės santykių raidoje įvairiose pasaulio valstybėse, įvairiais istoriniais
vystymosi laikotarpiais. Agrariniai santykiai žemės ūkyje per žmonijos istoriją patyrė
daugybę pokyčių. Lietuvos žemės tvarkymo istorija yra glaudžiai susijusi su kitų šalių
istorija. Lietuvos žemės buvo prijungiamos prie kitų kraštų teritorijų ir tvarkomos pagal jų
įstatymus, vykdomos žemės reformos. Tvarkant žemė jos savininkams buvo paskirstoma
atsižvelgiant į valdančiosios klasės interesus. Socialistinėje santvarkoje žemėtvarka tapo
Sovietų Sąjungos agrarinės politikos įgyvendinimo priemone – Lietuvoje buvo vykdoma
žemės nacionalizacija ir kolektyvizacija.
Žemės reforma – tai valstybės vykdomas žemės santykių pertvarkymas, kai keičiama
žemės priklausomybė ir naudojimo tvarka. Reformos būtinybę nulemia socialiniai poreikiai, ekonominė pažanga, visuomenės vystymosi raida. Siekiant ją įgyvendinti būtina atsisakyti atgyvenusių ūkininkavimo formų.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo esminė žemės santykių pertvarka
– politinėmis, teisinėmis, ekonominėmis priemonėmis žemės nuosavybė buvo iš esmės
ar naujai pertvarkoma. Žemės reformos kaimo vietovėje tikslas – įteisinti privačią žemės
nuosavybę, sudaryti teritorines sąlygas kurtis privatiems ūkiams, kurie būtų efektyvesni už
buvusias žemės ūkio įmones.
Žemėtvarka kaip valstybės institucijų vykdomas žemės santykių reguliavimas Lietuvoje prasidėjo XVI a. atsiradus poreikiui ženklinti vietovėje žemės valdas ir spręsti žemės
ginčus. Žemės tvarkymo veiksmai kiekvienu valstybės vystymosi laikotarpiu atitiko
gamybos tikslus ir socialinius poreikius.
Šiuolaikinės Lietuvos valstybinė žemėtvarka – tai visuma žemės tvarkymo ir žemės
santykių reguliavimo priemonių, apimančių žemės valdymo planavimą, žemėtvarkos
dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsaugą.
Valstybinės žemėtvarkos paskirtis – vadovaujantis teritorijų planavimo nuostatais,
rengti valstybinės žemės naudojimo ir apsaugos programas, šalies administracinių teritorijų
žemėtvarkos schemas, žemėtvarkos projektus administracinėms riboms nustatyti ar pakeisti gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo projektus, žemės paėmimo visuomenės
poreikiams, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, konsolidacijos, kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.
Žemės tvarkymas – priemonių sistema, skirta įgyvendinti valstybės politikai
žemės nuosavybės ir naudojimo srityje, teritorijų planavimo priemonėmis organizuojant
moksliškai pagrįstą, racionalų ir aplinkosaugai palankų žemės fondo naudojimą, vykdantį
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šalies žemės fondo apskaitą, žemės sklypų formavimą ir administracinių ribų nustatymą,
žemės priskyrimą ūkinės veiklos objektų teritorijoms bei kitoms taikomosios kraštotvarkos
sritims (urbanistikai, vandentvarkai, miškotvarkai, melioracijai ir kt.).
Žemėtvarka – tai mokslas, tiriantis ir atskleidžiantis žemės, kaip nekilnojamojo turto,
formavimo, sureguliavimo, konsolidacijos ir sutvarkymo dėsningumus. Tai mokslinė disciplina, tirianti žemėtvarkos teoriją, žemėtvarkos schemų, projektų ir prognozių sudarymo
bei socialinio – ekonominio ir ekologinio pagrindimo būdų ir metodų turinį.
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1. ŽEMĖS TVARKYMO IR MATAVIMO ISTORIJOS
APŽVALGA
Visuomenės gyvenimą išreiškia ir lemia jos ūkis, visuomeniniai santykiai, politinė
organizacija, kultūra, moralė. Šie veiksniai pasireiškia per atitinkamo lygio ir masto vertybes. Civilizacija yra visuomenė, kurios sukurta vertybių sistema modeliuoja jos istorinę
raidą. Beveik visos seniausios civilizacijos atsirado šiltuose kraštuose, tačiau reikėjo tam
tikro postūmio dirvožemiui panaudoti. Tai lėmė žemdirbystės poslinkį, sukūrusį produkto
perteklių, dėl to galėjo atsirasti valdantysis elitas ir valstybės organizacija. Šių pirminių
civilizacijų židiniai buvo Mesopotamija, Egiptas, Chuanchė, Indas. Šių visuomenių
pagrindinė gamybinė ląstelė buvo bendruomenė, o jas valdė despotinė struktūra, įkūnijama
sudievinto monarcho ar žynių kolegijos vadovaujamo administracinio mechanizmo. Šis
raidos kelias laikytinas pagrindiniu žmonijos istorinės raidos keliu.
5000 m. pr. Kr. Senovės šumerų (chaldėjų) tauta gyveno tarp Tigro ir Eufrato upių.
Jie augino gyvulius, o naudojama laukų irigacija (drėkinimas) sudarė sąlygas žemdirbystei.
Šumerai sukūrė matematiką (naudojo šešiasdešimtainę skaičiavimo sistemą). Jau prieš
5500 metų buvo žinomi astronominiai stebėjimai. Čia apskritimas dalijamas į 60, o metai
į 360 dalių. Jie žinojo, kurią valandą teka žvaigždės ir saulė, mokėjo sudaryti planus, nes
suvokė mastelį ir kampus. Turėjo supratimą apie kvadratą, lygiašonį trikampį, statmenį
ir kvadrato plotą. Jie braižė poligonus (daugiakampius) plokštelėse, pagamintose iš molio, o vėliau išdegintose. (Nemažai tokių plokštelių rasta Babilono apylinkėse). Jose buvo
žymimas žemės ploto dydis, savininko vardas ir nurodomos prievolės valdovui. Šumerai
žemės ribas žymėjo riboženkliais su prakeikimo žodžiais tiems, kurie juos pajudintų. Jie
mokėjo ekeriu iškelti statmenį, o sausinimo sistemos buvo kelių kilometrų ilgio, todėl
galima spręsti, kad jie mokėjo nustatyti horizontales, t.y. linijas žemėlapyje arba plane,
jungiančias vienodo aukščio taškus, o horizontalėmis buvo atvaizduojamas vietovės reljefas. Buvo rasta molio plokštelių, kuriose nurodyta, kad reikia žemę drėkinti, žemės valdymo forma ir teisės. Žemės matavimo vienetas buvo uolektis (atstumas nuo pirštų galų iki
alkūnės), matavimo lazda turėjo 12 uolekčių (apie 6 metrus).
Žemei kultūrinti, sausinimo ir drėkinimo sistemoms rengti, vandens saugykloms
ir užtvankoms projektuoti ir eksploatuoti reikėjo kartografinės medžiagos. Vienas toks
žemėlapis, apie 2400-2200 m. pr. Kr. sudarytas molio plokštelėje, rastas prie Kirkuko
miesto (dabar Irakas). Žemėlapyje nubrėžtos Tigro ir Eufrato upės, rytuose pavaizduoti
Zagro, o vakaruose – Libano kalnai, pažymėti Babilono ir Kirkuko miestai. Žinomas ir kitas babiloniečių pasaulio žemėlapis, išraižytas molio plokštelėje. Jame pavaizduoti Babilonija, Asirija, Armėnija, taip pat Tigro ir Eufrato upės ir kai kurie kalnai.
Šumerų civilizacija turėjo ryšių su egiptiečių, asiriečių, indų, kinų, finikiečių ir graikų
civilizacijomis. Šios seniausios civilizacijos tradicijas perėmė Babilono civilizacija, suvienijusi Mesopotamijos žemes.
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1 pav. Riboženklis iš Babilonijos su išraižytomis 			
maldomis: savininkas patiki savo žemę dievų globai		

2 pav. Hamurapio įstatymų rinkinys,
iškaltas dantiraščiu bazalto stulpe

Išlikęs pats reikšmingiausias I rašytinės teisės kodeksas - Babilono valdovo Hamurapio įstatymas. Tai nupjauto kūgio formos kiek daugiau nei dviejų metrų aukščio akmens
stulpas. Ant jo pirmuoju raštu – dantiraščiu iškaltas tekstas, suskirstytas į 282 straipsnius.
Hamurapio teisynas mėgino švelninti socialinius laisvųjų gyventojų prieštaravimus, stabdyti žemdirbių ir amatininkų nuskurdimą. Didžiausi derlingos dirbamos žemės plotai
priklausė karaliui ir šventyklų ūkiams. Ją dirbo priklausomi žmonės, ji buvo nuomojama arba už tarnybą duodama kariams ir valdininkams. Irigaciniams įrenginiams statyti,
prižiūrėti ir naudoti reikėjo ne pavienių žmonių, o kolektyvų, todėl Babilone ilgai išliko
bendruomeninė žemėvalda. Žemė buvo valdoma arba kolektyviai, arba atskirų šeimų.
Žemės sklypai, bendruomenės duoti valdyti šeimoms buvo pažymimi dokumentais – akmenimis (kuduru), statomais ant sklypų ribos, o jų kopijas saugojo šventyklos. Laisvasis
bendruomeninkas į savo žemės sklypą turėjo gana daug teisių, t. y. galėjo jį parduoti, mainyti, įkeisti, nuomoti, perduoti paveldėjimo būdu. Hamurapio teisyne 53 straipsnyje buvo
raginama atidžiai rūpintis lauku ir prižiūrėti, kad drėkinimo sistema būtų tvarkinga, kad
nepakenktų kaimynų laukams. Daug dėmesio teisynas skyrė karių žemėvaldai. Paveldėta
valda su namais ir inventoriumi galėjo būti perduodama sūnui, jei skirta ta pati tarnyba.
Žemę nuomodavosi ne tik valstiečiai, bet ir stambūs žemvaldžiai, perleisdami ją smulkesniems nuomininkams sunkesnėmis sąlygomis. Egzistavo subnuomos sistema.
4000 m. pr. Kr. Viena seniausių žemės civilizacijų – Egiptas atsirado Nilo slėnyje.
Klajoklių chamitų grupės tauta čia aptiko pelkėtą, papirusų ir nendrių prižėlusį slėnį, pilną
hipopotamų ir kitokių gyvūnų. Čia jie rado derlingiausią pasaulyje žemę, susidariusią iš
potvynių sunešto Abisinijos kalnyno dumblo. Nuslūgus vandeniui, priešistoriniams Nilo
slėnio gyventojams reikėdavo tiktai į sąnašas pasėti sėklą , ir gerais metais grūdų užtekdavo
iki kito potvynio. Dirbdavo jie tik kelias savaites, o visa kita padarydavo karšta saulė.
Tačiau klajoklius civilizuota visuomene padarė ne Nilo dovanos, bet tai , kad kartais Nilas
nieko neduodavo. Būdavo metų, kai tropikuose palydavo menkai, vanduo atnešdavo per
mažai sąnašų, arba atvirkščiai, po labai smarkių liūčių kildavo baisūs potvyniai, ir Nilas
nunešdavo namus, kaimus, gyventojus ir gyvulius, tada žmonės badaudavo.
Per dešimtis tūkstančių metų pirmykščiai egiptiečiai išmoko valdyti savo upę. Buvo
pastebėta, kad Nilo potvyniai sutampa su tam tikrų dangaus šviesulių išsidėstymu. Prasidėjo
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astronominiai stebėjimai. Metų laiko trukmei nustatyti ir Nilo potvyniams numatyti
egiptiečiai sukūrė 365 dienų kalendorių. Egiptiečiai išmoko žymėti vandens lygį įvairiais
metų laikais ir iš to gana tiksliai spėti būsimų potvynių dydį. Būtinybė tai užrašyti padėjo
atsirasti raštui. Senovės egiptiečiai išmoko irigacijos meno: pilti pylimus, kasti kanalus ir tvenkinius. Potvyniai, kurie kasmet nunešdavo riboženklius, paskatino egiptiečius
sukurti tikslią žemėtvarkos sistemą, leidžiančią vėl tiksliai išmatuoti laukus. Taip atsirado ir geometrija, kuri vėliau pravertė, statant įvairius statinius. Žemei drėkinti reikėjo
sudėtingų inžinerinių įrenginių. Vėliau Nilo slėnio gyventojai tą inžinerinę techniką
panaudojo piramidėms statyti. Aritmetikos reikėjo derliui suskaičiuoti ir jį padalinti
žmonėms. Egiptiečių aritmetikoje naudota dvejetainė skaičiavimo sistema. Tobulėjanti
geometrija įgalino egiptiečius sukurti metodą skritulio plotui apskaičiuoti; jie manė, kad
skritulio plotas lygus 8/9 skersmens kvadrato.
Čia atsirado žemės nuosavybės sąvoka, jos dalijimo ir atribojimo poreikis. Išlikę
papirusai savo turiniu panašūs į šumerų molio plokšteles. Tai dokumentai, apibūdinantys
žemės matavimo procesą. Rasti matų pavyzdžiai: pėda – 30 cm, uolektis – 50 cm, kartelė
– 3 m (10 pėdų) arba 10 uolekčių (apie 4,5 m). Plotai išreiškiami 150 kvadratinių pėdų arba
100 kvadratinių uolekčių. Žemės matų ilgis nebuvo pastovus ir trumpėjo, nes tie, kurie
fiksavo žemės mokesčius, buvo suinteresuoti, kad matų ilgis būtų vis trumpesnis.
Tarp Egipto iškasenų mažai randama planų, bet daug žemės nuosavybės aprašymų.
Tai liudija, kad vyko nuosavybės registracija. Išliko 4000 metų senumo paminklas – reikalavimas atkurti nuosavybę, iškaltas ant akmens. Buvo ginčų dėl nuosavybės. Norint
įrodyti, jog pateikiami fiktyvūs dokumentai, buvo pasakyta: „Tegul atneša man registrą iš
valstybės iždo ir iš faraono departamento sandėlio“. Byla buvo laimėta.
Vienas seniausių egiptiečių žemėlapis, sudarytas Ramzio II valdymo laikais, tai yra
II tūkstantmečio prieš Kr. pirmojoje pusėje. Žemėlapis išbraižytas raudonu tušu papiruse.
Čia pavaizduoti Nubijos (dabar Sudanas) auksingo smėlio telkiniai, aukso plovimo tvenkiniai, vandens nutekėjimo kanalai, keliai, gamybiniai pastatai ir šventykla, kurioje buvo
saugomas auksas.
3000 m. pr. Kr. Tai Artimųjų Rytų civilizacija: Palestinos, Sirijos, Finikijos, Mesopotamijos žemės santykiai. Tikriausias dokumentas iš tų laikų yra Biblija. Šventasis raštas
tai įvairių raštų rinkinys, judėjų (pripažįsta Senąjį testamentą) ir krikščionių (Naująjį
testamentą) religijų dogmatikos ir pamaldų pagrindas. Per kelis tūkstantmečius susiformavusi Biblija atspindėjo įvairias socialines, politines ir etines pažiūras. Jos teiginiai buvo
laikomi aukščiausiu autoritetu visais žmonėms rūpimais klausimais. Biblija yra daugelio
autorių ir kelių Artimųjų Rytų tautų kūrinys. Joje atsispindi tų tautų istorija, papročiai,
kultūra, ekonomika, klasiniai santykiai.
Biblijoje rašoma, kad faraono administratorius Juozapas parašė įstatymą, pagal kurį
1/5 dalis žemės gamybos Egipte priklauso faraonui. Apie žemės valdymo formą sakoma:
„Žemės neparduodamos amžiams, nes kraštas yra mano (Dievo), ir jūs esate čia kaip
svetimšaliai ir pakeleiviai“. Daug kartų kartojama pagarba žemės riboms: „ Nejudink senos
sienos ir neįženk į našlaičių lauką, nes jų keršytojas visagalis. Jis apgins juos prieš tave“.
Žemės matavimo ir dalinimo darbus Artimuosiuose Rytuose atliko šventikai, raštininkai,
teisėjai. Jie raginami teisingai teisti, matuoti žemę ir turėti tikrus matus. Matuojama buvo
virvėmis, lazdomis – matuoklėmis. Vėliau matuoklė įgavo simbolinę reikšmę. Šv. Jonas
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„Apokalipsėje“ sako: „Dieviško miesto matavimas atliekamas auksine lazda“. Lazdos ilgis – šešios uolektys (apie 4,50 m).
2500 – 500 m. pr. Kr. Tuo laikotarpiu egzistavo
šių kultūrų mokyklos: l. Aleksandrijos, kuri buvo sukaupusi šumerų, egiptiečių ir finikiečių
patyrimą. 2. Graikų civilizacija, davusi žemės matavimo mokslui teorinį pagrindą. 3. Italijos etruskų mokykla, gimininga Aleksandrijos mokyklai.
Ilgą laiką geometrija ir geodezija (praktinė geometrija) abipusiškai papildė ir plėtojo
viena kitą. Geodezija praktikoje iškeldavo uždavinius, kuriuos teoriškai sprendė geometrija ir atvirkščiai, - geometrijos pasiekimai buvo naudojami geodezijoje žemėms matuoti ir
sklypams dalyti. Tobulėjant geometrijai, astronomijai, algebrai, trigonometrijai, vystėsi
ir geodezija. Pamažu tikslėjo žemės matavimo ir apskaičiavimo būdai. Astronomijos
tobulėjimas suformavo žemės, kaip rutulio, suvokimą. Geometrija parengė įvairių figūrų
plotų skaičiavimo taisykles, pateikė teoremas apie trikampių ir kitų geometrinių figūrų
dalių santykius; trigonometrija kartu su astronomija ir geodezija, padėjo nustatyti santykius trikampių kampų bei kraštinių, ir plokščiųjų, ir sferinių, be to, algebra pateikė būdus
greitai ir lengvai atlikti sudėtingiems skaičiavimams.
Kalbant apie Aleksandrijos mokyklą, pažymėtinas dioptro (tai geodezinių instrumentų
įtaisas daiktams vizuoti) išradimas. Heronas, matematikas ir technikas gyvenęs I a., besigilinantis į praktinę geometriją - žemės matavimą, parašė knygą pavadinimu „Dioptrika“.
Šiame pirmame geodezijos vadovėlyje pateikiamos taisyklės įvairiais žemės matavimo
klausimais : 1) išmatuoti lauką, į jį neinant; 2) padalyti lauką į žinomas dalis tiesiomis linijomis; 3) nubraižyti vandens telkinių krantų ribas; 4) sužinoti nepasiekiamo taško aukštį;
5) išmatuoti nepereinamos upės plotį ir t.t. Heronas pirmasis panaudojo dioptrus, kurie
vėliau buvo pritaikyti goniometre, teodolite.
Geometrija – geodezijos ir žemės matavimo pagrindas, o graikai - pirmieji žmonės,
kurie žemei matuoti suteikė mokslinį pagrindą tobulindami geometriją. Anaksimandras
Miletietis (610-546 m. pr. Kr.) pagrindė hipotezę, kad Žemės forma yra plokščias skritulys, tai yra tartum kolonos nuopjova, kurios aukštis tris kartus mažesnis už jos skersmenį,
o ta nuopjova plūduriuojanti vandenyne. Jis sudarė pirmą geografinį mokslinį žemėlapį ir
dangaus gaublį. Šį žemėlapį patikslino 500 m. pr. Kr. Hekatėjas.
Žymusis Euklidas, gimęs 285 m. pr. Kr. parašė penkiolika knygų – matematikos
mokslų enciklopediją, kuri vėliau buvo išversta į visas pasaulio kalbas. Kitas žymus geometras ir geodezininkas buvo graikas Erastofenas, gyvenęs 200 m. pr. Kr., kuris pirmasis
nustatė Žemės rutulio dydį. Falesas pirmasis pritaikė apskritimą kampams matuoti.
Geodezijos, žemėtvarkos duomenims apdoroti, būtina atlikti atitinkamus skaičiavimus.
Tam reikia geometrijos, astronomijos ir aritmetikos žinių. Geometrijai klasikinį pavidalą
suteikė Euklidas, aritmetikai – Pitagoras (580-500 m. pr. Kr.), o astronomijos - Ptolemajas,
gyvenęs jau II amžiuje – (90-168 m. po Kr.) pirmą kartą pamini sinuso trigonometrinę
funkciją. Apie 140 m. parašė veikalą „Didžioji astronomijos sandara“, kuriame išdėstė
geocentrinės pasaulio sistemos matematinį modelį. Veikale „Geografija“ (8 knygos)
apibendrino senovės graikų geografijos žinias, išdėstė žemėlapių sudarymo pagrindus,
pateikė 26 žemės paviršiaus žemėlapius. Klaudijas Ptolemajas (Ptolomėjus), gyvenęs
II a., Rytų Europos žemėlapyje pažymėjo Lietuvos teritoriją, jos upes, kalnuotas vietas.
Sūduvos aukštumą pavadino Alaunus kalnais. Į pietus nuo šių kalnų įrašė baltų genčių
vardus: Galindai (Galindae) ir Sūduviai (Sudini). „Optikos traktate“ (5 knygos) išdėstė
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veidrodžių teoriją, pateikė šviesos spindulių lūžio kampų lenteles, atsronominę refrakcijos
teoriją ir lenteles. Pirmąjį trigonometrijos rinkinį parašė Menelajus iš Aleksandrijos I a. po
Kr. Žymus matematikas, mechanikas Archimedas (287-212 m. pr. Kr.) bandė apskaičiuoti
Žemės, Mėnulio ir Saulės dydį.
Diofantas iš Aleksandrijos, gyvenęs IV a. po Kr. laikomas algebros, taip reikalingos
matematikos ir geodezijos užduotims spręsti, pradininkas.
469 – 399 m. pr. Kr. gyvenęs filosofas Sokratas yra pasakęs, kad kiekvienas privalo
iš geometrijos turėti tiek žinių, kad galėtų išmatuoti savo lauką. Anot Sokrato, pažinimas
pasiekiamas žmonėms besiginčijant, o nuomones derinant išaiškinami prieštaravimai ir
sukuriami apibrėžimai (dialektika). Jis prisipažino „žinau, kad nieko nežinau“. Sokrato
manymu, žmogaus dorovingumas priklauso nuo jo noro ir gebėjimo siekti žinių.
Prie Viduržemio jūros gyveno labai senos civilizacijos žmonės – etruskai (Toskana).
Žemės nuosavybė, jos ribos apgaubti religiniu ritualu: riboženklis – tai dievo Termino aukuras. Atribojimai tai ritualas, kurio metu aukojami gyvuliai dievui Terminui.
Romėnų įstatymų leidyba taip pat susijusi su dievu Terminu. Jų įstatymai teigė, kad
nuosavybė – tai šventovė, o riboženklis - tai dievas, lauko saugotojas. Matininkai buvo
traktuojami, kaip slaptų mokslų žmonės. Jie stebėjo žvaigždžių judėjimą, mokėjo pasukti
upės vagą. Matininkų pareigas galėjo eiti tik šventikai, kilę iš patricijų.
500 m. pr. Kr.- 500 m. po Kr. Graikija dėl nuolatinių karų sunyko ir pateko Romos valdžion. Roma sujungė visas apie Viduržemio jūrą gyvenusias tautas, taip pat ir
Artimųjų Rytų bei graikų civilizacijas. Praktiški romėnai atmetė mistinį požiūrį į žemės
matavimą, tačiau matininkų prestižas Julijaus Cezario laikais (102 – 44 m. pr. Kr.) ypač
pakilo. Užkariaujant naujas žemes, teko jas skirstyti gyventojams. Imperijos Senatas
priėmė nutarimą išmatuoti visą šalį. Didžiuliam darbui organizuoti ir jam vadovauti buvo
pavesta astronomui Sozigenui. Imperijos žemių matavimas truko net keletą dešimtmečių.
Julijaus Cezario laikais matininkai įkūrė korporaciją (collegium), jie tapo nuosavybės juriskonsultais ir buvo vadinami profesoriais. Jų pareigos buvo laikomos garbingomis, nors
jie ir neturėjo gero matematinio parengimo. Matininkai matavo žemę, nustatydavo ribas,
atliko miestų, tvirtovių, kelių nuotraukas, dalino žemę. Imperijos matavimus vykdė Baldo,
koordinavęs matininkų veiklą: Ksenodokse – Artimuosiuose Rytuose, Teodote – šiaurėje,
Policite – pietuose, ir Didene – vakaruose. Kolonijos turėjo ūkių planus. Be pagrindinės
savo veiklos, matininkai turėjo atlikti teisėjų, mokesčių skirstytojų, kolonizuojamų vietovių
tvarkytojų pareigas. Elementariausias darbo įrankis buvo ekeris kampams žymėti. Kaip ir
egiptiečiai, jie naudojo virvę ir 10 pėdų lazdą. Šių darbų pagrindinė prasmė buvo – juridinis žemės naudojimo įteisinimas.
I a. prieš Kr. pabaigoje Romos valstybės veikėjas, karvedys, uostų ir kelių inžinierius
Markas Agripa (apie 63 – 12 m. pr. Kr.) panaudojo imperijos matavimo duomenis – sudarė
žemėlapį, kuriame pavaizdavo imperijos sienas, miestus, kelius. Romiečių žemėlapiai
nebuvo ištisiniai žemėlapiai, parengti pagal anksčiau paruoštus Hiparcho ar Ptolemajaus
būdus, o buvo sudaromi ilgomis ir siauromis maršrutinėmis juostomis, kuriuose, be mastelio, buvo žymima tik ta medžiaga, kuri buvo reikalinga nurodytiems tikslams. Vienas iš
tokių žemėlapių pavadintas Tabula Pentingriana, sudarytas IV a. po Kr., išliko XIII a. 12
pergamento lapų kopijoje, jo ilgis 6,82 m.
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X a. – viduramžiai. Europos istorijos laikotarpis nuo V iki XV a. vadinamas
viduramžiais. Tuo metu Europą sudarė kelios karalystės nuolat kovojančios tarpusavyje.
Į pietus nuo Viduržiemio jūros pasklido arabų civilizacija. Arabai – semitų grupės
tauta. Jų tėvynė – Arabijos pusiasalis (čia jie gyveno nuo II tūkst. pr. Kr.). Arabai senovės
Rytų ir antikos kultūrų pagrindu sukūrė savitą ir brandžią kultūrą, kurią vėliau perėmė ir
viduramžių Europa.
Arabai buvo naujo pranašo Machometo (apie 570-632), amatininko iš Mekos,
pasekėjai. Beveik po 100 metų jie užgrobė didelę dalį Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos,
įsiveržė į Ispaniją ir net į Prancūziją. Šie nauji užkariautojai neturėjo savo kultūros, bet
perėmė žinias iš sirų, graikų, indų ir kitų tautų, kurias sutikdavo savo kelyje. Jie siekė
enciklopedinių žinių. Žymiausias vidurinių amžių Rytų mokslininkas enciklopedininkas
buvo Ibn Sina, arba Avicena (980-1037).
Musulmonai turėjo tvirtas mainų tradicijas. Kaip ir kitos tautos, jie domėjosi, kaip tiksliai apskaičiuoti turto dalį ir paskirstyti šeimos palikimą. Indai sukūrė skaičių sistemą, kuri
tebenaudojama ir dabar, pradėjo naudoti nulį ir dešimtaines trupmenas. Jų darbus išstudijavo
Chorezmis (780 – apie 850) – žymiausias arabų matematikas. 830 m. Chorezmis parašė
veikalą „Kitab al gabr val – mukabala“ („Knyga apie atstatymą ir priešpastatymą“), iš kurio antraštės kilo žodis „Algebra“. Vidurinių amžių Europoje matematikos mokslas rėmėsi
lotyniškaisiais Chorezmio darbų vertimais. Vienas garsiausių jo pasekėjų buvo persų poetas
Omaras Chajamas ( apie 1048 – 1122), išnagrinėjęs kai kurių kubinių lygčių atvejus.
Arabai daug dėmesio skyrė farmacijai ir astronomijai. Jie sudarė sudėtingas trigonometrines lenteles, atnešė į Europą kinų atradimus ir išradimus, tarp jų magnetinį kompasą.
Arabai padarė civilizacijai neįkainojamą paslaugą, supažindinę Vakarų pasaulį su Indijos ir Kinijos mokslo idėjomis. Tačiau nei Indija, nei Kinija netapo šiuolaikinio mokslo
kūrėjomis – jis atsirado Europoje, susiliejus įvairioms kultūroms.
Ryškus asmuo, bandęs sujungti romėnų ir arabų civilizacijų mokslo laimėjimus, buvo
popiežius Silvestras II (999 – 1003). Tai buvęs vienuolis, kuris keletą metų mokėsi matematikos ir techninių mokslų pas arabų mokslininkus. Buvo žymus mokslininkas. Parengė
aritmetikos taisykles, konstravo matavimo instrumentus. Jis buvo vadinamas ir matininku,
nes studijavo astronomiją ir buvo susipažinęs su lauko matavimo taisyklėmis, turėjo žinių
apie arabų astroliabijas. Turėjo sukaupęs žinių metalo apdirbimo srityje. Pasakojama, kad
legendomis apipinta mokslininko-alchemiko, popiežiaus Silvestro II asmenybė tapo daktaro Fausto prototipu.
Arabų kalifate pynėsi feodaliniai, vergoviniai ir saviti rytietiškos santvarkos bruožai:
dalis žemės priklausė privatiems savininkams, kuri galėjo būti perkama ir parduodama
(priminė alodą); dalis žemės buvo duodama iki gyvos galvos už karinę tarnybą (panašiai
kaip beneficija); gana daug žemės priklausė bendruomenei; plačiai buvo naudojamas
vergų darbas.
Arabai senovės Rytų ir antikos kultūrų pagrindu sukūrė savitą ir brandžią kultūrą,
kurią vėliau perėmė ir viduramžių Europa.
Frankų karalystėje ir imperijoje VI a. buvo įtvirtinta privati ariamosios žemės
nuosavybė – alodas. O tai rodo, kad pradėjo irti gimininė santvarka (bendruomenės
nuosavybėje išliko ganyklos, miškai, keliai) ir formuotis feodalizmas.
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3 pav. Žemėvaldos forma - alodas

800 m. Frankų karalystė virto imperija (imperatorius Karolis Didysis prijungė saksų
žemes, užkariavo Bavariją, Longobardų karalystę Italijoje, Šiaurės Rytų Ispaniją ir kt.).
Valstybė savo teritorija beveik prilygo Vakarų Europos imperijai. VIII a. Karolis Martelis
pradeda dalinti beneficijas (tai žemė ar kitas turtas, duodamas už tarnybą iki gyvos galvos).

4 pav. Žemėvaldos forma – beneficija

Beneficijos smarkiai sustiprino karaliaus valdžią. Karaliaus pavyzdžiu beneficijas vėliau pradeda dalyti stambūs žemvaldžiai smulkesniesiems už karinę tarnybą. Beneficijos pagrindu pradeda formuotis vasaliniai santykiai: stambūs žemvaldžiai tampa
senjorais, o gavę žemės – vasalais (kariniais tarnais). Vasaliniai santykiai apėmė visus
žemvaldžius nuo smulkiausio riterio iki karaliaus. IX a. beneficijos virto feodais – t.y.
paveldimomis žemėmis.

5 pav. Žemėvaldos forma – feodas

Jų savininkai – feodalai – gavo iš karaliaus teisę rinkti mokesčius ir vykdyti
administracinės valdžios bei teismo funkcijas savose valdose (imunitetinę teisę). Susiformavo valakų sistema (valakas – pakankamas išlaikyti šeimą žemės vienetas, - apiman-
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tis ariamąją žemę, pievas, mišką ir ganyklas), bendruomeniniai santykiai, buvo taikoma
trilaukė sėjomaina – žieminiai, vasarojus, pūdymas). Valakas dažniausiai prilyginamas
30 margų (10 ha, Lietuvoje valakas buvo didesnis – 21 ha); valako dydis kiekvienoje
vietovėje nustatomas skirtingas, įvertinus žemės kokybę ir įdirbimą. Pagal valako dydį
buvo apskaičiuojama ne tik valstiečių duoklė, bet ir pagrindiniai valstybės mokesčiai,
nustatoma valstiečio priklausomybė žemvaldžiui. Nors daugėjant gyventojų vėlyvaisiais
viduramžiais nemažai valakų buvo padalyta, o derlingose žemėse valstiečio ūkis tesudarė
vidutiniškai ketvirtį ankstesnio valako, šis vienetas ir toliau tebebuvo norma.
Ilgainiui feodalų ūkiai, valakų sistema, bendruomeniniai santykiai, trilaukė sėjomaina
išplito po visą Europą.
Renesansas (XIV a. vid. – XVII a. pirmi dešimtmečiai). Šiuolaikinio mokslo pagrindai buvo padėti Renesanso epochoje. Renesansu vadinamas platus kultūros suklestėjimas,
prasidėjęs XIV a. pabaigoje. Jis kilo Šiaurės Italijoje, bet XV – XVI a. sparčiai plito į
šiaurę. Tai metas, kai atgimė antikos menas ir kultūra, atsirado humanizmas. Leonardas
da Vinčis iškėlė hipotezę, kad Žemė nėra Visatos centras, pats projektavo drėkinimo sistemas. Renesanso epochos mokslo apogėjus – Galilėjo Galilėjaus darbai, praskynę kelius
šiuolaikiniam mokslui.
Šiuo laikotarpiu tobulėjo žemės matavimo moksliniai darbo metodai ir kartografinės
medžiagos sudarymo technika. Europiečiai per arabus, matyt iš kinų sužinojo apie
magnetinę rodyklę, naudojamą krypčiai nustatyti. Su magnetine rodykle atsirado galimybė
geriau susieti atskirus taškus ir patikslinti jų padėtį. Italai pagamino busolę. Europiečiai,
sukaupę didelę jūreivystės patirtį, ėmė tikslinti ir papildyti senus Ptolėmajaus žemėlapius.
Tai buvo atliekama Venecijoje ir daugelyje kitų miestų, vėliau Ispanijoje, Olandijoje ir
Šveicarijoje. Pirmuoju kartografiniu Lietuvos vaizdu laikomas XV a. Mikalojaus Kuziečio
papildytas Vidurio Europos žemėlapis, sudarytas pagal K.Ptolėmajaus darbus.

6 pav. M. Kuziečio Europos žemėlapio fragmentas (1513 m. leidimas), sudarytas pagal K. Ptolėmajaus darbus
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Jūrininkai (K. Kolumbas, A. Vespučis), taip pat astronomai kampams matuoti naudojo astroliabiją, kuri buvo taikoma iki XVIII a. pradžios. Ji vėliau buvo naudojama ir
geodeziniams matavimams.
1492 m. Kolumbui atradus Ameriką, buvo patvirtinta apvali Žemės forma, ir kartu
sužadintas susidomėjimas kartografija ir apskritai jos matavimo būdais. XVI a. paplito
žemės nuotraukos, atliekamos kompasais, matavimo juostomis ir kvadrantais. Atsiradus
poreikiui dideliems žemės plotams vaizduoti popieriuje, vis labiau ryškėjo nukrypimai
nuo žemės paviršiaus apvalumo. Kilo būtinybė vaizduoti žemės paviršių projekcijoje.
Pats žymiausias XVI a. kartografas buvo vokiečių kilmės flamandų mokslininkas G.
Merkatorius. Žemėlapiams sudaryti jis pritaikė matematinius metodus, sukūrė originalią
kartografinę projekciją.
Apie 1616 m. buvo išrastas žiūronas, ypatingas nuotraukų būdas – trigonometrinis
tinklas, menzula, išsirutuliojo nauja matematikos šaka – analitinė geometrija, susiformavo
trigonometrija, buvo išrasti logaritmai, - visa tai suteikė mokslinį pagrindą geodezinėms
nuotraukoms. Prasidėjo nauja geodezijos epocha. Prancūzai pradėjo naudoti trianguliaciją.
Tai tikslus geodezinių matavimų metodas, kai matuojamoji vietovė nuklojama tinklu
trikampių, kurių kampai ir kai kurios kraštinės (bazės) matuojamos tiesiogiai, o kitos
kraštinės nustatomos skaičiuojant. Šį didelių teritorijų matavimo būdą ėmė naudoti Vokietija, Anglija. Buvo sudaromi miestų planai. Pradėta naudoti stačiakampių koordinačių
sistema. 1730-1780 m. buvo atlikta pirma ištisinė Prancūzijos topografinė nuotrauka. 1791
m. prancūzai sukūrė metrinę sistemą, kurios pagrindas – viena dešimt milijoninė Žemės
dienovidinio ketvirčio dalis.
Nuo XVIII a. buvo domimasi žemės reljefu, ir palaipsniui žemės paviršius buvo
niveliuojamas – atliekama vertikalinė nuotrauka. XX a. visos Europos šalys turėjo tikslius topografinius žemėlapius (su reljefu). XVIII a. pradžioje buvo sukonstruoti tobulesni
matavimo prietaisai: 1702 m. – nivelyras, 1730 m. – teodolitas. XIX a. antroje pusėje buvo
sukonstruoti nauji ir tikslūs matavimo prietaisai: tacheometrai ir kipregeliai su toliamačiu
ir laipsnių atskaitos disku.
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2. ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMDIRBYSTĖS PLĖTRA
LIETUVOJE
2.1. Žemės santykiai Lietuvos pirmykštėje visuomenėje, žemdirbystės
raida
Seniausi žmonių pėdsakai – stovyklavietės su židiniais ir titnago įrankiais – rasti
pietryčių Lietuvoje. Jie datuojami X – IX tūkstantmečiais pr. Kr. VIII – IV tūkstantmečiais
pr. Kr. pamažu susidarė palankesnės gamtinės sąlygos žmogui gyventi, atsirado daugiau
stovyklaviečių prie Nemuno, Neries ir Merkio upių. Ryškesnė pirmykštės visuomenės
epocha prasideda nuo IV a. pr. Kr., kai pagausėjo žmonių ir darbo įrankių. Neolito
pabaigoje (III tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga – II tūkstantmečio pr. Kr. pradžia) į Lietuvos teritoriją iš Vidurio Europos pietų ir pietvakarių atsikėlė indoeuropiečiai. Šie ateiviai
mokėjo dirbti žemę, auginti javus ir turėjo prisijaukinę gyvulių. Tą patyrimą jie perdavė
vietos gyventojams. Ilgainiui indoeuropiečiai susiliejo su vietos gyventojais, atsirado
probalčiai – baltų protėviai. Dabartinėmis lietuvių ir latvių kalbomis kalbančias tautas
bei išnykusias jotvingių, prūsų, kuršių, žiemgalių, sėlių gentis, irgi turėjusias savo kalbas,
vadiname baltais. Šį vardą, kaip mokslinį terminą, pirmasis pavartojo vokiečių kalbininkas
Karaliaučiaus universiteto profesorius G. Neselmanas. Iki 1845 m. prie rytinių Baltijos
krantų gyvenusioms gentims vadinti buvo vartojamas aisčių terminas, kurį 98 m. pirmas
pavartojo garsus romėnų istorikas P.K.Tacitas.
Visuomenės pagrindą sudarė didelė šeima. Kelios tokios šeimos sudarė giminę, o
kelios giminės – gentį. Vienai gimininei bendruomenei reikėjo nemažų miško bei vandens plotų, todėl jos laikėsi atokiau viena nuo kitos, o jų stovyklos virto pastoviomis
gyvenvietėmis. Jos buvo kuriamos daugiausia prie ežerų. Gyvenvietės nebuvo didelės –
nuo 500 iki 700 m2 . Neolito pabaigoje pagausėjus gyventojų, besiverčiančių žemdirbyste,
žemę imta laikyti bendruomenės nuosavybe. Bendruomenės siekė užvaldyti vertingesnes
ganyklas ir dirbamas žemes, turėti daugiau gyvulių. Didžiosios bendruomenės, kurios
jungdavo kelių kartų šeimas, turėjo daug galvijų, didelius ganyklų ir dirbamos žemės
plotus. Turto ir žmonių apsaugai buvo pradėta įrengti sustiprintas gyvenvietes – piliakalnius. I tūkstantmetyje pr. Kr. gyventojai daugiausia gyveno įtvirtintose gyvenvietėse,
ankstyvuosiuose piliakalniuose, kuriuose gyveno 30 ir daugiau žmonių. Juose paplinta
ilgi pastatai, kurie iš visų pusių apjuosia aikštelę – kiemą. Pagrindinis piliakalnių verslas
– gyvulininkystė. Auginta avys, ožkos, kiaulės, arkliai. Medžioklė, ypač žvejyba jau buvo
pagalbiniai verslai. Buvo auginami ne tik javai, bet ir linai, kanapės.
Miškingame Lietuvos krašte I a. po Kr. vyravo lydiminė žemdirbystė: miškas buvo
iškertamas, sudeginamas, o žemė tręšiama pelenais. Lydimą pureno mediniais, vėliau
geležiniais kapliais. Ilgiau naudojant lydimą, jis virsdavo pūdymu, kuris buvo įdirbamas
arklu. Jį traukė arklys (nuo jo ir kilo arklo pavadinimas). Arklas buvo medinis įrankis
geležiniu noragu, rausiąs žemę ir verčiąs ją į abi puses. Ne anksčiau kaip XI – XII a. baltai
ėmė naudoti žagrę, labai paplitusią suomių ir slavų kraštuose. Ji vertė žemę į vieną pusę,
o ją traukė du jaučiai. Ardami žagre, artojai velėną apversdavo, sutrupindavo, naikindavo
piktžolių šaknis, geriau įdirbdavo žemę ir gaudavo didesnį derlių. Žagre buvo suariama
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dvigubai daugiau negu arklu. Todėl, įvedant Lietuvoje sidabrinės mokestį, iš valstiečio,
ariančio žagre, buvo reikalaujama dvigubai daugiau pinigų, negu iš to, kuris arė arklu.

7 pav. Senosios Lietuvos gyvenvietė, įtvirtinta piliakalnyje

Lydimas – dirvos išdeginimas – tai jose esančių organinių medžiagų ir augalų šaknų
pavertimas pelenais. Kalio, fosforo, kalcio, magnio ir kitų augalams reikalingų medžiagų
turėjo beržų ir šiaudų pelenai. Jaunuolynas pelenų duodavo daugiau negu seni medžiai.
Arti lydimą reiškė papurenti ugnies išakytą dirvos paviršių arklu ir sumaišyti jį su pelenais. Plotai lydimams dažniausiai buvo parenkami lapuočių miškuose, nes jie palikdavo
daugiau pelenų kaip spygliuočiai. Lydimai buvo ruošiami dvejus metus. Pirmaisiais metais
iškirsdavo smulkesnius medžius ir krūmus, o storesnių medžių aplupdavo žievę ir apkapodavo šakas, kad greičiau išdžiūtų. Išdžiūvę medžiai buvo kertami titnaginiais kirviais (per
l0 valandų žmogus galėdavo nukirsti 26 cm storio eglę), sukraunami į krūvas, apdedami
šiaudais ir taip laikomi per žiemą. Pavasarį, orams atšilus, iškirstas miškas būdavo sudeginamas. Kad ugnis labai neišsiplėstų, lydimui skirtas plotas būdavo apkasamas grioveliu. Pasėti į miško pelenus javai pirmaisiais metais labai gerai užderėdavo. Kadangi vėliau
jų derlius mažėdavo, javai lydimuose dažniausiai būdavo sėjami 3 – 4 metus iš eilės,
paskui laukas būdavo užleidžiamas mišku arba paliekamas 20 – 30 metų dirvonuoti, kad
sklypas vėl apaugtų jaunuolynu.
I tūkstantmečio po Kr. žemdirbystės sistema keitėsi nuo lydiminio, miško dirvono iki
primityviojo dvilaukio ir trilaukio.
Dirvonas nebuvo kertamas ir deginamas, o išplėšiamas žagre. Dirvonavimo laikas galėjo būti ilgesnis arba trumpesnis, priklausomai nuo dirvožemio rūšies. Dirvono plėšimas ir žagrės arba plūgo naudojimas pamažu rengė žemdirbystės perversmą
– organinį dirvos tręšimą. Žemdirbiai patyrė, kad dirvos paviršiuje atsiradusias organines
medžiagas nebūtina deginti: jas galima pūdyti, nes puvenos didina derlių. Žoles, piktžoles,
ražienas naudinga išversti su šaknimis ir po velėna jas papūdyti, kad veistųsi bakterijos.
Organinėms medžiagoms supuvus arba tik papuvus, reikia jas išversti į paviršių, antrą
kartą ariant. Šitaip nuo dirvoninės žemdirbystės buvo pereinama prie pūdyminės, kurioje
svarbiausias darbo įrankis buvo žagrė , o trąša – mėšlas.
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Lydiminė žemdirbystės sistema mūsų teritorijoje dar labiau suklestėjo žalvario ir
geležies amžiuje, kai žmonės išmoko dirbti geležiniais kapliais ir ją purenti iš eglių viršūnių
padarytomis akėčiomis. Lydimams paruošti reikėjo labai daug darbo, todėl juos ruošdavo
kolektyviai visa patriarchalinė šeima (tokioje šeimoje kartu gyvendavo 2 – 3 kartų žmonės
– iš viso apie 40 asmenų). Tokia šeima kasmet apsėdavo 2,5 – 3 hektarus žemės. Lydimai
derlių duodavo 3 – 4 metus. Išnaudotas lydimas 40 – 50 metų būdavo nenaudojamas. Taip
šeimai priklausė 40 – 45 hektarai žemės. Gyventojų tankumas Lietuvoje galėjo būti 3
– 10 žmonių viename km2. Ilgainiui, didėjant žmonių skaičiui, tankiau apgyventose vietose pradėjo nebeužtekti dirbamų laukų, todėl nebebuvo galima palikti dirvonuoti lydimą
ilgą laiką. I – IV a. po Kr., žemę pradėjus arti vienanoragiais arklais, atsirado tobulesnė
žemdirbystės sistema, vadinamoji miškinė – dirvoninė. Viename lauke (lydime) javai
buvo sėjami 6 – 8 metus iš eilės, o kitas buvo paliekamas 8 – 12 metų dirvonuoti arba
užleidžiamas mišku. Iškirsti medžiai buvo naudojami kurui arba kaip statybine medžiaga.
Daugėjant gyventojų, kai kurios šeimos ėmė kurtis kalvų papėdėse, sudarydamos padrikas
gyvenvietes. IX – XII a., ėmus vartoti arklą su geležiniu noragu, žemės dirbimas pakito.
Arti pasidarė lengviau ir būdavo geriau suariama, todėl dirvą pakakdavo palikti dirvonuoti trumpiau. XII – XIII a. nuėmus derlių, dirva buvo paliekama dvejus metus pūdymu,
o trečiais metais žemdirbiai ją vėl išardavo ir apsėdavo. Tai pūdyminė žemdirbystė. Ariamoji žemė buvo išmėtyta tarp miškų nedideliais plotais ir padalyta į tris laukus, iš kurių
derlių kasmet duodavo tik vienas. Šeimai priklausė keli ar keliolika ariamosios žemės
sklypų, išsidėsčiusių tarp svetimų žemių, ganyklų ir miško. Vidutinis žemės valdos plotas turėjo būti toks, kad ūkis pajėgtų jį apdirbti viena žagre (apie 17 ha). Visa kita žemė
(ganyklos, miškai, vandenys), kuria nuo seno naudojosi žemdirbių bendruomenė, buvo jos
nuosavybė. Kuriantis feodalinei Lietuvos valstybei, kalvų gyvenvietės sutvirtinamos gynybiniais pylimais, grioviais, jose statomos didikų pilaitės. Jos buvo ne tik feodalų buveinės,
bet ir bendruomenės gynybiniai punktai. Stambūs žemvaldžiai geresnėse žemėse steigė
dvarus, aplink juos kūrėsi padrikos laukininkų gyvenvietės.
XV – XVI a. Lietuvoje sparčiai paplito poros jaučių traukiama žagrė, o artojo darbo
našumas dvigubai padidėjo. Todėl kai kuriuose sklypuose po rugių kitais metais buvo
pradėtas sėti vasarojus. Dirva, anksčiau davusi derlių kas treti metai, ėmė jį duoti dvejus
metus iš eilės. Pradėta sėti daugiau vasarinių javų. Arčiau namų žemė imta tręšti mėšlu.
XV a. tokios tręšiamos žemės buvo dar nedaug, tebevyravo primityvusis trilaukis.
XVI a. viduryje Lietuvoje buvo įvykdyta Valakų reforma; įvairiose vietose išmėtytos
žemės buvo sujungtos, o valstiečiai sukelti į kaimus. Apmatuota kaimo žemė būdavo padalinama į 3 sklypus. Kiekviename sklype valstietis gaudavo po rėžį. Viename iš sklypų būdavo
statomas gatvinis kaimas. Valstietis šio sklypo rėžyje statydavo trobesius (namas vienoje
kelio pusėje, ūkiniai pastatai – kitoje kelio pusėje). Gyvulius ganydavo viename iš sklypų,
kur buvo pūdymas. Javus nukirsti valstiečiai turėdavo vienu metu, kad sklype, kur buvo
pasėti javai, kaimas galėtų ganyti galvijus. Kai kuriais atvejais kaimas gaudavo (ypač prastose žemėse) užsienio sklypą, kur valstiečiai taip pat gaudavo po rėžį. Rėžyje buvo ne tik
ariama žemė, bet ir pievų, pelkučių, krūmų ir t.t. Valstiečio šeima paprastai gaudavo vieną
valaką žemės (apie 2l,8 ha). Ta žemė nesudarė vientiso masyvo: kiekviename kaimo ariamosios žemės lauke valakininkas turėdavo trečdalį dirbamos dirvos. Į pūdymą jis sėdavo
žiemkenčius, po žiemkenčių – vasarojų, o po vasarojaus vėl palikdavo pūdymą. Taip žemė
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buvo dirbama iki tol, kai kaimai pradėjo skirstytis į vienkiemius. Trilaukis buvo pirmoji
sėjomaina ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Atsirado vadinamieji gatviniai - rėžiniai
kaimai. Gyvenviečių sistemoje atsirado palivarkai – gamybiniai dvarų padaliniai.

2.2. Žemės valdymo ir naudojimo formavimasis
Nedideli genčių junginiai, gyvenantys toje pačioje teritorijoje, siejami giminystės ryšių,
bendrų tradicijų, vienodų laidojimo papročių, buvo gana pastovūs. Vis dažniau tekdavo
kautis su užpuolikais, ginti savo žemes ir turtą. Turtėjant bendruomenėms, tokie susirėmimai
darėsi vis dažnesni. Kūrėsi nedideli baltų genčių teritoriniai vienetai, kuriuos imta ilgainiui
vadinti žemėmis. Kiekviena jų turėjo savo karo vadus – kunigaikščius. Pirmųjų kunigaikščių
valdytos žemės nebuvo didelės.
Ilgainiui genčių ir žemių ribos pradėjo nesutapti. Kunigaikščiai didino žemių plotus,
prisijungdami ir kitų genčių žemes. Prieš susidarant vieningai Lietuvos valstybei, ėmė
vyrauti susiskirstymas žemėmis, o ne gentimis. Žemių ribos tapo svarbesnės negu genčių.
Kiekvienoje žemėje, be kunigaikščių, buvo ir daugiau kilmingųjų, kurie valdė
kaimus, pilis, jiems vėliau prigijo bajorų vardas. Bet bajorai valdė ne visus kaimus.
Kai kuriuose kaimuose gyvenę laisvieji žemdirbiai turėjo savo ūkius. Jie sudarydavo
bendruomenę, o tos bendruomenės buvo vadinamos lauku. Vėliau laukai buvo pradėti
vadinti valsčiais, o laukininkai – valstiečiais.
II tūkstantmečio pradžioje Lietuvoje išryškėjo turtinė nelygybė. Apie IV – V a. atsirado
turtingų genčių diduomenės ir karo vadų , iki V – VIII a. susiformavo visi baltų genčių
junginiai. Genties nuosavybė – pirmoji žemės nuosavybės forma. Turtingiausia vakarų baltų
sritimi tapo Prūsija. Išsiskyrė ir vakarų baltai, gyvenę Lietuvos pajūryje. Daugėjo gyventojų,
buvo apgyvendinamos naujos vietos, imta plačiau naudoti gyvulių jėgą, todėl bendruomenės
darbas pasidarė daug našesnis. V – VIII a. žmonės pradėjo kurtis arčiau dirbamų laukų, o
dauguma Lietuvos piliakalnių naudoti tik kaip laikinos slėptuvės pavojaus metu.
Pirmykštė bendruomeninė santvarka galutinai suiro X – XII a. Tuo laikotarpiu įvyko
didelių poslinkių žemdirbystėje. Padidėjo dirbamų laukų plotai, pagausėjo javų derliai.
Buvo pagamintos rankomis sukamos girnos, puodų žiedžiamasis ratas, imta statyti svirnus javų atsargoms laikyti. Pereita prie pūdyminės žemdirbystės ir trilaukės žemės dirbimo sistemos. Dėl esminių pakitimų gamyboje, formavosi ir nauji žmonių santykiai.
Susidarė ariamosios žemės šeiminė nuosavybė. Šeimos, praturtėjusios ir sukaupusios prie
būtino prasimaitinti, pridedamąjį produktą, ardė patriarchalinius gimininius santykius.
Praturtėjusios šeimos ėmė naudotis neturtingesniųjų šeimų ir įgytų belaisvių darbu. Šeimos
gyvenimo pagrindu tapo gamybos priemonių nuosavybė, nes ūkininkauti galėjo tik šeimos,
turėjusios gyvulių ir žemės ūkio įrankių. Todėl jos galėjo išplėsti ariamosios žemės plotus
ir dar labiau turtėti. Ariamoji žemė tapo paveldima jų nuosavybe. Nuosavybės santykiai
sudarė neturtingųjų išnaudojimo ir ekonominio pavergimo sąlygas. Turtinė nelygybė peraugo į socialinę nelygybę.
Paveldėtinės žemės atsirado pamažu nykstant kolektyvinei bendruomeninei ariamosios žemės nuosavybei, išliekant bendruomeniniams miškams, laukams, dykynėms ir pan.
Pamažu ariamosios žemės valdymas keičiamas atskira daline nuosavybe (žemėmis, pasidalytomis paveldėtinai); tokia nuosavybė palaipsniui verčiama iš pradžių paveldėtine valda,
o vėliau – tam tikrų šeimų privačia nuosavybe. Tai buvo pažanga, nors privati nuosavybė,
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palyginti su patriarchaline – bendruomenine, atvėrė daugiau galimybių žemvaldžių iniciatyvai. Bet šalia to, netekę bendruomenės paramos, dėl šeimų nelygybės, žemės ir darbo
nevienodumo, stichinių nelaimių, nederliaus ir panašių priežasčių žemvaldžiai lengvai
galėjo netekti savo ankstesnės visateisės turtinės ir visuomeninės padėties. Tokiu atveju jie
buvo priversti ieškoti laimingesnių kaimynų pagalbos. Kai žemę ir kitą turtą buvo lengva
parduoti, paveldėti, t.y. nusavinti, tai vieni turtėjo, o kiti skurdo.
Kai tik vienas laisvasis žemdirbys ekonomiškai sustiprėdavo tiek, kad pasisavindavo ne
tik darbo įrankius, gyvulius, bet ir kelių kaimynų žemes ir pradėdavo gauti iš jų pridedamąjį
produktą, įvykdavo tokio žemdirbio transformacija, jis virsdavo kilminguoju, būsimu feodalu, o jo naudai dirbę kaimynai – priklausomais žmonėmis, būsimais nelaisvais valstiečiais.
Taip formavosi laisva diduomenė ir priklausomi valstiečiai; valstiečiai, dar išsaugoję alodą
(visišką žemės nuosavybę), užėmė tarpinę padėtį, tačiau tik mažuma jų buvo prilyginta
kilmingiesiems, o dauguma palaipsniui virto priklausomais nuo kitų žemvaldžių. Formavosi svarbiausias feodalinės nuosavybės požymis – besikuriančios feodalų klasės žemės
monopolija. Šis ekonominis procesas vyko dar ikivalstybinėje visuomenėje, kurioje besiformuojanti diduomenė disponavo, suprantama, didesnėmis turto kaupimo galimybėmis ir
ateityje vieni pirmųjų įsitvirtino aukščiausiame visuomenės sluoksnyje.

3. FEODALINIO ŽEMĖS VALDYMO FORMAVIMASIS
XI – XII a. Lietuvos teritorijoje formavosi klasinė feodalinė visuomenė. Jos viršūnėje
buvo gentinės visuomenės vadai – kunigaikščiai, taip pat kiti žemvaldžiai feodalai ir
praturtėję bei naudojantys svetimą darbo jėgą lauko bendruomenės nariai. Palaipsniui
iš turtingesnių šeimų susiformavo Lietuvos bajorija. Jie statėsi pilis ir atskiras sodybas – kaimus. Čia gyveno bajorui (kaimo savininkui) priklausantys žmonės – šeimyna.
Šeimynai (šeimynykščiams) priskiriami vergai, visiškai šeimininko išlaikomi, neturintys
gamybos priemonių, dirbantys šeimininkui su jo inventoriumi. Kaimo žemėje gyveno ir
vadinamieji kaimynai. Jie dirbo bajoro naudai, tačiau turėjo gamybos priemonių ir maitinosi iš savo ūkio. Jie buvo ne vergai, bet ir ne laisvi žmonės. Nuskurdę ar prasiskolinę
jie gaudavo bajoro kaime žemės, bet prarasdavo laisvę. Didžiąją visuomenės dalį sudarė
laisvieji žemdirbiai – laukininkai. Jie gyveno vieno namo sodyboje arba kupetiniuose
kaimuose. Jų bendruomenės turėjo aiškias naudojamos žemės ribas. Dirbama žemė buvo
laikoma kiekvieno kiemo nuosavybe, o pievos, ganyklos, miškai ir vandenys buvo naudojami bendrai. Laukininkai teikė feodalams duoklę produktais, vėliau (XIV a.) – reguliarią
dešimtinę, o nuo XIV a. pabaigos – dėklą (tai pastovi duoklė grūdais ir šienu). Nuo XIII
– XIV a. mokesčiai buvo imami ir nuo žagrės – žemės ploto vieneto, atitinkančio vieno
valstiečio kiemo žemę.
Bajoro kaimas su žeme buvo jo paveldima nuosavybė – tėvonija. Susidarius, feodalų
tėvonijoms ir didėjant prieštaravimams bendruomenių viduje, neišvengiamai vietoje
genčių sąjungų kūrėsi teritoriniai junginiai. Jų ribos toli gražu ne visada sutapdavo su
genties žemių ribomis. Didžiausia ir svarbiausia buvo Lietuvos žemė (siaurąja prasme)
Nemuno ir Neries tarpupyje. Iš rytų į vakarus tęsėsi Nalšia, Deltuva, Upytė, nedidelė Neries žemė. Dešiniųjų Nemuno žemupio intakų upyne plytėjo Žemaitija, kurioje tebesitęsė
intensyvūs etniniai procesai. XIII a. šaltiniai mini Karšuvą, Knituvą, Medininkų, Raseinių,
Ariogalos, Laukuvos žemes, Žemaitijai priskirtiną Šiaulių žemę. Šios žemės dar nebuvo
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tikri valstybiniai junginiai, jose nebuvo nuolatinių valdymo organų, tačiau jų atsiradimas
rodė, kad bręsta Lietuvos vienijimasis. Žemių ribos nebuvo aiškios, nes tarp žemių tebebuvo negyvenamų teritorijų. Spėjama, kad lietuvių genčių žemėse (arti 80 tūkst. km2), kuriantis valstybei, galėjo gyventi per 300 000 gyventojų, jų tankumas – 4 – 5 žmonės km2.
Lietuvos valstybės susidarymo pradžia laikoma XIII a. trečiasis dešimtmetis, kai
vyriausiasis kunigaikštis Mindaugas išplėtė Lietuvos kunigaikštystę. Paprastai valstybė
susikuria iš tam tikroje teritorijoje gyvenančių vienos tautos žmonių, kuriuos jungia bendra istorija, ūkio raida, medžiaginė ir dvasinė kultūra. Žemdirbių kraštuose valstybė atsiranda, kai visuomenė jau susiskirsčiusi pagal profesijas į žemdirbius, amatininkus, karius
ir kitas grupes ir yra pasiekusi tam tikrą tautinį sąmoningumą.
Apie l240 m. Mindaugas jau buvo suvienytos Lietuvos valdovas. Išnykus Lietuvoje
žemių kunigaikščiams, keitėsi krašto valdymas. Laukų bendruomenės imamos vadinti
valsčiais, o jų gyventojai – valsčionimis. Į valsčius buvo skiriami tijūnai, o į žemių pilis
– didžiojo kunigaikščio sūnūs arba karvedžiai, kurie imti vadinti vaivadomis (slaviškai)
arba kaštelionais (lotyniškai). Centralizavus valdžią, žuvusių arba išvykusių kunigaikščių
tėvonijos ir valdos (laukininkų bendruomenės) atiteko didžiajam kunigaikščiui ir sudarė jo
domeną. Didysis kunigaikštis tapo nominalus visos žemės savininkas. Visos nukariautos
žemės taip pat ėjo jo jurisdikcijon.
Privilegijuotiesiems žemvaldžiams konsoliduojantis į vieną feodalinį luomą, išliko
pirminė turtinė nelygybė jo grupėse (nedidelės valdos iš keleto valstiečių kiemų arba
vidutinių didikų valdos iš kaimų). Pačią didžiausią grupę, kaip ir kadaise, tik dabar jau tik
valstybei sankcionuojant, sudarė smulki tarnybinė bajorija. Toliau ėjo stambioji tarnybinė
bajorija ir kunigaikščiai. Visą hierarchiją užbaigdavo pati turtingiausia luomo dalis –
valdančioji didžiųjų kunigaikščių dinastija. Žemė ir politinė valdžia priklausė privilegijuotiesiems, išlaikyti luominę monopoliją padėjo išsiplėtęs valstybinis aparatas.

3.1. Žemės nuosavybės privilegijos
Lietuvoje iki krikščionybės nebuvo jokių rašytų įstatymų: viskas priklausydavo
nuo valdovo valios. Kitose Europos valstybėse taip pat nebuvo visuotinų įstatymų, bet
kiekviena valstybės sritis, luomas ir atskiros šeimos turėdavo dokumentų, kuriose būdavo
surašytos jų teisės. Tai buvo vadinamosios privilegijos. Lietuvoje, įvedus krikščionybę,
Jogaila taip pat paskelbė raštu 3 privilegijas – steigiamos Vilniaus vyskupystės vyskupui, Vilniaus miestiečiams ir Lietuvos bajorams katalikams. Jose buvo pateikta LDK
visuomenės naujos raidos programa.
Krikščionybės įvedimu vadiname lietuvių krikštą: aukštaičių – 1387 m. ir žemaičių
– 1413 m.
Vakarų Europos pasaulietiniai ir bažnytiniai feodalai, priėję žemdirbių išnaudojimo
ribą, ėmė ieškoti praturtėjimo šaltinių – užvaldyti kitas, būtent nekrikščioniškas musulmonų
ir pagonių šalis. Jie iškėlė kryžiaus žygių idėją, pagrįstą tikėjimu, kad žemė su visais gamtos turtais esanti dievo dovana, kad ja neteisėtai naudojasi krikščionybės ir dievo priešai
ir dėl to krikščionims tenka skursti. Teisėtu gamtos turtų naudotoju buvo laikomas tas ,
kuriam žemė su ją dirbančiais žmonėmis krikščionių dievo vardu yra dovanota. Todėl
popiežius ir imperatorius ne kartą skelbė, jog Lietuvą dovanoja kryžiuočių ordinui.
Krikštyti pagonis tuomet reiškė steigti bažnytinę žemėvaldą su vyskupystėmis ir parapijo-
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mis kaip praturtėjimo ir valdymo priemonę su visomis materialinio ir dvasinio poveikio
institucijomis.
Pirmasis Lietuvos valdovas Mindaugas 1251 m. krikštijosi. Lietuvos vyskupu
popiežius paskyrė kryžiuočių ordino kunigą Kristijoną. Mindaugas, pripažintas karaliumi,
padovanojo jam Žemaitijos dalį, kuri žemės plotu prilygo nemažai kunigaikštystei. Dovanotos žemės gyventojai nepasidavė naujam krikščionių kunigaikščiui. Vyskupas Kristijonas prašė Ordiną ginti jį nuo nepaklusnių žemaičių, ir Mindaugas už žadamą pagalbą užrašė
Ordinui antrąją Žemaitijos dalį. Teisių į dovanotas žemes stojo ginti Ordinas ir popiežius
Aleksandras IV, 1256 m. paskelbęs kryžiaus žygį prieš nepaklusniuosius žemaičius.
Mindaugui, kaip lietuvių valstybės valdovui, nebeliko kitos išeities, kaip atsimesti nuo
krikščionybės ir duotus vyskupui ir Ordinui raštus laikyti negaliojančius. Gediminas ketino įtikinti popiežių ir Vakarų Europos valstybių valdovus, kad Lietuvai krikščionybė
reikalinga, bet Ordinui rūpėjo ne jos platinimas, o užkariavimas žemės, turinčios savo valdovus, bajorus, nelaisvus žmones ir valstiečius. Lietuvos didiesiems kunigaikščiams, kaip
ir kitiems feodaliniams monarchams, krikščionybė su savo bažnytine organizacija buvo
reikalinga valstybinei ir teisinei santvarkai stiprinti.
Lietuvių karo su kryžiuočiais pagrindas buvo ne religinis, o socialinis ir politinis.
Socialinę krikšto reikšmę atskleidžia 1387 m. Jogailos, jau kaip Lenkijos karaliaus, paskelbti trys teisiniai aktai. Pagrindinis krikščionybės įvedimo aktas buvo Vilniaus vyskupo
privilegija. Ja buvo įsteigta bažnytinė žemėvalda. Vyskupas gavo dalį Vilniaus miesto,
Tauragnų pilį su valsčiumi, Labanoro ir Molėtų dvarus, Verkių ir Bokšto valsčius. Valstybės
valdžia atsisakė tų žemių, gamtos turtų , pajamų ir bet kokių teisių į tos bažnytinės valdos
gyventojus. Atsisakė net jų karinės tarnybos. Teismą ir administraciją toje valdoje perėmė
vyskupas ir jo kapitulos nariai, atvykę iš Lenkijos.
Antroji krikšto privilegija skirta Vilniaus miestiečiams. Vilniui suteikiama Magdeburgo teisė. Tai Vokietijos miestiečių teisių rinkinys, kuriame reglamentuojami turtiniai
santykiai, amatai ir prekyba. Pagal ją miestas turėjo tvarkytis sudaręs savo valdybą ir
atskirą nuo bajorų teismą.
Trečioji privilegija, ne mažesnės reikšmės už pirmąją, buvo skirta krikštą priėmusiems
bajorams. Jogaila jiems perleido ir dovanojo „pilną ir visokeriopą teisę valdyti, laikyti,
naudotis, parduoti, perleisti, pakeisti, duoti, dovanoti ir laisvai vartoti pagal savo laisvą
valią ir norą pilis, valsčius, kaimus ir namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, kaip
panašiomis teisėmis naudojasi ir kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos karalystės žemėse“.
Jis davė teisę nevaržomai leisti už vyrų savo dukteris bei anūkes ir nustatė, kaip turtą
paveldi našlės, jeigu jos teka antrą kartą. Ši privilegija skelbė, kad krikštą priėmusių bajorų
žemės nuosavybė yra teisėta ir neliečiama.
Valstiečiai gyveno iš savo tėvų paveldėtuose ūkiuose. Jie taip pat buvo krikštijami, tačiau
apie juos pačius arba jų žemę aktuose nė neužsimenama. Jiems Jogaila nedavė privilegijos
ir nepripažino jų žemėvaldos neliečiama nuosavybe. Apie juos kalba kiti su krikščionybės
įvedimu susiję valdovų aktai. Krikštas valstiečiams reiškė dvigubą prievolių naštą.

3.2. Bažnytinė žemėvalda
Krikštas turėjo tarptautinę reikšmę – popiežiaus ir imperatoriaus vardu LDK buvo
pripažįstama krikščioniška, taigi ir teisėta valstybe. Priimant katalikų tikėjimą, buvo
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būtina perkelti Bažnyčios institucijas. To nebuvo galima padaryti nekuriant bažnytinės
žemėvaldos. Tai buvo atlikta Vilniaus vyskupijos ir pirmųjų parapijų fundavimo aktais.
Lietuvoje atsirado bažnytinė žemėvalda. Jau 1387 m. buvo įsteigta Vilniaus vyskupystė,
1421 m. – Žemaitijos (Medininkų) vyskupystė. Vilniaus vyskupas iš didžiojo kunigaikščio
gavo dalį Vilniaus miesto, Tauragnų pilį su valsčiumi, Labanoro ir Molėtų dvarus, Verkių
bei Bokštų valsčius. Šias valdas sudarė 50 – 60 kaimų. Taip valdovo aktu iš didžiojo
kunigaikščio žemių fondo buvo sukurta pirmoji Lietuvoje stambi latifundija, kurios dydis
pranoko bet kurio stambiausio to meto žemvaldžio valdas. Žemės valdomis bei kitaip materialiai buvo aprūpintos ir steigiamos bažnyčios. Bažnyčios žemės bei jose gyvenantys
valstiečiai buvo atleisti nuo visų prievolių, taip pat mokesčių valdovui bei apsaugoti nuo
pasaulietinės valdžios kišimosi į teismo ir administracijos reikalus.
Taigi jau pirmaisiais krikšto priėmimo metais Lietuvos katalikų bažnyčia buvo ne tik
gerai aprūpinta materialiai, bet jai suteiktas ekonominis ir teisminis imunitetas valstybėje.
Šia prasme ji susilygino su Lietuvą krikštijusia Lenkijos bažnyčia, kuri keletą šimtų metų
siekė įtvirtinti imuniteto teises.
1389 m. Jogaila leido Vilniaus vyskupui skirti iš didžiojo kunigaikščio žemių visoje Lietuvoje valdas naujai kuriamoms bažnyčioms. Parapijos buvo steigiamos tijūnysčių
(tai yra vieno ar kelių valsčių) ribose. Kiekvienai bažnyčiai iš valstybinių žemių buvo
skiriama po 2 žagres (apie 30 ha) žemės. Bažnyčioms vieta buvo parenkama arčiau pilių
ar sausumos ir vandens kelių sankryžų. 1413 m. tuojau po krikšto steigdamas Žemaitijoje
bažnyčias, Jogaila neapdovanojo jų žemėmis su valstiečiais, tik skyrė išlaikymą pinigais
ir žemės ūkio produktais. Jis vengė žemdirbių pasipriešinimo, kurį patyrė Aukštaitijoje
steigdamas Vilniaus vyskupystę. Žemaičių vyskupas žemėmis ir valstiečiais buvo apdovanotas praėjus trejiems metams (1421) po sukilimo nuslopinimo. Žemaitijoje l417 m. buvo
Viduklės, Kaltinėnų, Kelmės, Raseinių, Ariogalos, Kražių ir Veliuonos parapijos. Vėliau
prie parapinių bažnyčių, kaip ir prie stambių dvarų, formavosi miesteliai.
Bažnyčių žemėvaldos buvo labai stambios: 1539 m. Vilniaus vyskupystė valdė
9 valsčius su miesteliais Lietuvoje (Verkius, Šešuolius, Molėtus, Kuktiškes, Labanorą,
Tauragnus, Salaką, Zarasus, Medininkus) ir 20 valsčių Baltarusijoje. LDK kariuomenės
surašymo duomenimis Vilniaus vyskupui priklausė 1888 valstiečių tarnybos (kiemai),
Lucko vyskupui – 976, Žemaičių (Medininkų) vyskupui – 632. 1528 m. Vilniaus vyskupas iš savo dvarų pristatydavo 236 karius raitelius, o Žemaičių (Medininkų) – 79. Tuomet
vienas karys buvo statomas nuo 8 valstiečių tarnybų. Tuo metu Vilniaus vaivada Albertas
Goštautas statė 466 raitelius, o Trakų vaivada Rusios žemių kunigaikštis Konstantinas
Ostrogiškis – 426. Tai buvo turtingiausi LDK feodalai.
Gamybiniai santykiai bažnytinėse žemėse buvo panašūs į seniūnijų. Tų žemių dvarai ir valsčiai buvo atiduodami valdyti vyskupams ir klebonams iki jų mirties, be teisės
kam nors perduoti arba dovanoti. Šių žemių plotai galėjo tik didėti ir sparčiai didėjo iš
kunigaikščių ir ponų malonės. Jos buvo paveldimos ne pagal giminystę, bet pagal pareigas.
Todėl dažnas bažnyčios hierarchas spaudė valstiečius, nes gaunamą iš valdos turtą galėjo
laikyti jau privačiu, galėjo už jį pirkti dvarą ir perleisti jį kada norėjo ir kam norėjo.
Bažnytinės žemės buvo laisvos nuo karo ar kitokios valstybinės prievolės. Ne tik
vyskupai, bet ir klebonai patys bažnytinėse valdose negyveno ir neūkininkavo, nes turėjo
ūkvedžius.
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1398 m. Vilniaus vyskupas Andrius buvo pavedęs kapitulai bausti bažnytinėmis
bausmėmis tuos, kurie vengs duoti dešimtinę. Savo valdose bažnytiniai žemvaldžiai galėjo
imti iš valstiečių visa, ką pajėgė išreikalauti, ir dešimtinę. Valstybinėse žemėse bažnyčios
dešimtinę gaudavo iš didžiojo kunigaikščio dvarų.
Bažnyčia feodalinėje Lietuvoje buvo stambus žemvaldys. Vyskupų katedros, vienuolynai, katalikų ir stačiatikių dvasininkai turėjo didelius žemės plotus nuosavybės teise. Tie
plotai nuolat didėjo, nes didysis kunigaikštis ir ponai jiems duodavo žemių papildomai. Be
to, dvasiškiai feodalai skolindavosi pinigų ir gaudavo žemę įkaitu. Dvasininkų dvarai buvo
privilegijuoti, t.y. atleisti nuo valstybinių mokesčių ir prievolių. Dvasininkams nereikėjo
atlikti ir karo tarnybos. Jie turėjo savo teismą, teisę ir gaudavo dešimtinę iš visų privatinių
žemių. Aukštieji dvasininkai turėjo didelę įtaką visai feodalų klasei. Visos privilegijos
bajorams pirmiausia mini vyskupus, prelatus, o po jų kunigaikščius ir ponus. Bažnyčių
valdų imunitetas silpnino valstybę ekonomiškai ir politiškai. Pabėgusių iš vyskupų valdų
valstiečių ieškojo valstybės pareigūnai ir, vadovaudamiesi didžiojo kunigaikščio raštu,
juos grąžindavo. Pasauliečiai feodalai tokios pagalbos negaudavo.

3.3. Žemės nuosavybės privilegijos bajorams
Bažnyčios nuosavybės įforminimas natūraliai kėlė bajorų nuosavybės teisinio
įforminimo poreikį, ką ir atliko 1387 m. Jogailos privilegija. Ji nusakė šios žemėvaldos
vasalinį pobūdį, už karo tarnybą garantuodama tėvoninį valdymą. Tuo lietuvių bajorų
alodinės nuosavybės pagrindu susidariusi žemėvalda gavo feodalinės leno teisės sankciją.
Tai buvo pirmas ir svarbiausias žingsnis suteikiant socialiniam Lietuvos elitui europinę
feodalinės nuosavybės formą.
XIII a. Lietuvoje buvo trijų rūšių žemės nuosavybė. Didžiojo kunigaikščio valdos,
didikų tėvonijos ir laisvųjų valstiečių žemė. Didikai, vis labiau pajungdami valstiečius,
konsolidavosi į luomą. Dėl turtinės nelygybės susidarė feodalų luomų grupės. Gausiausia
buvo smulkiųjų tarnybinių bajorų grupė. Ją papildydavo didžiojo kunigaikščio pakelti į bajorus turtingesni laisvieji valstiečiai. Pačioje viršūnėje buvo didžiojo kunigaikščio dinastijos grupė. Bajorai, naudodamiesi valstybės aparatu, laikė savo rankose žemės nuosavybę
ir politinę valdžią. Kunigaikščių kariuomenę ir administraciją sudarė bajorai. Jie privalėjo
nuo savo dvarų atlikti kunigaikščiui karo tarnybą ir kitas prievoles: statyti bei taisyti pilis. Bajorų žmonės turėjo mokėti didžiajam kunigaikščiui duokles. Už tarnybą didžiajam
kunigaikščiui bajorai gaudavo valdyti sričių ir valsčių. Tarnaudami jie stiprėjo ekonomiškai
ir politiškai. Pamažu vyko feodalinis skaidymasis. Didžiojo kunigaikščio vasalai ir bajorų
viršūnės gaudavo žemių su teise valdyti iki gyvos galvos. Tėvoninė bajorų žemėvalda dar
tik formavosi. Tai beneficija (lot. beneficium – geradarybė) - žemės valda be paveldėjimo
teisės, suteikta už tam tikrą tarnybą, dažniausiai karinę, su teise imti prievoles iš valstiečių.
Išsivysčius feodaliniams santykiams, beneficijos pasidarė paveldimos ir pavirto lenais arba
feodais (lot. feodum- dvaras, turtas). Paveldima dirbamos žemės nuosavybė – alodas (vok.
al. – visiškai, pilnai, od – nuosavybė). Visiškai susiformavęs alodas ir paveldimos žemės
valdymas juridiškai buvo įformintas tik l387 m. privilegija katalikams.
XIV a. pabaigoje jau buvo trys feodalų grupės: kunigaikščiai, ponai bajorai ir tarnybiniai bajorai. Ponai skyrėsi nuo kitų bajorų tuo, kad jie buvo ne tik stambūs imunitetą
turintys feodalai, bet ir aukšti valstybės valdininkai. Juos galėjo teisti tik didysis kunigaikštis

26

ir Ponų tarybos teismas. Vidutinieji ir smulkieji bajorai neturėjo aukštų postų ir visiško
imuniteto. Juos teisė didžiojo kunigaikščio vietininkai ponai. Kad žemė pasiliktų didžiojo
kunigaikščio žinioje, bajorai negalėjo jos įkeisti ponams bajorams.
Lenkijos feodalai po 1385 m. Krėvos unijos baiminosi, kad Lietuvos didysis
kunigaikštis, tapęs Lenkijos karaliumi ir remdamasis Lietuvos bajorais, nepaverstų jų savo
tarnais. Jie nutarė suteikti Lietuvos bajorams tokias pačias privilegijas, kokias turėjo Lenkijos bajorai ir padaryti savo sąjungininkais. Tai buvo padaryta suteikiant Lietuvos bajorams
teises, kurios išdėstytos 1387 m. Jogailos privilegijoje, l413 m. Jogailos ir Vytauto privilegijoje ir l432 m. Jogailos privilegijoje. Nuo 1413 iki 1588 m. buvo išduota net 14 privilegijų,
kuriomis didysis kunigaikštis atsisakė kėsintis į bajorų žemės paveldėjimo teisę.
1387 m. privilegija suteikta Jogailos, dalyvaujant keliems Lietuvos kunigaikščiams
ir daugeliui aukštų Lenkijos bajorų. Joje sakoma, kad bajorai katalikai savo paveldėtus
dvarus ir pilis gali valdyti ir tvarkyti tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir Lenkijos bajorai.
Šia privilegija bajoro turtas, žemė ir ją dirbantys žmonės pripažįstami tėvonija, privačia
nuosavybe, kuria galima disponuoti. Bajoro prievolė paliekama ta pati – dalyvauti karo
žygiuose. Jie atleidžiami nuo bet kokių darbų, išskyrus naujų pilių statybos bei senųjų pilių
remonto. Karo tarnybą bajorai turėjo atlikti savo lėšomis. Privilegijos pradžioje pasakyta,
kad ji skiriama krikštą priėmusiems bajorams, arba kariams, o kariu laikomas tik einantis
kariauti, o ne dalyvaujantis gynyboje vyras. Drauge su bajorais prie karių buvo priskiriami
ir „gerieji žmonės“ (tarpinis sluoksnis tarp valstiečių ir bajorų).
1413 m. Horodlės privilegija buvo savotiškas unijos aktas. Bažnyčiai suteiktos tokios pačios privilegijos kaip ir Lenkijoje. Lietuvos bajorai, gavę Lenkijos bajorų herbus,
naudojosi privilegijomis ir laisvėmis kaip ir Lenkijos bajorai. Patvirtintos bajorų teisės į
jų paveldėtus turtus ir turtus, gautus pagal didžiojo kunigaikščio raštus, tačiau perleisti
juos galėjo tik didžiojo kunigaikščio leidimu. Leninių santykių įtvirtinimas skatino karo
prievolininkų žemėvaldos išsiskyrimą ir plitimą, ką aiškiai rodė veldamų (asmeniškai
priklausomų ūkininkų) atsiradimas ir beneficijų įforminimas šioje privilegijoje.Taip pat
bajorai nebuvo atleisti nuo pilių statymo, karo tarnybos ir duoklių pagal senus papročius.
Trečia privilegija 1432 m. duota Jogailos, dalyvaujant daugeliui lenkų ponų ir sutinkant didžiajam kunigaikščiui Žygimantui. Joje patvirtinamos bajorų teisės į nuosavybę bei
prievolės. Bajorų privilegijas šį kartą gavo ir stačiatikių tikybos bajorai. (Baltarusijos ir
Ukrainos bajorams lietuviai bajorai žadėjo suteikti gautus iš lenkų bajorų herbus. Lietuvos
bajorai pradėjo naudoti herbus raštams antspauduoti vietoje parašo). Norėdami perleisti
žemę, bajorai turėjo gauti didžiojo kunigaikščio leidimą. Tai buvo susiję su karo tarnyba,
kurią bajorai atliko savo lėšomis. Bajoras, netekęs žemės ir priklausomų žmonių, būtų
neįstengęs atlikti karo tarnybos.
1434 m. didysis kunigaikštis Žygimantas I suteikė bajorams privilegiją, nedalyvaujant lenkams. Tokias pačias teises gavo bajorai katalikai ir stačiatikiai. Jie turėjo teisę
paveldėtą turtą parduoti, iškeisti, kitaip perleisti, tačiau perleidimo aktai turėjo būti
sudaromi prie didžiojo kunigaikščio arba jo pareigūnų akivaizdoje. Bajorai buvo atleisti
nuo dėklos didžiajam kunigaikščiui, jų žmonės nuo kitų darbų, išskyrus valstybės pilių
statybą, jų remontą ir karo tarnybą. Privilegija sustiprino bajorų padėtį, nes užfiksavo
esminį veldamų duodamos rentos (dėklos) perėjimą bajorams. Suteikta teisė paveldėti
savo bevaikių brolių žemes.
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Dar platesnę privilegijuotą bajorų padėtį įtvirtino 1447 m. Kazimiero privilegija.
Lietuvos bajorai gavo šią privilegiją todėl, kad sutiko išleisti Kazimierą į Lenkijos karaliaus sostą. Ši privilegija buvo bajorų ir didžiojo kunigaikščio sutartis, kuria bajorai plačiai
patenkino savo poreikius. Joje patvirtinamos jau turimos bajorų teisės. Pabrėžta bajorų
teisė laisvai disponuoti visais turtais, tačiau perleidimas turėjo būti įforminamas prie
kunigaikščio arba jo pareigūno.
Bajorų veldamai (perduoti valstiečių ūkiai bajorui) ir kiti valdiniai atleisti nuo
prievolių didžiajam kunigaikščiui, t.y. nuo sidabrinės, dėklų ir kitų darbų. Šis atleidimas
nebuvo taikomas Kazimiero duotiems bajorams valdiniams.Jie nebuvo atleisti nuo naujų
pilių statymo ir senų pilių remonto darbų. Taip pat nuo rinkliavų, naujų tiltų statymo
ir senų pilių remonto, kelių tiesimo. Taigi bajorų valstiečiai buvo atleisti nuo prievolių
didžiojo kunigaikščio dvarams, o ne nuo prievolių valstybei. Didysis kunigaikštis ir jo
valdininkai pasižadėjo nepriimti nuo bajorų pabėgusių valstiečių ir vergų, tačiau ir bajorai
neturėjo teisės priimti pabėgusių didžiojo kunigaikščio žmonių. Teismo teisės bajorams
suteikimas, pabėgusių valstiečių grąžinimo teisė ir jų žmonių atleidimas nuo mokesčių ir
prievolių didžiojo kunigaikščio dvarams buvo juridinis baudžiavos pagrindas.
Lietuvos didysis kunigaikštis, kartu Lenkijos karalius įsipareigojo nemažinti Lietuvos teritorijos ir neskirti svetimšalių vietininkais ar kitais pareigūnais. Privilegija buvo
juridinis bajorų savarankiškumo pagrindas, nes pripažino bajorų valdų teisinį imunitetą.
Taip iki XV a. vidurio susikūrė stambioji feodalinė žemėvalda su savo teisiniu statusu.
Visai Vidurio Europai būdinga feodalinių nuosavybės santykių raida, vėlavusi Lietuvoje,
iš esmės šį atotrūkį čia išlygino.
1492 m. Aleksandras išrinkimo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu proga davė bajorams
privilegiją. Ši privilegija buvo sutartis su ponais bajorais. Jo patvirtinti Kazimiero 1447
m. privilegijos straipsniai, praplėsta paveldėjimo teisė moterims. Leninė žemė (valstybės
žemė, duota bajorams) čia buvo garantuojama tik „iki gyvos galvos“, „iki karinės tarnybos
pabaigos“, „iki monarcho valios“ ir labai retai „visiems laikams“. Ir tėvonijos perleidimas
į svetimas rankas – jau bebuvo galima tik monarchui leidus. Be ponų patarimo didysis
kunigaikštis negalėjo keisti valdininkų ir skirti naujų, negalėjo sumažinti vietininkų ir kitų
valdininkų pajamų. (Buvo sudaryta Ponų taryba). Neturėjo teisės paprastų žmonių pakelti į
bajorus. Ponai pasidarė savarankiški ekonomiškai ir politiškai ir siekė paimti į savo rankas
valstybės valdymą. Uždraudimas ne bajorui užimti valstybinį postą sudarė bajorų luomo
susiformavimo pagrindą. Nuo l492 m. privilegijos didysis kunigaikštis buvo įpareigotas
neskelbti karo, nevesti derybų su svetimomis valstybėmis, neleisti naujų įstatymų, nedalyti aukštųjų valstybės vietų ir nenaudoti valstybės lėšų be Ponų tarybos pritarimo; tai
sumažino didžiojo Lietuvos kunigaikščio teises aukštosios bajorijos, arba didikų naudai.
Bajorija stengėsi teisiškai garantuoti ne tik savo politinę galią valstybėje, bet dalyvaudama valstybės administracijoje, norėdama apsaugoti ir savo ekonominę naudą. Ir
bajorų valstybinė tarnyba priklausė jau nebe nuo didžiojo kunigaikščio malonės bajorui,
bet nuo bajoro iškilimo tarp bajorų. Tapę savarankiški ekonomiškai ir tapdami savarankiški
politiškai, bajorai, tai yra bajorų diduomenė, galėjo nebevaržomi siekti paimti į savo rankas
visą valstybės reikalų tvarkymą.
1506 m. privilegija, duota Žygimanto Senojo, dar kartą patvirtino ir sunormino Ponų
tarybos teises dalyvauti valdant Lietuvos valstybę. Ta proga dar kartą buvo patvirtintos
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visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės ir laisvės. Taip bajorų privilegijos didino
jų teises trejopa linkme: buvo nustatomos bajorų teisės į jų žemes, garantuojama bajorų
asmens laisvė ir plečiamos jų politinės teisės. XVI a. pradžioje ėmė funkcionuoti visai
bajorijai atstovaujantis seimas, 1564 –1566 m. gavęs įstatymų leidimo prerogatyvą.
Tačiau eiliniai bajorai ilgai negavo vasaliteto laisvo pasirinkimo teisės; dovanodamas
stambiems žemvaldžiams žemes, didysis kunigaikštis jų neišskirdavo, o tai neretai tapdavo
jų „nubajorinimo“ priežastimi. Žygimanto I 1529 m. privilegija pagaliau garantavo, kad gyvenantys dovanojamoje apygardoje bajorai išliks tiesioginiai didžiojo kunigaikščio valdiniai. Greta stambiųjų žemvaldžių susiklostė tam tikras vidutinių bajorų sluoksnis, pajėgiantis
išrengti į karo tarnybą pakankamai gerai ginkluotus raitelius. Taip atsirado valstiečių ūkių
išlaikoma riterių žemėvalda. Šią būklę užfiksavo 1528 m. kariuomenės surašymas.
Stambioji feodalinė žemėvalda klostėsi vien privačiu pagrindu, bet ir čia susidarė
valdovinio tipo valdos su didikams priklausančia bajorija ir miestais. Kai kurie tokių valdų
savininkai iš Vokietijos (Šv. Romos) imperatoriaus išsirūpino kunigaikščių (Radvilos)
arba grafų (Goštautai, Chodkevičiai) titulus (juos turėjo patvirtinti didysis kunigaikštis).
Tokie didikai karo tarnybą atlikdavo su savo būriais (vėliavomis), t.y. ir Lietuvoje susikūrė
vėliavinių ponų institutas, kaip Lenkijoje ir Čekijoje.
Visos privilegijomis įsigytos bajorų teisės buvo įtrauktos į l529 m. Lietuvos Statutą.
Taip pat ir vėliau bajorų privilegijos buvo plečiamos. 1551 m. privilegija Žygimantas Augustas visiškai sulygino stačiatikių bajorus su katalikais. 1564 – 1566 m. įvykdžius Lietuvos administracijos bei teismų reformas, kuriomis buvo įsteigti bajorų luominiai teismai ir
seimeliai, l566 m. buvo perredaguotas Lietuvos Statutas, neužmirštant įtraukti visų bajorų
teisių. Dar labiau jų laisvės buvo išplėstos l572 –1573 m.
Plačiausiai bajorų privilegijomis įgytos asmens, turto ir politinės teisės ir laisvės buvo
suformuluotos III Lietuvos Statuto laidoje l588 m. ir išliko iki valstybės žlugimo XVIII
a. pabaigoje, vis dar kiek papildomos įvairiomis XVII – XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos
bendrųjų seimų konstitucijomis.

3.4. Veldamai (valstiečių atidavimas bajorams)
Feodalinės žemės nuosavybės įtvirtinimas keitė ir feodalų klasės santykius. Bajorų
sūnūs, gaunantys už karinę tarnybą iš didžiojo kunigaikščio atlyginimą maistu, drabužiais
ir iš dalies pinigais, tuo nesitenkino ir siekė tapti žemvaldžiais, turinčiais valstiečių. Iš
tėvų paveldėti kaimai buvo nedideli, dalytis jų nebuvo kaip. Toks bajorų siekimas nesikirto
su didžiojo kunigaikščio interesais. Didžiajam kunigaikščiui sudėtingiau buvo surinkti iš
valstiečių grūdus, medų, kailius, pinigus, pirkti drabužius, aprangą ir dalyti visa tai kariams,
negu duoti jiems atlyginimo už tarnybą po keletą valstiečių. Kol valstiečių prievolių dydis
buvo neapibrėžtas ir kol už prievolių atlikimą atsakė ne kiekvienas dūmas atskirai, o visas
sodžius, laukas ar valsčius bendrai, tol atiduoti atskirą valstietį su jo ūkiu buvo neparanku.
Lietuvos padėtis LDK po krikšto 1387 m. žymiai pasikeitė. Jos, kaip pagrindinės
didžiojo kunigaikščio ūkinės ir karinės atramos, reikšmė sumažėjo. Ji liko suskaldyta,
o kai kurių Rusios žemių, įėjusių į LDK sudėtį, kunigaikščiai atsisakė paklusti Jogailai,
kaip Lenkijos karaliui. Prieš juos reikėjo panaudoti jėgą, kurios pagrindą sudarė Lietuvos bajorai. Jogaila ir jo brolis Skirgaila ėmė dovanoti bajorams valstiečius kaip atpildą
už karinę tarnybą. Bajorui dovanotas valstietis imamas vadinti veldamu. Dovanojimais
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ypač pasinaudojo Vytautas. Atgavęs tėvo Kęstučio Trakų kunigaikštystę ir tapęs didžiuoju
kunigaikščiu, jis ėmė stelbti kunigaikščius ir į jų vietą skirti vietininkus bei vaivadas iš
Lietuvos bajorų, juos apdovanodamas veldamais ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje. Iš
didžiojo kunigaikščio dovanotų žemių išaugo bajorų latifundijos. Šitaip jau XV a. atsirado
Trakų vaivadų Goštautų, žemaičių seniūnų Kęsgailų, Vilniaus ir Žemaičių vyskupų bei
kapitulų, kitų feodalų stambios valdos. Tačiau išdalijęs valstybės žemes bajorams, didysis
kunigaikštis pats tapo nuo jų priklausomas.
Veldamas - tai ne atskiras asmuo, o valstiečio ūkis, t.y. valstiečio šeima, jo naudojama
žemė, darbiniai gyvuliai ir kitoks turtas. Veldamo atidavimas visų pirma reiškė valstiečio
valdymo pakeitimą – perdavimą iš tijūno bajorui. Gaudamas veldamą, bajoras perimdavo tas
pajamas, kurias gaudavo valsčiaus tijūnas iš „dūmo“ ir teisę veldamą valdyti, teisti. Tačiau
bajoras negalėjo be didžiojo kunigaikščio sutikimo veldamą kitam perleisti. Negalėjo taip
pat atimti iš jo žemės, gyvulių ir paversti jį patį arba jo šeimos narius šeimyniškiais, nes
buvo daroma veldamų apskaita. Tarp veldamo ir kaimyno tebuvo toks skirtumas, kad veldamas naudojosi savo žeme, o kaimynui tebuvo duodama naudotis dvaro žeme laikinai. Be
to, kaimyno žmona, vaikai buvo priklausomi nuo žemvaldžio, o veldamų dukterys buvo
laisvos, galėjo ištekėti, jei tėvai leido, tereikėjo sumokėti žemvaldžiui vedybinį mokestį,
kuris buvo vadinamas kriena. Veldamo turtas pasilikdavo veldamo nuosavybe, ir bajorui
tegalėdavo atitekti tik veldamo šeimai išmirus arba jai išbėgus.
Valstiečiai savo naudojamą žemę laikė paveldima nuosavybe, tačiau juos kartu
su ūkiu didysis kunigaikštis galėjo dovanoti bajorams ir turtingiesiems valstiečiams
(„geriesiems žmonėms“) už karo tarnybą ir įvairius nuopelnus. Privilegijuotam bajorų
(ponų) luomui priklausė tie žemvaldžiai, kuriems patiems, jų tėvams, seneliams DK buvo
dovanojęs bent vieną veldamą – šlėktoms buvo priskiriami ir paprasti žemvaldžiai – kariai,
kurie ėjo bajorišką karo tarnybą. Steigiant bažnytines valdas, veldamai buvo dovanojami
ir katalikų dvasininkams.
Didysis kunigaikštis nedraudė bajorams keistis veldamais – juos mainyti, pirkti ir parduoti. Dovanotieji valstiečiai buvo perkami ir parduodami drauge su žeme ir visu šeimos
ūkiu. Tačiau bajorai veldamų žemę prijungti prie savo palivarko žemės galėjo tik paleidę juos
į laisvę (padarę išeiviniais žmonėmis) arba mirus veldamo palikuonims. Norėdami padidinti
ariamosios žemės plotus, bajorai parduodavo toliau nuo savo dvaro gyvenančius valstiečius
ir pirkdavo arba prašydavo dovanoti arčiau gyvenančius. Žemės perleidimo aktus iš pradžių
tvirtino didysis kunigaikštis, o vėliau, kai tokių aktų pagausėjo, – vaivados arba seniūnai.
Didysis kunigaikštis tokias žemes, iš kurių pajamų pats negaudavo, lengvai atiduodavo bajorams, nes iš turtingesnio bajoro buvo reikalaujama ir didesnės karo tarnybos.
Veldamų buvimas trukdė bajorams visiškai perimti Lietuvos valstybės valdymą ir
galutinį bajorų žemės nuosavybės užtikrinimą.
Atidavimas veldamais buvo skaudus Žemaitijos valstiečiams, kurie dėl didžiojo
kunigaikščio mažo kaimų skaičiaus, palyginti su Aukštaitijos valstiečiais, buvo laisvesni.
Žemaitijos valstiečiai, priešindamiesi tokiam atidavimui veldamais, 1418 m. sukilo. Prie
sukilimo prisidėjo ir baudžiauninkai – kaimynai. Remti sukilimo buvo kviečiami ir „gerieji
žmonės“. Sukilimas nesustabdė valstiečių atidavinėjimo už tarnybą, tačiau jis apsunkino
naujų kaimų kūrimąsi ir bajorų valdų plėtimą, o tai turėjo nemažą reikšmę tolesnei ūkinei
ir politinei Žemaitijos plėtrai. Didysis kunigaikštis, atiduodamas bajorams valstiečius ir
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žiauriausiu būdu slopindamas jų pasipriešinimą, stengėsi pabrėžti, kad visi valstiečiai yra
jo tėvoniniai žmonės, ir todėl su jais jis galįs pasielgti kaip tinkamas.
Valstiečio, paversto veldamu, padėtis žymiai pablogėjo. Didysis kunigaikštis ir toliau iš jo ėmė dėklą ir sidabrinę. Bajorui atitekdavo tik smulkesnės prievolės, kurias jis
stengėsi padidinti, norėdamas iš savo baudžiauninko gauti kiek galint daugiau naudos.
Tiktai 1434 m. Žygimantas Kęstutaitis išleistoje privilegijoje pakeitė dovanotojų bajorams valstiečių, vadinamųjų veldamų padėtį. Veldamai buvo atleisti nuo dėklos (duoklės
grūdais) valstybei, o duoklė atiteko bajorų naudai, be to, veldamai buvo atleisti nuo
viešųjų darbų valstybei ir bajorai jų darbą galėjo panaudoti savo ūkyje. Taip pat buvo
patvirtintos bajorų turtinės teisės ir teisė laisvai išleisti už vyrų dukteris bei našles. 1441
m. pabaigoje LDK kunigaikštis Kazimieras, norėdamas patraukti žemaičius į savo pusę,
suteikė jiems privilegiją, garantuojančią turimą bajorystę ir žemės nuosavybę. 1447 m.
didysis kunigaikštis Kazimieras suteikė jau susikūrusiai Ponų tarybai privilegiją, kuri
dar labiau išplėtė bajorų teises. Buvo patvirtinta bajorų ir miestiečių nuosavybės ir disponavimo ja teisė. Žemvaldžiams buvo perleistas jų valstiečių teismas. Buvo panaikinta veldamų išeivystės teisė (jie negalėjo išsipirkti). Šia privilegija išplėtus bajorų žemės
priklausomybės teisę, buvo atimta daug pajamų iš valstybės iždo ir padėti baudžiavos atsiradimo pagrindai. Feodalinės valdos (beneficijos) buvo paverčiamos tėvonijomis, o kartu
ir naikinamas skirtumas tarp nelaisvųjų žemdirbių (vadinamųjų kaimynų) ir veldamų, nors
pirmieji naudojosi bajoro žeme, o antrieji – sava, paveldima.
1529 m. buvo priimtas pirmasis Lietuvos Statutas, kuris pagrindinai patvirtino
ankstesnes bajorų valdovams suteiktas privilegijas, tačiau juo buvo sustabdytas valstybinių
valstiečių vertimas veldamais, ir Lietuvoje pradėjo įsigalėti baudžiava.
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4. ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS
IŠVAKARĖSE
Valstiečio šeimos ūkio pajungimas žemvaldžių valdžiai pavertė pridedamojo produkto
nusavinimo pradmenis reguliaria feodaline renta. Valstiečių pritvirtinimas prie žemės leido plėsti jų talkas pilių ūkiams tvarkyti. Talkoms peraugant į nuolatinį lažą, pilių ir kiemų
ūkis įgijo pastovius ariamosios žemės plotus, ūkyje esanti nelaisvoji šeimyna vis dažniau
buvo skiriama auginti gyvulių bandas. Aplink pilis kūrėsi dvarai su ariamosios žemės palivarkais, pilys ir kiemai pamažu tapo ūkiniais dvarų centrais. Žemvaldžio dvaras iškilo
kaip stambus agrarinis ūkis greta smulkių valstiečių ir eilinių bajorų ūkių. Didieji feodaliniai dvarai pradėjo veikti besikuriančią rinką ir lemti ekonominį šalies potencialą. Pilys ir
kiemai liko tradiciniais valsčių centrais. Stambiose ponų valdose taip pat kūrėsi dvarai ir
palivarkai. Eilinių bajorų valdos irgi buvo vadinamos dvarais. XV a. stambią bajoro valdą
sudarė tėvoninės (paveldėtos), dovanotos (suteiktinės arba užtarnautos ir pirktos žemės.
Sparčiausiai augo bajorų viršūnės žemėvalda. Nemažos jos valdos susiklostė jau XV a.
pirmame trečdalyje. Šiuos žemvaldžius lenkų pavyzdžiu imta vadinti ponais. Bajorų teisės
buvo plečiamos. Pagal Lenkijos teisines normas, rusiškai lietuvišką terminą „bajoras“ ėmė
išstumti atitinkamas lenkiškas terminas „šlėkta“. Tai sutapo su galutiniu kilmės, o ne karo
tarnybos principo įsigalėjimu bajorystei apibrėžti. Ponai ir bajorai buvo laikomi vienu
privilegijuotu bajorų luomu. Tačiau šiame luome ponai gavo išskirtinę padėtį, atitinkančią
jų stambiąją žemėvaldą. Visų pirma tik jie galėjo tapti aukštais pareigūnais (šias pareigas, kaip ir karo tarnybą, reikėjo vykdyti savo ištekliais ir su savo tarnais, už tai buvo
atlyginama gaunamos rentos dalimi). Ponų valdos turėjo administracinį, teisinį ir finansinį
imunitetą; ponai tvarkė ir teisė jose gyvenančius žmones, rinko mokesčius valstybei ir
patys atsiskaitydavo iždui.
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Didžiojo kunigaikščio dvaras
1. Kunigaikščio vietininko bei dvaro laikytojo rezidencija ir ūkiniai pastatai
2. Kunigaikščio kaimynų dūmai ir sklypai
3. Šeimynykščių dūmai
4. Kunigaikščio dvaro arimai
5. Miestelis
Bajoro dvaras ir kaimas
6. Bajoro dūmas ir ūkinis pastatas
7. Bajoro dvaro arimai
8. Bajoro kaimynų ir šeimynykščių dūmai ir sklypai (kaimas)
Susidaręs veldamų laukas
9. Veldamų dūmai su alodiniais sklypais
Susidaręs naujas laukas
10. Laukininkų dūmai
11. Laukininkų alodiniai sklypai
Dūmas – kiemas, sodyba su žmonėmis ir žeme – prievolinis mokestis

*

8 pav. XV – XVI a. Lietuvos žemės naudojimo socialinė schema

Nuolatine lažo darbo jėga aprūpintose dvarų žemėse susidarė didesni ariamosios
žemės masyvai, kuriuose buvo taikomas taisyklingas trilaukis. Didžiojo kunigaikščio palivarkuose taisyklingas trilaukis pradėjo veikti talkų ir lažo darbo paskirstymą jau XV a.
pabaigoje. Didėjo dvarų galvijų bandos, buvo statomi tvartai. Atsirado galimybė tręšti
nemažą ariamosios žemės dalį. Vis mažiau nualintos žemės reikėjo palikti krūmokšniams
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atauginti ir lydimui kartoti, lydimas iš palivarkų traukėsi į valstiečių ir smulkiųjų bajorų
ūkelius. Didžiojo kunigaikščio ir ponų dvarai ėmė duoti pagrindinę produkcijos dalį,
palyginti su duoklininkų valsčiais ir pavieniais duoklininkais. Nuo XVI a. pradžios imta
dvarus inventorizuoti; laikytojai turėjo pateikti derliaus gavimo ir panaudojimo ataskaitas.
Jie turėjo žinoti valstiečių (traukiamų žagrių) ir palivarkų žemės santykį. Jei būdavo žagrių
perteklius, tie ūkiai, užuot ėję lažą, privalėjo mokėti lažpinigius. Nuo XVI a. pradžios
visą ūkininkavimą pradėta kreipti prekinės produkcijos didinimo ir pinigų už ją gavimo
kryptimi.Didėjo daržų ir sodų plotai, daugėjo žuvivaisos tvenkinių, buvo statomi vandens
malūnai, tvenkiamos upės. Daugėjant gyventojų, buvo ne tik sausinamos pelkės ir kertami miškai krašto viduje, bet žmonės sugrįžo į ištuštėjusias pasienio sritis. Buvo naujai
apgyvendinti Nemuno žemupys ir Užnemunė. Rytų Lietuvoje buvo apgyvendinti Rytų
Žiemgalos ir Sėlos pietiniai pakraščiai. Plėtėsi Žemaitijos valsčiai. Didėjant rentai ir piniginei jos daliai, senasis rentos paskirstymas nebeatitiko realios padėties. Dvarininkai siekė
pasisavinti didžiąją dalį prievolių, Žemaičių seniūnai (jais visą šimtmetį išbuvo Kęsgailos)
faktiškai virto kunigaikščiais. Neracionaliai tvarkomi didžiojo kunigaikščio dvarai ir
valsčiai davė mažai pelno, daug jų buvo įkeista, nes XV a. pabaigoje prasidėjus karams
iždui prireikė papildomų pinigų. Žygimantas Senasis ėmėsi tvarkyti dvarų ūkį. Vilniaus ir
Trakų pavietams jis išleido 1514 ir 1529 m. instrukcijas (nuostatus), kuriuose nurodė, kaip
skirstyti rentą, prižiūrėti arimus ir bandas. 1527 m. buvo apribotas Kęsgailų savivaliavimas
Žemaitijoje, didesnę pusę seniūnijos valsčių didysis kunigaikštis perėmė tiesioginėn savo
žinion. Žagrių mokesčio įvedimas krašte, kuriame beveik nebuvo prekinių santykių sunkia
našta užgulė jo valstiečius. 1535 m. jie atsisakė vykdyti prievoles centrinėje Žemaitijoje.
Bruzdėjimus nuslopino, bet didysis kunigaikštis buvo priverstas prievoles šiek tiek sureguliuoti ir palengvinti.
Išaugo miško verslų reikšmė. Giriose ir greta jų kūrėsi specifinių prievolių anglininkų,
druskių gyvenvietės. Pradėta išgauti druską, degti dervą. Susikūrė sielininkų verslas.
XVI a. pradžioje plėtojantis tarptautiniams prekiniams-piniginiams santykiams, bajorai ėmė laipsniškai atsisakyti valstiečių duoklės natūra ir didinti piniginę rentos dalį. Tai
vertė valstiečius pardavinėti produktus, kad galėtų feodalinę žemės rentą sumokėti pinigais.
1527 m. Žemaitijoje piniginės rentos dydis buvo 15 grašių nuo dviejų jaučių žagrės – ariamosios žemės ploto, kurį turėjo vieno valstiečio kiemas. Tokiomis sąlygomis feodalui buvo
ne tas pats, kiek valstietis turėjo žemės. Todėl imta riboti valstiečių teisę disponuoti žeme.
Piniginė renta buvo padidinta dvigubai – nuo žagrės buvo pradėta imti 30 grašių.
XVI a. pradžioje daug valstybinių dvarų buvo įkeičiami ir juos pirkdavo dvarininkai.
Pradėta įdirbti miško žemes – arti tinkami plotai buvo atribojami ir juose leidžiama kurtis
valstiečiams. Ribos nebuvo matuojamos – įdirbant mišką riba buvo nustatoma ten „kur
susitiks kirviai“. Žemės apskaita pradėta XVI a. pradžioje surašant valstiečių ūkius, iš jų
gaunamas pajamas. Žemės matu buvo ne plotas, o iš jos gaunamas derlius – šieno kupetų,
vežimų skaičius arba į ariamosios žemės plotą įsėtų grūdų statinės (lietuviška viena statinė
407 litrai). Prievolės vienetu buvo arklas, žagrė – 1 arklio ar 2 jaučių per metus įdirbamas
plotas. Įvedus žagrės mokestį, susidarė iš esmės naujas didžiojo kunigaikščio santykis su
jo žemėse gyvenusių laisvųjų bendruomeninkų žeme, jo įvedimas parengė Valakų reformą,
nes nustatyti mokesčiai nuo daugiau ar mažiau apibrėžto apmokestinamo ploto.
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Dovanojant žemę, sodyba buvo nurodoma kaip centras, o valdų ribos tiksliai
neapibrėžiamos. Susitarimai tarp žemės savininkų buvo vykdomi surašant aktus ir dalyvaujant liudininkams. Nesutarimai ir ginčai dėl žemės buvo sprendžiami kuopose arba didžiojo
kunigaikščio dvaro urėdo, arba valsčiaus tijūno teisme. Nedirbama žemė (ganyklos, miškai,
vandenys) kaip ir anksčiau buvo naudojama bendrai ir niekam asmeniškai nepriklausė.
Valakų reformos išvakarėse tam tikrą žemės valdos vienetą sudarė tarnybos. Jos atsirado Lietuvoje XVI a. pradžioje, kai didžiojo kunigaikščio įsakymu valstiečio kiemas
(dūmas) buvo paverstas prievolių vienetu, t.y. tarnyba. Iš jos buvo reikalaujama nustatyto
kiekio grūdų, pinigų ir darbo. Valstiečių sodybos ir ūkiai, susidedą iš ariamosios žemės,
pievų, miškelių ir turintys teisę naudotis mišku, buvo nevienodo didumo tiek didžiojo
kunigaikščio, tiek privatiniuose didikų ir bajorų dvaruose. XV a. tarnyba paprastai buvo
einama vienos valstiečių šeimos, nors pasitaikydavo ir didesnių tarnybų, susidedančių iš
kelių dūmų, t.y. valstiečių šeimų arba jų sodybų. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio bajorams
žemės dovanojimo ar davimo valdyti dokumentuose tarnyba buvo vadinama „služba“,
kartais žeme, kurios dydis buvo apibūdinamas pagal arklų kiekį, reikalingų jai suarti
arba pagal sėklos statinių kiekį, reikalingą jai apsėti. Valstiečių šeimos paprastai dalijosi
į įvairių kategorijų tarnybas, ne tik paprastų ūkininkų, bet ir įvairių specialistų: bitininkų,
kiaunininkų, bebrininkų, žuvininkų, arklininkų ir kitų tarnybas. Privatiniuose dvaruose
iš valstiečių tarnybų surenkamos duoklės turėjo būti iš dalies perleidžiamos didžiajam
kunigaikščiui, kol XV a. bajorų privilegijos atleido jų dvarų valstiečius nuo duoklių
davimo valstybės naudai. Tarnybai uždėtų prievolių ir duoklių dydis buvo nevienodas.
Vidutinė valstiečio šeimos prievolių norma buvo vadinama tarnyba, einama paprastai vienos valstiečio šeimos nuo jos dirbamos žemės, tačiau šeimai didėjant, pvz., atsiradus keliems vedusiems sūnums ar suaugusiems broliams, galėjo būti sudaromos naujos tarnybos,
kai ponas duodavo naują žemės plotą nuo šeimos atsiskyrusiems valstiečiams už prievolių
ėjimą ir duoklių davimą. Buvo įvairių rūšių tarnybos. Dauguma valstiečių buvo įpareigoti
įvairiems ūkio darbams (arimo, šieno pjovimo, miško kirtimo ir kt.). XVI a. tarnybą
dažniausiai sudarė keleto dūmų kiemas, turėjęs kelias kupetiniame kaimelyje išsidėsčiusias
sodybas ir apie 40 –160 ha žemės. Natūrinę rentą keičiant pinigine, iškilo valstiečių ūkio
prisitaikymo prie atsirandančių prekinių santykių problema. Nuo besikeičiančių prievolių
valstiečiai gynėsi vengdami skaidyti ūkius. Ūkiai ne tiek smulkėjo, kiek pūtėsi, t.y. didėjo
juose esančių žmonių skaičius, į juos priimdavo netgi svetimus žmones, vadinamuosiuos
talkintojus. Tarnybose daugėjo dūmų, jos ėmė tarp savęs labai skirtis.
Tarnybas sudarė valstiečiai lažininkai, reguliariai dirbę dvaro žemę. Dvaruose, kur
veldamas mokėjo tik duoklę, prievolių vienetu buvo dūmas. 1528 m. Vilniaus seime
nuspręsta, kad bajoras privalo nuo 8 tarnybų pristatyti vieną ietimi ginkluotą raitelį. 1568
m. Gardino seime bajorai nutarė tris dūmus laikyti viena tarnyba.
Nuo 1522 m. valstiečių kiemus (žagres) surašinėdavo didžiojo kunigaikščio dvaro
urėdas su patikimais bajorais bei raštininku. Sąrašą bajoras patvirtindavo priesaika. 1547
m. pilių ir dvarų urėdams buvo uždrausta leisti valstiečiams pirkti ir parduoti žemę, kad
pristabdyti turtinę valstiečių diferenciaciją. Dvarų ir pilių valdymo nuostatai liepė nebepriimti grįžtančių į tėvoninius ūkius iš jų pasišalinusių valstiečių. Pradėjus tvarkyti dvarų
inventorių, į apskaitą pateko kiekvienas šeimos narys, todėl imta kontroliuoti ne vien ūkio
turėtojo, bet ir kiekvieno šeimos nario pasišalinimą, t.y. pritvirtinimas prie žemės darėsi
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visuotinis. Išeivystės teisę išlaikė karo tarnai ir kai kurių tarnybų kategorijos (barčiai, kai
kurie amatininkai). Tačiau ji sparčiai nyko, ypač nekarinėse tarnybose, nes ja pasinaudoti
reiškė palikti ūkį.
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5. ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS METU
XVI a. pabaigoje visoje Europoje smarkiai keitėsi ekonominis, politinis, visuomeninis bei kultūrinis gyvenimas. Daugelyje kraštų gerokai padaugėjo gyventojų, intensyvėjo,
įvairėjo jų ūkinis gyvenimas, plėtėsi tarptautiniai prekybiniai ryšiai. Gausūs bajorijos
sluoksniai ėmėsi ne tik karinės- politinės, bet ir aktyvios ūkinės bei prekybinės veiklos. Kontinentas pasidalijo į du didelius regionus - Vakarų bei Vidurio ir Rytų, kurių
tolesnė socialinė ir ekonominė bei politinė raida išsiskyrė. Vakarų Europos kraštai įveikė
ilgalaikę ekonominę krizę, juose pradėjo plėtotis pramoninė gamyba, augti miestai. Bajorija ekonominės iniciatyvos vis dažniau imdavosi ne tik žemės ūkyje, bet ir prekyboje
bei pramonėje. Sparčiai nyko valstiečių baudžiavinės priklausomybės liekanos. Vieni
virto savarankiškais žemės laikytojais, kiti smulkiais žemės nuomininkais, tretieji – samdomaisiais žemės ūkio ir manufaktūrų darbininkais. Vidurio ir Rytų Europos valstybėse
pramoninė gamyba dar tik formavosi, maža buvo didelių miestų ir jų gyventojų. Tačiau
čia plytėjo didžiuliai derlingų žemių plotai. Jų pakrantes skalavo Baltijos jūra, atverianti
kelią į Atlanto vandenyną, kur kryžiavosi to meto tarptautinės prekybos keliai. Tuo ir
skubėjo pasinaudoti ekonominiu požiūriu ir politiškai sustiprėjusi regiono bajorija. Jos
dėmesys ilgam sutelkiamas į žemės ūkį, jo produktų bei žaliavų eksportą į Vakarų Europą.
Žemvaldžiai didino dvarų arimų plotus ir valstiečių lažininkų skaičių juose.
Keitėsi ir LDK bajorų pasaulėvaizdis. Žemėvalda, teikusi galimybę gaminti vis
didesnį poreikį vidaus ir užsienio rinkose turinčią žemės ūkio produkciją, pradėta vertinti kur kas labiau nei tradicinis bajoriškas kario amatas. XVI a. dažni Lietuvos ir Maskvos karai nualino kraštą. Karo prievolės našta slėgė eilinius vidutiniuosius ir smulkiuosius bajorus. Dalyvavimas karo žygiuose ir mokesčiai žlugdė jų ūkius. Reikėjo ieškoti
būdų, kaip padidinti žemės ūkio pajamas, išlaikyti samdomą kariuomenę ir sustiprinti
ekonominę šalies padėtį. Valdovų ir bajorijos santykiai darėsi vis įtemptesni. Stambiausieji
žemvaldžiai didikai, kurie dažnai finansuodavo valdovus, skirdami dideles sumas karo ir
kitiems valstybės reikalams, gaudavo už tai naujų žemių.
Nuolat didėjantis grūdų ir kitos žemės ūkio produkcijos poreikis Vakarų Europos
rinkose skatino LDK žemvaldžius pertvarkyti visą ūkininkavimo sistemą, išplėsti dvarų
arimų plotus ir pasirūpinti, kad juose dirbtų nuolatinė pigi darbo jėga. Žemvaldžių akys
krypo į valstiečius ir jų valdomas paveldimas žemes.

5.1. Valakų sistemos atsiradimas
Valakų sistema – viena ankstyvųjų viduramžių ūkininkavimo formų – egzistavo ir
vakarietiškame žemės ūkyje. Klasikinė dviejų dalių žemės ūkio sistema – feodalo dvaras,
jungęs savo žemes su valstiečių valakais, susikūrė VII –VIII a. derlingose Šiaurės
Prancūzijos žemėse, kur buvo auginami javai. VIII – IX a. ši žemvaldystės sistema (ji kilo iš
romėnų žemėtvarkos), paplito ir kaimyninėse vietovėse, kaip itin mobili ir ekonomiškai tinkama. Tačiau daugelyje vietovių dar tebebuvo įsigalėjusios kitokios žemės ūkio sistemos,
ypač – rentinės žemėvaldos forma, kai valstiečiai mokėjo duoklę derliumi ar pinigais.
Valaku vadinta nuo žemvaldžio priklausomo valstiečio sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai) bei dirbamosios žemės sklypas ir pievos, taip pat dalis kaimo
bendruomenės miško ir ganyklų. Iš pradžių valakų dydžiai skyrėsi, tačiau ilgainiui
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buvo suvienodinti. Skirtinguose regionuose buvo nevienodi teisiniai santykiai ir valakų
savininkų vieta žemės susivienijimuose – dažnai laisvųjų valakininkų tiek teisinė, tiek
ekonominė padėtis buvo geresnė nei žemvaldžiams priklausomų valakų turėtojų. Valakas
dažniausiai buvo prilyginamas 30 margų (10 ha); valako dydis, nustatomas pagal žemės
kokybę ir įdirbimą, kiekvienoje vietovėje buvo skirtingas. Valakas žemvaldystės sistemoje
buvo savarankiškas ūkinis vienetas, valstiečiai gaudavo pakankamai žemės ir galėjo laisvai
ūkininkauti savo ūkyje. Valakų sistema įsigalėjo augant žemvaldžių luomui ir skatinama
frankų karalių. Pagal valako dydį buvo apskaičiuojama ne tik valstiečių duoklė, bet ir
pagrindiniai valstybės mokesčiai, nustatoma valstiečio priklausomybė žemvaldžiui. Nors
daugėjant gyventojų vėlyvaisiais viduramžiais nemažai valakų buvo padalyta, o derlingose žemėse valstiečio ūkis tesudarė vidutiniškai ketvirtį ankstesnio valako, šis vienetas ir
toliau tebebuvo norma. Vietovėse, kuriose žemės ūkio struktūros nesikeitė, valakų sistema
iš dalies išsilaikė iki XVIII a. Vėlyvųjų viduramžių kolonizacijos ir Rytų užkariavimo
metu valakais buvo skaičiuojami parduodami valstiečių ūkiai. Žemės dalijimas valakais
buvo ypač aktualus Rytų vokiečių kolonizacijos regionuose ir išplito kaimyninėse Rytų
Europos šalyse.

5.2. Valakų reformos Lietuvoje tikslas ir uždaviniai
Valakinė žemės reforma apėmė visas Europos tautas, nors vyko skirtingu metu.
Vakarų Europoje ši reforma įvyko daug anksčiau, Lietuvos kunigaikščiai taip pat mėgino
ją įdiegti. Galutinai šią žemės santvarką Lietuvoje įvedė Žygimantas Augustas antroje XVI
a. pusėje. Valakų reformos idėjos kilo iš gretimos Lenkijos, kur vokiečių pavyzdžiu kaimai
buvo pradėti tvarkyti jau XII a. pabaigoje.
Svarbiausias Valakų reformos tikslas buvo padidinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Žygimanto Augusto iždo pajamas, tolygiai paskirstyti valstiečiams feodalines prievoles.
Vyriausybė, ieškodama išeities iš susidariusios valstiečių prievolių krizės, turėjo pasirinkti: arba reikalauti prievolių iš kiekvieno valstiečio šeimos nario ir baudžiavą priartinti prie
vergijos, arba apdėti prievolėmis valstiečių kiemus pagal dirbamos žemės plotą ir tą plotą
ne tik nustatyti, bet ir apriboti. Jau žagrės mokesčio įvedimas artino prievolių reikalavimą
nuo žemės ploto, nes apytikriai buvo žinoma, kiek pora jaučių (viena žagre) galima per
metus įdirbti žemės. Tačiau tai neribojo dirbamos žemės ploto, nes valstietis galėjo arti ne
viena, o keliomis žagrėmis. Reforma ne tik nustatė prievoles nuo dirbamos žemės ploto,
bet ir valstiečių žemę pavertė skirtiniu nustatyto dydžio sklypu, be teisės perleisti jį kitam.
Tai šiek tiek pakeitė socialinius santykius kaime. Iki tol buvo mokamos prievolės: dėkla
(rugiais, avižomis, šienu), valstybės žemėse – pasėdis (duoklė didžiajam kunigaikščiui
kieminėjant po valsčius), lažas (atidirbamoji – tai nuolatinė pareiga dirbti tam tikrą laiką
dvare). Greta lažo tuo laikotarpiu įvedamas činšas (renta pinigais). Tai vertė valstiečius
pardavinėti produktus, kad galėtų feodalinę žemės rentą sumokėti pinigais.
Valakų reforma Lietuvoje turėjo išspręsti tokius uždavinius:
1. Apmatuoti valstybinių (didžiojo kunigaikščio) žemių plotus, atskirti juos nuo
bajorų žemių ir nustatyti bei ištaisyti jų ribas.
2. Valstiečius įkurdinti Vakarų Europos pavyzdžiu kaimais, suteikiant kiekvienai
šeimai po valaką dirbamos žemės.
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3. Suregistruoti išmatuotas žemes, jas įvertinti ir nustatyti prievoles bei mokesčius
nuo valako, t. y. nustatyto dydžio žemės ploto.
4. Taikyti tobulesnę trilaukę žemdirbystės sistemą, kai žemė padalijama į tris laukus,
kurių du – dirbami, o trečias – pūdymas.
5. Įkurti palivarkus (atskiras dvaro dalis su reikalingais ūkio trobesiais), kuriuos
tvarkytų administratoriai – urėdai.
6. Apgyvendinti laisvus žemės plotus.
7. Sutvarkyti valstybinėse žemėse esančius miškus ir tuose plotuose sureguliuoti servitutinius santykius.
Šios priemonės turėjo intensyvinti žemės ūkį, geriau panaudoti miškų turtus, padidinti iš jų gaunamas pajamas, įtvirtinti feodalų teises į žemę. Tai buvo didžiulė žemėtvarkos
(visų pirma – matavimo) darbų mastai, susiję su socialiniais pertvarkymais. Pavieniais
lopinėliais išmėtytą tarp miškų, pelkių ir brūzgynų valstiečių turimą žemę reikėjo pakeisti
taisyklingais, tiksliai išmatuotais jos masyvais ir perskirstyti visa tai atskiriems ūkiams.
Reikėjo galutinai panaikinti tradicinę alodinės valstiečių žemėvaldos tradiciją ir pagrįsti
šią žemėnaudą administraciniais patvarkymais valdoma sistema.
Vykdant reformą, visa valstiečių žemė buvo išmatuota, o tada jiems skirstoma nepriklausomai nuo turėtos žemės kiekio, bet pagal normatyvinį plotą – valaką.
Vidutiniškai senasis lenkiškas valakas sudarė 17,955 ha, lietuviškas – 21,368 ha. Kaip
valstiečių prievolės vienetas, valakas buvo naudojamas iki 1861 m. baudžiavos panaikinimo (Užnemunėje 1820 – 1861 m. žemė buvo matuojama ir skaičiuojama naujaisiais
lenkiškais valakais po 16,796 ha).
Valakų reformai buvo įsteigta matininkų mokykla Kaune ir Tikocine.

5.3. Valakų reforma didžiojo kunigaikščio žemėje
Intensyviausi darbai vyko 1550 – 1567 m. Trakų ir Vilniaus vaivadijose bei Žemaičių
seniūnijoje didžiojo kunigaikščio žemėse išmatuota ir suskirstyta valakais apie 1,5 mln.
ha (67,5 tūkst. valakų. Bajorų žemėse, taip pat miestuose bei miesteliuose žemės reforma
buvo vykdoma, baigus matuoti didžiojo kunigaikščio valsčius. Pertvarkius žemės ūkiui
naudojamas teritorijas, buvo sureguliuotas miškų valdymas – atskirti privatūs ir valstybiniai (didžiojo kunigaikščio) miškai, nustatyta privačių miškų priklausomybė, servitutai ir
privilegijos, išmatuotos žemės valdų ribos.
Įžanginis valakų reformos aktas buvo 1547 m. nuostatai pilių ir dvarų urėdams. Šiais
nuostatais buvo uždrausta valstiečiams pirkti ir parduoti žemę, kad būtų pristabdyta turtinė
diferenciacija kaime. Iš dvarų ir valsčių surašymų (inventorių) matyti, kad reikalaujant
prievolių nuo kiemo, nepaisant kiek jame darbingų žmonių ir gyvulių ir kiek kiemas turi
žemės, atsirado skirtumas tarp valstiečių, nes greta turinčių po keletą ar net keliolika arklių
ir jaučių buvo visai nuskurdusių, apie kuriuos inventoriuose pasakyta, kad nė vištos neturi.
1547 m. į Alytaus ir kaimyninius valsčius buvo nusiųsti matininkai išmatuoti žemės
valakų pagrindu naujai steigiamiems kaimams. 1549 m. tai buvo padaryta Kauno seniūnijoje.
Žemaitijoje valakai buvo pradėti matuoti 1553 m. Matuojant buvo neatsižvelgiama į
valstiečių ūkių žemės naudojimą. Pats didysis kunigaikštis paskelbė nuostatą: žemė ir
valstiečiai yra mūsų nuosavybė. Taip buvo galutinai panaikintos alodinės valstiečių žemės
nuosavybės liekanos.
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Pirmieji Valakų nuostatai pasirodė 1553 m., bet jų teksto težinoma pora ištraukų.
Išlikusi tik antroji – 1557 m. Valakų nuostatų redakcija su tų pačių ir 1558 m papildymais.
Taigi juridinį pagrindą reformai suteikė Žygimanto Augusto išleistas 1557 m. įstatymas, pavadintas „Ustava na voloki hospodarza korolia ego milosti u vo vsem Velikom Kniažestve
Litovskom“. 1558 m. gegužės 20 d. buvo išleista instrukcija revizoriams ir matininkams.
Tais pačiais metais liepos 20 d. paskelbti nuostatai, miestų ir miestiečių prievolėms sutvarkyti su tų pačių metų pataisomis. Beveik tuo pat laiku išėjo dar vieni nuostatai. 1567
m. buvo išleista instrukcija girininkams dėl valstybinių miškų tvarkymo. Visi šie įstatymai
sudarė pagrindą didžiojo kunigaikščio milžiniškam ūkiui pertvarkyti.
Nuo didžiojo kunigaikščio žemių buvo atskirtos bajorų, dvasininkų (bažnytinės) žemės
ir miestų žemės. Atskiriant žemes, bajorai turėjo dokumentais įrodyti savo teises į žemę. Jei
jie neturėjo įrodymų, žemės buvo prijungiamos prie kunigaikščio valdų, Taip pat buvo prijungiamos ir įsiterpusios bajorų žemės, o jiems duodami žemės plotai kitoje vietoje.
Valakų žemėtvarka stengėsi didžiojo kunigaikščio ūkį sutvarkyti taip, kad visa žemė
būtų tinkamai naudojama ir joks sklypas neliktų be naudos. Dvaras iki tol buvo valsčiaus
administracijos centras, pilis buvo centras tam tikram dvarų skaičiui su jų valsčiais. Dvaro dirvos ir ariami laukai iki valakų žemėtvarkos nebuvo dideli, savo reikalams dvaras
turėjo nelaisvąją šeimyną ir amatininkų. Dalis dvaro žemės buvo skiriama valstiečiams
pragyventi, kaip atpildas už jų darbą, prievoles ir duokles. Dar kita žemės dalis buvo
išnuomojama laisviesiems valstiečiams už prievoles ir duokles. Panašus ūkis buvo ir
didžiojo kunigaikščio bei bažnyčios dvaruose. Didžiojo kunigaikščio atskirų dvarų ūkiui
tvarkyti buvo skiriami tijūnai. Juridiškai dvarai buvo trijų rūšių: didžiojo kunigaikščio,
bažnyčios ir bajorų. Pagal Valakų nuostatus dvaras tampa didelio ūkio ar didelės ekonomijos centras - „palivarkus norime turėti, kad visur būtų statomi, kiek galima didesni,
prie kiekvienos mūsų pilies ir dvaro“. Apie centrinį dvarą, kuriame gyveno jo laikytojas ar
savininkas, tam tikru atstumu buvo kuriami dvaro filialai – palivarkai. Jie buvo steigiami
tik gerose, derlingose žemėse, skaičiuojant, kad 7 valstiečių valakai aprūpintų darbo jėga
vieną palivarko valaką, siųsdami į darbus po vieną valstietį dvi dienas per savaitę. Taigi
vienam palivarko valakui buvo skiriama 14 lažo dienų per savaitę.
Valakų žemė buvo rūšiuojama į gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą. Ūkiniam pajėgumui
išlyginti prastesnėse žemėse valako plotas buvo padidinamas maždaug tokiu santykiu
(palyginti su geros rūšies žemės valaku): vidutinės žemės – iki 1,5 karto; menkos – iki
3 kartų. Labai blogos žemės valakai buvo sudaromi tik kai kuriais atvejais. Atsižvelgiant
į rūšį, nustatomas piniginės rentos (činšo) dydis. Valstiečiai tų valsčių, kuriuose nebuvo
dvarų ir nebuvo kuriami palivarkai, buvo laisvi nuo lažo darbų; tačiau, be vidutiniškai 15
grašių činšo, reikalaujamo iš visų valakininkų, jie turėjo mokėti kasmet dar po 30 grašių.
Šis mokestis atstojo 2 savaitines lažo dienas. Tai rodo, kad 2/3 valstiečio lažininko rentos
sudarė atodirbis ir 1/3 činšas. Jo piniginę rentą pavertę atodirbiu, gautume 3 lažo dienas
per savaitę nuo valako, neskaitant duoklių produktais. Duoklės buvo imamos ne už žemės
naudojimą, o už valdymą, kas buvo laikoma globa. Tokio dydžio feodalinę žemės rentą
nustatė Valakų įstatymas.
Žemė buvo matuojama valakais ne tik valstiečių prievolėms pagal jų ūkinį pajėgumą
nustatyti, bet ir kad palivarkuose ir kaimuose būtų laikomasi trilaukio su sėjomainos ciklu
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(pūdymas, žieminiai ir vasariniai javai). Sėjomaina padaryta privaloma, atliktas žemės
kadastras ir prievolės nustatytos pagal žemės kiekį ir kokybę.
Į palivarkus skiriami urėdai buvo atlyginami trečdaliu palivarko derliaus. Be to, kaime
jie gavo po tris valakus žemės, kiekviename lauke po valaką ir sklypą daržui prie dvaro
sodybos. Urėdui buvo draudžiama naudoti valstiečių lažinį darbą jam skirtuose valakuose
ir daržo sklype. Ten dirbti turėjo jo šeimyna arba samdyti valstiečiai. Jis turėjo pateikti
palivarko derliaus ataskaitą. Jo ūkinę veiklą kontroliavo didžiojo kunigaikščio revizoriai ir
iš dalies valstiečiai, iš kurių tarpo buvo skiriamas kluonininkas, saugojęs suvežtą į kluoną
derlių. Už tai jis gaudavo nuo prievolių laisvą valaką.
Kiekviename palivarke buvo numatoma laikyti 20 karvių bandą ir nustatomos pajamos už pieną – po 20 grašių per metus nuo kiekvienos melžiamos karvės. Pajamos buvo
numatytos ir nuo daržų – po 25 grašius nuo kiekvieno margo.
Miškai taip pat buvo matuojami, siekiant tinkamoje žemėje įkurdinti valstiečius, kad
jie galėtų dirbti žemę. Tačiau buvo nurodoma, kad jei tinkamos žemės būtų mažiau kaip trys
valakai, tokiame plote nekurdinti valstiečių, nes jie naudosis miško gėrybėmis ir padarys
iždui daugiau žalos negu naudos. Tuos margus buvo siūloma nuomoti valstiečiams kaip pievas arba leisti šienauti, trečdalį šieno paimant į dvarus. Miško naudojimą reforma suvaržė:
iš miško valakuose įkurdintų valstiečių stipresni vyrai turėjo dalyvauti medžioklėse. Tai
buvo įskaitoma į lažą. Kiekvienam girininkui atlyginimo už tarnybą buvo skiriama po
devynis valakus, iš jų trys valakai palivarkui ir šeši – to palivarko valstiečiams.
Valakų įstatymas draudė toliau daryti giriose lydimus. Lydiminė žemdirbystė liko tik
Lietuvos pietuose, smėlio žemėse. (Kaip reliktinė žemdirbystės forma, kai kuriose vietose
lydimai, iškertant ir įdirbant mišką, aptinkami iki XIX a. pradžios).
Žemdirbystės sutvarkymas paveikė ir kitas naudmenas. 1559 m. buvo surašytos
didžiojo kunigaikščio girios (dabartinėje Lietuvos teritorijoje Alytaus, Birštono,
Darsūniškio, Jurbarko, Kauno, Merkinės, Rumšiškių. Skirsnemunės, Veliuonos ir Vilkijos), sudaryti jų planai ir sureguliuotas valdymas. Girios buvo suskirstytos eiguvomis ir
paskirti eiguliai, kurie turėjo ne tik saugoti mišką, bet ir prižiūrėti miško kelius, įrengti
tiltus ir brastas, kad būtų patogu medžioti ir gabenti kirstą miško medžiagą. Surašant servitutus ir privilegijas, nustatytos sąlygos miškams, ežerams ir upėms naudoti. 1567 m. buvo
išleisti miškų nuostatai. Atsirado iždo revizorių institucija, kontroliavusi laikytojus. 1569
m. buvo atlikta vienkartinė visuotinė revizija.
Didžiojo kunigaikščio žemėse reforma truko beveik 20 metų. Valakų reformą vykdė
Petro Chvalčevskio (jam buvo suteiktos pilių ir dvarų valdytojo visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje pareigos) vadovaujamas specialistų būrys. Tai buvo iš Lenkijos atvykę
žmonės, kurie sukėlė Lietuvos bajorų nepasitenkinimą. Tačiau valstybė greitai išaugino
šių žmonių vadovaujamus vietinius matininkus. P. Chvalčevskis buvo Palenkės Kališo
pakamaris ir priklausė Vilniaus vaivadai, žemės maršalkai ir didžiajam kancleriui Mikalojui Radvilai. Tikrieji reformos vykdytojai vietose buvo revizoriai, darbams dirbti jie
kvietėsi padėjėjus – matininkus. Revizoriai buvo didžiojo kunigaikščio dvarų tvarkytojai
ir žemėtvarkos bei matavimo darbų vadovai. Jie administravo seniūnijas ir tvarkė valakų
reformos juridinius ir ūkinius reikalus. Revizoriai organizavo žemės matavimo darbus,
apkeisdavo įsiterpusias bajorų žemes su valstybės žeme, ieškojo nuslėptų ir neteisėtai
užimtų žemių, kartu su urėdais dalijo valstiečiams valakus ir žiūrėjo, kad jie apsigyventų
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viduriniame lauke, kad nesikurtų mažuose sklypuose, o urėdai ar bajorai nesisavintų
reformos fondui skirto miško. Jis tikrino dvarų valdytojų pateiktus dvarų ūkio būklės
duomenis, jų ūkinio pertvarkymo tikslingumą, skyrė reikiamą skaičių valstiečių valakų
dvaro laukams įdirbti, tikrino mokesčių rinkimą ir išlaidas.Revizoriams matavimo darbus tvarkyti padėjo vyresnieji matininkai – pamierčiai, kurie prižiūrėjo vieną ar kelis
valsčius. Žemėtvarkos ir matavimo darbus vykdė matininkai – mierčiai. Dažniausiai jais
dirbo smulkūs bajorai – šlėktos.

5.4. Rėžių sistemos atsiradimas
Europos feodalizmo laikotarpio ir kapitalizmo laikotarpio pradžios vyraujanti
žemėtvarkos rūšis – vienos valstiečių šeimos dirbama žemė buvo suskirstyta pailgais,
nesusisiekiančiais rėžiais. Ji susijusi su rėžių trilaukio įsigalėjimu. Tarp tų rėžių (prorėžiuose)
buvo įsiterpę paprastai to paties kaimo kitų šeimų rėžiai. Rėžių sistema plito visoje Europoje, gyventojams perėjus nuo bendro žemės dirbimo prie dirbimo šeimomis. Žieminių
pasėlių, vasarojaus ir pūdymo laukai buvo skirstomi į tiek rėžių, kiek kaime būdavo ūkių,
išskyrus daržininkų ūkius. Išarta ganyklų arba miškų žemė buvo išdalijama tokia pat tvarka.
Laikui bėgant vienai šeimai priklausančių rėžių daugėjo. Siaurus ir ilgus rėžius buvo nepatogu įdirbti. Dėl daugybės ežių, kurios buvo paliekamos kaip riba tarp rėžių, daug žemės
likdavo nepanaudotos. Daugiausia rėžių buvo feodalinėje Vokietijoje, vienas ūkis jų turėjo
30-40, kartais - kelis šimtus. Rėžių sistema pradėjo nykti feodalizmo laikotarpio pabaigoje,
kai kur tai vyko ir XX a.: rėžių mažėjo, separuojant (atskiriant dvaro ir valstiečių žemę),
komasuojant (savininko rėžius sukeliant į vieną masyvą), kuriant vienkiemius.
Lietuvoje rėžių sistema įsigalėjo XVI a. per valakų reformą, smulkinant turimus
rėžius kai trilaukis tapo privalomas. Kiekvienas ūkis turėjo po 3 žemės rėžius. Vėliau jų
daugėjo. XX a. 4 dešimtmetyje vienas rėžinis valstiečio ūkis vakarinėse apskrityse turėjo
vidutiniškai 3 - 12 rėžių, rytinėse – 15-27. Rėžiai kartais būdavo tik kelių metrų pločio ir
nuo 1 iki kelių kilometrų ilgio. 1936 m. aptiktas ilgiausias rėžis Lietuvoje – Šiaulių apskrityje Jungirio kaime – 7 km, Mažeikių apskrityje ilgiausias rėžis – 5,5 km, Panevėžio
apskrityje – 4,5 km. Labai ilgi rėžiai kartais būdavo tiktai 1 metro pločio.Kai tiek rėžių,
daug vietos užimdavo ežios. 1919 m. ežios Lietuvoje užėmė 45600 ha plotą (ežia 0,4 m).

9 pav. Rėžių sistema, suformuota per Valakų reformą - 6 kiemų Lietuvos kaimo ariamosios žemės rėžiai:
1 – laukų ribos, 2 – rėžių ribos, 3 – sodybos, 4 – rėžinio kaimo gatvė

42

5.5. Kaimų teritorijos sutvarkymas
Valakų reforma numatė, kad kiekviena valstiečio šeima turi turėti tiek žemės, kad
galėtų išsimaitinti ir kartu mokėti valstybei nustatytus mokesčius. Tam tikslui kiekviena
šeima gavo po valaką dirbamos žemės, neatsižvelgiant į anksčiau turėtą žemės plotą. Valako dydis, priklausomai nuo žemės kokybės, sudarė 30-36 margus, o kartais 44 margus
(lietuviškas margas 0,712 ha, lenkiškas – 0,598 ha). Valakas nebuvo tiksliai nustatytas
žemės plotas. Atsižvelgiant į žemės kokybę valakas būdavo didesnis ar mažesnis (apie
21,38 ha). Mažos šeimos gaudavo po pusę valako, dvaro bernai – po 3 margus daržams,
jie sudarė daržininkų kaimus arčiau dvaro. Bažnyčios, kurios neturėjo žemės, gavo po 2
valakus. Taip pat po 2 valakus gaudavo valstiečiai, ėję specialiąsias tarnybas – barčiai
(išvykę į karą statė tiltus, darė plaustus, rengė perėjas, brastas, taip pat ir taikos metu),
žirgininkai, šauliai, miško prižiūrėtojai valaką ir daugiau dar gaudavo kalviai, tijūnai, bebrininkai, dailidės, vartininkai, durininkai arklininkai, šauliai, žvejai. Matininkai už savo
darbą gaudavo 3 valakus, laisvus nuo mokesčių ir prievolių. Revizoriams buvo atlyginama
žeme, privilegijomis ir pareigų paaukštinimu. 1,5 – 2 valakus galėjo gauti ir stipresnės
valstiečių šeimos. Už tai turėjo atitinkamai didesnes prievoles ir činšą. Paėmę valakus,
valstiečiai buvo įrašomi į dvarų inventorius ir turėjo mokėti činšo mokestį, eiti lažą bei
vykdyti kitas prievoles, mokėti mokestį už žvejojimą ežeruose ir upėse.
Valakų reforma pertvarkė ne tik žemės naudojimą, bet ir kaimo apgyvendinimo
sistemą. Iki XVI a. valstiečiai gyveno padrikuose kaimuose prie pilių, kupetiniuose kaimuose ir vienkiemiuose. Vykdant reformą, dauguma valstiečių iš šių vietovių buvo perkelti
į naujus gatvinius kaimus arčiau dvaro.
Valakų reformos žemėtvarka buvo vykdoma taip: iš anksto planuojami kaimai, formuojami laukai ir jų ribos, numatomi keliai, kuriami palivarkai. Numatę vietą kaimui
valstiečių laukuose įrengti, matininkai atmatuodavo kuo taisyklingesnį keturkampį ir jį
dalindavo į tris lygius laukus taip, kad kaimas būtų viduriniame lauke. Matininkams buvo
nurodyta, kad gyvenvietės turi būti statomos sausoje vietoje, netoli šaltinio ar kitokio vandens telkinio. Kartais kaimai būdavo ir kraštiniame lauke, jei jis būdavo geresnėje vietoje.
Daugumą kaimų sudarė 15 – 20 kiemų, kai kur 40 – 50 kiemų. Rytų Lietuvoje, kur valakų
reforma atlikta XVI a. antroje pusėje, kaimai buvo mažesni kaip Žemaitijoje ir sudarė
100 – -300 ha. Kaimo gatvė turėjo eiti skersai vidurinio lauko, apipus išdėstant sklypus
ir trobesius. Valaką paėmusio valstiečio gyvenamasis namas, klėtis ir daržai turėjo būti
vienoje gatvės pusėje, o tvartai ir klojimas su jauja – kitoje, bet atokiau, kad kilus gaisrui,
mažiau būtų nuostolių. Jeigu valaką ėmė du valstiečiai, tada vienas trobesius statėsi vienoje gatvės pusėje, o kitas – kitoje. Šeimoms dalijantis, kaimas negalėjo eiti ilgyn, siaurėjo
sodybos ir tankėjo išilgai skeliami rėžiai. Buvo siekiama sukurti didesnius kaimus, tačiau
matininkams nebuvo draudžiama palikti nedideles gyvenvietes, jei jos buvo nepatogiose
vietose, reikėjo tik išmatuoti jų žemę margais ir nustatyti činšo dydį.
Kaimo žemė buvo dalijama į 3 lygius laukus, o lauke atmatuojama tiek rėžių, kiek
yra valstiečių ūkių. Reformos esmė buvo ta, kad visa ariamoji žemė buvo sutelkiama į
vieną masyvą ir iš jo kiekvienam valstiečiui skiriami trys žemės rėžiai (pūdymui, žieminių
ir vasarinių javų laukams). Kiekvieno rėžio plotas buvo apie 10 margų. Jei ariamoji žemė
buvo nevientisame masyve, kai kurie jos sklypai buvo suskirstyti smulkesniais rėžiais.
Padalyti žemę buvo nelengva, nes tarp dirbamos žemės pasitaikydavo krūmų, lydimų ir
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dirvonų. Valstiečių sklypai retai kada būdavo vienoje vietoje. Matuojant žemę valstiečiai
buvo šaukiami į talką krūmų kirsti, pelkių sausinti, dirvonų plėšti, dirvų ir pievų ploto
didinti. Žemė, kurios matuojant dėl gamtinių kliūčių negalima buvo apimti keturkampiu, buvo paliekama už išvestos lauko ribos ir toji vieta vadinama užusieniu. Dėl to atsirado gyvenviečių su Užusienio ar Ažusienio pavadinimais ir valstiečių su tokiomis pat
pavardėmis. Užusienių gyventojų žemė buvo matuojama ne valakais, bet margais.
Matininkų išmatuoti sklypai buvo gana taisyklingų formų. Matuojama buvo
geležinėmis grandinėmis (lenciūgais), kanapinėmis virvėmis (šniūrais) arba karninėmis
virvėmis. Pagrindinis ilgio vienetas buvo uolektis, t.y. mastas; 7,5 uolekčių sudarė prentą
(t.y. virpstą arba rykštę, lenkišką kartį), 10 prentų – (virvę) (49,125 m). Matininkai naudojo 5 prentų ilgio pusvirvę. 300 kvadratinių karčių sudarė margą (0,7 ha), 30 margų
– valaką. Žemės ploto vienetas buvo margas, kurį apskaičiuodavo pagal sklypų ilgio ir
pločio sandaugos lenteles. Pats valakas buvo susietas su lietuviškaisiais ilgio matais.
Valakų reforma stumtelėjo Lietuvą link europinės agrotechnikos ir įvedė ploto matų, kaip
ilgių matų sandaugos, sampratą. Lietuvos žemėtvarka XVI a. trečią ketvirtį iš esmės jau
nebesiskyrė nuo kitų Vidurio Europos šalių.
Vykdant valakų reformą, žemė buvo matuojama po du kartus. Visos valakų, užusienio
ir palivarkų žemės buvo smulkiai surašomos. Taip pat nustatomos ir aprašomos kaimų ir
išmatuotų žemių ribos (sienos). Paprastai kaimų sienos, susiformavusios iš anksčiau, buvo
pastovios – iki miškų, pelkių ir upių. Riboms pažymėti buvo įkasami riboženkliai ir suberiami kauburiai (kapčiai).
Kiekvienas kaimas savo žemėje turėjo priverstinai įgyvendinti trilaukę sėjomainą ir
visus darbus atlikti vienu metu, nes nuėmus derlių, ražienose buvo ganomi gyvuliai.
Dėl valakų reformos atsirado kelių kategorijų valstiečių: lažininkų, osadininkų,
daržininkų, tarnybinių žmonių. Lažininkų kaimai turėjo geresnių žemių, papildomų
naudmenų, daugiau darbinių gyvulių. Jų skaičius priklausė nuo dvaro laukų ploto, nes
7 valstiečių valakai dirbo vieną dvaro žemės valaką. Buvo ir papildomų prievolių: šieno
ruošimas, pastotės, nakties sargyba, kelių ir tiltų remontas, sidabrinė arba asmens mokestis
karo reikalams.
Daugiausia buvo osadinių valstiečių. Jų padaugėjo todėl, kad nereikalingi dvarų tarnai buvo paversti osadiniais valstiečiais. Jie mokėjo činšą ir davė dėklą. Vietoje lažo ir
talkų jie mokėjo 30 grašių osados ir 12 grašių už talkas. Be to ruošė šieną, davė pastotes,
atliko naktinę sargybą, remontavo kelius ir tiltus, mokėjo sidabrinę.
Daržininkai atsirado iš buvusių nelaisvų šeimyniškių. Jais tapo ir nuskurdę valstiečiai.
Daržininkai atliko lažą be arklio vieną dieną per savaitę, o jų žmonos ir dukterys vasarą
šešias dienas pjovė javus arba ravėjo daržus. Daržininkams duodavo po tris margus žemės.
Jie pasisamdydavo dvare arba pas pasiturinčius valstiečius ir buvo pigi darbo jėga.
Geriausia buvo tarnybinių žmonių padėtis. Didžiojo kunigaikščio dvaruose gyveno
kariniai tarnai, įvairūs amatininkai. Valstiečio tarnyba buvo kelininko bajoro, arklininko,
žvėrių sekėjo, bartininko, kalvio, dailidės ar kitas darbas, kurį jis dirbo vietoje činšo arba
lažo. Tarnybinių žmonių šeimos buvo gausesnės, jų ūkiuose daugiau gyvulių ir inventoriaus, nes jie galėjo nuomotis laisvas žemes. Tačiau neatlikdami tiesioginės tarnybos,
mokėjo činšą. Arklininkai turėjo atlikti papildomas prievoles: staciją, remontuoti kelius,
tiltus ir pan. Rūmų tarnai (durininkai, vartininkai) gaudavo valaką, laisvą nuo prievolių,
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o kitą valaką – už činšą. Šauliai, bebrininkai, barčiai, žvejai gaudavo po valaką žemės be
kitų prievolių. Amatininkai taip pat turėjo žemės be prievolių.
Valstiečiai gaudavo valakus paveldėtinai. Net už nusikaltimą žemė nebuvo atimama.
Jiems leisdavo rinkti grybus ir uogas, medžioti mažus žvėrelius savo valakuose, žvejoti
ežeruose ir upėse meškere ir mažais tinkleliais. Po rudens darbų su urėdo žinia valstietis
galėjo išeiti uždarbiauti. Pabėgusių valstiečių ieškodavo ir už tai konfiskuodavo jų turtą.
Valstietis, apgyvendinęs savo valaką ir pardavęs trobesius, galėjo išeiti kitur, tačiau turėjo
apsigyventi didžiojo kunigaikščio valsčiuje.
Po valakų reformos buvo pertvarkyta valstiečių administracija. Bendriems reikalams
aptarti turėjo kaimo vyrų sueigą – kuopą. Ji rūpinosi bendrais ūkiniais reikalais ir santykiuose su dvaru gynė savo narius. Kuopa pasipriešindavo didinamoms prievolėms, todėl
feodalai turėjo su ja tartis.
Valsčiaus centriniame dvare buvo seniūno arba dvaro laikytojo būstinė. Reikalus tvarkė jo vietininkas su raštininkais. Jie prižiūrėjo dvaro ūkį, ieškojo naujų pajamų
šaltinių, vykdė policijos ir teismo valdžią valstiečiams, kontroliavo kaip atliekamos
prievolės. Valstiečių kaimai buvo suskirstyti į vaitystes po 400 kiemų. Įstatyme pasakyta,
kad vaitystėje gal būti iki šimto valakų, o Žemaitijoje, kur žemė buvo matuojama valakais, bet palivarkai beveik nesteigiami, - net iki kelių šimtų. Revizorius kartu su seniūnu
arba dvaro laikytoju skirdavo vaitą. Jis varė valstiečius į darbą, ragino atiduoti duokles ir
sumokėti mokesčius, tikrino jų rėžius, kaimų ir valsčių ribas, žemės ežias ir kapčius. Vaitas pranešdavo dvaro ūkvedžiui apie nuostolius ir nusižengimus, atvesdavo valstiečius į
vietininko teismą ir pats jame dalyvavo, pranešdavo revizoriui apie dvaro urėdo neteisėtus
veiksmus. Be to, iš valstiečių buvo skiriami du suolininkai, kurie žiūrėjo, kad valstiečiams
nebūtų daroma nuostolių ir kad šie jų nedarytų, padėjo vaitui. Vaitai ir suolininkai dažnai
reikalaudavo sau įvairių rinkliavų, todėl valstiečiai stengėsi, kad jais būtų skiriami kuopos
pasiūlyti žmonės.
Tuose Aukštaitijos ir Žemaitijos valsčiuose, kur didžiojo kunigaikščio dvarų nebuvo ir palivarkai nebuvo steigiami (tokių valsčių buvo apie trečdalį), valstiečiai liko
baudžiauninkais činšininkais. Valstietis galėjo valaką imti arba jo neimti, - tai buvo jo
valios reikalas. Nepaėmęs valako valstietis galėjo iškeliauti kaip bežemis ir pasidaryti
laisvu, arba išeiviniu žmogumi. Paėmęs valaką, jis buvo įrašomas į dvaro inventorių ir
išeiti nebegalėjo. Išėjęs be urėdo leidimo, valstietis buvo laikomas pabėgusiu, ir vaitas su
dvaro tarnautojais turėjo jo ieškoti.

5.6.Valakų reformos ypatumai Žemaitijoje
Lietuvoje XVI – XVIII a., kaip ir kituose Vidurio ir Rytų Europos regiono kraštuose,
išliko teritorijų, kuriose lažinis palivarkinis ūkis nesusiklostė arba plėtojosi taip menkai,
kad netapo žemės ūkio gamybos pagrindu. Lietuvoje tokia išimtimi tapo Žemaitija, kur
taip ir nebuvo įgyvendinta deklaruotoji lažinio-palivarkinio ūkio plėtojimo programa.
Žemaitija yra vakarinėje Lietuvos dalyje ir užima dabartinius Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Šilalės, Tauragės, Telšių rajonus ir Šilutės,
Klaipėdos rajonų rytines dalis. Žemaičių vardas istoriškai pirmą kartą paminėtas 1217
m. rusų kronikoje. Archeologiniai duomenys rodo, kad XI – XII a. Žemaičių žemė buvo
pastovus teritorinis junginys, apimantis Nemuno žemupį, Lietuvos pajūrį. XIII – XIV a.
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Žemaitiją sudarė nuo Nemuno išilgai Nevėžio ištįsusi žemuma ir nedidelė dalis dabartinės
Žemaičių aukštumos. Diplomatinės kovos dėl žemaičių vyko ilgą laiką. 1422 m. Jogaila ir Vytautas paskelbė Vokiečių ordinui karą. Nepasiruošęs karui Ordinas pasidavė ir
paprašė taikos, kuri buvo pasirašyta netoli Melno ežero 1422 m. rugsėjo 27 d. Ši taikos
sutartis galutinai išsprendė ginčijamų teritorijų klausimą, Žemaitija pripažinta Lietuvai
amžinai. Aprimus karams pradėtas tuščių žemės plotų apgyvendinimas. Daugelis žemaičių
galėjo sugrįžti į tuos žemės plotus, iš kurių juos ar jų protėvius kryžiuočiai buvo išstūmę.
Ypač daug gyventojų kėlėsi iš Nevėžio upės srities. XV – XVI a. Žemaičių žemė apėmė
teritoriją nuo Palangos iki Nevėžio upės, pietuose – dabartinę Lietuvos-Lenkijos sieną ir
tęsėsi gerokai už Nemuno, vakaruose ir pietvakariuose – vadinamąjį Klaipėdos krantą.
Be to, nuo XV a., Žemaičių seniūnijai priklausė šiaurinė Sūduvos dalis, ši sritis daugiausia
buvo žemaičių kolonizuota.
XVI a. Žemaitijoje buvo visos to meto Lietuvai būdingos žemėvaldos rūšys. Stambiausieji Žemaitijos žemvaldžiai – seniūnas, katalikų bažnyčia ir didikai – neturėjo savų
dvarų ariamosios žemės arba šie arimai buvo tokio pat dydžio, kaip ir valstiečių ūkiuose.
Jų pajamas sudarė valstiečių mokėti piniginiai mokesčiai bei duoklės natūra.
Tai, kad Žemaitijoje susiklostė kitokie kaimo ir dvaro santykiai, lėmė keletas
priežasčių. Dauguma tuomet Lietuvos valstybės gyvenime viešpatavusio bajorų luomo
atstovų Žemaitijoje buvo smulkūs žemvaldžiai. Tokie mažažemiai bajorai negalėjo savo
valdose labai plėtoti lažinį-palivarkinį ūkį. Stambiausi Žemaitijos žemvaldžiai XVI a.
buvo Žemaitijos seniūnai. Dėl istoriškai susiklosčiusių priežasčių naujoji ūkio sistema
neįsivyravo ir stambiose seniūno, bažnyčios bei privačių žemvaldžių valdose. Žemaitijos
valstiečiai turėjo palyginti nemažai žemės. Vidutinio Žemaitijos valstiečio ūkis turėdavo
maždaug 1 valako (apie 21,36 ha) dydžio žemės sklypą. Nemažai pasiturinčių valstiečių
valdė 2-3 ir daugiau valakų žemės. Tokio dydžio valstiečių ūkiai pajėgdavo ne tik
sumokėti rentą žemvaldžiui, bet ir galėjo plėtoti prekinį ūkį bei rinkoje konkuruoti su
smulkiaisiais ir net vidutiniais Žemaitijos žemvaldžiais. Patogi geografinė padėtis leido
Žemaitijos valstiečiams be didesnių papildomų lėšų realizuoti žemės ūkio produktus
ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose. Menkas ekonominis daugumos Žemaitijos bajorų
potencialas neleido jiems tapti varomąja lažinio-palivarkinio ūkio plėtojimo jėga. Tai
ir valstiečių ekonominis pajėgumas bei socialinis aktyvumas (Žemaitijoje vyko visi
didžiausi XV – XVIII a. valstiečių sukilimai) buvo svarbiausios priežastys, dėl kurių
Žemaitijoje neįsivyravo palivarkinis ūkis.
Vakarų Žemaitijoje, kur valakinė sistema buvo įvesta nuo XVI a. vidurio, matininkai
suplanavo didelius kaimus (1000 ha ir daugiau). Rytų Žemaitijoje, įvykdžius reformą dar
prieš Valakų įstatymo paskelbimą, buvo sukurti mažesni (700 – 800 ha) kaimai. Pagal 1557
m. Valakų reformos įstatymą, Trakų ir Vilniaus vaivadijose buvo kuriami dar mažesni (300
– 400 ha) kaimai. Užnemunės pietvakarinėje dalyje dar XVI a. pradžioje buvo sukurti
dideli taisyklingai suplanuoti kaimai, o pietryčiuose, ikivalakinių gyvenviečių bazėje, susiformavo įvairaus dydžio netaisyklingos konfigūracijos kaimai. Šiaurinės Užnemunės
miškuose XVII – XVIII a., kai nuo stichinių nelaimių ir Šiaurės karo čia slėpėsi nemažai
kitos Nemuno pusės gyventojų, savaime (be matininkų pagalbos) susikūrė mažiausi kaimai
(apie 100 ha). Gana daug mažų kaimų su padrikomis kupetinėmis gyvenvietėmis savaime
susikūrė XVII – XVIII a. rytų ir pietryčių Lietuvos miškuose.
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5.7. Valakų reforma miestų ir miestelių žemėje
Plintant žemdirbystei ir prasidėjus feodalizacijai, žmonės, besiverčiantys amatais, prekyba, valdymu, gynyba, ėmė telktis prie žymesnių feodalų pilių, vadinamosiose papilėse. Taip palankiose gynybiniu atžvilgiu vietose įsikūrė seniausios miestų
gyvenvietės. Susikūrus centralizuotai Lietuvos valstybei, tos gyvenvietės gavo savivaldą
pagal Magdeburgo, Kulmo arba Liubeko teisę. Taip iš pilių atsirado seniausi mūsų šalies
miestai (Vilnius, Trakai, Kaunas, Klaipėda). Tuo laikotarpiu (iki Žalgirio mūšio) daugiausia miestų įsikūrė rytinėje Lietuvos dalyje, kuri mažiau buvo niokojama priešų. Tam tikros
reikšmės turėjo krikščionybės plitimas, bažnyčių statyba didesniuose kaimuose. Juose taip
pat ėmė telktis amatininkai ir pirkliai. Daugelis bažnytkaimių ilgainiui irgi gavo privilegiją
įsirengti turgavietes ir virto miesteliais. Prekybinės privilegijos buvo duodamos miesteliams, kurie nutolę vienas nuo kito nors per 3 mylias (apie 21 km). Šitaip susikūrė gana
tolygus miestelių tinklas visame krašte. Miškingose vietose telkėsi įvairūs miškų verslininkai – rūdininkai, medininkai, dervininkai, kurių gyvenvietės ilgainiui taip pat virto
miesteliais, vadinamais senovinių verslų vardais. Naujų miestiškų gyvenviečių, teikusių
nemažas pajamas, atsiradimu buvo suinteresuoti ir jų kūrimąsi savo valdose skatino valdovai, stambūs ir net vidutiniai žemvaldžiai. XVI a. pirmosios pusės ūkinių reformų metu
didysis kunigaikštis reikalavo kurti miestelius jo žemėse, steigti privačius turgus prie
esančių miestų ir miestelių.
LDK susiklostė įvairių miestiškų gyvenviečių – privilegijuotų bei neprivilegijuotų
miestų ir miestelių – sistema. Daugiausia buvo miestelių. XVI a. jų skaičius Lietuvoje
siekė 200, tai yra 450 km2 teritorijoje buvo bent viena prekeivių gyvenvietė. Nuo kaimų
miesteliai skyrėsi turgumi (jis vykdavo dažniausiai vieną kurią nors savaitės dieną),
juose gausu karčemų, prekeivių ir amatininkų, daugelyje jų buvo bažnyčios. Jie tapdavo parapijų centrais. Prie miestelių, tarsi jų dalis, dažniausiai būdavo įsikūrę dvaras ar
pilaitė, kur reziduodavo žemvaldys, valdovo valsčiaus ar didiko stambios valdos administratorius. Su kaimu miestelius siedavo tai, kad dauguma miestelėnų šalia prekybos ir
amatų versdavosi ir žemės ūkiu, už valdomą žemę, greta specifinių miestietiškų prievolių,
atlikdavo tokias pačias prievoles kaip ir valstiečiai. Be to, valdoje miestelis būdavo
išskirtas į atskirą administracinę ir prievolių apygardą, turėdavo savo administratorių
– vaitą, dažnai naudodavosi, kad ir ribotomis, savitvarkos (ne savivaldos) galimybėmis,
o svarbiausia – miestelėnai buvo laisvi, t.y. jie galėdavo persikelti ir tapti kurio nors kito
miestelio gyventojais.
Maži miestai nedaug kuo skyrėsi nuo miestelių. Tačiau miestelio prekeiviai prekiaudavo savo miestelyje, aplinkiniuose kaimuose ir artimiausiame mieste, o miesto pirkliai
pasiekdavo didžiausius LDK prekybos centrus, Baltijos jūros uostus ar kitus artimesnius užsienio miestus. Kiekviename tokiame mieste XVI a. pirmoje pusėje gyvendavo
mažiausiai 1000 žmonių. Jie būdavo stambių administracinių vienetų centrai. XVI a.
tai maži miestai – būsimieji pavietų centrai – Raseiniai, Ukmergė, Panevėžys, stambių
valdų centrai – Šiauliai, Alytus, mažesni – Merkinė, Valkininkai, Vilkija, Kėdainiai,
Anykščiai, Punia.
LDK nuo Jogailos 1387 m. privilegijos Vilniui paplito vokiečių miestų teisės atmaina – Magdeburgo teisė (Kulmo teisė naudota tik epizodiškai). Pagal šią teisę miestiečių
bendruomenė ir jai priklausiusi miesto teritorija tapdavo nepavaldi didžiojo kunigaikščio
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vietininkų bei teismų valdžiai, įgydavo savivaldą. Miestą valdydavo magistratas, miestiečių
suolininkų teismas spręsdavo miestiečių ginčus. Miesto bendruomenei vadovavo ir jam atstovavo už jo sienų vaitas. Kartu vaitas buvo valdovo atstovas savivaldžiame mieste. Greta
teisinės buvo ir kita miestų savivaldos pusė – tai dalinis ekonominis imunitetas. Miestui buvo pripažįstama žemės, kurioje jis įsikūręs, nuosavybės teisė. Dauguma miestų dar
gaudavo dirbamos žemės plotus. Privilegijomis ir kitais dokumentais būdavo nustatomos
miesto prievolės valdovui.
Savivaldos privilegijas kiekvienas LDK miestas gaudavo individualiai. Pirmaisiais
dešimtmečiais po krikšto pirmosios savivaldos buvo suteiktos LDK miestams – Vilniui
(1387 m.), Trakams (XV a. pradžioje), besikuriančiam miestui – Kaunui (1408 m.).
Agrarinė reforma buvo vykdoma miestuose, neturinčiuose Magdeburgo teisių. Miestų
gyventojai turėjo dirbamos žemės, pievų, laikė gyvulius ir šalia amato ir prekybos dar
vertėsi žemės ūkiu. Miestelėnai kaip ir valstiečiai neturėjo žemės nuosavybės teisių, todėl
jų žemė buvo matuojama valakais, paverčiama skirtiniais sklypais ir už jų naudojimą nustatoma renta. Valakų įstatyme nurodoma, kaip matuoti miestelius.
Miestelis nuo kaimo skyrėsi sodybvietės suplanavimu. Kaimo sodybiniai sklypai
buvo neatskirti nuo valakų, visos valstiečių prievolės nuo jų ir skaičiuojamos. Miesteliuose, atvirkščiai, – valakai buvo atskirti nuo sodybinės žemės, ji matuota rykštėmis (viena
kvadratinė rykštė – 2,5 aro). Už kiemų ir daržų sklypus buvo nustatytas nevienodas činšas.
Už sklypus prie turgaus aikštės buvo imamas didesnis, o prie gatvių – mažesnis činšas; už
daržus buvo činšas reikalautas vienodas.
Amatininkas galėjo turėti tik kiemo sklypą ir neturėti valako arba net daržo. Tuo
tarpu valstietis negalėjo turėti sodybinio sklypo be valako arba jo dalies. Skeliant valaką,
buvo skeliamas ir sodybinis sklypas.
Miestelėnai, turintys valakinės žemės, naudojosi ja tokiomis pat sąlygomis kaip ir
valstiečiai – mokėjo činšą dvarui ir buvo jo valdžioje. Miestelėnas be valakinės žemės
buvo laikomas laisvu, bet ne privilegijuotu žmogumi. Jis galėjo išsikelti, parduoti pastatus, tačiau negalėjo nei pirkti, nei parduoti net to žemės sklypo, kuriame buvo jo kiemas.
Kiemo ir daržo sklypu jis tik naudojosi.
Matininkams ir revizoriams buvo nurodoma, perplanuoti ar steigti miestelį ne arčiau
kaip už 3 mylių atstumu nuo kitų miestelių, kad vienas turgus nepakenktų kitam, nors ir
vyktų ne tomis pačiomis dienomis. Suplanuoti turgaus aikštę ir sumaniai apie ją sugrupuoti sodybinius sklypus buvo nelengva užduotis matininkams. Tokių miestelių kaip Jurbarkas, Linkmenys, Tauragė sodybvietės buvo ne keičiamos, o pertvarkomos. Birštonas,
Nemenčinė, Virbalis buvo naujai suplanuoti, sukeliant į naują vietą aplink aikštę ir iš jos
nutiesiant gatves.
Reformos metu ir tuojau po jos didesniems miesteliams buvo suteikiamos Magdeburgo teisės. Tokias teises gavo Merkinė, Ukmergė, Alytus bei kiti amatais ir prekyba
besiverčią miesteliai. Jų gyventojai daugiau nebepriklausė dvaro urėdo valdžiai bei teismui; jie buvo perduoti naujai sudaromai miesto valdybai- magistratui.
Didžiausia ir pagrindinė kliūtis Magdeburgo teisėms įgyvendinti buvo luominės
žemės nuosavybės įsigalėjimas ir jos įteisinimas Lietuvos Statutu. Pagal jį žemės savininkas galėjo būti tik šlėktos luomo žmogus; jo žeme besinaudojantiems arba joje gyve-
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nantiems jis – administratorius ir teisėjas. Miestiečiai tapti žemės (valakų sklypų ar daržų)
savininkais – negalėjo.

5.8. Valakų reformos vertinimas
Tai pirmoji žemės reforma Lietuvoje. Ji turėjo teisinę, ekonominę ir socialinę reikšmę.
Pradėta dar prieš Valakų reformos 1557 m. paskelbimą, truko apie 20 metų.
Jos metu buvo atlikti tokie darbai: 1) atskirtos žemės valdos pagal priklausomybę
didžiajam kunigaikščiui (valstybei) ir bajorams; 2) išmatuotuose valakuose įkurdinti
valstiečiai, suskirstant žemę laukais ir rėžiais, paženklinta vieta sodyboms statyti, keliams tiesti, nurodyta laikytis trilaukės sėjomainos; 3) nustatytas dirbamos žemės plotas didžiojo kunigaikščio dvaruose ir sunormuotas valstiečių darbas juose; 4) išmatuoti
miškai, nustatyta jų priklausomybė, sureguliuota naudojimo tvarka; 5) suorganizuota
nauja valstiečių administracija.
XVI a. viduryje didžiojo kunigaikščio žemėje buvo pradėti nauji, laiko dvasią atitinką
žemėtvarkos bei žemėvaldos pertvarkymai. Matuojant ir ženklinant žemės valdas vietovėje
ištiesintos kaimų ir žemės valdų ribos, sukeisti žemės sklypai, kad neliktų įsiterpusių, suvienodintas valstiečio šeimoms skirtas naudoti žemės plotas (apie 30 margų – 21 ha).
Didžiojo kunigaikščio valdose buvo steigiami palivarkai su ariamos žemės plotu ir tvartais, palivarke ėjo lažą jam priskirti valstiečiai. Palivarkas tapo pagrindiniu prekių gamintoju.
Reforma galutinai panaikino valstiečių alodines teises, o juos pavertė asmeniškai nelaisvais visuomenės nariais – baudžiauninkais. Valstiečių žemė buvo paskelbta besąlygine
didžiojo kunigaikščio nuosavybe, dalis jos paversta dvarų arimais. Valstiečių prievolės už
naudojimąsi skirtiniais sklypais virto žemės renta. Iš valstiečių prievolių labai padidėjo
atodirbių (lažo) lyginamasis svoris.
Socialiniu požiūriu valakų reforma daugiausia įtakos turėjo valstiečiams. Iki reformos nelaisvais žmonėmis buvo laikomi šeimyniškiai, kaimynai ir veldamai. Valstybinėse
žemėse visi valsčių žmonės galėjo kilnotis. Po reformos skirtumas tarp kaimyno, veldamo
ir valsčiaus žmogaus išnyko, laisvais arba išeiviais liko tik tie, kurie neėmė valakų. Valakų
nuostatais įsakyta urėdams daugiavaikes šeimas ir nereikalingus jo sodybai narius skirstyti ir apgyvendinti didžiojo kunigaikščio žemėse. Taip buvo sustabdytas laisvų žmonių
išsiskyrimas iš valstiečių šeimų. Seniau valstietis, pardavęs savo tėviškę ir palikęs savo
vietoje kitą valdinį, tapdavo laisvu žmogumi.
Valdovo pradėtos agrarinės reformos principus XVI a. antroje pusėje perėmė ir savo
žemėse įgyvendino bajorai bei bažnyčia. Bažnytinės žemės plotų gerokai padaugėjo. Parapijos gavo po 2 valakus ir daugiau. Juos dirbti kunigai galėjo liepti klebonijos žemėje
gyvenantiems valstiečiams arba kviesti į ją naujakurius.
Reforma turėjo įtakos žemės naudojimui – pritaikius naują žemės tvarkymo sistemą
žymiai padidėjo ariamosios žemės plotai, trilaukė žemdirbystės sistema tapo privaloma,
pakilo derlingumas. Valakų reformos metu žemės planai nebuvo sudaromi, tačiau buvo
aprašomos kaimų ir žemės valdų ribos (sienos). Išmatuota žemė buvo kadastruojama – suregistruojama, įvertinama rūšimis ir nustatomos prievolės nuo nustatyto žemės ploto valako.
Privatūs miškai buvo atriboti nuo didžiojo kunigaikščio miškų, o tinkami žemdirbystei
– buvo išmatuoti ir atiduoti valstiečiams už prievoles. Be to, atsirado servitutinė teisė, kuri
dažniausiai buvo nustatoma pievas, ganyklas ir vandens telkinius naudojant.
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Suintensyvinus žemės ūkį – racionaliau sutvarkius žemės naudojimą, sureguliavus
žemės nuosavybės ir žemės valdymo santykius, buvo pasiektas pagrindinis žemės reformos tikslas – padidintos didžiojo kunigaikščio iždo pajamos. Aukštaitijoje jos padidėjo 2
kartus, o Žemaitijoje, kurioje jau 1529 m. buvo įvestas činšo mokestis, - tik 20 procentų.
Valakų reforma sudarė sąlygas parengti eksportui didesnius kiekius grūdų ir už juos gauti daugiau pajamų tiek valstybės reikalams, krašto apsaugai, tiek ir tuo laiku plintančiai
Lietuvos aukštųjų sluoksnių, ypač didžiojo kunigaikščio rūmuose, prabangai.
Valstiečių mažažemystė buvo tik laikinai pašalinta. Po kurio laiko daugelis valstiečių
nusigyveno. Retas jų turėjo visą valaką žemės. Valakai buvo dalijami tarp šeimos narių.
Pažangą žemės ūkyje lėmė ne dvaras, o valstiečio kiemas su darbingais žmonėmis,
gyvuliais, padargais, sėjomainos taikymu. Kai iš valstiečio imta reikalauti lažo, o darbas
pradėtas dalyti į skirtingas dalis – vienaip jis dirbtas savame ūkyje, kitaip pono lauke,
- tas pats darbo laikas davė skirtingus vaisius. Lažinio darbo našumas buvo mažesnis. Jo
plitimas ir kartu su juo prievartos didėjimas lėtino gamybinių jėgų kilimą. Taigi reforma
turėjo ir neigiamų padarinių, nes krito valstiečių darbo našumas ir jų perkamoji galia,
sumažėjo vietinė rinka, sulėtėjo miestų augimas.
Valakų reforma ir 1588 m. III Lietuvos Statutas buvo baigiamieji valstiečių
įbaudžiavinimo aktai. Jie tapo teisiniu pagrindu lažinio-palivarkinio ūkio, kuris turėjo
gaminti žemės ūkio produkciją žemės ūkio rinkai. Naujoji žemės ūkio raidos tendencija
tapo pagrindine, ateityje daugiau kaip 200 metų ji lėmė kaimo ir dvaro santykius. Tokia
žemėvaldos sistema egzistavo iki baudžiavos panaikinimo.

6. LIETUVOS ŽEMĖS TEISĖ XVI AMŽIUJE
Kaip ir visos feodalinės valstybės, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė turėjo nueiti ilgą
raidos kelią , kol ji pradėjo pereiti nuo papročių teisės prie raštu fiksuotų teisės normų. Šis
procesas buvo užkoduotas jau pagoniškosios epochos, iš kurios į XVI a. atėjo individualiosios žemės nuosavybės principas – alodas, karo tarnybos sistema ir viso to padarinys
– lietuviškasis feodas. 1387 m. apsikrikštijusi Lietuva turėjo nepaprastai staigiais tempais perimti Europos teisinę sistemą. Šie tempai lėmė, kad bene anksčiausiai buvo pradėti
kodifikuoti turtiniai santykiai (Kazimiero teisynas 1468 m.) ir būtent turtinių santykių teisė
tapo bene labiausiai išplėtota Lietuvos Statutų (toliau LS) dalimi. Nė vienoje Europos
šalyje per XV – XVI a. nebuvo išleista tiek didžiojo kunigaikščio privilegijų bajorams
kaip Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kadangi LDK formavosi kaip bajoriškoji
valstybė, turtiniai santykiai buvo visų pirma bajorų santykiai. Apskritai Lietuvos Statutai
– tai bajorų teisė.
Lietuvoje nuo Mindaugo laikų, t.y. nuo XIII a. vidurio iki Vytauto laikų, t,y. iki XV a.
pradžios (maždaug 200 metų laikotarpis), visi valstybiniai ir teisiniai reikalai bei sandoriai,
išskyrus santykius su užsieniu, buvo sudaromi ne raštu, o žodžiu. Tačiau ir tada visuomenės
gyvenimas buvo tvarkomas teisinių nuostatų, tik ta teisė buvo nerašyta – tai buvo papročio
teisė. Viena kita teisinė norma, kurią žinome iš papročio teisės, galėjo būti kada nors nustatyta žodiniu kunigaikščio ar seimo įstatymu, jos ilgą laiką laikytasi ir ilgainiui ji virto
papročio teisės norma, bet daugumos papročio teisės normų niekas niekada jokiu žodiniu
įstatymu nebuvo nustatęs. Svarbiausias skirtumas tarp papročio ir įstatyminės teisės yra
tas, kad įstatyminės teisės norma taikoma tik po to, kai yra išleistas įstatymas, o papročio
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teisės norma susidaro tik po to, kai ilgą laiką gyvenime tas paprotys jau buvo taikytas. Ne
tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse teisiniai veiksmai ir aktai iš pradžių tebuvo atliekami tik
žodžiu. Vėliau , įsigalėjus raštui, ėmus jį vartoti ir teisiniams reikalams, imta surašinėti
teisės papročius. Vakarų Europoje tokių surašytų teisinių papročių yra išlikę nemaža, senesnieji jų vadinami barbarų teise. Taip jie buvo pavadinti siekiant atskirti nuo žinomos
senovės civilizuoto pasaulio rašytinės teisės, t.y. Romos teisės. Kijevo Rusioje, Ukrainoje,
taip pat buvo teisinių papročių rinkinys – Rusų tiesa. Prūsuose Ordino žmonių taip pat
buvo surašytas panašus teisės nuostatų rinkinys – Prūsų teisės. Lietuvoje apie tokį užrašytų
teisės papročių rinkinį nėra žinoma.
Seniausias žinomas rašytinis teisės šaltinis yra 1387 m. Jogailos žemės privilegijos. (Aprašyta anksčiau – Žemės nuosavybės privilegijos). Greta žemės privilegijų, buvo
leidžiamos ir sričių privilegijos. Lietuvos didieji kunigaikščiai prijungtose baltarusių ir
ukrainiečių žemėse paliko senus visuomeninius santykius ir miestų savivaldą. Sričių privilegijos nustatė srities arba miesto ir LDK santykius.
Kazimiero teisynas – seniausias feodalinės Lietuvos valstybės teisynas, arba kitaip
– susisteminta paprotinė teisė. Teisynas apima baudžiamąją, civilinę, administracinę teises
ir teismą. Teisynas buvo skiriamas žemvaldžiams feodalams, kurie turėjo teisti savo valdinius – bajorus ir valstiečius. Tai nuostatai, kokias bausmes jie gali skirti ir kaip jas nustatyti. Pagal Teisyną kiekvienas žmogus individualiai už savo poelgius turėjo atsakyti,
o ne šeima ar giminė. Ši nuostata buvo taikoma visiems, ne tik bajorams, t.y. nedaromas
skirtumas tarp luomų. Teisynas sudarytas iš 25 straipsnių. Teisyno nuorašus privalėjo turėti
didžiojo kunigaikščio vietininkai.
Civilinei teisei pirmiausia priskirtini straipsniai, susiję su žemės valdymu (20 – 22
str.) ir dėl jo kylančių ginčų. Jais buvo siekiama sudrausti žemvaldžius, savavališkai
užgrobiančius dirvas, pievas ir miškus. Kilus ginčui, būdavo kviečiami tekūnai (pasiuntiniai), kurie atvykę į vietą viską išmatuodavę, apklausdavę liudininkus ir, jeigu jiems
būdavo pavesta, išspręsdavo ginčą, o jeigu ne, tai spręsdavo teisėjai. Tekūnus skirdavo valdovo vietininkas. Visose kitose bylose teisybės ieškoti buvo galima tik per teismą
(20 str.). Jeigu kas savavališkai puldinėtų ar kirstų miškus, tokį reikia skųsti didžiajam
kunigaikščiui, o jo nesant Lietuvoje – Ponų tarybai. Vaivadai pavedama, kad jis pašauktų
pas save kaltinamąjį, apklaustų jį ir, jeigu pasirodytų, kad skundas teisingas, suimtų ir
laikytų kalėjime, kol didysis kunigaikštis atvažiuos. Tik tada turėjo būti sprendžiama, kaip
tokį teisės laužytoją ar užpuoliką bausti (21 str.). Teisėjai ir tekūnai turėjo išvykti į vietą,
pranešę apie tai šalims prieš keturias savaites. Neatvykusioji šalis bylą pralaimi. Neatvykimas galėjo būti pateisintas karine arba valstybine tarnyba ir liga (22 str.).

6.1. Feodalų privilegijų įtvirtinimas Lietuvos Statutuose
Žemės santykius Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje reglamentavo paprotinė teisė,
vėliau didžiųjų kunigaikščių privilegijos, Kazimiero teisynas, o nuo XVI a. Lietuvos Statutas. Buvo išleistos trys Statuto legislatūrinės (įstatymų leidybos visuma) laidos: 1529,
1566 ir 1588 m. Per 60 metų išleisti trys Statutai. Lietuvos Statutai, ypač Trečiasis, buvo
suredaguoti taip, kad atitiko LDK visuomenės poreikius 250 metų.
Pirmą kartą apie visos valstybės įstatymų sąvado – Statuto parengimą ir priėmimą
buvo užsiminta jau 1501 m. Voluinės žemės privilegijoje. Joje nurodyta, kad jos nuo-
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statai galios tol, kol bus sudarytas bendras visai LDK Statutas. Nors bajorija reikalavo
jai greičiau sudaryti rašytinės teisės normų sisteminį rinkinį, statuto projektas buvo pateiktas svarstyti seimui tik 1522. Svarstymas ir taisymas truko ilgai, nes didikai stengėsi
išlaikyti savo atskirą jurisdikciją (teisę teisti), o bajorai – suvienodinti visų feodalų teises.
Statuto rengimui pradžioje vadovavo LDK kancleris ir Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Jaunesnysis. Svarbiausias Statuto kodifikatorius buvo kancleris ir Vilniaus vaivada
Albertas Goštautas. Statuto kodifikavimą paspartinusi priežastis buvo LDK feodalų ir
karališkosios šeimos interesų sutapimas. Valdinga ir energinga jaunoji karalienė ir didžioji
kunigaikštienė Bona Sforca, 1520 m. rugpjūčio 1 d. pagimdžiusi sosto įpėdinį Žygimantą
Augustą, vis aktyviau ėmė kištis į valstybės reikalus. Norėdama savo sūnui užtikrinti
iš karto abu Jogailaičių sostus, ji nutarė pradėti nuo Lietuvos ir pareikalavo vos dvejų
metukų Žygimantą Augustą paskelbti LDK sosto paveldėtoju, o didysis kunigaikštis,
atsidėkodamas už tai, turėjo luomams suteikti rašytinę teisę.
Lietuvos Statutas buvo LDK žemvaldžių luomo teisės kodeksas ir atspindėjo pirmiausia jų savitarpio teisinius santykius. Statuto trijose redakcijose išdėstytos pagrindinės bajorų
teisės, kurios jau anksčiau buvo iš dalies nusakytos kunigaikščių privilegijose. Statutas
įtvirtino bajorų viešpatavimą valstiečiams, įteisino visuomenės padalijimą į luomus, feodalų
klasės hierarchinę struktūrą, apribojo didžiojo kunigaikščio galią teisme ir administracijoje.
1529 m. Vilniuje seime buvo priimtas Pirmasis Statutas. Jis buvo surašytas visiems
bajorams suprantama gudų kalba, tuomet pripažinta oficialia Lietuvos valstybės kalba, vartojama ir Ponų taryboje, ir seime, ir teismuose ir kitose valstybinėse įstaigose. Autentiško
teksto neišliko. Statutas sklido rankraštiniais nuorašais, rašytais originalo, t.y. LDK kanceliarine slavų kalba arba lotyniškais ir lenkiškais vertimais. Pirmajame Statute dar daug archaikos žymių, bet kodifikavimo mąstymas jau buvo naujoviškas. Didelį Pirmojo Lietuvos
Statuto pranašumą, lyginant su ankstesniais teisynais, lėmė ir Renesanso epochos idėjos,
suteikusios Pirmajam Statutui daug humanizmo bruožų bei išskirtinį pasaulietiškumą.
Pirmasis Lietuvos Statutas turi 243 straipsnius. Jis padalytas į 13 skyrių: I – apibrėžė
didžiojo kunigaikščio valdžią, II – nustatė bajorų karinę tarnybą ir valstybės gynimą, III
– bajorų asmens ir luomo teises, IV – moterų teises į žemę, V – mažamečių globėjų
teises, VI – teismo ir teisminio proceso organizavimą, VII – bausmes už kriminalinius
nusikaltimus, VIII – ginčus dėl žemės ir jos ribų. Kiti Statuto skyriai – tai IX – XIII – gynė
bajorų nuosavybę. Atskiras skyrius užfiksavo bajorų teises užstatyti už skolas dvarus (X).
Paskutiniuose trijuose skyriuose, be to, aptariamos išpirkos už nusikaltimus (valstiečio ar
vergo sumušimą, apvogimą ir pan.), reguliuojami žemvaldžių santykiai su „prastaisiais“
žmonėmis. Vėlesni Statutai buvo gerokai išplėsti. Antrasis Statutas jau turi 14 skyrių ir 367
straipsnius, o Trečiasis Statutas – 14 skyrių ir 488 straipsnius.
Pirmasis Lietuvos Statutas skelbė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę atskira nuo Lenkijos valstybe. Jame buvo nurodoma nedalyti žemių, pilių, miestų ir tarnybų svetimšaliams,
kuriais buvo laikomi ir lenkų šlėktos.
Aukščiausiąja valdžios institucija ir aukščiausiąja teismo instancija bajorams
buvo paskelbta Ponų taryba. Ją sudarė katalikų vyskupai, maršalka, etmonas, kancleris,
iždininkas, vaivados ir kaštelionai. Ponų taryba ribojo karaliaus ir Lietuvoje didžiojo
kunigaikščio valdžią. Be jos pritarimo negalima buvo dalyti dvarų, žmonių ir žemių, skirti
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kraštui naujų privilegijų, teikti valdų, pareigų ir titulų svetimšaliams. Įstatymus, pasitaręs
su Ponų taryba, priimdavo didysis kunigaikštis.
Bajorai sprendžiamosios galios valstybės reikaluose neturėjo. Jie dar nesinaudojo
savivaldos teisėmis pavietuose ir sprendžiamuoju balsu seime.
Pagal Pirmąjį Lietuvos Statutą bajorai turėjo teisę į savo iš tėvų paveldėtus dvarus.
Jie galėjo pirkti ir parduoti žemes, tačiau tokie aktai turėjo būti atlikti su valdovo žinia, o
jo nesant, vaivadų, maršalkų arba seniūnų akivaizdoje. Laisvai disponuoti bajorai galėjo
tik trečdaliu savo žemių. Du trečdaliai jų turėjo likti kaip pagrindas nuolatinei karo tarnybai atlikti.
Pirmasis Lietuvos Statutas dar neskelbė bajorų išimtiniais žemės savininkais. Karinę
tarnybą nuo žemės turėjo atlikti ir miestiečiai. Bet Statute valdovas pažadėjo neiškelti
„prastųjų“ žmonių aukščiau už bajorus. „Prastieji“ žmonės buvo skirstomi į bajorus tarnus, valstiečius ir vergus. Bajorai tarnai dar buvo vadinami ponų bajorais. Jie vežiojo
laiškus, atliko pasiuntinio, o karo metais – ir karo tarnybą. Valstiečiai buvo vadinami
žmonėmis. Žmonės galėjo būti išeiviniai ir neišeiviniai. Išeivinis žmogus neturėjo savo
pono. Neišeivinis turėjo savo poną ir be jo sutikimo negalėjo iš jo dvaro išeiti. Buvo numatytas 10 metų senaties terminas, per kurį bajoras galėjo ieškoti savo bėglių valstiečių ir
vergų. Taip pat buvo numatyta ir bausmė už bėglio valstiečio slėpimą tuo atveju, jei bėglio
savininkas kreipėsi, nepraėjus senaties terminui.
Pirmasis Statutas įtvirtino pagrindinį baudžiavos principą – asmeninį valstiečio
priklausomumą nuo žemvaldžio. Buvo nustatyta, jog žemvaldys disponuoja dvaru kartu
su jame gyvenančiais valstiečiais. Bajoro valstiečiai buvo atleisti nuo prievolių valstybei.
Žemės teisės normos suformuluotos Pirmojo Lietuvos Statuto VIII ir IX skyriuose.
VIII skyrius „Apie žemės bylas, apie ribas ir apie ežias, apie kuopas“ turi 25 straipsnius. Juose įteisintos normos reguliavo feodalų žemėvaldos santykius, t.y. tų santykių
formaliąją juridinę pusę (žemės ribų nustatymą, valdų apsaugą, feodalų ir jų valdinių
ginčus dėl jų paribių). Taip pat nuosekliai teisiškai reglamentavo visų bylų dėl žemės
sprendimą. Tai žemės teisės skyrius. Dauguma jo straipsnių gina feodalų žemės nuosavybę
ir deklaruoja svarbiausią jos principą: „Visų rūšių bajorų žemės nuosavybė – tėvoninė,
ištarnautinė arba pirktinė – neliečiama, – tokia bendra taisyklė“.
Šio skyriaus visus straipsnius sąlygiškai galima suskirstyti į 4 grupes:
– žemės valdų ribų bei ežių nustatymas (1, 4, 8, 10 – 12 str.);
– teismų ginčai dėl žemės, jų terminai ir liudytojai (1 – 7, 11 – 18 bei išplėstinės
redakcijos 5, 6 ir 22 str.);
– bendrų valdų teisinis reguliavimas (9 ir 19 str.);
– „laisvųjų žmonių“ įbaudžiavinimo procesas (išplėstinės redakcijos 20 ir 21 str.).
Pirmojo Lietuvos statuto VIII skyrius pradedamas deklaravimu, kad žemės valdų ribos neliečiamos (1 str.). Apie tai griežtai pasakyta jau straipsnio pavadinime: „…jeigu
kas panorės iš ko nors, nepaisydamas ribų ar nepaisydamas ežių, žemę atimti…“. Ir 2
straipsnio, kuriame apie ribas net neužsiminta, turinys rodo, kad čia pirmiausia kalbama
apie paribio ginčus ir jų sprendimą per teismą. 4 straipsnis iš esmės yra 1 ir 2 straipsnių
tęsinys, reglamentavęs paribio ginčų sprendimą. 8 straipsnyje numatytos dvigubos baudos už žemės valdų ribų pažeidimą ( kaip ir už bet kokį smurtą): 12 rublių grašių bauda
už sąmoningą ribų sugadinimą ir 3 rublių grašių bauda už ežios sugadinimą. Feodalinės
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žemės nuosavybės įtvirtinimo požiūriu ypač svarbi trečioji šio straipsnio norma, įteisinusi
rublio baudą už valstiečio (žmogyno) žemės ribos sugadinimą. Akivaizdu, kad net Pirmojo
Lietuvos statuto sudarytojai, įtvirtinę išskirtinę feodalų žemėvaldos teisę, buvo priversti
užfiksuoti kasdieniame gyvenime pasitaikiusius valstiečių alodinės žemės nuosavybės recidyvus. Paskutinieji trys šios grupės straipsniai (10 – 12) reglamentuoja žemės valdų
– vandens telkinių (upės, tvenkinio) – ribų nustatymą.
Trečiajai straipsnių grupei priskirti du straipsniai (9 ir 19), kurie reguliavo feodalų
bendrų žemės valdų valdymą. 9 straipsnis „sunormino“ bendrame miške kertančių proskynas arimams arba pievoms veiksmus, o 19 straipsnyje jau numatyta visų bendrų valdų
dalybų procedūra. Abu šie straipsniai su tam tikromis skirtybėmis bei papildymais buvo
įrašyti ir į Antrąjį Statutą.
Paskutiniai skyriaus straipsniai (išplėstinės redakcijos 20 ir 21), kurie priskirti ketvirtajai grupei, suteikė žemvaldžiams daug galimybių įbaudžiavinti „laisvuosius žmones“ (20
str.) ir visiškai panaikinti valstiečių alodinės teisės į žemę likučius (21 str.). Tiesa, jie priskirtini Pirmajam Statutui tik sąlygiškai, nes į Statutą buvo įrašyti vėliau, praėjus 8 – 10 metų.
Daugiausia yra antrosios grupės normas įteisinančių skyriaus straipsnių, t.y. teismo
proceso nustatymas, liudytojų statuso bei jų parodymų žemės bylose reglamentavimas.
5 straipsniu buvo uždrausta žemės bylose liudyti žydams ir totoriams. XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje būta nemažai žemvaldžių žydų ir totorių, o pastarieji iš savo valdų
netgi atliko karo tarnybą. Liudytojai galėjo būti tik išpažįstantys krikščionybę, nes bylos
baigtį lemdavo liudytojo priesaika, duota bažnyčioje.
IX skyrius „Apie gaudymvietes, apie girias, apie drevinį medį, apie ežerus, apie
bebrynus, apie apynynus, apie sakalų lizdus“ – tai iš esmės žemės teisės normos, kurios nuolat pinasi su baudžiamosios teisės normomis. Tačiau VIII skyriaus straipsniuose
aptariami įvairūs žemės nuosavybės teisių pažeidimo aspektai, o IX skyriuje beveik
visi straipsniai skirti žemės naudmenų (miškų, pievų, gaudymviečių, drevių, vandens
telkinių ir kt.) nuosavybės teisių apsaugai bei naudojimo tokiomis bendromis naudmenomis reglamentavimui.
Medžioklės ir miško naudmenų saugos teisinės normos buvo žinomos dar senajai germanų teisei. Tokių normų būta ne viename barbarų teisyne, taip pat ir gerokai
vėlyvesniuose feodaliniuose teisynuose. Pirmojo Lietuvos statuto kodifikavimo laikotarpiu, o ką jau kalbėti apie XIV – XV a., miško naudmenos – girios, šilai ir ąžuolynai, pievos, lankos ir vandens telkiniai (upės, ežerai, tvenkiniai) – turėjo svarbią ūkinę- ekonominę
reikšmę, o miško medžiaga tapo žemės gėrybių simboliu. Daugelyje to meto valdovo
suteikčių bei teismų aktuose miško, vandens bei pievų naudmenos ir su jomis susiję verslai bei pajamos paprastai išvardijamos po arimų. XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje
nusistovėjo ir tvirtos teisinės normos, kuriomis vadovautasi sprendžiant įvairius ginčus,
kylančius valdant ir eksploatuojant minėtas naudmenas. Svarbiausias įrodymas tuomet
buvo tokių naudmenų senatis, taip pat liudytojų parodymai, medžių žymenys ir pan.
Pagrindinis yra 3 straipsnis, įteisinęs miško, vandens bei pievų naudmenų servitutinio
valdymo normas. To straipsnio tęsiniu, minėtų normų detalizavimu galima laikyti 4, 6, 9
ir iš dalies 10 straipsnį. Likusieji straipsniai ir 18 bei 19 nustato bausmes už žalą, padarytą
svetimoms miško, vandens ir pievų naudmenoms bei su jomis susijusiems verslams. Paskutinis 20 straipsnis, kuris daugiau tiktų VIII skyriui, skirtas pirmiausia dvarų įvairių rūšių
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žemės įkainojimui. Tiesa, straipsnio pabaigoje kalbama ir apie girių bei miškų kainas, bet
jos skirtingai nuo žemės kainų, nekonkretinamos, apsiribojama pasakymu: „…o girios
turi būti įkainotos pagal žemės vertę ir naudą, kiek žemė ar giria bus pelninga“. Tačiau
šis straipsnis – svarbus LDK istorijos šaltinis, nes jame konkrečiai nurodytos įvairių rūšių
žemės kainos ir net valstiečių tarnybos kaina –10 kapų grašių. (Tačiau nenurodyta, kiek ta
žmonių tarnyba turėjo žemės). Toliau įkainojama: apleista žemė – penkios kapos grašių, o
patręštos dvaro dirvos žemės statinė – puskapė grašių, o nepatręštos – pustrečia dešimtis
grašių, o už pievos šieno vežimą – po penkiolika grašių; o šilus ir miškus, kurie tiktų arimams bei pievoms, turi po tiek pat įkainoti.
3 straipsnio paskutinėse pastraipose apibendrintai reglamentuoti naudojimosi naudmenomis santykiai taip: „Tačiau kas nuo seno turi ežerus, pievas arba dreves kieno nors
girioje, negali dėl ežero, pievų, drevių svetimos girios savintis; o tas, kieno girioje būtų
ežerai, pievos ir drevės, irgi negali tų svetimų įeigų prie savo girios prijungti“. 4 straipsnyje reglamentuotas naudojimasis svetimuose miškuose esančiais ežerais, 6 straipsnyje
– drevėmis, 9 straipsnyje – bebrynais, o 10 straipsnyje – apynynais. Ši servitutų teisė
taip smulkiai išdėstyta Pirmajame Lietuvos Statute dar ir dėl to, kad privačios miškų
nuosavybės elementai išsidiferenciavo gerokai vėliau nei dirbamos žemės nuosavybės.
Tiek bajorų ir sodžiaus bendruomenių, tiek jų abiejų ir didžiojo kunigaikščio nuosavybės
tarpusavio santykiams didelės įtakos turėjo bendrosios žemės liekanos. Papročių teisė
laikė mišką „visų nuosavybe“ ir su tuo feodalams iš dalies tekdavo skaitytis. Net 1557 m.
Valakų reformos nuostatuose, kurie, kaip žinoma, galutinai panaikino valstiečių alodinės
nuosavybės liekanas, specialiai pabrėžiama, kad valstiečiai turi teisę šienauti ir imti miško
tam tikrose miškų vietose, o uogauti gali visur. Todėl teisinės įeigų normos taip smulkiai
ir reguliavo visos girios savininko ir atskirų drevinių medžių, ežerų bei pievų turėtojų toje
girioje santykius.
Pirmasis Statutas, teisiškai įformindamas LDK valstybinę ir visuomeninę santvarką,
privilegijuotą feodalų padėtį ir valstiečių išnaudojimą, įtvirtino didikų vaidmenį politiniame gyvenime.
Dėl sparčių LDK socialinių, ekonominių ir politinių pakitimų ir kai kurių Pirmojo Statuto netobulumų netrukus prireikė ne vieną jo nuostatą peržiūrėti ir papildyti.
Tarptautinės padėties ir finansinių sunkumų verčiami valdovas ir didikai sutiko suteikti
bajorijai daugiau teisių ir įtraukti jas į Statutą. Antrasis Statutas įsigaliojo 1566 m. Jo originalas taip pat neišliko. Žinomas tik iš nuorašų ir vertimų į lenkų ir lotynų kalbas. Antrojo
Statuto tekstą sudaro 14 skyrių, 386 straipsniai. Jis įtvirtino XVI a. vidurio LDK reformas
: administracinį teritorinį valstybės suskirstymą į apskritis (pavietus), bajorų renkamus
apskrities, žemės, pilies ir pakamario teismus, bajorų dalyvavimą apskričių seimeliuose
ir LDK (nuo 1569 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės) seime, spartesnį valstiečių vertimą
baudžiauninkais, padidėjusį jų išnaudojimą.
Antrasis Lietuvos Statutas skelbė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos
neliečiamybę ir numatė atitaisyti jos sienas. Jis jau atspindėjo svarbius visuomeniniuspolitinius pakitimus – bajorų demokratijos pergalę prieš ponų valdžią. Antrasis Statutas
pripažino, kad visi valstybės reikalai bus sprendžiami tik seime ponų ir bajorų atstovų.
Įstatymus galima buvo priimti tik seime. Statutui patvirtinus pavieto bajorų atstovaujamąjį
seimelį, bajorai buvo įtraukti į krašto politinį valdymą.
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Teismų organizacija pagal Antrąjį Statutą buvo pagrįsta 1564 m. įvykdyta administracijos ir teismų reforma. Ponams neliko atskiro didžiojo kunigaikščio teismo, ir jie pakluso bendriems viso bajorų luomo pilies (baudžiamosioms byloms), žemės (civilinėms
byloms) ir pakamario (byloms, susijusioms su žemėvalda) teismams, sudarytiems pagal
teritorinį principą. Pakamario teismas sprendė bajorų bylas dėl žemės ribų, teisėją skyrė
karalius iš bajorų išrinktų kandidatų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoro negalima
buvo teisti Lenkijoje.
Antrasis Statutas skelbė išimtinę karo tarnybą bajorams ir griežčiau nei Pirmasis Statutas skirstė feodalinę visuomenę į luomus. Jame buvo atribotas bajorų, pavadintų lenkiškų
šlėktų vardu, luomas. Tai buvo žemvaldžiai, ir jiems atiteko visos to luomo privilegijos.
Bajorai, negavę šlėktų teisių, buvo paskelbti „prastaisiais“ žmonėmis. Jie nuėjo kartu su
valstiečiais į naujai išmatuotus valakus. Šlėktų teisių negavo bajorai tarnai, kurie nebuvo
gavę iš didžiojo kunigaikščio žemių su žmonėmis. Žinoma, tuomet dar nebuvo griežtos,
neperžengiamos ribos tarp privilegijuotojo šlėktos, bajoro ir valstiečio.
Dar 1566 m. Bresto seime buvo priimtas labai svarbus Statuto papildymas, leidęs bajorams laisvai disponuoti tiek tėvonine, tiek kunigaikščių dovanotąja žeme. Bajorai gavo
teisę paveldėti visą turimą žemę. Buvo panaikinti feodalui taikyti 2/3 žemės disponavimo
apribojimai. Lietuvoje tėvonijos ir beneficijos (lenai) buvo sulygintos labai anksti. Rusijoje dvarininkai to pasiekė tik Petro I laikais.
Antrasis Lietuvos Statutas atspindėjo neseniai krašte įvykdytą valakų reformą,
kuri galutinai atėmė iš valstiečių ir miestiečių žemės nuosavybės teisę ir paskelbė žemę
visiška feodalų nuosavybe. Niekas negalėjo pirkti žemės iš valstiečio be jo pono žinios.
Žemė ir joje gyvenantys valstiečiai buvo skelbiami feodalo nuosavybe. Antrasis Statutas dar kartą patvirtino neišeivinio valstiečio suieškojimo senaties terminą. Tik jame
bėglio suieškojimas buvo labiau reglamentuotas. Nauji, palyginti su 1529 m. Statutu,
buvo straipsniai dėl bėglio grąžinimo iš miesto. Kitaip buvo žiūrima ir į laisvą – išeivinį
žmogų. Jis, atėjęs į dvarą ir gavęs laisvos nuo prievolių žemės, panorėjęs išeiti, turėjo
atidirbti ar sumokėti už žemės naudojimą. Bėglys buvo prievarta grąžinamas. Taigi buvo
pabrėžiama, kad žemė yra feodalo nuosavybė.
Socialinė nelygybė buvo įtvirtinta ir baudžiamojoje teisėje: už valstiečio sužeidimą bajoras galėjo išsipirkti, o valstietis už bajoro sužeidimą buvo baudžiamas mirties bausme.
Antrasis Statutas praplėtė bajorų teises ir šitaip baigė formuoti uždarą bajorų luomą.
Šis Statutas skelbė bajorus viešpačiais savo valdose. Taip Lietuvoje atsirado vadinamosios
dominijos (iš lotyniško žodžio dominus). Iki tol bajorai naudojosi dvarų paveldėjimo teise,
tėvonio teise. Jų valdos buvo vadinamos tėvonijomis (lot. patrimonium).
Trečiasis Lietuvos Statutas, nors buvo priimtas jau po Liublino unijos, skelbė Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę valstybe su atskira teritorija ir valstybės sienomis. Jis pripažino sostinę
Vilnių, atskirą nuo Lenkijos administraciją, atskirą monarcho titulą ir didžiojo kunigaikščio
priesaiką Lietuvai. Jis draudė karaliui dalyti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žemes ir
tarnybas užsieniečiams. Taigi Trečiasis Statutas prieštaravo Liublino unijai, leidusiai ir lenkams, ir lietuviams įsigyti žemių ir tarnybų visoje jungtinėje Lenkijos ir Lietuvos valstybėje.
Trečiasis Statutas patvirtino bendrą su lenkais seimą, bet paliko LDK generalinį
priešseiminį suvažiavimą. Neliko ir Ponų tarybos. Jos nariai tapo visos valstybės senatoriais. Trečiame Statute buvo suformuluota politinė Lietuvos autonomija federacinėje Len-

56

kijos ir Lietuvos valstybėje. Statutas skelbė luominę valstybę. Šios valstybės aukščiausia
valdžia priklausė monarchui, visuotinai bajorų pripažintam seime. Jam nominaliai
priklausė visa žemė, jis buvo aukščiausiasis teisėjas, saugojo valstybės pareigūnų reikšmę
ir jų kompetenciją.
Trečiasis Lietuvos Statutas skelbė privalomą bajorų karo tarnybą. Bajorams buvo
suteikta teisė užimti valstybės tarnybas bei administruoti valstybės dvarus.
Trečiasis Statutas daugelį Antrojo Statuto teiginių pakartojo, įtvirtino ir praplėtė.
Jis paneigė bet kokį bajorų ir prastųjų žmonių suartėjimą. Ir šiame Statute buvo skelbiama bajorų teisė laisvai disponuoti žeme su joje gyvenančiais valstiečiais. Bajorų luomo
pagrindas buvo, kaip ir anksčiau, šio luomo išimtinė žemės nuosavybė. Prastasis žmogus
negalėjo pretenduoti į bajoro teises ir turėti nuosavos žemės. Valstiečiams Trečiasis Statutas leido tik naudotis žeme – pirkti ją ir parduoti su sąlyga, jog nuo pirktos žemės atliks
bajorams prievoles. Tik 1/3 kilnojamojo turto valstietis galėjo užrašyti testamentu, o 2/3
turto turėjo likti sodyboje neliečiami, kaip pagrindas tarnybai ponui atlikti. Nebuvo galima
pirkti iš valstiečio žemės be jo pono žinios. Palivarkinė–lažinė sistema, kurią įtvirtino
valakų reforma, turėjo dar tvirčiau sukaustyti asmeninį baudžiauninko gyvenimą.
Svarbiausias visos teisės dalykas – bajorų nuosavybės (žemės ir baudžiauninkų)
paveldėjimo teisė – Statute buvo smulkiai reglamentuotas. Pakeisti žemės nuosavybę buvo
galima tik per teismą, įrašant aktą į teismo knygą. Bajoras negalėjo visiškai prarasti žemės
ir atsisakyti karo tarnybos.
Trečiasis Statutas nustatė bajorų kredito sąlygas. Kredito sumos pagrindu buvo
paimta žemės kokybė ir jos vertė, bet ne turimų valstiečių skaičius. Statutas reikalavo atiduoti ieškovui praskolintą dvarą, kol prasiskolinusysis išmokės skolą. Jei dvaro
neužtektų skolai atlyginti, buvo numatyta atsakovą sodinti į kalėjimą ir laikyti tol, kol
šis prisieks atsilyginti.
Statutas, kaip ir anksčiau, pripažino bajorams savo valdinių nuosavybę ir leido
susigrąžinti pabėgusius valstiečius, Šiame Statute buvo labiau reglamentuota ir išeivinių
žmonių padėtis. Laisvas – išeivinis žmogus, išbuvęs pas bajorą 10 metų, norėdamas išeiti,
turėjo sumokėti 10 kapų grašių mokestį ir grąžinti skolas, kurias buvo paėmęs iš dvaro.
Jeigu jis pabėgdavo ir po to būdavo pagaunamas, jis virsdavo neišeiviniu (baudžiauninku).
Tai galiojo ne tik valstiečiui, bet ir jo visiems šeimos nariams. Buvo patvirtintas ir išeivinių
žmonių bėglių ieškojimo laikas – 10 metų. Pabėgę į magdeburginius miestus išeiviniai
valstiečiai ir vergai galėjo būti grąžinami, jei senaties terminas nesuėjęs. Bet šiais atvejais valstiečiai galėjo išsipirkti. Trečiasis Statutas leido bajorams paleisti savo valdinius į
laisvę. Taip pat jis įtvirtino bajorų teisę savo valstiečius ir atskirus jų šeimos narius parduoti be žemės arba atiduoti laikinai tarnybai. Statutas numatė laisvųjų – išeivinių žmonių
pasidavimą baudžiavon dėl neturto.
Statutu visiems bajorų valdiniams buvo nustatytas pono teismas. Valstietis už bet kokį
nusikaltimą buvo teisiamas ne tik savo pono. Su savo ponu valstietis negalėjo bylinėtis,
netgi pono teisme negalėjo būti liudininku. „Prastiesiems“ žmonėms bausmės buvo skiriamos didesnės.
Trečiasis Lietuvos Statutas įtvirtino bajoro – išimtinio žemvaldžio imunitetą kaip
žemės nuosavybės atributą. Imunitetas buvo mokestinis, administracinis ir teisminis. Tai
reiškė, kad valstybė be bajorų sutikimo negali rinkti iš jų valdinių valstybei mokesčių, jų
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valstiečių administruoti bei teisti. Tokio reiškinio iki tol nežinojo nė vienas Rytų Europos
teisynas. Taigi Statutas skelbė visišką monarcho valdžios apribojimą ir bajorų demokratijos pergalę. Jis galutinai įformino bajorų luomines teises. Svarbiausia šio luomo prerogatyva buvo: išimtinė žemės ir baudžiauninkų nuosavybės teisė ir savo žemės ūkio produktų
išvežimas į užsienį be muito mokesčių. Bajorų nuosavybė be jų pačių sutikimo negalėjo
būti apdėta mokesčiais. Pagal Trečiąjį Statutą miestiečių dirbama žemė laikoma nebe jų,
o pono nuosavybe. Šiame Statute pirmą kartą paskelbta, kad bajoras savo tėvonijoje gali
kurti miestą.

6.2. Lietuvos Statutų vertinimas
Lietuvos Statutai – tai trys teisynai (1529, 1566, 1588 m.), sudarę teisinį pagrindą senosios Lietuvos valstybės santvarkai. Senoji Lietuvos valstybė vadinama Lietuvos Didžiąja
Kunigaikštyste, kuri gyvavo nuo 1240 iki 1795 m. Lietuvos Statutai buvo sudaryti tada,
kai Lietuva, paskutinė Europoje apsikrikštijusi (1387 m.) ir labai intensyviai per XV a.
perėmusi Vakarų lotyniškosios kultūros vertybes, pagaliau XVI a. tapo integralia Vidurio
Europos dalimi.
Lietuvoje rašytinė teisė atsirado gerokai vėluodama, praėjus net pusantro šimtmečio
nuo valstybės susikūrimo. Pirmaisiais rašytinės teisės aktais laikytinos 1387 m. Jogailos
privilegijos suteiktos Vilniaus vyskupijai ir ką tik priėmusiems katalikų tikėjimą Lietuvos
bajorams. O pirmasis teisynas, vadinamas Kazimiero teisynu, surašytas tik 1468 m. Ir
tik po 61 metų, t.y. 1529 m. po septynerius metus užtrukusio svarstymo, Vilniaus seimas
pagaliau priėmė Pirmąjį Lietuvos statutą. Taigi šis statutas – brandaus feodalizmo vaisius.
Epocha iš dalies ir nulėmė aukštą jo lygį, platų turinį ir didelę apimtį.
Pirmajame Statute ryški teisinės valstybės idėja, kurios tikslas – piliečių (bajorų)
teisių apsauga. Jau pirmasis jo straipsnis kiekvienam piliečiui (bajorui) garantavo, kalbant šiuolaikine juristų kalba, nekaltumo prezumpciją ir numatė adekvačią bausmę tam,
kuris nepagrįstai kitą apkaltintų, arba, kaltės neįrodęs, keletą metų įkalinęs laikytų. Labai
svarbus II skyrius, šalies gynybą pakylėjęs iki visų LDK piliečių bendro valstybinio reikalo sampratos. To anuometiniai Europos teisynai neturėjo. III skyrius, užtikrinęs piliečių
(bajorų) teises santykiuose su valdovu ir valdžios institutais, įteisinęs galimybę laisvai
išvykti į užsienį ir pan., taip pat gynė jų interesus nuo galimo svetimšalių pasikėsinimo:
draudė užsieniečiams įsigyti bet kokį nekilnojamąjį turtą ir užimti kokias nors valstybines pareigas. Statuto IV skyrių apskritai galima laikyti unikaliu feodalinės teisės
reiškiniu. Jame įrašytos normos nesuteikė moterims vienodų su vyrais turto paveldėjimo
teisų, tačiau apskritai įteisino tokį jų, ypač našlių, statusą visuomenėje, kokio neturėjo
kaimyninių šalių moterys.
Reikšminga VI skyriaus 6 straipsnyje įteisinta norma dėl valstiečių dirbamos žemės,
teisės subjektu pripažinusi tik žemvaldį, bet ne valstietį. Pirmasis Lietuvos Statutas nuosekliai įtvirtina šį principą ir atspindi valstiečių alodinės žemėvaldos laipsnišką nykimo
procesą, susijusį su papročių teisės normų praradimu bei feodalinės įstatymų leidybos
sklaida. Žemės teisės skyriuje – VIII skyriaus dvidešimt penkiuose straipsniuose įteisintos
normos reguliavo feodalų žemėvaldos santykius, t.y. tų santykių formaliąją juridinę pusę
(žemės ribų nustatymą, valdų apsaugą, feodalų ir jų valdinių ginčus dėl paribių), taip pat
nuosekliai teisiškai reglamentavo visų bylų dėl žemės sprendimą. Dauguma šio skyriaus
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straipsnių gynė feodalų žemės nuosavybę ir deklaravo svarbiausią jos principą: „Visų
rūšių bajorų žemės nuosavybė – tėvoninė, ištarnautinė arba pirktinė – neliečiama, - tokia
bendra taisyklė“. IX skyrius – tai iš esmės žemės teisės normos, kurios nuolat pinasi su
baudžiamosios teisės normomis. Čia beveik visi straipsniai skirti žemės naudmenų (miškų,
pievų, gaudymviečių, drevių, vandens telkinių ir kt.) nuosavybės teisėms apsaugoti bei naudojimui tokiomis bendromis naudmenomis reglamentuoti. Statuto straipsniuose nustatomos
didelės baudos ir net bausmė už laukinio žvėries nužudymą svetimoje girioje. Ypač baustini
drevinių medžių naikintojai ar bičių avilių su medumi vagys, kiekvienas toks, pagautas
nusikaltimo vietoje, „turi būti baudžiamas kaklu“, t.y. mirties bausme (X skyriaus 14-tas
straipsnis). Suprantama, kad čia Statutas pirmiausia rūpinosi feodalo turtu, bet tuo pačiu
buvo kažkiek apsaugoma ir pati gamta. Taigi galima teigti, kad Statutas numatė ir gamtosaugos klausimus.
Taigi įstatymai bei įtvirtinta teisės sistema padėjo LDK bajorams integruotis į
modernią Europos visuomenę. Aukščiausios LDK valdžios institucijos (Ponų taryba, seimas, didžiojo kunigaikščio kanceliarija beveik 60 metų redagavo, plėtė, taisė bei tobulino
Pirmajame Statute surašytus įstatymus. Šį sudėtingą darbą pratęsė 1566 m. priimtas Antrasis, o vainikavo 1588 m. – Trečiasis Statutai, įteisinę reikšmingus LDK visuomenės
pokyčius. Per tą laiką Statuto apimtis išaugo beveik dvigubai. Jeigu Pirmojo Lietuvos Statuto išplėstinėje redakcijoje buvo įrašyti 282 straipsniai, tai Antrajame – 368, o Trečiajame
– net 487 straipsniai. LDK teisinės minties brandą bei modernumą rodo faktas, jog Statutai
Lietuvos valstybėje (o jai žlugus – jos teritorijoje) veikė net 311 metų, t.y. nuo 1529 m. iki
1840 m., kai Rusijos valdžia jį panaikino.

Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS),
sudaryto 1529 m., Lauryno nuorašo
teksto pirmasis puslapis

Antrojo Lietuvos Statuto (ALS),
sudaryto 1566 m., Lucko nuorašo
teksto pirmasis puslapis

Trečiojo Lietuvos Statuto (TLS),
išspausdinto 1588 m.Vilniuje,
titulinis puslapis

10 pav. 1529, 1566, 1588 metų Lietuvos Statutai

Kaip pagalbinės (subsidinės) teisės šaltinis, Statutai buvo naudojami Lenkijos teismuose; iš jų daug ką pasiskolino XVI – XVII a. Rusijos teisynų kodifikatoriai, o XVIII a.
pradžioje – teisės kodifikavimo projektų Ukrainoje rengėjai. Visi trys Statutai greit buvo
išversti į lenkų, o Trečiasis – XVII a. net į rusų ir vokiečių kalbas. Trečiasis Statutas septynis
kartus buvo išspausdintas lenkiškai (1614, 1619, 1648, 1693, 1744, 1786, 1819 m.) ir kelis
kartus rusiškai. Taigi Lietuvos Statutai – mūsų istorijos ir mentaliteto patirtis, praturtinusi
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Rytų ir Vidurio Europos kultūrą. Tačiau nors tai buvo ir labai aukšto lygio, bet tuometinės
epochos ir tuometinės – feodalinės – visuomenės pagimdyti įstatymų sąvadai. Jie įteisino
lygybę tarp lygių (nors greičiau teoriškai) ir nelygybę tarp nelygių, t.y. baudžiavą Lietuvoje. Kaip nė vienoje feodalinėje valstybėje, bajorų luomas, tesudaręs vos 5-6 procentus
LDK gyventojų, iš tikrųjų išsikovojo aukščiausią demokratiją ir visiškai apribojo didžiojo
kunigaikščio valdžią. Ši „demokratija“ ilgainiui išvirto į anarchiją ir chaosą. Ponija, gindama siaurus asmeninius (ar giminės) interesus, dažnai visai nepaisė statutuose surašytų
įstatymų, nevykdė teismo priimtų nuosprendžių ir netgi paties valdovo įsakymų. Tačiau tai
buvo ne Lietuvos Statuto kaltė, bet tuometinės visuomenės bėdos.

6.3. Žemės nuosavybės teisė
Visi trys 1529, 1566, 1588 metų Lietuvos Statutai buvo pagrindinai rašytiniai to
meto žemės teisės šaltiniai. Statutai įtvirtino ir reguliavo žemės ir kito nekilnojamojo turto
nuosavybės teisę, žemės paveldėjimo teisę ir žemės sandorius (sutartis).
Žemės nuosavybė buvo pagrindinis tuometinės valstybės ekonominis pagrindas. Dirbama žemė, laukai, miškai ir vandenys buvo didžiojo kunigaikščio, bajorų ir bažnyčios
nuosavybė. Laisvieji valstiečiai ir baudžiauninkai žemės nuosavybės teisės neturėjo. Tuo
metu nebuvo žinoma ir valstybinė žemės nuosavybės teisė. Žemės nuosavybės teisės
įsigijimo pagrindai buvo: l) didžiojo kunigaikščio žemė; 2) tėvonija, arba paveldėta žemė;
3) užtarnauta žemė; 4) pirkta žemė; 5) įgyjamąja senatimi pripažinta žemė.
Didžiojo kunigaikščio valdoma žemė sutapo su to meto Lietuvos valstybės teritorija.
Didieji Lietuvos kunigaikščiai laikė save tiek paveldėtos žemės (tėvonijos), tiek netiesiogiai ir savo pavaldinių bei laisvųjų žemių savininkais. Valstybė buvo didžiojo kunigaikščio
nuosavybė – tėvonija, nes valdžia buvo paveldima.
Tėvonija buvo pagrindinė žemės nuosavybės įgijimo forma. Didysis kunigaikštis,
žemių kunigaikščiai ir bajorai žemės nuosavybės teisę įgydavo paveldėdami ją iš savo tėvų.
Tėvonijos žemę sudarė kunigaikščio, bajoro žemė ir valstiečių naudojami žemės sklypai su
juose esančiu turtu. Antrasis Lietuvos Statutas panaikino bajorų žemės nuosavybės teisės
ribojimus ir jie įgijo teisę laisvai disponuoti tėvonijos žeme.
Užtarnauta žemė buvo įgyjama kaip atlyginimas už bajoro tarnybą didžiojo
kunigaikščio kariuomenėje, taip pat už kitus nuopelnus kunigaikščiams arba bajorams.
Suteiktos žemės nebuvo galima perleisti be kunigaikščio arba bajoro sutikimo. Suteiktų
žemių valstiečiai privalėjo mokėti duoklę valstybės iždui.
Žemės nuosavybės teisė taip pat buvo įgyjama pirkimo-pardavimo sutartimi, kurios šalys galėjo būti tiktai kunigaikščiai, bajorai, dvasininkai ir kiti kilmingieji. Žemė
dažniausiai buvo parduodama su joje esančiais valstiečių ūkiais.
Žemės nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi buvo pripažįstama tuomet, kai kunigaikštis
ar bajoras tą žemę neginčijamai valdė 10 ir daugiau metų.
Statutuose apibūdinama bendrosios žemės nuosavybės teisė. Žemės bendrasavininkis turėjo teisę reikalauti atidalyti jį iš bendro žemės sklypo ir nustatyti atidalyto žemės
sklypo ribas. Riboženkliai buvo dideli medžiai, akmenys ir sukasti kapčiai. Be to, Statutai
nustatė ir išsamiai reguliavo žemės servitutus ir kitus nuosavybės teisės ribojimus. Žemės
servitutai reiškė žemės savininko teisių ribojimus ir jo prievoles kitų asmenų naudai. Servituto teisę turėjo ne vien kilmingieji, bet ir kiti. Pavyzdžiui, Trečiajame Lietuvos Statute
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nustatyta, kad svetimame miške galima prisikirsti malkų pirčiai, nusipjauti medį valčiai, o
kuris turėjo tame miške pievų - prisipjauti medžiagos pastogei ir aptverti. Bartininkai (bitininkai) svetimame miške galėjo išsikirsti ir pasidaryti tai, ko reikėjo bitininkauti. Miško
savininkas neturėjo teisių į bartininkui priklausantį medį, jeigu jame buvo bitės. Jis negalėjo
tokių medžių kirsti, parduoti, dovanoti kaip kraitį ir pan. Nebuvo galima prie tokių medžių
dirbti žemę, žaloti medžių šaknis, reikėjo saugoti, kad jie nenudžiūtų. Bitininkystė Lietuvoje turėjo senas tradicijas, galiojo daug senųjų teisių ir papročių. Žemės savininkų teisės
buvo ribojamos ir tuo, kad Statutas draudė jiems piktnaudžiauti savo teisėmis, pažeisti kitų
žemės savininkų ir gyventojų teises bei interesus. Buvo draudžiama daryti brastą nuo vieno upės kranto iki kito be priešingo upės kranto savininko sutikimo. Jeigu žemės riba ėjo
upės viduriu, savininkas galėjo statyti užtvankas tik tokiose vietose, kur pakeltas gruntinio
vandens lygis nepadarytų žalos žemei naudoti, neužsemtų paupyje esančių pievų, kelių
uostų ir tiltų. Žemės savininkai privalėjo leisti kitiems asmenims nekliudomai naudotis per
jų žemę einančias keliais, taip pat savo lėšomis tuos kelius prižiūrėti ir taisyti.
Tačiau Statutai ne tiktai ribojo, bei kartu saugojo ir gynė žemės savininkų teises.
Pavyzdžiui, už žvejojimą svetimuose vandenyse, šienavimą svetimose pievose, taip pat
už medžiojimą svetimuose miškuose be savininko sutikimo buvo nustatytos baudos ir
įkalinimas. Už pasėliams padarytą žalą medžiojant nustatytos baudos. Kilus ginčui dėl
žemės nuosavybės teisės, nebuvo galima pjauti derlių, kol neišspręstas ginčas. Javų derlius atitekdavo žemės savininkui. Žemės savininko nuosavybe buvo laikomas jo žemėje
rastas lobis ir kitoks vertingas radinys. Žemės nuosavybės teisė buvo prarandama tiktai
savininkui padarius valstybinį nusikaltimą arba pasibaigdavo savininko valia, kai jis žemę
pagal sandorius perleisdavo kitiems asmenims.

6.4. Žemės paveldėjimo ir disponavimo teisė
Statutuose gana išsamiai reguliuojamas žemės ir kito turto paveldėjimas. Jie buvo
paveldimi pagal įstatymą ir pagal testamentą.
Dar 1566 m. Bresto seime buvo priimtas labai svarbus Statuto papildymas, leidęs
bajorams laisvai disponuoti tiek tėvonine, tiek kunigaikščių dovanotąja žeme. Bajorai
gavo teisę paveldėti visą turimą žemę. Buvo panaikinti feodalui taikyti 2/3 žemės disponavimo apribojimai.
Pagal įstatymą turtą paveldėdavo sutuoktinis, vaikai ir kiti giminaičiai. Tačiau vyrų
ir moterų turto paveldėjimo teisės nebuvo lygios. Statutuose skiriamas tėvo ir motinos
turtas. Tėvo turtą paveldėdavo sūnūs, o dukterys paveldėdavo ketvirtadalį tėvo turto. Jeigu
sūnų nebuvo, visą turtą paveldėdavo dukterys lygiomis dalimis. Žmona po vyro mirties
paveldėdavo savo kraitinį turtą. Šios nuostatos buvo taikomos tik bajorams ir kitiems
kilmingiesiems. Valstiečių turto paveldėjimo pagal įstatymą teisės buvo ribotos. Valstiečio
ūkio turtą (išskyrus žemę) taip pat paveldėdavo jų sūnūs. Vienam sūnui mirus, kiti tapdavo ūkio paveldėtojais ir tuo buvo garantuojamas valstiečių ūkio išlikimas. Tačiau, jeigu
miręs valstietis sūnų neturėjo, jo turtas atitekdavo bajorui, nes daugiau niekas paveldėjimo
teisės neturėjo.
Testamentinis turto paveldėjimas buvo sudaromas raštu. Testamentą surašydavo
urėdas teisme, dalyvaujant dviem liudytojams – bajorams. Vyras turėjo teisę dalį savo
turto palikti žmonai ir tokiu atveju jo giminaičiai neturėjo teisės pretenduoti į tą turto dalį.
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Žmona turėjo teisę palikti savo turtą testamentu tiktai tuomet, jeigu neturėjo vaikų. Testatorius turėjo teisę pakeisti testamentą ir savo vaikams nieko nepalikti, jeigu jie eikvojo
tėvų turtą, juos mušė arba kitaip skriaudė, neglobojo senatvėje ir pan. Tačiau testamento
neturėjo teisės sudaryti nepilnamečiai (berniukai iki 18 metų, mergaitės – iki 13 metų),
neatsiskyrę nuo tėvų ūkių sūnūs, taip pat vienuoliai, baudžiauninkai ir kiti asmenys, kuriems teismas atėmė turtines teises.
Remiantis XIII – XIV a. šaltinių analize nustatyta, kad sūnų žemės paveldėjimas baltuose buvo praplėstas dukterų paveldėjimu XIII a. viduryje. Lygias paveldėjimo teises su
vyrais moterys gavo tik šonine linija (seserys iš brolių), dukterys tegavo kraičio garantiją, o
žemę paveldėdavo tik nesant sūnų. Ribotą dukterų teisę paveldėti žemę lėmė individualios
šeimos, perėmusios patroniminę tradiciją, turto interesai: tiek duodant žemę (nesant sūnų),
tiek jos neduodant (jiems esant) buvo siekiama žemės neišleisti iš šeimos narių rankų.
Statutuose buvo įtvirtintos žemės ir kito turto įkeitimo, pirkimo – pardavimo, nuomos, dovanojimo ir kitos sutartys. Pirmasis Lietuvos Statutas leido bajorams įkeisti už
skolą visą savo turtą. Įkaito turėtojas galėjo naudotis turtu, tačiau kartu privalėjo atlikti sutartyje numatytas prievoles. Jeigu sutartyje nebuvo aptarta, kad pasibaigus skolos
grąžinimo terminui skola nebus grąžinta ir įkeistas turtas pereis kreditoriaus nuosavybėn,
neišpirktas turtas likdavo įkeistas iki kitų metų tos pačios datos.Jeigu įkaito turėtojas ir perleisdavo įkeistą turtą tretiesiems asmenims ir tuo atgaudavo savo skolą, įkeitimo sutartis
nesibaigdavo. Turtas buvo laikomas įkeistu. Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai suteikė
bajorams teisę laisvai disponuoti žeme neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu ji buvo įgyta.
Jie galėjo savo žemę parduoti, nuomoti, dovanoti, palikti testamentu kam nori ir pan. Tokios sutartys paprastai buvo sudaromos raštu, dalyvaujant liudytojams. Liudytojai bajorai
šias sutartis patvirtindavo savo antspaudais. Sudarius žemės sklypo perleidimo (pirkimo
– pardavimo, nuomos, dovanojimo, panaudos) sutartis, sutarties šalys kartu su liudytojais
apeidavo sklypo ribas. Statutuose nustatyta, kad prievolės pagal sutartis turėjo būti vykdomos asmeniškai, solidari atsakomybė už jų nevykdymą nebuvo numatyta. Jeigu prievolės
neįvykdydavo keli asmenys, kiekvienas atsakydavo savo dalies dydžiu (pvz., prievolės,
kylančios iš bendrosios žemės nuosavybės teisės), jeigu buvo parduodamas svetimas
turtas, savininkas turėjo teisę jį atgauti, o pirkėjas teisę sumokėtus pinigus išieškoti iš
nesąžiningo pardavėjo.
Kintant žemės savininkams, buvo praktikuojami bajorų žemės sukeitimai su
valstybinių dvarų žeme. Pagal Statutą šie sukeitimai turėjo būti abipusiai teisingi, atliekami
sąžiningai. Todėl buvo siunčiami komisarai. Jie pakeitimus aprašydavo ir įformindavo.
Bylas, susijusias su žemės padalinimu tarp įpėdinių, žemės valdų teisėtumu ir ribų
nustatymu, spręsdavo pakamaris - didžiojo kunigaikščio skirtas apskrities pareigūnas,
vadovavęs pakamario teismui. Jam padėdavo du kamarininkai. Už tarnybines paslaugas
pakamaris ar raštininkai imdavo valstybinį mokestį, kuris sudarė: už iškvietimą ar įrašą
knygoje – po vieną grašį, už surašytą valdymo lakštą, – 6 grašius, už teismo lakšto įrašą
dvarui ar žemei – 12 grašių vienam lapui. Iškilus ginčui dėl žemės valdų ribų, pakamaris
spręsdavo vietoje pagal turimus dokumentus, ribų ženklus ir liudytojų parodymus.
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6.5. Teismų sistema XVI a.
Valdant Kazimierui, Lietuvoje nuo XV a. vidurio labai padidėjo stambiausių
žemvaldžių reikšmė. Jie išsiskyrė iš bajorų ir sudarė bajorų luomo viršūnę – ponus. LDK
atsirado savarankiška įstaiga – Ponų taryba, panaši į Lenkijos Senatą. Nuo 1447 m., kai
valdovas išvykdavo iš Lietuvos, Ponų tarybai tekdavo pagrindinis politinis vaidmuo – vadovauti bajorams. Kiek vėliau, XV a. antrojoje pusėje, Taryba tapo nebe kunigaikščio
asmenine , o valstybine įstaiga, nepriklausoma nuo valdovo. Tarybos nariai pagal savo
pareigas buvo vyskupai, vaivados, jų pavaduotojai – kaštelionai, teismų seniūnai,
kariuomenės vadai, maršalkos. Tas pareigybes galėjo užimti tik bajorų viršūnė – ponai.
Taryboje iš viso buvo nuo 35 iki 50 žmonių, atstovavusių keliolikai kilmingųjų giminių.
1492 m. Aleksandro privilegija pirmą kartą viešai apibrėžė Kazimierui valdant išaugusios
Ponų tarybos veiklos kompetenciją. Taryba buvo pripažinta valstybės valdymo ir teismo
vykdomuoju organu.
Bajorų seimus Lietuvoje (Vilniuje, Gardine, Breste) imta šaukti tik valdovui rinkti ar
unijos klausimams svarstyti. Vėliau seimų kompetencija plėtėsi – reikėjo aptarti ir paskirti
naujus mokesčius, patvirtinti įstatymus. Kartu didėjo ir bajorų reikšmė valstybėje. Tačiau
nuolatinių seimų dar nebuvo. Jie žinomi tik nuo XV a. vidurio. Seimuose dominavo Ponų
tarybos nariai, o bajorai atlikdavo tik politinių patarėjų vaidmenį. Todėl kuo toliau, tuo labiau reiškėsi bajorų opozicija ponams, bajorai reikalavo, kad būtų labiau įtraukti į politinį
gyvenimą. Ponų tarybos ir didžiojo kunigaikščio teismai ne visiems buvo prieinami. Bajorus teisė Ponų tarybos nariai – vaivados, seniūnai, o ponus – pats didysis kunigaikštis.
1564 – 1566 m. Lietuvoje buvo įvykdyta teismų reforma, atsirado 22 naujai sudarytų
pavietų (pavietas – tai naujai sukurtas teritorinis-administracinis vienetas, tapęs teismų,
karinės tarnybos bei bajorų politinio gyvenimo centru) teismai. Antrasis Lietuvos Statutas (1566) Seimui suteikė įstatymų leidimo galią. Ši reforma reiškė visišką LDK bajorų
pergalę prieš ponus. Nuo šio Lenkijos modelio bajoriškosios demokratijos įtvirtinimo
prasidėjo Lietuvos feodalinio parlamentarizmo istorija.
1564 m. Bielsko seime LDK didikai atsisakė visų turėtų teisminių privilegijų ir
pakluso bendram su bajorais teismui; pradėta kurti nauja teismų sistema (Žemės teismas
– civilinėms byloms, Pilies teismas – baudžiamosioms byloms, Pakamario teismas – byloms dėl žemės valdų). Žemės teismas buvo laikomas svarbiausiu ir jo reikšmė Lietuvos ir
Lenkijos teisminėje santvarkoje, buvo didžiausia.

6.5.1. Žemės teismas
Žemės teismas XVI – XVIII a. Lietuvos valstybėje buvo pirmos instancijos pavietų
ar vaivadijos teismas, sprendęs civilines ir kai kurias kriminalines bylas. Šis teismas turėjo
galią teisti visus be išimties paviete gyvenančius ar žemės turinčius bajorus. Jo kompetencijoje buvo visos bylos, kurios nebuvo pavestos pilies, pakamarininkio ar kitokiems
teismams. Iš esmės jis buvo sukurtas įvairiausioms civilinėms byloms spręsti, bet kartais
jis nagrinėjo net kriminalines bylas, ypač susijusias su ieškiniais bei nuostoliais, padarytais
bajorų dvarų užpuolimo metu ar su bajorų turto užgrobimu.
Žemės teismas veikė ne nuolat, bet rinkdavosi į pavieto centrą skirtu laiku bylų
nagrinėti.1588 m.. Lietuvos Statute buvo numatyta kasmet po tris žemės teismų sesijas,
susirenkančias po vieną kartą vasarą, rudenį ir žiemą. Pirmoji sesija prasidėdavo praėjus
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pirmajam sekmadieniui po Sekminių ir dėl to vadinosi Švč. Trejybės sesija. Antroji sesija
vadinosi Šv. Mykolo sesija, nes ji prasidėdavo tuoj po šios šventės (rugsėjo 29 d.). Trečioji
sesija vadinosi Trijų Karalių sesija ir prasidėdavo sausio 7 d. Kiekviena sesija turėjo trukti
tol, kol buvo bylų. Žemės teismo sesijos galėjo neįvykti skirtu laiku tik dėl visuotinio
bajorų šaukimo į karą, dėl epidemijos ir dėl žemės teismo pareigūno mirties.
Kiekviename paviete buvo po vieną Žemės teismą. Tai buvo žemiausioji valstybės
teismų instancija. Žemės teismas susidėjo iš teisėjo, pateisėjo ir raštininko (sekretoriaus).
Kiekvieną pareigūną rinko apskrities seimelis iš vietos bajorų. Bylos buvo nagrinėjamos
kolegialiai. Sprendimus buvo galima skųsti iš pradžių valdovo teismui, o nuo 1581 m.
Lietuvos Vyriausiajam Tribunolui.
Žemės teisėjas XVI – XVIII a. Lietuvoje – svarbus vaivadijų ir pavietų teisminis
urėdas. Žemės teisėjai ir kiti Žemės teismo pareigūnai buvo laikomi aukštesniais už Pilies
teismo pareigūnus. Kiekvienam Žemės teismo pareigūnui bajorai išrinkdavo po keturis
kandidatus, iš kurių didysis Lietuvos kunigaikštis patvirtindavo po vieną iki gyvos galvos ar iki kito kurio paaukštinimo. Pagal 1588 m. Lietuvos Statutą, kandidatams į žemės
teisėjus nebuvo keliamos jokios kitos kvalifikacinės sąlygos ir iš jų nebuvo reikalaujama
jokio kito pasirengimo, tik žiūrima, kad jie būtų Lietuvos piliečiai, tame paviete tikrai nuo
seno gyveną bajorai, žmonės geri, pamaldūs, moką rašyti ir išmaną teisę.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio patvirtintas kandidatas į žemės teisėjus tik po
priesaikos pradėdavo savo pareigas. Kad nenukentėtų teisingumas, vienam asmeniui
buvo draudžiama užimti dvejas Žemės teismų pareigas. Kaip ir kitiems Žemės teismo
pareigūnams, žemės teisėjui buvo taip pat draudžiama kartu būti dvasininku, pilininku,
maršalka, pilies teismo seniūnu, pakamarininkiu, kareiva, vėliavininku ir apskritai kuriuo
nors kitu krašto, rūmų ar pavieto urėdu, tačiau nedraudžiama gauti ir valdyti valstybės
dvarų, nepriklausančių teismo seniūnijoms. Žemės teisėjo nebuvo galima pašalinti iš jo
pareigų be kaltės ir teismo.
Žemės teismas buvo bajoriška institucija, sukurta bajorų reikalams ir pačių bajorų
išrinkta. Teisėjai, būdami patys vietos bajorai ir bajorų išrinkti, galėjo visai nepaisyti
įstatymais neparemtos didžiojo kunigaikščio valios, nes jie tapdavo teisėjais iki gyvos galvos. Tik bajorai ir dvasininkai buvo laikomi pilnateisiais piliečiais, kiti luomai valstybės
atžvilgiu nebuvo pripažinti. Privačių dvarų valstiečiai pagal jurisdikciją priklausė savo ponų
ar jų ūkvedžių teismams. Valstybės dvarų valstiečius teisė jų valdytojai – seniūnai arba jų
įgaliotiniai. Tokia pat buvo ir neprivilegijuotų miestų gyventojų padėtis teismų atžvilgiu.
Geresnė padėtis buvo miestiečių, turinčių savo savivaldybę ir savo teismą. Dvasininkų
teismai teisė tik dvasininkus, o valstybės teismų organizacija, įskaitant ir žemės teismą,
buvo skiriama tik bajorams ir jų tarpusavio byloms spręsti.
Žemės teismui priklausančias bylas turėjo spręsti visi trys žemės teismo pareigūnai
kartu, t.y. žemės teisėjas, pateisėjis ir žemės raštininkas. Jei kuris nors dėl kokių nors
priežasčių negalėjo atvykti į teismo sesiją, tada bajorai specialiai tai sesijai išrinkdavo
jam pakeisti kitą asmenį tokios pačios kvalifikacijos, kaip ir kiti žemės teismo pareigūnai.
Už darbą Žemės teismo urėdams buvo atlyginama, skiriant jiems dalį įvairių teismo
mokesčių ir pajamų.
Žemės teismo raštininkas privalėjo mokėti rašytinę senovės slavų (gudų) kalbą, nes
jo pareiga buvo vesti žemės teismo knygas, daryti jose įvairius įrašus ir išrašus, rašyti
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šaukimus to meto kanceliarine rašto kalba. Nuo 1697 m. oficiali teismų kalba buvo lenkų
kalba. Savo darbui Žemės teismo raštininkas galėjo turėti padėjėjų, raštininkėlių. Jis kartu
ėjo ir mūsų laikų notaro pareigas, nes į Žemės teismo knygas buvo įrašomi ne tik teismų
tardymai, bylos eiga, liudytojų parodymai ir teismo sprendimai, bet taip pat ir įvairių
įvairiausi dokumentai bei aktai, kaip antai atskirų asmenų ar grupių privilegijos, testamentai, pirkimo – pardavimo, mainų, užstatymo aktai, didžiojo kunigaikščio raštai, pranešimai,
inventoriai, turto ir žemės sienų aprašymai, dalies (kraičio) dovanojimo užrašai, globos
priėmimo ir perdavimo aktai, trečiųjų teismo sprendimai, turto pasidalijimo aktai, skundai,
protestai, šauklių parodymai, liudijimai, teismo sprendimo įvykdymo arba jo įvykdymo
kliudymo pažymėjimai, į turto valdymą įvesdinimo aktai ir įvairiausio pobūdžio vieši ar
privatiniai dokumentai, kuriuos kuris nors bajoras turėjo įrašyti į Žemės teismo knygas,
kad jie turėtų galios arba norėjo apsaugoti nuo užmiršimo ar pražuvimo.
Tokie įvairūs įrašai į žemės teismo knygas buvo daromi Žemės teismų sesijos metu.
Bajorai galėjo gauti reikalingų išrašų, kurie turėjo tokios pat galios kaip ir originalai. Į
Žemės teismo knygas būdavo įrašomi ir Lietuvos Tribunolo nutarimai toje vietoje, kur
vyko Tribunolo posėdžiai. Žemės teismo knygos buvo saugomos specialiuose rūsiuose,
dėžės su tomis knygomis turėjo būti užantspauduotos ir trimis užraktais užrakintos.
Iš Žemės teismo abiem šalims buvo galima apeliuoti į Lietuvos Tribunolą. Tik dėl
garbės buvo galima apeliuoti į patį didįjį Lietuvos kunigaikštį.
Žemės teismai Lietuvoje ir Lenkijoje egzistavo ir po valstybės padalijimų iki 1831
m. tose srityse, kurios buvo įjungtos į Rusijos imperiją. Tuomet Žemės teismas Lietuvoje
buvo dažniausiai vadinamas pavieto Žemės arba tiesiog pavieto teismu, iš kurio galima
buvo apeliuoti ir į Aukščiausiąjį Lietuvos Teismą.
Po 1831 m. sukilimo ėmus griežčiau rusinti Lietuvą ir Lenkiją, pavieto teismas buvo
perorganizuotas į apskrities teismą, kuriam buvo perduotos ir kriminalinės bylos, iki tol
buvusios Pilies teismo jurisdikcijoje. Žemės teismai ir Pilies teismai buvo panaikinti.

6.5.2. Pilies teismas
Pilies teismas gynė bajorų gyvybę, turtą bei garbę. Jam priklausė bylos dėl bajoro
sodybos užpuolimo, krikščionių bažnyčių užpuolimo, moterų ir mergaičių išniekinimo,
užpuolimų miestuose, apiplėšimų pakelėje, piktadarysčių, vagysčių, falsifikavimo, padegimo, burtininkystės, nuodijimo, keršto bajorui padegimu ar jo sveikatai kenkiant ir dėl
bajoro sužeidimo ar užmušimo.
Kiekviename paviete buvo po vieną Pilies teismą, kurio jurisdikcijai priklausė visi
tame paviete gyvenantys ir žemės turintys bajorai. Pilies teismas bylų spręsti rinkdavosi
pavieto centre kas mėnesį. Jo sesijos turėjo prasidėti kiekvieno mėnesio pirmą dieną ir
trukti po dvi savaites. Centriniame vaivadijos paviete pilies teismas buvo pavestas pačiam
vaivadai, kituose pavietuose – pilies seniūnui. Pilies teismo pirmininkas buvo vadinamas
pilies seniūnu arba teismo seniūnu. Teismo posėdžiams dažniausiai pirmininkaudavo ir
teisdavo ne patys vaivados ar pilies teismo seniūnai, nes jie ne visada turėjo laiko kas
mėnesį dviems savaitėms susirenkantiems teismams. Todėl vaivados ir pilies seniūnai
buvo įpareigoti patys sudaryti Pilies teismą – savo nuožiūra paskirti vietininką, pilies
teisėją ir pilies teismo raštininką. Iš Pilies teismo narių nebuvo reikalaujama jokio specialaus mokslo, užteko Pirmojo LS reikalaujamų kvalifikacijų – kad gyventų tame paviete,
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būtų Lietuvos piliečiai bajorai, „garbingi žmonės“, išmanantys teisę ir mokantys gudišką
kanceliarijos raštą.
Vaivadomis ir teisminiais seniūnais didysis kunigaikštis galėjo skirti tik Lietuvos
piliečius bajorus. Be kaltės ir teismo jų nebuvo galima atleisti. Taigi Pilies teismai kaip ir
kiti teismai buvo sudaryti tik iš bajorų.
Pilies teismas buvo kolektyvinis teismas ir bylas nagrinėjo ir sprendė visi teismo
nariai kartu: seniūnas arba jo vietininkas, pilies teisėjas ir raštininkas. Trečiajame LS (IV
skyrius, 38 str.) aiškiai pasakyta, jog bylas turi spręsti visi trys Pilies teismo pareigūnai.
Vienam iš jų neatvykus dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, teismo sesija neįvykdavo.
Tačiau tris kartus neatvykęs Pilies teismo pareigūnas, turėjo apleisti savo pareigas ir jo
vietoje vaivada ar teismo seniūnas privalėjo paskirti kitą asmenį. Pilies teismo pareigūnų
poelgiai galėjo būti skundžiami Žemės teismui. Pilies teismo raštininkas tvarkė Pilies teismo knygas, kurios turėjo tokią pačią notarinę reikšmę, kaip ir Žemės teismo knygos.

6.5.3. Pakamario teismas
1588 m. Lietuvos Statute Pakamario teismai paprastai minimi trečioje vietoje po
Žemės ir Pilies teismų. Pakamario teismas, sudarytas iš pačių bajorų išrinkto ir didžiojo
kunigaikščio patvirtinto pakamario arba pastarojo pasirinktų kamarininkų, nagrinėjo ir
sprendė ginčus dėl žemės ir žemės nuosavybės ribų bylas.
„Kiekviename paviete, o taip pat Žemaitijos žemėse turi būti ten gyvenantis prisiekusysis pakamaris“, - taip skelbia Trečiojo Lietuvos Statuto devinto skyriaus pirmasis straipsnis. Čia kalbama apie tą patį Adomo Mickevičiaus „Pone Tade“ aprašytą garbųjį pakamarį,
kuriam svečiuose skiriama vieta gale stalo, kaip tai „derėjo jo amžiui ir pašaukimui“.
Pakamarininkai į pavietus buvo pradėti skirti nuo 1565 m., šlėktoms prašant. Šį
pareigūną skyrė didysis kunigaikštis iš 4 kandidatų, išrinktų apskrities bajorų seimelyje.
Pagal rangą jis buvo antras po maršalkos, kuris buvo XV – XVIII a. LDK aukšto rango
centrinės valdžios pareigūnas. Didysis kunigaikštis skirdavo pakamarį į komisarų teismą
arba įgaliodavo atlikti revizoriaus pareigas. Seimeliuose jis visada sėdėjo priekyje. Jo
parašas po pavieto raštais būdavo vienas iš pirmųjų. Tai buvo labai gerbiamas žmogus.
Trečiojo Lietuvos Statuto 9 skyriaus 1 straipsnis įpareigojo pakamarį prisiekti, kad jis
eis savo pareigas sąžiningai. Taigi jis prieš teisėją ir kitus ten dalyvaujančius prisiekdavo:
„Aš, N., prisiekiu Ponui Dievui Visagaliui, Trejybėje Vieningam, kad žemės pakamario
pareigas, kurias gaunu iš malonės ir rankų jo karališkosios malonybės, ištikimai ir teisingai vykdysiu, savo valdovui maloningajam ir to pavieto gyventojams ištikimas būsiu, nustatydamas ribas, statydamas riboženklius (kapčius) ir patikslindamas ežias, nieko daugiau
nepaisysiu, kaip šventos teisybės, nepasiduosiu nei draugiškumui, nei neapykantai, nei
dovanoms, nekreipsiu dėmesio į grasinimus ir nei vienai pusei nepadėdamas, tik paties
Viešpaties Dievo bijodamas ir Jo šventą teisybę regėdamas, savo pakamario darbą teisingai atliksiu, abiejų pusių ginčų sprendimus į savo teismo knygas įrašysiu ir išduosiu.
Tepadeda man Dievas“.
Pakamaris sprendė žemės bylas ginčo kilimo vietoje. Jis skirdavo kuopos teismo
vietą, vedė teismo knygas, dalyvaudavo dalijantis paveldėtą žemę įpėdiniams, prašiusiems
jį padalyti jiems paveldėtą žemę.
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Pagal Statutą pakamaris galėjo turėti du padėjėjus – kamarninkus. Jie taip pat prisiekdavo, kad sąžiningai eis pareigas. Kamarninkai taip pat buvo iš bajorų. Jie padėjo pakamariui spręsti bajorų bylas dėl žemės ir jų ribų , kartais jį pavadavo, patys sprendė mažiau
svarbias bajorų žemės bylas. Pakamario ir kamarninko sprendimą galima buvo apskųsti
tik Didžiojo kunigaikščio teismui. Tik valdovo teismas galėjo peržiūrėti bylą iš naujo.
Pakamaris ir kamarninkai prižiūrėjo žemės dalijimąsi tarp įpėdinių, spręsdavo žemės
bylų ginčus, nustatydavo žemės naudotojų ribas vietoje. Tarnybos metu negalima buvo
jų įžeisti nei žodžiais, nei veiksmais. Už priekabiavimą prie šių valdžios vyrų buvo numatytos kalėjimo bausmės, o už sužeidimą – net mirties bausmė (IV skyriaus 7 str.). Į
Pakamario teismą galima buvo atvykti tik su būtinais tarnais ir asmenimis, o su ginkluotu
arba dideliu būriu draugų atvykti buvo draudžiama (IV skyr., 52 str.).
Nustatyti žemių ribas kamarninkui padėdavo kiti Pakamario teismo valdininkai, matininkai, ežiaženklių kasėjai. Todėl Lietuvoje ir vėliau matininkai kartais būdavo vadinami
kamarninkais. Jie taip pat turėjo būti bajorų luomo.
„Matininkų dienos“ prasidėjo 1557 m., kai buvo paskelbtas pagrindinis žemės reformos
įstatymas – Valakų nuostatai. Bajorų, miestiečių ir bažnyčių žemės buvo susimaišiusios su
valsčių ir pilių žeme, kai kurie dvarai buvo valdomi bendrąja valdymo teise ir dėl to kildavo daug ginčų. Šių ginčų padaugėjo prasidėjus Valakų reformai, nes buvo naikinami rėžiai
ir apkeičiamos žemės. Matininkai valakais išmatavo visą žemę, išskyrus privilegijuotųjų
bajorų. Jie taip pat rūšiuodavo žemę į gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą. Žemė buvo
matuojama valakais ne tik prievolėms nustatyti, bet ir trilaukei sėjomainai įvesti. Matininkai nustatydavo kaimo žemės ribas, numatydavo kelius, parinkdavo vietą gyvenvietei.
Jie matavo miškus, ir, jei miško plote daugiau kaip trys valakai tikdavo žemdirbystei,
juose įkurdindavo valstiečius. Matininkai matavo didžiojo kunigaikščio girias, sudarė jų
aprašymus. Giriose buvo nustatytos eiguvų ribos.
Pakamario, kamarninko ir matininko darbą šiais laikais atlieka žemėtvarkininkai.
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7. LIETUVOS ŽEMĖS SANTYKIAI XVII –XVIII
AMŽIUJE
7.1. Baudžiavinio ūkio smukimas
XVII – XVIII a. pirmosios pusės laikotarpis apibūdinamas kaip baudžiavinio ūkio
smukimo laikmetis. Šiam periodui būdingi karai (l600 –1629, 1654 – 1667, 1700 – 1721),
epidemijos, ypač 1709 – 1711 m. maras, demografinės krizės, prekybos su Vakarų Europa sutrikimai, krašto nuniokojimas, silpna pramonė, silpni agrarinio pobūdžio miestai,
palivarkų žemių ploto mažinimas, grįžimas prie piniginės rentos ( nuo XVII a. pirmosios
pusės), monetos nuvertinimas, infliacija.
LDK feodalinė žemėvalda buvo trijų rūšių: valstybinė (arba karališkoji), bajorų ir
dvasininkų. Žemės turėjo ir magdeburginiai miestai, bet jie nebuvo tos žemės savininkai.
Feodalinė žemėvalda koncentravosi nedaugelio didikų rankose. Greta stambių latifundijų
buvo gausu smulkių bajorų žemvaldžių. Jie buvo žemės savininkai ir naudojosi visomis
privilegijuotojo luomo teisėmis, tačiau žemę jie dirbo patys.
Katalikų bažnyčia ir jos dvasininkija buvo tiesiogiai susijusi su feodaline-baudžiavine
sistema, t.y. su feodaline žemėvalda, luominėmis privilegijomis ir luominiu teismu.
Aukštieji dvasininkai buvo stambūs žemvaldžiai. Bažnyčių ir parapijų nuolat daugėjo.
Žemaičių vyskupystėje, kuri apėmė apie 24 tūkst. km2, XV a. buvo 18 parapijų, XVI a.
– 38, XVII – 60, o XVIII a. viduryje jau buvo 96 parapijos. Panašiai buvo ir Vilniaus
vyskupystėje. Jogaila ir Vytautas įkūrė 27 parapijas. 1500 m. čia buvo 103 parapijos, XVI
a. viduryje – jau 259, XVII a. viduryje – 354, o XVIII – 388 parapijos. Taip pat įsitvirtino
nauja institucija – vienuolynai. Vilniuje jie pradėjo kurtis jau XIV a., o Žemaitijoje – tik
XVII a. pirmojoje pusėje. Jų čia tada įsikūrė 13, o Vilniaus vyskupystėje XVII a. viduryje
vienuolynų buvo 93, iš jų 17 – Vilniuje. Vienuolynai, kaip ir bažnyčios, buvo feodaliniai žemvaldžiai. Dvasininkai ir vienuolynai turėjo karaliaus ir bajorų funduotų dvarų,
baudžiauninkų, turto, vertėsi įvairia (net svaiginamųjų gėrimų) prekyba, neretai bylinėjosi
tarpusavyje dėl beneficijų.
XVI a. pabaigoje ir XVII a. pirmojoje pusėje žemvaldžiai plėtė palivarkų ūkį. Tai
buvo susiję su žemės ūkio produktų, ypač javų, pareikalavimu Baltijos jūros uostuose.
Valstiečių padėtis sunkėjo, nes, kuriant palivarkus didėjo lažas, o natūrinės prievolės buvo
verčiamos pinigais. XVII a. pirmojoje pusėje vyko prieštaringas procesas: vienur palivarkai buvo naikinami ir pereinama prie činšo, kitur palivarkinis ūkis buvo stiprinamas.
Valstiečio ūkis buvo skaidomas. Retas valstietis turėjo valaką žemės. Vyravo pusvalakinis
valstiečio ūkis, o kai kuriuose dvaruose jis sudarė vos ¼ valako. Kartu didėjo prievolės
ir buvo imamos ne nuo žemės kiekio, bet nuo ūkio – paprastai po 3 dienas lažo (po 2
žmones) per savaitę. (Valakų reformos įstatymas buvo numatęs nuo valako 2 dienas lažo
per savaitę). Ten, kur buvo činšinis ūkis, ypač Žemaitijoje, piniginė renta pakilo nuo 1,5
kapos grašių už valaką XVII a. pradžioje iki 6 kapų XVII a. viduryje. Bajorai siekė apmokestinti valstiečių ganyklas, uždėdavo jiems pastočių ir kitokias prievoles, pvz., statyti palivarkų pastatus, nuo lažo laisvomis dienomis šienauti pievas, reikalavo pastočių į
Baltijos uostus. Privačiuose dvaruose feodalinės prievolės buvo sunkesnės negu didžiojo
kunigaikščio (karaliaus) žemėse. Ten, kur nebuvo palivarkų, valstiečiai plėsdavo savo
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ūkį per vadinamąją priimtinę žemę. Ji dar buvo vadinama „tuščia“ žeme. Ją žemvaldys
duodavo valstiečiams priedo prie sodybinės žemės tik už piniginę rentą lengvatinėmis
sąlygomis. Neretai valstiečiai priimtinės žemės turėjo daugiau negu sodybinės. Priimtinė
žemė padėjo ne tik išplėsti piniginę rentą, bet ir formuoti valstiečio kiemą. Greitai išnyko
pusvalakis, ėmė ryškėti valstiečių turtinė diferenciacija. Didesnės, tai ir daugiau darbo
jėgos turinčios valstiečių šeimos ėmė daugiau priimtinės žemės ir sukūrė didelius ūkius.
Ši žemė nebuvo perdalijama ar iš valstiečių atimama.Vėliau priimtinė žemė susiliejo su
sodybine. Vakarų Lietuvoje, kur buvo mažiau palivarkų arba jų visai nebuvo, valstiečiams
buvo leista kilnotis iš vienos gyvenamosios vietos į kitą, todėl čia daugėjo išeivinių, arba
laisvųjų žmonių.
Valstiečių ūkinės veiklos padarinys buvo jų turtinė poliarizacija. Valstietis galėjo
perleisti žemę kitam valstiečiui, jei šis sutikdavo mokėti žemvaldžiui feodalinę rentą. Taip
dalis skurdesniųjų valstiečių žemių atiteko labiau pasiturintiems. Bežemiai – daržininkai,
grytelninkai, kampininkai ieškojo pragyvenimo pas turtingesnius valstiečius. Tačiau kaime
dar nebuvo paplitęs samdomasis darbas.
Nuo XVII a. vidurio krašto ūkis smuko. Tas nuopuolis truko visą šimtmetį – nuo
XVII a. vidurio iki XVIII a. vidurio. Jį lėmė bendra Europos ekonominė depresija. Lietuvoje ji buvo dar gilesnė dėl baudžiavinio išnaudojimo, karų ir maro bei demografinės
krizės. Didikų viešpatavimas krašte, jų ginkluotos kovos taip pat žlugdė krašto ekonomiką.
Dvaras turėjo eiti į kompromisą, siaurinti arba net visiškai naikinti palivarkų žemę, o likusiems valstiečiams lažą pakeisti pinigine renta. Tai nereiškė perėjimo į kapitalistinį ūkį,
o tik baudžiavinio ūkio prievartinį žingsnį atgal. Ūkis buvo atkuriamas per valstiečio ūkį
tais pačiais prievartiniais metodais, o jį atkūrus vėl buvo grįžtama prie palivarkinės lažinės
sistemos. Baudžiavinio ūkio atkūrimas užtruko, nes kaimo gyventojai buvo nuskurdę, jų
buvo maža, o ryšiai su rinka silpni.
Baudžiavinį ūkį žlugdė ir valstiečių priešinimasis dvarui. Ryškiausia jo forma buvo
valstiečių bėgimai. Buvo bėgama pavieniui ir šeimomis, ieškant geresnio pono arba naujoje vietoje tikintis bent pradžioje lengvatų. Bėgliai neišnyko tol, kol buvo tuščių žemių
ir bajorai patys buvo suinteresuoti priimti svetimą darbo jėgą. Atkūrus ūkį ir padaugėjus
gyventojų, valstiečiai nustojo bėgę, tačiau tuomet nesugebantys ūkininkauti jau buvo
išvaromi iš ūkių.

7.2. Baudžiavos irimas ir kapitalizmo užuomazga
XVIII a. antrajai pusei būdinga baudžiavinio ūkio atkūrimas, jo intensyvinimas, naujų
palivarkų kūrimas išplėstinei prekinei gamybai, pirmieji bandymai reformuoti baudžiavinį
ūkį, valstiečių kovos su feodaliniu išnaudojimu sustiprėjimas, samdomojo darbo plitimas
valstiečių ūkiuose, jų ryšių su rinka plėtimas, žemės ūkio produktų kainų didėjimas, kapitalo kaupimas, išaugusių miestų savivaldos varžymas.
XVIII a. viduryje karo nusiaubtas ūkis pradėjo atsigauti. Bajorija siekė plėtoti gamybą
senomis priemonėmis, tai yra stiprinti priespaudą ir valstiečių išnaudojimą. Padaugėjo
prievolių; valstiečiai ėjo ne tik lažą, mokėjo činšą ir duoklę bei valstybinius mokesčius,
bet dar ir privalėjo atlikti prievoles bažnyčiai. Visa tai neigiamai veikė valstiečių ūkį,
valstiečiai nuskurdo.
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Kartu XVIII a. pastebimi kai kurie baudžiavos irimo požymiai: išryškėjo mažas
baudžiauninkų darbo našumas ir vis dažniau žemės ūkyje imta naudoti samdomus darbininkus.
XVIII a. pabaigoje etninėje Lietuvoje – Vilniaus ir Trakų vaivadijose ir Žemaitijoje –
1790 m. valstiečių kiemų surašymo duomenimis, gyveno apie 1,3 mln. gyventojų. Kraštas
buvo apgyventas retai – 1 km2 gyveno 16-17 žmonių. Apie 80 proc. visų gyventojų sudarė
valstiečiai, 6,5 proc. – bajorai, 12,5 proc. – miestiečiai. Žemė ir žemdirbiai buvo nedaugelio didikų – Radvilų, Sapiegų, Oginskių, Tiškevičių, Pliaterių, Kosakovskių rankose. Tik
apie 20 proc. bajorų luomo žmonių buvo dvarininkai, t.y. turėjo dvarų ir baudžiauninkų.
Likusieji, būdami bajorų luomo nariai, turėjo nuosavos žemės ir patys ją dirbo.
Dauguma valstiečių (61,5 proc.) priklausė bajorams, kiti (27 proc.) – valstybei, o likusieji (11,5 proc.) – bažnyčiai. Visų trijų kategorijų dvaruose buvo gausu bežemių valstiečių,
kurie į valstybės apskaitą neįėjo. Daržininkai ir grytelninkai (9 proc. visų valstiečių) buvo
pažymėti atskiroje skiltyje, nes jie mokėjo nedidelį mokestį. Tuo tarpu kampininkai ir samdiniai, o jie sudarė apie 10-15 proc. visų valstiečių, surašyme nebuvo pažymėti. Valstiečio
ūkį iki XVIII a. vidurio vidutiniškai sudarė pusė valako, arba 10 ha, ariamosios žemės.
XVIII a. antrojoje pusėje, atkuriant po sunaikinimų baudžiavinį ūkį, turtingesni ir daugiau
darbo jėgos bei gyvulių turintys valstiečiai nuomojo iš dvaro ištuštėjusią per karus ir
marą valstiečių žemę. Ta žemė (šalia sodybinės) buvo vadinama priimtine žeme. Jos labai
padaugėjo XVIII a. septintąjį – devintąjį dešimtmetį, ir ji gerokai viršijo sodybinės žemės
kiekį. Priimtinė – už pinigus imama nuomon žemė – žymiai išplėtė piniginius santykius ir
formavo valstiečio ūkį. Taip per valstiečių kiemą buvo atkurtas sugriautas feodalinis ūkis.
XVIII a. pabaigoje prasidėjo jo kilimo laikotarpis.
Pagrindinis baudžiavos laikų valstiečio laisvės principas – teisė neturėti savo pono
arba teisė išeiti iš vieno žemvaldžio pas kitą. Tačiau laisvieji žmonės nebuvo žemės savininkai. Žemės nuosavybės teisės jie neturėjo. Laisvieji žmonės nuomojo iš dvaro žemę
ir sodybą pagal kontraktus. Tokie kontraktai buvo sudaromi kas treji metai. Juose buvo
įrašomas činšas. Pasibaigus kontrakte numatytam terminui, laisvasis žmogus galėjo išeiti į
kitą dvarą ar miestą, tapti samdiniu, įgyti kilnojamojo turto, verstis amatu, prekyba, mokytis.
Asmens laisvės gavimas ir žemės nuoma buvo pirmas žingsnis nutraukiant baudžiavinį
ryšį tarp dvaro ir valstiečio. Bajorai pamažu įsitikino, kad jų gerovė priklauso ne nuo
turimų baudžiauninkų skaičiaus, o nuo žemės kiekio, jos rūšies ir ūkio intensyvumo. Tai
1769 m. įrodė Vilniaus katedros kanauninkas P.K. Bžostovskis, paskelbęs savo Merkinės
ir Turgelių dvarelių valstiečiams „Nuostatus“, kuriais visas 34 valstiečių šeimas paleido į
laisvę, pamažu panaikino palivarką, dalijo jo žemes valstiečiams ir, pasinaudojęs rinkos
sąlygomis, sudarė sąlygas sparčiau plėtoti gamybą. Taip jis padidino savo pajamas. Buvo
ir kitų bandymų, bet tai buvo ne bajorų filantropijos, o ūkinio išskaičiavimo rezultatas.
Tačiau dauguma bajorų siekė stiprinti baudžiavą, didinti lažą ir taip intensyvinti
palivarkinį ūkį. Ryškiausias tokio ūkininkavimo pavyzdys buvo karaliaus iždininko, senatoriaus A.Tyzenhauzo reformos. Jo 1768 m. Šiaulių ekonomijoje agrarinės reformos esmė
buvo buržuazinė, o metodai – baudžiaviniai.
XVI a. ir XVII a. pirmojoje pusėje, plintant prekiniam ūkiui, Lietuvos miesteliai ėmė
gauti iš karaliaus Magdeburgo teises ir savivaldą. XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a. miesteliai gaudavo tik savaitinio turgaus teisę. Maži miesteliai liko agrariniai. Amatininkai
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nuskurdo, kadangi rinką užpildė užsienietiškos prekės. Tiek maži magdeburginiai miestai,
tiek savivaldos teisių neturintys miesteliai priklausė nuo žemvaldžio, kurio žemėje jie buvo.
Miestai Lietuvoje neturėjo sąlygų augti. Juos žlugdė feodalų išimtinė žemės nuosavybė,
feodalinė žemės renta miestuose, feodalų propinacinė ir prekybinė privilegijos, privatūs
muitai keliuose, feodalinės jurisdikcijos miestuose. Lietuvos miestai, išskyrus stambesniuosius, buvo agrarinio pobūdžio (iki 35 proc. visų miestų gyventojų vertėsi žemės ūkiu). Dėl
to buvo lėta krašto urbanizacija ir pažanga. Miestų raidą neigiamai paveikė 1776 m. seimo
nutarimas, panaikinęs Magdeburgo teises didžiajai daliai miestų. Tos teisės buvo paliktos tik Vilniui, Kaunui, Trakams ir Gardinui. Miestuose, išskyrus Vilnių, pramonės beveik
nebuvo. Pramonė atsirado ir paplito dvaruose. Dažniausiai tai buvo žemės ūkio produktų
perdirbimas – degtinės ir alaus gamyba. Plito čerpių ir plytų gamyklėlės, lentpjūvės ir audimo bei audinių baltinimo dirbtuvės.
Prekinė gamyba vertė intensyvinti žemės ūkį, gerinti laukų įdirbimą, tręšimą,
melioravimą, sėjomainos struktūrą, plėsti didžiausią paklausą turinčių kultūrinių augalų
– kviečių, miežių, linų –auginimą. Padidėjo javų derlius, tobulėjo darbo įrankiai. Dvaruose
atsirado medinių javų valymo mašinų. Palivarkuose buvo statomi mūriniai – akmenų ir
plytų – pastatai.
Žemės ūkio produktų gamyba palivarkuose buvo paremta neapmokamu lažininkų
darbu. Nuolat samdomų darbininkų dalis laukininkystėje sudarė vos 1 procentą. Kiek
daugiau jų buvo gyvulininkystėje.
Prekinis ūkis, nors ir paremtas baudžiauninkų darbu, pamažu ardė pačią baudžiavinę
santvarką ir pagaliau subrandino sąlygas atsirasti žemės ūkyje kapitalistiniam gamybos
būdui. Prekinio ūkio plėtotė keitė ir valstiečių ūkį. Valstiečių prekinę veiklą lėmė piniginės
feodalinės rentos – činšo didėjimas. Kadangi činšas didėjo greičiau negu valstiečių pajamos, daugelis valstiečių nuskurdo.
XVIII a. pabaigoje buvo grįžtama prie XVI a. paskelbtų žemės matavimo ir rūšiavimo
normų. Žemės kokybė pradėta vertinti ne vien kaip anksčiau kaimo ar net vaitystės mastu,
bet ir mažiausio matavimo vieneto – margo (0,73 ha). Net šienaujamas pievas, – anksčiau
laikomas bendrai, imta skirstyti valstiečių kiemams. Tik ganyklos liko bendros. Žemė jau
nuo valakų reformos laikų buvo rūšiuojama į gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą, ir pagal
tai nustatoma jos vertė. Nustatant žemės rentą, imta vertinti ir žemės artumą nuo prekybos
centrų, įtręšimą, derlių, ganyklų gausumą.
Valstiečiai činšininkai ir lažininkai pasiskirstė nevienodai ir teritoriniu požiūriu. Vakarų
Lietuvoje buvo daugiau valstiečių činšininkų, o rytų Lietuvoje – lažininkų. Šiaurės vakarų
Žemaitijos teritorijoje činšininkai sudarė apie 90 proc. visų gyventojų. Palivarkinis ūkis
Žemaitijoje niekuomet nebuvo įsigalėjęs (nors nuo XVIII a. pabaigos palivarkai ir čia imti
kurti). Dėl to Žemaitijoje buvo ekonomiškai tvirtesnių valstiečių ūkių negu kitoje Lietuvos
dalyje. Vystantis prekiniam ūkiui, valstiečių mokamas činšas pamažu virto kapitalistinės nuomos forma. Dalis Žemaitijos činšininkų vadinosi laisvaisiais žmonėmis. Jie sudarinėjo su
dvarininkais sutartis (kontraktus) 3 metams. Sutarties sąlygos nustatė valstiečiams piniginės
rentos normą, įpareigojo juos išsaugoti pastatus, tręšti žemę ir kt. Laisvojo žmogaus sutartis
su dvarininku buvo pirma valstiečio ūkio atsiskyrimo nuo dvaro pakopa (tai baudžiavos irimo
požymis). Kita pakopa buvo valstiečio ūkio (žemės) išpirkimas ir tokiu būdu išsilaisvinimas.
Laisvo ir suinteresuoto žmogaus darbas buvo produktyvesnis negu baudžiauninko. Baudžiava
pradėjo irti dėl pakitimų pačioje gamyboje, ūkio intensyvinimo.
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8. ŽEMĖS SANTYKIAI LIETUVAI ESANT CARINĖS
RUSIJOS SUDĖTYJE
XVIII a. pabaigoje pasikeitė Lenkijos ir Lietuvos valstybės tarptautinė padėtis.
Susilpnėjusią iš vidaus ir nusilpnintą iš išorės jungtinę Lenkijos ir Lietuvos valstybę Rusija, Austrija ir Prūsija pradeda tarpusavyje dalytis. Pirmasis padalijimas įvyko 1772 metais.
1793 metais Rusija ir Prūsija antrą kartą prisijungia dalį jos žemių. 1795 metais įvyksta
trečias ir galutinis Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas.
Per I padalijimą Respublika neteko 30 proc. teritorijos ir 35 proc. gyventojų. Lietuvai liko dar 250 tūkst. km2 teritorija, kurioje gyveno 2,5 mln. gyventojų (tankumas – 10
gyventojų 1 km2). Tokio dydžio Lietuvos valstybė išsilaikė 21 metus. Per II padalijimą
Rusija iš Lietuvos atėmė apie pusę teritorijos, kurioje gyveno 700 tūkst. gyventojų. III Respublikos padalijimas: 1795 m. spalio 24 d. pasirašyta Austrijos ir Rusijos sutartis dėl III
Respublikos padalijimo išbraukė ją iš Europos valstybių sąrašo. Rusija užėmė baltarusių
ir lietuvių žemes iki Nemuno, Prūsija – Lietuvos Užnemunę ir Lenkijos dalį su Varšuva, o
Austrija – likusias lenkų žemes. 1797 m. sausio 26 d. buvo paskelbtas aktas dėl Lenkijos ir
Lietuvos valstybės panaikinimo. Trys buvusios Respublikos sostinės atiteko trims monarchijoms: Rusijai – Vilnius, Austrijai – Krokuva, Prūsijai – Varšuva.
Taip buvo likviduota beveik 600 metų gyvavusi valstybė, kuri savo diplomatija ir
savo žmonių gyvybėmis per 200 metų užtverdavo kelią mongolų bei totorių ordoms ir
neleido joms barbariškai nusiaubti Vakarų Europos krikščioniškojo pasaulio valstybių ir
kuri per visą savo galybės periodą užkirto germanams kelią į Rusiją, neleido jiems apsupti
Lenkijos iš rytų pusės.
1795 m. gruodžio 14 d. Jekaterina II paskelbė įstatymą dėl dalies LDK prijungimo
prie Rusijos imperijos bei kunigaikščio N. Repnino paskelbimo krašto generalgubernatoriumi; buvo įvesta Rusijos administracinė tvarka; LDK teritorija padalinta į dvi gubernijas
– Vilniaus ir Slonimo (1801 m. – į Vilniaus ir Gardino gubernijas).
Visa Lietuvos teritorija, prijungta prie Rusijos, įėjo į Lietuvos Vilniaus guberniją.
1843 m. iš šios gubernijos vakarų dalies sudaryta Kauno gubernija. 1815 m. pietvakarių
Lietuvos dalis, iš pradžių tekusi Prūsijai, buvo prijungta prie Lenkijos Karalystės (kuri
irgi priklausė Rusijos imperijai), prie jos Augustavo vaivadijos (gubernijos). Iš šiaurinės
šios gubernijos dalies 1867 metais buvo sudaryta Suvalkų gubernija, priklausiusi Varšuvos
generalgubernatorijai. Klaipėdos kraštas kaip ir anksčiau priklausė Prūsijos karalystei.
Oficialiai Lietuvos, kaip politinio – administracinio vieneto, XIX amžiuje nebuvo.
Tačiau caro valdžia buvo priversta traktuoti buvusios LDK žemes kaip daugiau ar mažiau
vientisą etnopolitinį regioną, nors šis regionas nebuvo vientisas etniniu požiūriu, susidėjo
iš etninių lietuvių, baltarusių bei latvių (ar latgalių) žemių. Šiuo požiūriu Žemaitija labiau
išsiskyrė iš visos LDK teritorijos nei Baltarusija.
Civilinės ir karinės valdžios funkcijas Lietuvos dalyje, tekusioje Rusijos imperijai,
vykdė generalgubernatorius. Jo rezidencija buvo Vilniuje. Gubernijos buvo suskirstytos į
apskritis. Lietuvos administracijos aparatas ir teisė palengva buvo suvienodinami su Rusijos. Savo valdžią kaime apskrities administracija vykdė per dvarininką. Valstiečiams, ir
toliau neturintiems piliečių teisių, svarbiausia valdžia buvo dvaro administracija, kuri liko
beveik nepakitusi.
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Ilgiausiai savita išliko vietos luomų savivalda ir teismas. Bajorai pradžioje išlaikė
ne tik ekonominį ir kultūrinį viešpatavimą, bet ir kai kurias luominės savivaldos teises.
Tačiau nuo 1808 m. Lietuvos bajorų politinės teisės buvo smarkiai apribotos, o žemesnieji
sluoksniai prarado jas visiškai. Vietos bajorams buvo prieinama daugelis administracijos
ir teismo tarnybų. Dauguma LDK vietinių bajorų laikė save lietuviais (litvinais), nors ir
kalbėjo lenkiškai, puoselėjo LDK valstybingumo tradicijas. Dauguma šių bajorų pasisakė
už tradicinę unijinę Lenkijos ir Lietuvos valstybę arba bent jau už autonominį buvusios
LDK žemių statusą Lenkijos valstybėje.
Bajorų luomo civilines bylas toliau sprendė Žemės teismas, o kriminalines ir svarbias civilines – Pilies teismas. Aukščiausiu apeliaciniu teismu tapo Valdantysis senatas
Peterburge. Teismai nuosprendžius skelbė caro vardu, tačiau jie vadovavosi (išskyrus
Užnemunę) Trečiuoju (1588 m.) Lietuvos Statutu.
1831 m. lapkričio mėn. caro. įsaku administracijos bei teismo įstaigos buvo reorganizuotos – Pilies teismai apskrityse buvo prijungti prie Žemės teismų ir gavo apskričių
teismų vardą. Caro 1840 m. liepos mėn. įsaku Lietuvos Statutas neteko galios ir Vilniaus
gubernijose buvo galutinai įvesta Rusijos teisė. Teismo raštvedyboje lenkų kalba buvo
pakeista rusų kalba. Lietuvių kalba administracijos ir teismo įstaigose nebuvo vartojama.
Pasikeitė miestų valdymas. Visi miestai, išskyrus apskričių ir gubernijų centrus,
buvo priskirti prie miestelių. Daugelis jų kartu su valstybiniais dvarais atiduoti privačion
nuosavybėn. Vilniaus ir Kauno magistratai išlaikė savo teismo funkcijas, kurias atliko
daugiausia remdamiesi Magdeburgo teise. Magistrato ūkiniai ir administraciniai reikalai atiteko miesto dūmai.Apskričių miestuose ir toliau liko senojo tipo įstaigos – miesto rotušės.
Visuomeninė ekonominė Lietuvos valstiečių būklė priklausė nuo caro valdžios politikos ir vietos dvarininkų savivaldos.Valstiečių ir miestiečių valstybiniams mokesčiams
ir prievolėms paskirstyti prie Rusijos prijungtoje Lietuvos dalyje 1795-1858 m. buvo
įvykdytos 6 gyventojų revizijos. Tuomet visoje Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) gyveno
apie 1234 tūkst. žmonių. Valstiečių dėl jų sunkiausios padėties, palyginti su visais gyventojais, sumažėjo nuo 74 iki 69 procentų.
Dauguma valstiečių priklausė dvarininkams. Carai dosniai dalijo miestus ir valstybinius dvarus privatiems asmenims. Tik vienoje Šiaulių ekonomijoje, dovanotoje Platonui
Zubovui, gyveno 13,7 tūkst. „sielų“ (vyrų). Tačiau dvarininkams priklausančių valstiečių
tarp visų kaimo dirbančių gyventojų 1816-1858 m. sumažėjo nuo 60 iki 56 procentų. Šio
mažėjimo priežastis buvo ne tik socialinė priespauda ir stichinės nelaimės (nederlius, epidemijos), bet ir privačių dvarų, kurių savininkai dalyvavo 1830 – 1831 m. sukilime, konfiskavimas ir šių valstiečių pavertimas valstybiniais. 1834 –1842 m. buvo konfiskuojamos
bažnyčių ir vienuolynų žemės (180 dvarų su 32,5 tūkst. revizinių žmonių), taip pat dalis
parapinių žemių (klebonijoms palikta po 30-50 dešimtinių). Sekuliarizuotos žemės buvo
paverstos valstybinėmis. Valstybei atiteko ir buvusių bažnyčių žemių valstiečiai. 1816
–1858 m. valstybinių valstiečių pagausėjo nuo 15 iki 36 procentų.
Nuo paprastų valstiečių mažai kuo skyrėsi laisvieji žmonės, kurie buvo arba ne visai
paversti baudžiauninkais, arba kai kurių dvarininkų į laisvę paleisti žemdirbiai. Laisvieji
žmonės lyg nuomininkai už gaunamą iš dvaro žemę atlikinėjo pinigines arba atodirbines
prievoles. Valstybė ir dvarininkai stengėsi juos paversti baudžiauninkais. Dėl to laisvųjų
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žmonių 1795 m. buvo apie105 tūkst., o 1858 m. liko tik mažiau kaip 33 tūkst. vyrų. Dauguma laisvųjų žmonių gyveno Žemaitijoje.
Žemė priklausė bajorams, valstybei, dvasininkams ir miestams. Po bažnytinių ir
parapinių valdų sekuliarizavimo 1842 – 1843 m. Vilniaus ir Kauno gubernijose valstybės
nuosavybė buvo apie 27 proc. visos žemės. Beveik visa likusi žemė priklausė bajorams.
Dvarininkų žemėvalda Lietuvoje buvo dviejų rūšių: mažažemiai bajorai turėjo žemės
valdas, bet neturėjo baudžiauninkų, patys dirbo žemę arba samdė darbininkus, stambūs
dvarai priklausė vietiniams aristokratams arba rusų dvarininkams. Dauguma bajorų turėjo
ir žemės, ir baudžiauninkų, bet ir tarp jų vyravo smulkūs dvareliai.
Vyko bajorų žemėvaldos koncentracija. Senieji feodaliniai didikai nusigyveno, dalį
žemės jie prarado dėl politinių priežasčių, – dalyvavimo 1830 – 1831 m. sukilime. Atsirado
naujų stambių dvarininkų, susijusių su dvaro rūmais – Zubovai, Naryškinai, Vasilčikovai
ir kt. J. Naryškinas Šiaulių apskrityje valdė apie 32 tūkst. ha, S. Vasilčikovas – apie 20
tūkst. ha. Dideli žemės plotai dar priklausė ir šiems seniesiems vietos didikams: Karpiams, Ropams, Oginskiams, Pliateriams, Tiškevičiams (J. –B.Tiškevičiui – 30 tūkst., o
A. Tiškevičiui – 26 tūkst. ha). 60 stambiausių Kauno gubernijos dvarininkų, turėjusių po
500 ir daugiau valstiečių vyrų, valdė trečdalį visos žemės. Baudžiauninkų koncentracijos
požiūriu Kauno gubernija buvo antroji imperijoje.
Žemės ūkio pagrindas buvo grūdų ūkis, linininkystė ir gyvulininkystė. Penktajame dešimtmetyje ariamoji žemė užėmė trečdalį visų naudmenų. Šienaujamų pievų
buvo dvigubai mažiau. Ariamoji žemė daugiausia buvo skirta rugiams, taip pat avižoms,
miežiams, kviečiams auginti. Tačiau javų derlingumas mažėjo. Menkiausius derlius
gaudavo dvarininkų valstiečiai. Javų trūkumą kompensavo bulvės. Nors iš Lietuvos buvo
gausiai eksportuojami grūdai, tačiau Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvoje pagrindiniai prekiniai žemės ūkio, ypač valstiečių ūkio, kultūriniai augalai buvo linai, kurie taip pat buvo
gabenami į užsienį.
Gyvulininkystė buvo šalutinė ūkio šaka, tenkinusi vietos poreikius. Daugiausia laikyta arklių bei jaučių laukams įdirbti, taip pat karvių, avių ir kiaulių.
Viena svarbiausių ekonominių žemės ūkio nesėkmių buvo pasenusi žemdirbystės
sistema. Ir palivarke (su retomis išimtimis), ir valstiečio ūkyje liko tradicinis trilaukis.
Visur, kur vyravo lažas, žemė buvo dirbama žagre, medinėmis akėčiomis. Derlius buvo
nuimamas dalgiu arba net pjautuvu, kuliama spragilais. Tačiau kai kuriuose palivarkuose
imta naudoti geležines akėčias, kultivatorius, arklines kuliamąsias.
Viešpatavo baudžiaviniai santykiai. Kaime vyravo lažas (atodirbinė renta) ir piniginė
renta: (valstiečiai dvarininkui mokėjo činšą). Šalia to baudžiauninkai tiekė natūrinę rentą
maisto produktais. Kartais valstiečiui tekdavo eiti lažą, mokėti činšą ir dar duoti duoklę.
Lažą gana plačiai imta keisti činšu. Valstiečių činšininkų padaugėjo dėl Pavelo Kiseliovo
reformos, kuri buvo vykdoma 1840 m. įstatymu ir lietė valstybinius dvarus. Reformai
vykdyti 1837 m. buvo įsteigta Valstybės turtų ministerija, kurios pirmasis ministras buvo
P. Kiseliovas.Caro vyriausybė ėmėsi šios ribotos reformos norėdama sušvelninti bendrąją
feodalinės baudžiavinės sistemos krizę, sustabdyti valstiečių bruzdėjimus, padidinti iždo
pajamas. Buvo nustota nuomoti valstybinius dvarus su valstiečiais privatiems asmenims
(tuo dar siekta susilpninti vietos bajorų ekonomines pozicijas), lažas pakeistas pinigine
renta, likviduota palivarkų sistema, didžioji dalis palivarkų žemės išdalyta valstiečiams,
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įsteigti valsčiai ir įvesta valstiečių „savivalda“. Reforma buvo sėkminga – valstybiniai
valstiečiai atsidūrė geresnėje padėtyje nei dvarininkų valstiečiai.

8.1. Valstybinių dvarų valdymo reforma
Caro vyriausybė, norėdama sušvelninti bendrąją feodalinės baudžiavinės sistemos
krizę, sustabdyti valstiečių bruzdėjimus, padidinti iždo pajamas, ėmėsi tam tikrų reformų
savo dvaruose. Reformai vykdyti 1837 m. buvo įsteigta Valstybės turtų ministerija. Reformos įkvėpėjas ir pirmasis ministras buvo Pavelas Kiseliovas, todėl jo vardu ši reforma vadinama. Pagrindinis jos tikslas buvo panaikinti lažinę sistemą ją pakeičiant činšo mokesčiu
valstiečiams, suteikti savivaldą, kontroliuojant ministerijos valdininkams. Vykdant reformą
reikėjo nustatyti esamą valstybinių žemių padėtį, todėl 1839 m. buvo įsteigtas Valstybės
turtų liustracijos skyrius. Jo uždavinys buvo išmatuoti ir sužinoti valstybinių dvarų ir miškų
plotus, sudaryti inventorių sąrašus, nustatyti dvarų pajamas. Buvo nurodoma aprašyti visas
dvarų naudmenas, suklasifikuoti pagal ūkinę paskirtį (sodybinę, ariamąją žemę, pievas,
ganyklas) įvertinant tų žemių kokybę ir produktyvumą. Nustačius kiekvieno valstiečio
ūkines ir darbines priemones, jie buvo suskirstyti į keturias grupes: prievolininkus, pusprievolininkus, daržininkus ir kampininkus (bobilius). Prievolininkai – valstiečių ūkiai, kurie
turėjo ne mažiau kaip du darbinius gyvulius ir iki 20 dešimtinių žemės ( dešimtinė – 1,0925
ha). Pusprievolininkai turėjo 1 darbinį gyvulį ir 10-15 dešimtinių žemės. Daržininkais
buvo laikomi tie valstiečiai, kurie turėjo tik pirkią ir pusę dešimtinės žemės, kai kurie iš jų
galėjo gauti ir šienaujamos žemės. Kampininkai (bobiliai) savo žemės neturėjo ir mokėjo
tik kiemo mokestį – 8 proc. atlyginimo arba ėjo dirbti 24 dienas per metus veltui.
Nustatyta didžiausia valstiečio žemės dala – 20 dešimtinių.
Už naudojimąsi žeme valstietis turėjo atsilyginti darbu, gaminiais arba pinigais, bet
ne daugiau kaip trečdalį viso savo derliaus. Ūkinės prievolės valstiečiams turėjo būti nustatomos remiantis žemės įkainojimu. Činšas turėjo būti apskaičiuojamas už naudojamas
dvarų žemes ir pelną.
Liustracijos nuostatuose buvo nurodyta iš naujo perskirstyti naudojamas žemes, nustatant tam tikrą proporciją valstiečiams, palivarkams, visuomeninėms reikmėms. Visos
šios priemonės tai buvo savotiškas kadastras, atliktas tiksliai, remiantis objektyviais tyrimais – matavimais, vertinimais, sąrašais. Buvo priimta, kad vidutiniškai sklypas turi sudaryti 8 dešimtinių dydžio. Nustatyta, kad sklypas Vilniaus, Upytės (Panevėžio), Ukmergės
ir Raseinių apskrityse tesudarė 3 dešimtines; Kauno, Zarasų, Ašmenos, Telšių – tik 2
dešimtines, Švenčionių – vos 1 dešimtinę su trupučiu. Tik Trakų apskrityje, kur žemės
mažos vertės, sklypui teko 6 dešimtinės. Tai rodo, kad valstiečių žemės XVIII a. antrojoje
pusėje ir XIX a. pirmojoje pusėje buvo išgrobstytos iš dalies palivarkams sudaryti. Derliai
iždo dvaruose buvo mažesni už vidutinius, nes nuomininkai žemę nualindavo ir perduodavo toliau kitam nuomininkui.
Reformavus valstybinius dvarus, juos perėmė Valstybės turtų ministerija. Šių dvarų
valstiečiai buvo vadinami karališkaisiais. Jų žemė turėjo būti atribojama nuo palivarko ar
dvaro žemės.
1844 m. buvo išleistas įsakymas, kad visose vakarinėse gubernijose valstiečiai
būtų perkeliami į činšinę sistemą. Valstiečiams buvo atiduodamos geresnės palivarkinės
žemės, prastesnės žemės – paliekamos atsargos fondui. Dėl tokio skirstymo labai padidėjo
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tarpurėžiai. 1844 m. liustracijos tikslas buvo patobulinti valstiečių administraciją valstybiniuose dvaruose, padidinti jų pajamas, taip pat atlikti valstybinių žemių kadastrą,
skirstant ariamąją žemę ir pievas į rūšis. Ariamoji žemė buvo skirstoma į gerą, pusėtiną ir
blogą, o pievos – į kalvotas, sausumines ir pelkines. 1847 m. Valstybės turtų ministerija
vėl grįžo prie palivarkinės sistemos. Tam buvo išleistas caro įsakymas, pagal kurį iš laisvų
žemių plotų buvo sudaromi ir išnuomojami sklypai. 1857 m. buvo atlikta liustracija visuose valstybiniuose dvaruose, išskyrus caro dovanotuose, kurių nuomojimo terminai dar
nebuvo pasibaigę. Liustracija nustatė valdinių turtų plotus ir ribas, apsaugodama valstybinį
turtą nuo tolesnio grobstymo. Valstiečių kiemai gavo nustatytus trilaukės sistemos žemės
plotus nuo 12,5 iki 22,5 dešimtinės, daugialaukės – dar daugiau. Jie galėjo ūkininkauti
nevaržomi lažinių prievolių. Reforma buvo naudinga stipresniems ūkininkams, didėjo jų
diferenciacija. 1858 m. Kauno gubernijoje valstybinių valstiečių prievolininkai sudarė 66
proc., pusprievolininkai – 4, daržininkai – 7, kampininkai - 12 procentų.

11 pav. Valakų reformos suformuota Židiškių kaimo žemėvalda Trakų apskrities Aukštadvario valsčiuje. Planas sudarytas 1852 m.

1859 m., prieš pat valstiečių reformą Valstybės turtų ministerija pradėjo naują
valstybinių žemių liustraciją visose trijose lietuviškose gubernijose. Tikslas buvo ne tik
padidinti iždo pajamas, bet ir sudaryti didesnius žemės plotus nušalinant valstiečius nuo jų
žemių, sudarytais palivarkais apdovanoti caro valdinius ir taip didinti rusifikaciją Lietuvoje.
Pirmas žingsnis buvo činšo mokesčio padidinimas už valstiečių valdomas žemes. Kauno
gubernijoje mokesčiai padidėjo 76 proc., Vilniaus - 48 proc. Be to, iš valstiečių buvo atimamos geresnės žemės, o jiems duodamos blogesnės arba esančios toliau nuo jų gyvenamosios vietos. Tokie veiksmai skatino valstiečius aktyviai dalyvauti 1863 m. sukilime.

8.2. Dvarininkų žemės valdymas
Iki 1861 m. valstiečių reformos Lietuvoje vyravo didelių dvarų žemės valdymas. Vilniaus gubernijoje dvarininkams priklausė 69,5, Kauno – 74,6 ir Gardino – 58,5 proc. visos
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žemės. 176 stambūs dvarininkai (turėję daugiau kaip po 500 baudžiauninkų) sudarė 3,4
proc. visų dvarus valdžiusių asmenų, turėjo savo žinioje apie 40 proc. visų baudžiavinių
valstiečių. Tuo tarpu smulkūs dvarininkai turėjo tik 22,6 proc. valstiečių baudžiauninkų.
Be bajorų, turinčių dvarų su baudžiauninkais, buvo žemę dirbantys bajorai (šlėktos), kurie
pasiskirstė į okolicų (bajorkaimių, apylinkių) šlėktas, gyvenančius nedideliuose kaimuose
(po 3 – 8 ūkius) ir turinčius iki 20 dešimtinių žemės; užribių (užusienių, viensėdžių) šlėktas,
gyvenančius dvarų pakraščiuose arba miške, ir činšinius šlėktas – smulkius nuomininkus,
gyvenančius dvarininkų žemėje. 1831, 1847 ir 1857 m. šlėktos buvo įpareigoti pateikti
bajoriškos kilmės įrodymus. Tie, kurie nepateikdavo, buvo priskiriami valstybinių valstiečių,
miestiečių arba laisvųjų žmonių kategorijai. Į valstiečių luomą iki 1860 m. buvo įrašyta:
Kauno gubernijoje – 17 tūkstančių, Vilniaus – 26,7 tūkst. buvusių šlėktų (vyrų ir moterų).
Todėl bajorų luomas sumažėjo, tačiau išliko gausesnis negu kitose Rusijos gubernijose.
Nepaisant kai kurių pažangesnių dvarininkų siekimo savo valstiečius padaryti
činšininkais, Lietuvoje iki XIX a. penktojo dešimtmečio viešpatavo lažas. Nuo 1840 m.
Žemaitijoje ir prie stambių miestų kitose vietose prasidėjo gana greitas perėjimas prie činšo,
t.y. prie piniginės rentos. Ypač šis procesas pagreitėjo paskutiniaisiais prieš baudžiavos
panaikinimą metais. Taip dvarai pereidavo į naują kapitalistinį ūkininkavimo būdą – buvo
naudojamos sėjomainos, geresni gyvuliai, pagerėdavo ir laisvai samdomų darbininkų darbas palyginti su baudžiauninkų darbu.
Daugelis bajorų dvarininkų taip pat įsitikino, kad lažininkų darbas nenašus. Nemažai
dvarininkų, ypač Vakarų Lietuvos, lažą pakeitė činšu. Daugelis dvarininkų buvo už
baudžiavos panaikinimą Kurliandijos (Kuršo) ir Estliandijos (Estijos) gubernijų pavyzdžiu.
(Ten valstiečiams buvo suteikta asmens laisvė, bet jų žemę pasiliko dvarininkai). Pirmą
kartą baudžiavos panaikinimo klausimas buvo iškeltas 1817 m. pabaigoje Vilniaus gubernijos bajorų susirinkime. Tačiau vyriausybė būgštavo, kad valstiečiai paleisti be žemės,
ims bruzdėti.
Apytikriai nuo ketvirtojo dešimtmečio kai kuriuose dvaruose paplito prievarta samdomas darbas. Kad atsirastų darbininkų, iš dalies valstiečių atimdavo žemę ir ją prijungdavo prie palivarko. Prievartinė samda, kuri iš esmės nekeitė baudžiavinių santykių, turėjo
padėti išlaikyti irstantį feodalinį ūkį.
Lietuvoje, skirtingai nuo Rusijos, nebuvo bendruomeninio žemės valdymo (kaimas
bendrai tesinaudojo tik ganyklomis), todėl čia valstiečiai lažą atlikinėjo bei činšą mokėjo
nuo naudojamo žemės sklypo (ūkio, kiemo). Valstiečio ūkis dvarininkui atiduodavo
prievolėms trečdalį savo pajamų.
Dėl visuomeninių ir ekonominių priežasčių bei vietinių dvarininkų teisėms apriboti
1844 m. buvo išleistas įstatymas dėl privalomųjų inventorių įvedimo Vilniaus ir Kauno
gubernijose. Vilniaus gubernijoje normaliu buvo laikomas 6 dienų lažas nuo viso ūkio,
o Kauno gubernijoje – 8-12 dienų. Dvarininkui nebebuvo leista didinti šių prievolių,
priešingu atveju valstiečiai galėjo skųstis caro administracijai. Privalomųjų inventorių
įvedimas buvo tarsi neryžtingas P. Kiseliovo reformos tęsinys. Privalomieji inventoriai
kiek ribojo dvarininko valdžią valstiečiams; administracija siekė stabilizuoti valstiečio
sklypo dydį; valstiečiai įgijo teisę priešintis feodaliniam išnaudojimui.
Skirtinis žemės sklypas turėjo garantuoti visos valstiečio šeimos pragyvenimą. Tačiau
sklypų dydis kito. Ne kiekviena šeima turėjo valaką (apie 21 ha) žemės, nors mažažemių
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valstiečių buvo palyginti nedaug. Valstiečių sklypų skaidymasis dvarininkui buvo nenaudingas. Mažažemis lažą eiti tegalėjo pėsčias, jis nepajėgė mokėti činšo.
Skirtinė žemė – tai žemės sklypas, kuriuo žemės savininkas (valstybė, dvarininkas, bažnyčia) leido naudotis už prievoles. Į ją įėjo sodybinė ir ariamoji žemė, kai
kur pievos su ganyklomis (retkarčiais dar ir miškas). Jos valdymo teisės buvo kitokios
negu privatinių žemių. Už skirtinę žemę valstiečiai privalėjo atidirbti dvarininkams arba
mokėti piniginę duoklę.
Lietuvoje gyveno daug valstiečių be skirtinių žemės sklypų. Jų XIX a. viduryje Vilniaus gubernijoje buvo 8 proc., Kauno – 22 ir Augustavo – 39 proc. Daug bežemių buvo
ten, kur išsiplėtojo piniginiai santykiai, kur buvo gausiau činšininkų.
Palengva brendo prielaidos darbo jėgos rinkai susidaryti. Bežemių darbą daugiausia
naudojo valstiečių ūkis, tuo aplenkdamas palivarką. Tačiau visų valstiečių padėtis buvo
vienoda tuo, kad jie patys ir jų skirtiniai sklypai liko feodalo nuosavybe.
Valstiečių išnaudojimą didino ir valstybė. Ypač sunkus valstiečiams buvo 1812 m.
įvestas pagalvės mokestis, imamas iš visų revizinių „sielų“ (vyrų). Ne mažiau sunki buvo
rekrutų prievolė, įvesta 1796 m.

8.3. Žemės valdymo ir žemėtvarkos ypatumai Užnemunėje
Savitą vystymosi kelią praėjo Užnemunė – Sūduva – Suvalkų gubernija. Čia gyvenę
lietuviai ir jotvingiai arba sūduviai, dėl nuolatinių kovų su kryžiuočiais buvo visiškai
išnaikinti arba pasitraukė į saugesnius Lietuvos rajonus. XIV a. Užnemunė buvo beveik
visiškai apleista, užaugusi tankiomis giriomis. Žalgirio mūšyje sutriuškinus kryžiuočių ordino galybę ir pasirašius taikos sutartį, prasidėjo ramesni laikai, o kartu ir antroji Užnemunės
kolonizacija. XVII a. buvo pradėti intensyviai kirsti miškai, vis tankiau ėmė kurtis kaimai, ypač pasieniuose. Trečiojo Žečpospolitos padalijimo metu (1795 m. Užnemunė buvo
prijungta prie Prūsijos karalystės ir pradėta vadinti Naujausiais Rytprūsiais bei suskirstyta į du departamentus: Balstogę ir Plocką. Balstogė buvo suskirstyta į tris pavietus:
Marijampolės, Kalvarijos ir Vygrių. Pavietų ribos buvo nustatytos senomis girių ribomis.
Senoji santvarka čia buvo panaikinta, bajorai gavo tik tokias teises, kokias turėjo Prūsijos
bajorija (Prūsijoje bajorija turėjo mažai teisių). Tuo tarpu valstiečių padėtis pagerėjo: jie
buvo sulyginti su Prūsijos valstiečiais, o ten tuo laikotarpiu palaipsniui buvo naikinama
baudžiava. Valstiečiai laisvai kilnotis dar negalėjo, tačiau ir ponas negalėjo jų parduoti ar
dovanoti. 1807 m. užėmęs šią teritoriją Napoleonas ją prijungė prie sudarytos Varšuvos
hercogystės. Nugalėjus Napoleoną, Vienos kongresas vietoj Varšuvos hercogystės Rusijos imperijoje įkūrė Lenkijos karalystę, prie kurios prijungė ir Užnemunę. Po 1831 m.
valstiečių sukilimo Lenkijos karalystė prarado autonomiją, ir Užnemunė buvo priskirta
Augustavo gubernijai.
Skirstymasis vienkiemiais Užnemunėje prasidėjo dar apie 1820 m., plintant žemės
nuomojimui valstiečiams činšo pagrindu. Kiek vėliau įsigaliojo ir oficialūs žemės tvarkymo įstatymai. Žemės tvarkymo normos buvo nustatytos 1841 ir 1847 m. valdžios instrukcijose. Pagal jas valstiečiai turėjo gauti žemės vienkiemiuose, kad būtų pašalinti žalingi
žemės rėžiai ir suteiktos kiekvienam viensėdžiui ūkiniu požiūriu patogios ribos. Jose buvo
numatytas ir sodybų perkėlimas į vienkiemius. Sodybos vieta priklausė ne nuo valstiečio
noro, bet buvo iš anksto suprojektuota prie kelio. Valstietis galėjo keltis į naują vietą arba

78

pasilikti senojoje – tai buvo jo valioje. Tuo tarpu dvarininkams priklausantys valstiečiai
neturėjo galimybės rinktis – jie priverstinai buvo iškeldinami į vienkiemius. Činšo mokestis
buvo nustatomas pagal žemės kadastrą, kuriame buvo numatyta kelios žemės kategorijos:
ruginei žemei – 2, kvietinei – 3, daržų – 2, pievoms – 4, ganykloms – 3 kategorijos. Vykdant šią žemėtvarką, kartu buvo naikinami įvairūs dvaro ir kaimo žemių įsiterpimai ir daromi keitimai. Tai suteikė galimybę atimti iš valstiečių geriau įdirbtas žemes ir nukelti juos
į nedirbamas. Kadangi dvarininkų piktnaudžiavimas sukėlė valstiečių nepasitenkinimą,
tai caro valdžia 1846 m. įstatymu, norėdama atitraukti juos nuo naujo sukilimo, skirstymą
į vienkiemius sustabdė. Šis įstatymas draudė dvarininkams kelti į kitas vietas valstiečius,
įdirbančius ne mažiau kaip 3 margus žemės be jų sutikimo, jei tik šie atlieka savo prievoles. Valstiečius pervedant į činšą, įstatymas reikalavo sudaryti su valstiečiais patvirtintus
susitarimus raštu. 1858 m. išleistu įstatymu buvo leista perkelti valstiečius į činšą be jų
sutikimo. Pagal šį įstatymą valstiečio žemė turėjo būti sujungta į vieną sklypą, panaikinti
rėžiai tarp kaimo ir dvaro ir numatytos bendros ganyklos. Pirmiausia turėjo būti išskirstyti
tie kaimai, kurie pareikšdavo norą tai padaryti. Tačiau 1863 m. sukilimas vėl pakreipė
caro politiką kita linkme, palankia valstiečiams. 1864 m buvo išleistas valstiečių reformos
įstatymas, pagal kurį valstiečiai gavo nuosavybes teises į iki tol valdytą jų žemę. Tuo
pačiu atkrito ir dvarininkų skirstymas valstiečių kaimų į vienkiemius bei jų perkėlimas į
činšą. Iki 1864 m. valstiečius perkeliant į činšą, buvo išskirstyti į vienkiemius 1324 kaimai. Po 1864 m. Užnemunės valstiečiai galėjo skirstytis į vienkiemius tik savo iniciatyva.
Nuo 1864 iki 1899 m .į vienkiemius buvo išskirstyti 393 kaimai. Naują rėžių susidarymą
skatino šeimų pasidalijimas.
1864 m. vasario 19 d. įstatymu buvo sutvarkyti valstiečių žemės santykiai su dvarininkais. Įstatymas nustatė, kad valstiečiams visa tiek privačių, tiek valstybinių dvarų
žemė pereina į visišką nuosavybę. Valstiečiai gavo ne tik visas valdytas žemes, bet ir
visas tas žemes, kurios iš jų buvo atimtos nepaisant 1846 m. draudimo. Ginčams spręsti
buvo duotas trejų metų laikotarpis. Valstiečiai taip pat galėjo atgauti neteisėtai pakeistus
sklypus. Valstiečiams nuosavybės teisė paliko ir visą gyvąjį bei negyvąjį inventorių, taip
pat ir servitutus. Išlyginti tarpurėžius, atsiteisti už servitutus valstiečiai galėjo susitarę su
dvarininkais. Šiame įstatyme buvo nustatyti tokie draudimai: 1) buvo neleidžiama trobesių
užstatyti ar parduoti be žemės; 2) kaip užstatą sodybas galėjo imti tik valstiečiai. Vėliau
buvo pridėta dar trečia sąlyga, kad valstiečių ūkiai negali būti skaldomi į mažesnes dalis
kaip po 6 margus.
Bežemiai gavo sklypelius iš valstybinių, bažnytinių, tuščių ir kitokių žemių. Valstiečių
žemių pasiskirstymas 1864 m. buvo toks: iki 3 margų buvo 15 proc., iki 15 margų – 41
proc., daugiau kaip 15 margų – 40 proc. Žemės išpirkimo iš valstiečių nebuvo reikalaujama, o dvarininkams buvo atlyginta iš taip vadinamo padūmės, žemės ir kitų mokesčių.
Jiems buvo atlyginama ir tam tikrais likvidaciniais lakštais, duodančiais 4 proc. pelno,
išperkamais per 42 metus. Buvo panaikinta dvarininkų jurisdikcija (vaitavimas).
1867 m. sausio 13 d. iš Varšuvos generalgubernatoriui pavaldžios Augustavo gubernijos (iki 1837 m. – vaivadija) šiaurinių apskričių buvo sudaryta Suvalkų gubernija; nuo
tol Užnemunė vadinama Suvalkijos vardu.
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8.4. Kaimų skirstymas vienkiemiais siekiant įvesti činšą
Tvarkant činšo įvedimą valstybinėse žemėse ir majoratuose (tai valstybiniai dvarai,
kuriuos Žečpospolitos karaliai (vėliau Rusijos carai) buvo dovanoję bajorams (rusų didikams) valdyti paveldimai be teisės tuos dvarus smulkinti, įkeisti ar parduoti), valstiečiai
turėjo gauti žemę, suskirstytą į vienkiemius. Žemė (dirvos, pievos, daržai) turėjo būti duodama viename sklype, o ganyklos galėjo būti ir bendros. Činšo mokestis buvo nustatomas
pagal žemės rūšį. Ji buvo suskirstyta į 4 rūšis (gera, vidutinė, bloga ir labai bloga). Pagal
tai buvo nustatoma rentos norma. Tai davė pradžią naujiems žemėtvarkos darbams. 1843
m. Rusijoje buvo išleistas „Žemių ribų įstatymų rinkinys“. Pagrindiniai matininkų darbai
buvo žemių matavimas ir aprašymas, įvairių planų sudarymas, namų, tiltų bei kitų objektų
statybos ir kelių tiesimo projektų bei sąmatų sudarymas. Šiuos darbus vykdė apskričių matininkai (pagal gubernijų matininkų paskirtas užduotis) ir gubernijų braižyklų darbuotojai.
Pagal 1841 ir 1847 m. instrukcijas valstiečių žemės skirstymo vienkiemiais tikslas
– pašalinti žalingus žemės ūkiui rėžius ir sudaryti kiekvienam vienkiemiui ūkiniu požiūriu
patogias ribas. Skirstant į vienkiemius kartu buvo naikinami kaimo ir dvaro žemių
įsiterpimai. Matavimo darbus atliko žemės savininkų kviesti matininkai, kurie darė menzulines nuotraukas masteliu 1:5000 ir rėmėsi topografinio tinklo pagrindu. Visi teisiniai
dokumentai apie žemės naudojimo pakeitimus buvo tvirtinami, registruojami ir saugomi.
Kaimų skirstymas vienkiemiais pirmiausia prasidėjo Užnemunėje apie 1820 m..
Rėžinė žemėvaldos sistema feodalizmo laikotarpiu buvo būdinga beveik visai Lietuvai.
Tik Žemaitijoje kartu gyvavo ir vienkieminė sklypinė sistema. Žemaitijoje valstiečių vienkiemius pirmasis išskirstė Oginskis, vėliau – Pliateris ir kiti dvarininkai. Be to, į vienkiemius čia buvo išskirstyti ir keli valstybiniai kaimai, nes išnuomoti žemes už činšinį
mokestį dvarininkams buvo naudingiau. Skirstymas į vienkiemius Žemaitijoje nebuvo
reglamentuojamas kokiais nors įstatymais. Kadangi čia trūko matininkų, tai sodybos čia
buvo išdėstytos netvarkingai. Be to, buvo palikta prorėžių, liko daug bendros nuosavybės
žemės, nelikviduotos bendros kaimo ganyklos, daugelis valstiečių turėjo servitutus ir bendras ganyklas su dvarais. Vėliau dėl to tarp valstiečių ir dvarų kildavo teisminių ginčų.
Vienkiemiai plito jau iki baudžiavos panaikinimo, ypač Telšių, Raseinių, Mažeikių,
Kretingos ir Tauragės apskrityse. Įtaką vienkiemių kūrimuisi, kaimo sodybų skaičiaus
ir jų išdėstymo kitimui galėjo turėti ir Iždo rūmų 1808 m. balandžio 23 d. instrukcija
valstybinių dvarų revizoriams. Joje sakoma: „ Jeigu kur yra pakankamai žemės, o šeimose
maža darbininkų, kitose gi jų per daug ir nelygiai nustatytas lažas, tada jų sutikimu, kad
žemė nestovėtų tuščia, paskirstyti ją kiek galima lygiau“.
Tačiau bręstant baudžiavos krizei kaimų ir vienkiemių skaičiaus didėjimas lėtėjo. Tai
sąlygojo baudžiavos aplinkybė, kad kuo mažiau dvarininkas turės baudžiauninkų žemės,
tuo mažiau reformos metu reikės jiems atiduoti. Kadangi su reformos įstatymais dvarininkai susipažino prieš jos paskelbimą, tai dar prieš reformą prasidėjo valstiečių nuvarymas nuo žemės. Tokiu būdu daugėjo „laisvųjų žmonių“. Kiekvienas dvarininkas buvo suinteresuotas turėti kuo mažiau baudžiauninkų.

8.5. Valstiečių atleidimo iš baudžiavos žemės reforma
XIX a. viduryje padidėjo feodalinės – baudžiavinės sistemos krizė. Prasidėjo
dvaro ūkio smukimas, kurį sustiprino epidemijos ir nederliai. Plėtoti dvarininkų ūkį
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tapo neįmanoma. Santvarkos krizė privertė caro vyriausybę pradėti ruošti baudžiavos
panaikinimą. Tai padiktavo ekonominė raida – baudžiava trukdė kapitalistiniams santykiams. Tuo metu valdęs Rusijos caras Aleksandras II ir vyriausybė, kurią sudarė rusų bajorai,
politiniais sumetimais nutarė baudžiavos panaikinimą pradėti nuo lietuviškųjų gubernijų
– Vilniaus, Kauno ir Gardino. Tikslas buvo pakirsti lenkų ir lietuvių bajorų įtaką ir susieti
valstiečių viltis su vyriausybės politika. Valstiečių reforma buvo rengiama viešpataujančios
klasės atstovų ir turėjo saugoti jų interesus. Valstiečių išlaisvinimas su žeme turėjo panaikinti sukilimų pavojų ir užtikrinti žemvaldžių ūkinius interesus. Aleksandras II 1857 m.
gruodžio 2 d. reskriptu (caro laiškas valdiniams) kreipėsi į Vilniaus generalgubernatorių
dėl reformos. Lietuvos dvarininkai ėmėsi priemonių, kad jiems liktų valstiečių žemė.
Valstiečiai naudotąją žemę laikė savo nuosavybe ir siekė nusikratyti dvarininkų valdžios
ir baudžiavinių prievolių. Vyko bruzdėjimai. Norėdamas išvengti revoliucinio sprogimo,
1861 m. kovo 3 d. (vasario 19 d.) caras Aleksandras II pasirašė manifestą ir įstatymus,
kurie naikino baudžiavą, skelbė pagrindines reformos sąlygas. Valstiečiai gavo piliečių
teises – asmens laisvę ir teisę tvarkyti savo turtą, pasirinkti verslą, sudaryti sutartis, spręsti
šeimos klausimus. Buvo įvesta valstiečių savivalda (keli kaimai sudarė seniūniją, kelios
seniūnijos – valsčių). Iki 1861 m. pabaigos Vilniaus gubernijoje buvo įsteigta 1479, Kauno
– 1033 seniūnijos. Žemė liko dvarininkų nuosavybe. Valstiečiai gavo sodybas ir sklypus,
kuriais naudojosi reformos paskelbimo metu (9 metus valstietis negalėjo atsisakyti šios
žemės, o išsipirkti galėjo tik dvarininkui leidus; išsipirkti valstiečiai galėjo tik sodybas).
Valstiečiai buvo išlaisvinti nuo asmeninės priklausomybės dvarininkui, turėta žemė palikta
jiems nuolatiniam naudojimui už nustatytas prievoles. Buvusių baudžiauninkų santykiams
su dvarininku tvarkyti buvo išleisti „Bendrieji nuostatai“, taikomi visai Rusijos imperijai.
Lietuvoje buvo kieminis žemės valdymas, o ne bendruomeninis, kaip centrinėse gubernijose,
todėl buvo išleisti „Vietiniai nuostatai“. Visos žemės savininku, valstiečio laikinu globėju
ir teisėju dvejus metus liko dvarininkas. Valstiečiai gavo teisę išsipirkti vien savo sodybas,
o lauko žemę turėjo naudoti už senąsias prievoles. Skirtinė žemė turėjo aprūpinti valstiečio
šeimą , kad ji galėtų atlikinėti prievoles dvarininkui (lažą ir činšą) bei valstybei. Iki sklypų
išsipirkimo valstiečiai vadinosi laikinaisiais prievolininkais ir tik po išsipirkimo turėjo
tapti valstiečiais savininkais. Skirtinę žemę valstiečiai galėjo išsipirkti tik dvarininkui sutikus arba jam reikalaujant. Išsipirkti padėjo valstybė. Ji dvarininkui sumokėdavo 80 proc.
nustatytos išperkamos žemės kainos. Vėliau šią sumą valstiečiai jai turėjo grąžinti per 49
metus. Numatant skirtinio sklypo išpirkos dydį, metinių prievolių vertė buvo prilyginama
6 proc. visos skirtinės žemės vertės; 20 procentų visos sumos valstietis turėjo sumokėti iš
karto, o likusiai buvo suteikta paskola. Taigi ir po baudžiavos panaikinimo valstiečiai liko
priklausomi nuo dvarų. Todėl jie aktyviai dalyvaudavo sukilimuose. Po 1863 m. sukilimo
caro vyriausybė išleido įstatymą, kuriuo laikinai panaikino baudžiavinę valstiečio padėtį,
20 proc. sumažino išperkamuosius mokesčius. Buvo išpirkti tokie vienam kiemui plotai:
Vilniaus gubernijoje – 14,7, Kauno – 19 dešimtinių (1 dešimtinė – l,09225 ha).
Valstiečių išlaisvinimas su žeme turėjo panaikinti sukilimų pavojų ir užtikrinti ūkinius
žemvaldžių interesus. Nebuvo numatyta, kiek kuriam valstiečiui skirti žemės. Tačiau galima išskirti keletą grupių pagal sklypų dydį: didžiausi buvo vieno masyvo nusigyvenusių
šlėktų ar laisvų žmonių ūkiai. Daugiausia pasitaikydavo ūkių nuo 4 iki 20 kiemų, kurie
sudarė gyvenvietę. Čia žemė pagal kokybę buvo padalinta į keletą sklypų ir kiekvienas
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valstietis turėdavo juose po rėžį, kurių ilgis kartais būdavo po 1 – 2 km, o plotis nesiekdavo 15 – 25 metrų. Trečiai grupei priklausė patys mažiausi sklypai, kurie buvo išmėtyti
už sodybinių sklypų ribų. Ši reforma sudarė sąlygas dvarininkams atimti iš valstiečių dalį
anksčiau jų valdytų žemių, o padidėjusios prievolės viršijo ekonomines valstiečių galimybes. Taip pat pirmoje vietoje buvo iškelta ne prekinė darbo produkto forma, o prekinė
darbo jėgos forma.
1863 m. sukilimas pakeitė carizmo politiką valstiečių klausimu. Vyriausybė buvo
priversta padaryti nuolaidų, tačiau iš esmės ribotos agrarinės politikos nepakeitė. Nebuvo
gilinamasi dėl konkrečių valstiečių sklypų normų. Taip pat valstiečių žemių atribojimas
nepanaikino valstiečių ir dvarininkų žemių įsiterpimo vienų į kitas. Nebuvo sprendžiama
dėl žemių plotų suskaidymo rėžiais. Atribojimas buvo suprantamas tik kaip valstiečių
žemių atskyrimas nuo dvarininko žemių. Atribojimo planuose buvo parodomos viso kaimo valstiečių skirtinės žemės ir dvarininko žemės ribos. Valstiečių kiemų sklypai nebuvo
atskiriami vienas nuo kito. Vėliau kaimų ribų neapibrėžtumas darėsi vis painesnis dėl
valstiečių šeimų dalijimosi. Reforma vyko lėtai, nes trūko matininkų. Apskrityje dirbdavo 4 – 5 matininkai. Dažnai gubernijos braižykla versdavo taisyti ar perdaryti sudarytus planus, laikydama juos netiksliais. Už darbus būdavo mokami sutartiniai atlyginimai.
Sprendžiant ginčus tarp dvarininkų, buvo palaikoma ta pusė, kuri daugiau mokėdavo.
Šios reformos metu žemėtvarkos uždavinys buvo atlikti žemės matavimus visose
valstiečių žemėse, atribojant jas nuo dvarininkų žemių ir įteisinti šios žemės sklypų
priklausomybę. Matavimo metu matininkai kartu su liustracijos komisijomis, tikslindavo
kaimų ir žemės valdų ribas atsižvelgdami į žemės sklypų patogumą naudotis, parengdavo
planus, nustatydavo servitutus dvarininkų ir valstybinėje žemėje. Žemės priklausomybės
įforminimą sudarė jos įteisinimas nuosavybėn (žemės plotai, kurie buvo patvirtinti kaip
skirtinė žemė ir kuriuos valstiečiai turėjo palaipsniui lengvinančiomis sąlygomis išsipirkti
iš valstybės, taip pat valstiečių pirkta iš dvarininkų ir kitų savininkų žemė) ir įteisinimas
naudojimuisi činšo (t.y. amžinosios nuomos) teise.
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12 pav. 1858 m. suformuoti rėžiai Kauno gubernijos Novoaleksandrovo valsčiaus Dusetų dvare

Reformos metu buvo sprendžiami ir socialiniai klausimai – dvarų bernai ir kumečiai
gavo po 3 dešimtines skirtinės žemės. Reformą reglamentavo 1869 ir 1887 m. įstatymai
bei nuostatai. 1869 m. kovo 26 dienos įstatymas reikalavo atriboti valstiečio ūkį patikslinant jo ribas ir sudarant planą. Reikėjo išnagrinėti visus valstiečių ir dvarininkų savitarpio ginčus. Dėl to valstiečių sklypai nebuvo atriboti iki pat Pirmojo pasaulinio karo.
Iki XX a. pradžios Kauno gubernijoje buvo atribota apie 70, o Vilniaus – apie 90 proc.
visos žemės. Atribojimas reiškė paskutinį reformos etapą, po to žemės ginčus jau sprendė
ne valstiečių, bet teismo įstaigos. Galutinio atribojimo metu reikėjo spręsti servitutinių
naudmenų klausimą.
Nebuvo išspręstas servitutų (servitutas – tai valstiečių teisė dvarininkų žemėse) klausimas. Kauno gubernijoje servitutines bei bendras su dvarininkais ganyklas turėjo 42 proc.
visų valstiečių kiemų. Servitutai ir bendrosios ganyklos galėjo būti padalytos ar kitaip panaikintos dvarininkams ir valstiečiams geranoriškai susitarus. Tačiau tai atlikti buvo sudėtinga,
nes nebuvo aišku, kurias ganyklas laikyti dvaro, kurias – kaimo, o kurias – bendromis.
Nors išpirkos aktuose ir buvo pripažinta valstiečių teisė į servitutus, tačiau nebuvo aptartos nei jų ribos, nei naudojimosi sąlygos. Tai leido dvarininkų savivalei plisti. Baudžiavos
sąlygomis dvarininkui buvo naudinga aprūpinti valstiečius ganyklomis, nes vėliau jie
padėdavo apdirbti dvarininko laukus. Kai jiems tai tapo nenaudinga, nuėmus derlių laukai
buvo suariami kuo anksčiau, o pievos šienaujamos kiek galima vėliau. Tai buvo daroma,
kad valstiečiai negalėtų ganyti ražienose ir nušienautose pievose. Už servitutinių teisių
atsisakymą valstiečiai galėjo būti atlyginami. Vyriausybė, norėdama padėti dvarininkams,
1892 m. priėmė įstatymą, kad valstiečių servitutinėms teisėms likviduoti užteka dviejų
trečdalių suinteresuotų valstiečių pritarimo. Dvarininkų siekimas iš valstiečių atimti šias
teises ir ginčai dėl to buvo daugelio valstiečių bruzdėjimo priežastis.
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1864 m. pavasarį, kai sukilimas jau buvo beveik nuslopintas, buvo priimta
rusifikatoriška LDK istorijos koncepcija,- rusų pradų atkūrimo programa. Šią programą
patvirtino caras Aleksandras II. Vakarų kraštas buvo paskelbtas „nuo amžių“(„iskonno“)
rusų žeme.
Katalikams bajorams buvo uždrausta pirkti parduodamus dvarus, o daugelis
konfiskuotų dvarų, neatsiradus pirkėjų iš rusų dvarininkų tarpo, buvo išdalijami iš Rusijos
perkeliamiems valstiečiams. Katalikams buvo ribojama teisė gauti kreditą, pirkti žemę,
nuomoti valstybines fermas. Vilniaus generalgubernatoriaus 1885 m. aplinkraščiu buvo
nustatyta, kad valstiečiai katalikai gali pirkti žemės tik tiek, kad skirtinė ir pirktinė žemė
kartu nesudarytų daugiau nei 60 dešimtinių (apie 61 ha). Žinoma, daugelis valstiečių ir
nepajėgė įsigyti tokio žemės kiekio, tačiau tai buvo viena iš rusifikacijos priemonių, 1901
m. įteisinta netgi įstatymu. Bežemiams bajorams už perėjimą į stačiatikybę buvo žadama
leisti apsigyventi iždo žemėse ir suteikti pašalpų ir kitų lengvatų.
Siekdama susilpninti Lietuvos dvarininkų pozicijas, administracija ne tik konfiskavo
visų aktyviai sukilimą rėmusių dvarininkų žemes, bet ir visus lenkų kilmės krašto dvarininkus apdėjo kontribucija 10 proc. nuo pelno. 1,5 – 2,5 procento rinkliava nuo pelno kaip
pagalba vyriausybei buvo apdėti ir rusų bei vokiečių kilmės dvarininkai. Ši rinkliava davė
caro valdžiai papildomų lėšų išlaikyti krašte didelę kariuomenę, policiją, geriau apmokamą
administraciją bei finansuoti rusifikacinę politiką. Ypač energingai ši sistema buvo diegiama pirmaisiais metais po sukilimo generalgubernatoriaujant Muravjovui (1863 – 1865).
Itin skaudžiai Lietuvos žmones nepriklausomai nuo luominės ar turtinės padėties palietė
generalgubernatoriaus įsakymu įvestos kontribucijos. Pati didžiausia sankcija buvo žemės
konfiskavimas. Vien Kauno gubernijoje iki 1863 m. liepos mėnesio buvo konfiskuoti 1515
neturtingų bajorų ir 279 valstiečių ūkiai. Lietuvos dvarininkų padėtis pasidarė sunkesnė
atėmus iš jų teisę naudotis privilegijuotu kreditu Bajorų žemės banke.
1865 m. gruodžio 10 d. įstatymas draudė ne rusų kilmės asmenims pirkti žemę, ją
dovanoti, užrašyti testamentu. Buvo palikta tik tiesioginė paveldėjimo teisė. Vyriausybės
tikslas buvo išplėsti rusų žemėvaldą iki 2/3 visos privačios žemės. Buvo nepageidaujama
taip pat, kad dvarininkų žemė atitektų valstiečiams.
Valstiečių reforma nepalietė valstybinės mokesčių sistemos. Be išpirkimo mokesčių
valstiečiai tebemokėjo pagalvės mokesčius, atlikinėjo įvairias natūrines prievoles. Sunki
feodalinė rekrutų prievolė buvo panaikinta tik 1874 m., įvedus visuotinę karo prievolę.

8.6. Valstiečių atleidimo iš baudžiavos reformos vertinimas
XIX a. daugelyje Europos šalių vyko valstiečių išsilaisvinimo procesas. „Valstiečių
išsilaisvinimo“ sąvoka reiškia tris pagrindines valstietijos reformų kryptis: 1) valstiečių
atleidimą nuo prievolių, 2) bendrų naudmenų padalijimą; 3) ariamos žemės sujungimą į
didelius dirbamos žemės kompleksus naudotis vienai didelei bendruomenei. Dvarininkai
ir stambieji žemvaldžiai tapo paprastais žemės savininkais, baudžiauninkai – laisvaisiais
valstiečiais arba laisvais žemės ūkio darbininkais. Besiklostančius įvykius lėmė ekonominė
– politinė šalių padėtis. Pradėjus agrarines reformas buvo atvertas kelias modernizuoti
valstybes ir visuomenę. Kadangi priklausomybė nuo bendruomenės ir žemvaldžio kliudė
žemės ūkio plėtrai, atsirado siūlymų keisti feodalinę sistemą. Viena svarbiausių numatytų
reformų – individualus ūkininkavimas, kurio sąlyga buvo asmeninės veiklos laisvė. Nauji
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įstatymai skelbė valstiečių, kaip ir kitų valstybės piliečių, lygybę prieš įstatymą, suteikė jiems
laisvę persikelti į kitą vietą, pasirinkti profesiją, taip pat panaikino hierarchinį suskirstymą
pagal luomus. Išlaisvinta nuo baudžiavinės priklausomybės ir diskriminuojančių prievolių
Europos valstietija tapo įtakingu visuomenės luomu, turinčiu savo politinių ir ekonominių
interesų, pripažįstamų ir modernioje XX ir jau XXI a. pramoninėje visuomenėje.
Lietuvoje po baudžiavos panaikinimo ir valstiečių reformos valstiečiai tapo piliečiais
ir žemės valdytojais. Feodalinės žemėvaldos monopolis suiro. Šalia dvarininkų privačios
žemės atsirado kita žemės nuosavybės rūšis – valstiečių skirtinė žemė.
Ši reforma, lietusi Lietuvos privačių dvarų valstiečius, bendrojo skirtinės valstiečių
žemės ploto nepakeitė. Valstiečiai gavo daugmaž tiek pat sodybinės, ariamosios žemės ir
šienaujamų pievų, kiek naudojo iki reformos. Žemės išpirkimo kaina buvo nustatyta šiek
tiek mažesnė negu rinkos. Iki 1870 m. galutinai buvo patvirtinta žemės išpirkimo aktų dėl
91,5 proc. visos Vilniaus gubernijos skirtinės žemės ir tik dėl 47,7 proc. – Kauno.
Valstybiniai valstiečiai septintojo dešimtmečio pradžioje tebebuvo činšininkai, net administraciniu požiūriu priklausė kitiems valsčiams negu dvarininkų valstiečiai. Jie žemę
išsipirko lengvesnėmis sąlygomis negu privačių dvarų valstiečiai. Tačiau dvarininkams liko
didžiuliai plotai – XX a. pradžioje Kauno gubernijoje bajorams priklausė 40,6, lietuviškose
Vilniaus gubernijos apskrityse – 32,8 proc. ir lietuviškose Suvalkų gubernijos apskrityse
– 24,7 proc. visos žemės.
Žemėtvarkos uždavinys buvo išmatuoti valstiečių žemę, atribojant ją nuo dvarininkų
ir valstybinių žemių, ir įteisinti žemės sklypų priklausomybę. Tai žemės plotai, kurie turėjo
būti patvirtinti kaip skirtinė žemė ir kuriuos valstiečiai turėjo laipsniškai lengvatinėmis
sąlygomis išsipirkti iš valstybės, taip pat valstiečių pirkta žemė iš dvarininkų ir kitų
savininkų žemė, kurią reikėjo įteisinti amžinosios nuomos teise –činšu.
Reformos sudarė palankias sąlygas kapitalizmo raidai. 1863 – 1864 m. įstatymais
buvo nutraukiami feodaliniai santykiai, ir dvarininkai turėjo pertvarkyti savo ūkį
kapitalistiškai.
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9. ŽEMĖS SANTYKIAI XX AMŽIAUS PRADŽIOJE
Nuo XX a. pradžios kapitalizmas Rusijoje įžengė į savo aukščiausią ir paskutinę raidos pakopą. Paaštrėjo socialiniai – politiniai bei tautiniai prieštaravimai. Pradėtos skleisti
radikalios socialdemokratinės idėjos. Lietuvoje carizmas pagaliau turėjo nusileisti nacionalinei kovai už žiniasklaidos atgavimą, ir 1904 m. ją vėl lietuviai pradėjo leisti sava kalba.
Judėjimas, pradžioje reiškęsis kova už lietuvių kalbos teises mokyklose ir savivaldybėse,
perėjo ir į ekonominę sritį. 1900 –1903 m. pasaulinė ekonominė krizė stipriai palietė krašto
pramonę. Neigiamai ją veikė 1904 –1905 m. Rusijos karas su Japonija, nutrūko ekonominiai ryšiai su kai kuriomis užsienio šalimis.
Sudėtinga kapitalizmo raida buvo ir žemės ūkyje. Dvarininkų žemėvalda išliko
nepakitusi. Caro valdžia ir toliau neatsisakė dvarininkų „globos“ valstiečiams. Bajorų
dvarininkų vaidmeniui kaime sustiprinti caro 1903 m. gruodžio 14 d. įsaku Vilniaus ir
Kauno gubernijose buvo paskirti zemskiniai viršininkai, kurie perėmė taikos tarpininkų ir
net taikos teisėjų funkcijas. Tačiau nesulaikomos visuomeninės ekonominės raidos, revoliucinio judėjimo spaudžiama caro vyriausybė turėjo keisti agrarinės politikos kursą,
ieškoti socialinės atramos. Jau 1905 m. buvo panaikinti suvaržymai vietos valstiečiams
pirkti žemę. Nuo 1907 m. iš valstiečių nustota imti išperkamuosius mokesčius. Caro administracija nebesiekė išlaikyti nedalomus valstiečių ūkius, vadinamus kiemais, kurie
turėjo garantuoti tvarkingą išperkamųjų mokesčių mokėjimą. Valstiečiai galėjo įteisinti
skirtinės žemės pasidalijimą (faktiškai ją jau buvo pasidaliję).
Nors baudžiava Lietuvoje buvo panaikinta prieš keletą dešimtmečių, bet žemė liko
sukoncentruota nedidelio dvarininkų skaičiaus rankose. Vien tik Kauno gubernijoje, kuri
apėmė didesniąją dabartinės Lietuvos dalį, dvarininkams priklausė 40,6 proc. visos dirbamos žemės. Toks žemės valdymas ir tvarkymas nebepatenkino praturtėjusių valstiečių,
kurie siekė įgyti daugiau žemių. Didėjo nepasitenkinimas ir tarpe smulkiųjų valstiečių, ypač
dėl baudžiavinių liekanų kaime. Valstiečiai reikalavo iš dvarininkų ginčytinų, servitutinių
žemių, savavališkai naudojosi šiomis žemėmis, kirto mišką. Jų kolektyvinėse peticijose
pradėjo kelti administracijai reikalavimus aprūpinti žeme bežemius bei mažažemius iš
dvarininkų ir valstybės valdų. Pradėta masiškai boikotuoti valstybinius mokesčius. Valsčių
sueigų nutarimuose atsirado reikalavimų apkarpyti dvarus arba juos visiškai nusavinti ir
sudaryti žemės fondą bežemiams ir mažažemiams aprūpinti.
Išgąsdinta 1905 – 1907 m. revoliucinių įvykių caro vyriausybė pradėjo siekti
sąjungos su stipriaisiais kaimo ūkininkais. Jos interesams ir buvo rengiama agrarinė reforma. Jai vykdyti 1905 m. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija buvo perorganizuota
į Vyriausiąją žemės tvarkymo ir žemės ūkio valdybą. Valdybos darbą atliko trys įstaigos:
Valstybės žemės turtų departamentas, Žemės pagerinimo skyrius (melioracijos reikalams)
ir Kolonizacijos valdyba.

9.1. Stolypino žemės reforma
1906 – 1910 m. caro vyriausybė paskelbė svarbią valstiečių skirtinės žemėvaldos
reformą, gavusią Piotro Stolypino, Ministrų tarybos pirmininko, vardą. Tai atgyvenusio žemės naudojimo būdo – priverstinio trilaukio rėžiniuose kaimuose – keitimas į
vienkieminę ūkininkavimo sistemą. Ji buvo paskelbta 1906 m. lapkričio mėn. Valstybės

86

Dūmos įsaku, kuris 1910 m. birželio mėn. tapo įstatymu. Juo remdamasis Žemės bankas
pradėjo supirkinėti dvarų žemes ir pardavinėti jas valstiečiams. Ten, kur Rusijoje buvo bendruomeninis valstiečių žemės valdymas, jis buvo panaikintas. Kaimų bendruomenėms buvo
suteikta teisė priimti sprendimus dėl kaimų skirstymo vienkiemiais, atskiriant kiekvienam
valstiečiui jo privačią žemę. Vienkiemiais skirstymosi klausimą kiekvienas kaimas sprendė
atskirai. Jei du trečdaliai kaimo valstiečių nuspręsdavo skirstytis, nutarimas tapdavo privalomas visiems. Reformos vykdymą reguliavo 1911 m. išleisti žemėtvarkos nuostatai.
Dar 1905 m. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija buvo perorganizuota į
Vyriausiąją žemės tvarkymo ir žemės ūkio valdybą. Valdybos darbą atliko trys įstaigos:
Valstybės žemės turtų departamentas, Žemės pagerinimo skyrius (melioracijos reikalams) ir Kolonizacijos valdyba. Vietose žemės tvarkymo darbus turėjo atlikti gubernijų ir
apskričių žemėtvarkos komisijos.
Žemių tvarkymas vyko dviem kryptimis. Vienu atveju tebuvo panaikinami rėžiai, ir
kiekvienam valstiečiui žemė buvo skiriama viename sklype. Šis žemių matavimas minimas radialinio skirstymo vardu. Buvo stengiamasi ją išmatuoti taip, kad ji nors siauru
plotu prieitų prie sodybos. Trobesiai buvo paliekami senojoje vietoje, bet valstietis, jei
jis to pageidaudavo, galėdavo persikelti ir į naująjį sklypą. Tokiu skirstymu vargingieji
valstiečiai buvo labiau patenkinti. Antroji kryptis jau buvo susijusi su sodybų iškėlimu
iš senosios kaimavietės. Šiuo atveju senasis kaimas buvo ardomas visiškai arba iš dalies.
Dažniausiai jame likdavo 5 – 6 sodybos, kurioms ir žemė buvo išskiriama čia pat. Norinčių
likti senojoje kaimavietėje būdavo daugiau negu išsikelti. Tokie sklypai buvo įvertinami
brangiau negu naujoje vietoje arba sumažinami. Į naujuosius sklypus dažniausiai tekdavo
keltis smulkiesiems valstiečiams.

13 pav. Šiaulių apskrities Žeimelio valsčiaus Batrusių kaimo skirstymo vienkiemiais planas, sudarytas 1907 m.
(Radialinio skirstymo būdas – vienkiemiai suprojektuoti prie buvusių sodybų)

Lietuvoje reforma buvo vykdoma 1907 – 1914 m. Ji reiškėsi daugiausia jau anksčiau
be caro valdžios iniciatyvos prasidėjusiu kaimų skirstymu į vienkiemius. Per šį laikotarpį
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Vilniaus ir Kauno gubernijose išskirstyta į vienkiemius apie 2,5 tūkst. kaimų (apie 20
proc. bendro jų skaičiaus, 0,6 mln. ha ploto). Išskirstyta buvo 717 Vilniaus ir 1743 Kauno gubernijų kaimai. Tai sudarė Vilniaus gubernijoje 15 proc., o Kauno – apie 24 proc.
visų kaimų. Šis procesas ypač sparčiai vyko Kauno, Trakų, Panevėžio, Zarasų apskrityse, kuriose buvo išskirstyta nuo 25 iki 50 proc. visų kaimų. Taip pat skirstėsi kaimai
Latvijos pasienyje, Švenčionių apskrities vakarinėje dalyje ir į šiaurės rytus nuo Alytaus
– apie Butrimonis, Jiezną, Punią. Skirtingais metais vienkiemiai kūrėsi skirtingais tempais.
Sparčiausiai kėlėsi 1913 m., kai buvo sukurta daugiau kaip 9 tūkstančiai vienkiemių. Tačiau
po 1913m. vienkiemių kūrimas sulėtėjo, o dauguma sodybų, numatytų iškelti į vienkiemius
1913 – 1914 m., taip ir liko senuosiuose kaimuose, nes dauguma vyrų, padidėjus tarptautinei įtampai ir prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, buvo pašaukti į kariuomenę.

14 pav. Tauragės apskrities Vainuto valsčiaus Aužbikonių kaimo skirstymo vienkiemiais planas, sudarytas
1908 m. Sklypai suprojektuoti prie kaimo sodybų. 3a sklypas yra nekompaktiškos formos

Buvo naikinama XVI a. valakų reformos nustatyta valstiečių žemėtvarka: rėžiai,
tarpurėžiai, laukų išmėtymas. Kartu skirstant į vienkiemius buvo naikinami valstiečių
žemių įsiterpimai kitų savininkų žemėse, naikinamos bendros ganyklos. Taip pat buvo
nustatomos formalios ribos tarp valstiečių ir privačių savininkų žemių. Kadangi 1911 m.
gegužės mėn. įstatymas ūkininkams nesutikus neleido įtraukti sodybinių žemių į skirstomą
plotą, tai daugelyje kaimų buvo atliktas tik dalinis žemės tvarkymas, o trobesiai buvo
palikti vietoje. Būdavo, kad valstiečiai priešindavosi skirstymui į vienkiemius. Ypač didelį
nepasitenkinimą reikšdavo mažažemiai valstiečiai, kurie neturėjo lėšų trobesiams perkelti,
be to gaudavo mažą bendrųjų kaimo naudmenų dalį, nes jos buvo skirstomos proporcingai
pagrindinio sklypo dydžiui. Valstiečiai atkakliai priešinosi žemės permatavimui, įsikišdavo
policija. Daugiausia tokių bruzdėjimų kilo skurdesnėje Rytų Lietuvoje.
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Iš kitų Žemėtvarkos komisijos darbų pažymėtina tai, kad ji panaikino Kauno gubernijoje 7335 ha žemės įsiterpimų tarp valstiečių ir privačių žemės savininkų. Buvo išskirstyta
12548 ha bendrų ganyklų ir kitų bendro naudojimo žemių. Nors servitutų buvo daug, bet
jie nebuvo likviduojami, nes to nenumatė įstatymas.
Žemės tvarkymas pasireiškė tuo, kad kaimo teritorijoje pirmą kartą pradėti sudaryti
žemėtvarkos projektai geodezinių matavimų metu parengtoje kartografinėje medžiagoje.
Matininkas nustatydavo žemės naudojimo teises, išmatuodavo pertvarkomos kaimo teritorijos ribas ir nustatydavo faktinį žemės valdymą, įvertindavo žemę, parengdavo žemės
sklypų išdėstymo projektą. Po apsvarstymo ir suderinimo su žemės savininkais, buvo
paženklinama vietovėje, parengiami duomenys žemės nuosavybei juridiškai įregistruoti.
Matininkas sprendimus priimti galėjo tik tuomet, jei pritardavo kaimo žemės savininkų
susirinkimas. Šios reformos metu buvo perskirstomas privačios žemės išdėstymas beveik
nekeičiant jos ploto. Valstiečiai, plečiantys savo ūkius, galėjo nustatyta tvarka žemę pirkti
ar nuomoti iš valstybės, dvarininkų ar kitų žemės savininkų ne žemės reformos metu.
Stolypino reforma visiškai nepalietė Užnemunės, nors visi įstatymai leido ir
Užnemunės valstiečiams skirstytis savarankiškai. Tačiau neišskirstytų kaimų ir čia buvo.
1912 m. birželio mėn. buvo išleistas įstatymas, kuriuo buvo nustatyta, kad Lenkų karalystės
gubernijose, taigi ir Nemuno kairiakrantėje Lietuvoje, žemėtvarkos darbai galėjo būti
atliekami ir nelaukiant Žemėtvarkos komisijų įsteigimo. Jų funkcijas čia turėjo atlikti
valstiečių reikalams įkurtos įstaigos ir apskričių komisarai.
Skirstymasis vienkiemiais stiprino socialinę diferenciaciją kaime. Išskirstymas vienkiemiais buvo naudingas stambių ūkių valstiečiams. Persikeliantiems į vienkiemius valstiečiams
Žemėtvarkos komisijos buvo įpareigotos teikti nepalūkanines paskolas 15 metų arba teikti
pašalpas. Stolypino reforma skatino sukurti stiprų ūkininką, perkeliant jį į kapitalistines
ūkininkavimo vėžes, teikiant jam agronominę pagalbą. Buvo steigiami javų valymo punktai,
propaguojamas perėjimas prie daugialaukės sėjomainos, remiama gyvulininkystė, pradedamos steigti pieninės. Žemėtvarkos komisijos, teikdamos agrotechninę pagalbą, palaikė ryšius
su žemės ūkio organizacijomis (žemės ūkio draugijomis, rateliais).
Pertvarkant valstiečių žemės ūkį kapitalistiniu keliu, svarbus vaidmuo teko Valstiečių
bankui. Jam buvo suteikta teisė savarankiškai pirkti privačius dvarus (daugiausia bajorų).
Tokiu būdu Valstiečių bankas iš kredito įstaigos buvo paverstas naujos agrarinės politikos
įrankiu teikti pagalbą dvarininkams patogiomis sąlygomis superkant jų dvarus. Valstiečių
bankas Rusijos pakraščiuose, taigi ir Lietuvoje, buvo skirtas ir rusifikacinei kolonizacijai.
Nuo 1907 m. rusų gyventojų kolonizacija į Lietuvą padidėjo. Nuo 1906 iki 1914 m. bankas
vien tik Kauno gubernijoje per savo skyrių Kaune įgijo 71 dvarą su 57540 dešimtinių
žemės. 1148 rusų naujakurių šeimos buvo apgyvendintos 23479 dešimtinėse žemės. Rusų
kolonijas buvo stengiamasi padaryti rusifikacijos centrais, steigiant jose rusiškas mokyklas, cerkves. Žemėtvarkos komisijos teikė rusų kolonistams visokeriopą pagalbą, sklypai
jiems buvo suteikiami 3 metų nuomai. Vėliau jie galėjo gauti nuosavybės dokumentą.
Nuoma buvo nustatoma beveik perpus mažesnė už vidutinės žemės nuomą Kauno gubernijoje. Kolonistams buvo teikiamos 4,5 proc. paskolos. Lietuvos valstiečiams, bežemiams
ar mažažemiams tokios patogios žemės įsigijimo sąlygos nebuvo prieinamos.
Stolypino reforma ir Valstiečių banko veikla padėjo susidaryti bei sustiprėti kapitalistinei viršūnei Lietuvoje ir tuo sustiprinti po 1861 m. prasidėjusį kapitalistinių santykių
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plėtojimą kaime. Reforma paspartino valstiečių socialinę diferenciaciją, sudarė sąlygas
naujiems žemės ūkio augalams plisti, savarankiškam ūkininkavimui, padėjo įtvirtinti
kaime kapitalizmą. Ši reforma – tai antrasis po baudžiavos panaikinimo kelio valymas
kapitalizmui. Ji dar labiau nusmukdė smulkiuosius valstiečius, visiškai neišsprendė
bežemių aprūpinimo žeme klausimo. Kaimo pertvarkymo požiūriu reforma gerokai padidino vienkiemių skaičių. Valstiečiai priešinosi išnaudojimui tradicinėmis formomis
(kirto dvarininkų miškus, šienavo jų pievas ir pan.). Dėl nedarbo ir valstiečių turtinės
diferenciacijos spartėjimo didėjo emigrantų skaičius iš Lietuvos (1908 – 1912 m. į JAV
emigruodavo kasmet vidutiniškai 16,6 tūkst. lietuvių).

9.2. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metu
1914 m. prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas labai greitai pasiekė Lietuvą. Beveik
ištisus metus čia vyko mūšiai. 1915 m. visą Lietuvos teritoriją okupavo kaizerinės Vokietijos kariuomenė. 1915 m. rugpjūčio 18 d. buvo užimtas Kaunas, o po mėnesio – Vilnius.
Okupuota Rusijos vakarinė dalis buvo padalinta į administracines sritis. Lietuvos sritį
sudarė 2 miestų ir 32 kaimiškos apskritys. Jas valdė kariškiai – apskričių viršininkai. Iki
karo pabaigos civilinė valdžia Lietuvoje nebuvo sudaryta. Visų gyvenimo sričių įstatymų
leidimo funkcijas vykdė kariuomenės vadas. 1916 m. spalio l d. buvo sudarytas Lietuvos ūkinis planas ir vokiečiai jau planingai pradėjo eksploatuoti Lietuvą. Pirmiausia karo
vadovybės įsakymu iš Lietuvos gyventojų rekvizicijomis buvo atimami maisto produktai.
Buvo perimami be šeimininkų ar be globos palikti bei neūkiškai tvarkomi dvarai. Tokie dvarai buvo pavedami tvarkyti vokiečių karininkams, kurie prievarta vertė apylinkių
gyventojus tuose dvaruose dirbti. Taip pat į dvarus dirbti dar buvo atvežamos šeimos
iš pafrontės, lyg ir vykdant savotišką gyventojų deportaciją. Lietuvoje tokių vokiečių
karininkų valdomų dvarų buvo apie 960 su daugiau kaip 600 000 ha žemės. Vertingesnis
dvarų turtas buvo išvežtas į Vokietiją. Siekiant išsaugoti ūkius kolonistams, 1915 ir 1916
m. potvarkiais okupacinė valdžia, grasindama pinigine bauda ar kalėjimu, uždraudė ūkius
pardavinėti arba kitokiu būdu perleisti naujiems savininkams. Tai buvo pirmieji vokiečių
pasikėsinimai į Lietuvos žemes.
Lietuvai Pirmasis pasaulinis karas padarė didžiulių nuostolių. Buvo iškirsti dideli
miškų plotai, išvežti gyvuliai, grūdai, sunaikinti dvarai, vienkiemiai, miesteliai, kaimai.
Į Rusiją išvežtas valstybinių įstaigų turtas, kultūros vertybės. Liko dirvonuoti 16 proc.
laukų, dvarų žemėse – 35 proc.
Okupantų socialinė – ekonominė politika pavertė Lietuvą Vokietijos žaliavų
šaltiniu.
Vokietijos pralaimėjimas kare ir revoliucija pačioje Vokietijoje pakirto okupantų
valdžią Lietuvoje. Jie nebegalėjo toliau valdyti senomis priemonėmis ir buvo priversti
leisti sukurti lietuvių valdžios institucijas. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos posėdyje
priimtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, skelbiantis Lietuvos valstybės atkūrimą. 1918
m. lapkričio 11 d. sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybė. Pasikeitė ir agrarinė politika:
gruodžio mėnesį vokiečiai ėmė perdavinėti dvarus Lietuvos žemės ūkio ir valstybinių turtų
ministerijai. Pirmiausia ministerijai buvo perduoti labiausiai nualinti ūkiai. Iš geresnių ūkių
okupantai norėjo pasisavinti kuo daugiau vertybių. Atkuriamas dvarų ūkis buvo labai lėtai
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– 1919 m. 31,4 proc. dvarų žemių dirvonavo. Dvaruose buvo 57 proc. mažiau gyvulių,
negu prieš karą. Dvarų ūkiams atkurti reikėjo didelių kreditų.
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teritorija sudarė 5567 tūkst. ha. Ją sudarė buvusi Kauno gubernija, dalis buvusios Vilniaus gubernijos, dalis buvusios Kuršo gubernijos, Klaipėdos kraštas ir dalis Kuršių marių.
Vienas pagrindinių Lietuvos vyriausybės uždavinių buvo įvykdyti žemės reformą. Po
Pirmojo pasaulinio karo agrarinis klausimas buvo aktualus Rytų ir Vidurio Europoje. 1918
– 1921 m. agrarinius pertvarkymus pradėjo Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos,
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Vokietijos vyriausybės. Į valdžią šiose šalyse
atėjusios naujos jėgos, perduodamos dalį dvarininkų žemių valstiečiams, siekė stiprinti
savo socialinę atramą kaime, plėsti žemės ūkio gamybą bei finansinį kapitalą.
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10. ŽEMĖS SANTYKIAI IR ŽEMĖTVARKOS DARBAI
LIETUVOJE 1918 – 1939 METAIS

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje susiformavo dvi kapitalistinių valstybių koalicijos: Antantės blokas (D. Britanija, Prancūzija, Rusija ir jų sąjungininkės Belgija, Serbija,
Juodkalnija) ir Centrinių valstybių sąjunga, kitaip dar vadinama Trilypė sąjunga (Vokietija,
Austrija – Vengrija, Italija). Senosios didžiosios valstybės jau anksčiau buvo pasidalijusios beveik visą pasaulį. Tačiau valstybės, kuriose kapitalistinė santvarka susiklostė vėliau
(Japonija, JAV, Vokietija) pradėjo stumti iš pasaulinės rinkos senųjų valstybių kapitalą ir
prekes. Iškilo konfliktai dėl Afrikos, Rytų Azijos, Artimųjų Rytų, Elzaso ir Lotaringijos
kolonijų, dėl Balkanų. Prireikė iš naujo perdalyti pasaulį, ir tam buvo rastas pretekstas
– 1914 m. birželio 28 d. Bosnijos sostinėje Sarajeve nacionalistinės organizacijos „Mlada
Bosna“ narys nužudė Austrijos – Vengrijos sosto įpėdinį ercherzogą Pranciškų Ferdinandą.
Austrija – Vengrija, Vokietijos spaudžiama, paskelbė karą Serbijai. Prasidėjo Pirmasis
pasaulinis karas. Vokietija rugpjūčio 1 d. paskelbė karą Rusijai, o rugpjūčio 3 d. – jos
sąjungininkei Prancūzijai. Anglija, stojusi ginti mažos Belgijos teisių naktį iš rugpjūčio 4
d. į 5 –ąją paskelbė karą Vokietijai. Vokietijos „žaibiško karo“ planas žlugo. Japonija taip
pat paskelbė karą.

10.1. Žemės reformos priežastys ir tikslai
Žemės reforma buvo viena svarbiausių priemonių ūkiniam ir ekonominiam atsilikimui bei socialiniams konfliktams įveikti ir politiniam savarankiškumui įgyti. Žemės
reformos vykdymo būtinumą Lietuvoje nulėmė šios priežastys: žemės stoka, stambiojo
žemės ūkio krizė ir kaimų žemės sklypų naudojimo nepatogumai.
Visuomenė negalėjo toliau taikstytis su sunkiomis feodalizmo liekanomis, kurių svarbiausia buvo stambioji feodalinė žemėvalda. 1918 m. dvarininkams (450 šeimų arba 0,1 proc.
ūkių), turintiems daugiau kaip po1000 hektarų, priklausė 21,6 proc. visų Lietuvos žemių
(per 1,6 mln.ha). Didžiausios žemės valdos daugiausia buvo svetimtaučių rankose. 1919 m.
duomenimis, 66,4 proc. visų privačių ūkių, turinčių daugiau kaip po 100 ha, priklausė lenkų
kilmės dvarininkams, 10 proc. – rusų, 6,4 proc. – vokiečių, 2 proc. – žydų kilmės dvarininkams. Tik 12,9 proc. tokių ūkių priklausė dvarininkams, laikantiems save lietuviais.
1919 m. Lietuvos dvarininkams priklausė apie 1 384 tūkst. ha žemės, arba 26,2 proc.
valstybės teritorijos. Vienam dvarui teko vidutiniškai po 490 ha. Valstiečių ūkiams 1919
m. priklausė apie 2 932 tūkst. ha, arba 55,5 proc. visos žemės. Valstiečio ūkio ploto vidurkis buvo 15,2 ha.
Nuo 1861 metų valstiečių reformos jų naudojamos žemės plotas nedidėjo proporcingai ūkininkų luomo didėjimui. Nors Lietuvoje gana intensyviai veikė Valstiečių žemės
bankas, kurio paskirtis buvo supirkinėti dvaro žemes ir perleisti jas valstiečiams, tačiau
iš tikrųjų jis vykdė tiktai kolonizacinę Rusijos valdžios politiką ir žemės gaudavo ne
vietos gyventojai, bet rusiškos kilmės atėjūnai. Dėl tokių nepalankių sąlygų Lietuvoje
ilgainiui atsirado gausus mažažemių ir bežemių luomas. 1919 m. Lietuvoje buvo 57,5
tūkst. bežemių ir 41,4 tūkst. mažažemių (iš jų iki 3 ha – 24,6 tūkst., 3 – 6 ha – 16,8 tūkst.)
valstiečių ūkių.
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Po karo daugelyje dvarų gamyba buvo neįmanoma be stambių kapitalinių įdėjimų,
kurių vyriausybė dėl finansinės suirutės neturėjo galimybių skirti. Apie 90 proc. dvarininkų
buvo įsiskolinę Valstiečių, Bajorų ir kitų bankų skyriams. Dalis dvarų ariamosios žemės,
jei ir buvo dirbama, tai daugiausia smulkių nuomininkų rankomis ir inventoriumi.
Buvo ir daugiau feodalizmo liekanų. Labai svarbi iš jų – žemės naudojimo sistema, išlikusi nuo valakų reformos. P. Stolypino agrarinės reformos metu buvo naikinama
rėžių sistema, skirstant kaimus į vienkiemius. Tačiau 1900 – 1914 m. Kauno gubernijoje
į vienkiemius išsikėlė tik 19 proc. valstiečių ūkių. Didesnėje valstiečių žemių dalyje liko
rėžių sistema ir su ja susijusi trilaukė sėjomaina, trukdžiusi vystyti gyvulininkystę, taikyti
pažangią agrotechniką, melioruoti žemes. 1919 m. neišskirstytiems kaimams priklausė 69
proc. valstiečių žemės. Neišskirstytuose kaimuose buvo 3 mln. rėžių. Vidutiniškai 100 ha
buvo 191 rėžis, vidutiniškai vienam ūkiui Lietuvoje teko 19,5 rėžio, vidutinis rėžio plotas
buvo apie 0,60 ha. Daugiausia rėžių aptikta Zarasų apskrityje Salako valsčiaus Drobiškių
kaime: viename 9 ha ūkyje buvo 420 rėžių.
Lietuvos kaimų žemės sklypų naudojimo nepatogumai buvo senų laikų palikimas.
Iki Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje (be Vilniaus ir Klaipėdos kraštų) vienkiemiais buvo
išskirstyta apie 910 tūkst. ha žemės (3886 kaimai). Pagal Žemės tvarkymo departamento
statistiką 1919 m. Lietuvoje buvo 9604 į vienkiemius neišskirstyti kaimai (apie 180 tūkst.
ūkių). Neišskirstytų kaimų ir miestelių plotas sudarė 1 973,3 tūkst. ha.
Valstiečių veiklą taip pat labai sunkino servitutai ir bendrosios ganyklos. 1918 m. Lietuvoje buvo apie 100 tūkst. ha servitutų ir bendrųjų kaimo bei dvaro ganyklų. Dvarininkai dažnai
pažeisdavo servitutines valstiečių teises. Todėl tiek savarankiški, tiek valstiečiai činšininkai
negalėjo laisvai tvarkyti ūkio, kaip to reikalavo kapitalizmo vystymasis.
Lietuvoje reikėjo nusausinti apie 3,8 mln. ha žemės. Tai buvo įmanoma padaryti tik
atlikus svarbius žemėvaldos pakeitimus.
Visos žemės reformą sukėlusios priežastys nustatė jai dvi veikimo kryptis: pirmoji
buvo susijusi su bežemių ir mažažemių žemės stokos klausimo išsprendimu – buvo pradėti
naikinti stambūs žemės ūkiai ir parceliuojami dvarai; antroji apėmė žemės tvarkymo sritį
– kaimai buvo pradėti skirstyti vienkiemiais. Žemės patvarkymus Lietuvoje nulėmė
pribrendusios politinės, ekonominės ir socialinės sąlygos. Politiniu požiūriu buvo nepalankiai vertinamas stambusis ūkis. Beveik visi dvarų savininkai priklausė nutautėjusiai
Lietuvos bajorijai, kuriai nerūpėjo Lietuvos valstybės ateitis bei kultūrinis ir ūkinis šalies
klestėjimas.Žemės reformos eigoje numatyta politiniu atžvilgiu siekti:
1) panaikinti feodalinį žemės ūkį;
2) patenkinti kaimo žmonių reikalavimą aprūpinti juos žeme, pagerinti bežemių
padėtį;
3) naikinti dvarininkų luomo ekonomines ir politines privilegijas bei patį luomą;
4) pašalinti svetimtaučių žemės kolonizacijos pavojų;
5) sukurti stiprų naujųjų ūkininkų sluoksnį.
Ekonominiais sumetimais stambioji žemėvalda Lietuvoje turėjo būti naikintina.
Dvaro ūkis praeityje stiprėjo tik dėl baudžiavos santvarkos, kurią jis pats ir sukūrė. Panaikinus baudžiavą dvarininkai neteko neatlyginamo valstiečių darbo ir jų ūkis sparčiai
ekonomiškai smuko. Dvaro ūkio krizė sunkino viso ūkio pajėgumą, nes dvarams priklausė
1/3 viso Lietuvos žemės ūkio ploto. Ekonominiai žemės reformos uždaviniai buvo tokie:
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l) dvarams priklaususius gamtos turtus padaryti prieinamus pramonei ir kapitalui;
2) stambiąją žemės nuosavybę pakeisti smulkiąja, intensyvinant žemės ūkio gamybą
ir darbo našumą;
3) sudaryti sąlygas samdiniams virsti savarankiškais ūkininkais.
Socialiniu požiūriu stambioji žemėvalda buvo naikintina todėl, kad buvo didelė
žemės nuosavybės nelygybė tarp kai kurių piliečių. 1919 m. bežemiai valstiečiai sudarė
apie 21 proc. žemės ūkyje dirbusių gyventojų, smulkieji valstiečiai ir itin smulkių žemės
sklypų savininkai – apie 25 proc. Bežemiai tapo agrarinio judėjimo varomąja jėga.

10.2. Agrariniai žemės reformos įstatymai
Atsikūrus Lietuvos valstybei, reikėjo sukurti žemės tvarkymo institucijas ir parengti
tam teisines normas. Prieš susirenkant Steigiamajam seimui, Laikinoji Vyriausybė 1918
m. gruodžio 1 d. prie Žemės ūkio ir valstybinių turtų ministerijos sudarė Žemės reformos
komisiją. Ji turėjo parengti žemės reformos įstatymo projektą. Ši komisija dirbo iki 1922 m.
birželio l d., kol buvo sudaryta Žemės reformos valdyba. Į apskritis buvo paskirti Žemės ūkio
ir valstybinių turtų ministerijos įgaliotiniai (nuo 1922 m. birželio 1 d. jie vadinosi apskričių
žemės tvarkytojais). Nuo 1919 m. pradžios Žemės ūkio ir valstybinių turtų ministerija buvo
suskirstyta į departamentus, įsteigiant Žemės tvarkymo ir matavimo departamentą.
Vykdant žemės reformą reikėjo sudaryti žemės fondą. Svarbu buvo nustatyti, kuriose
žemėse pirmiausia bus atliekama žemės reforma. Pirmasis žemės reformos teisinis aktas
buvo priimtas Laikinosios Vyriausybės 1918 m. gruodžio 14 d. – įstatymas dėl majoratų suvalstybinimo. Tai dvarai, paveldėjimo būdu nepadalyti, atitenkantys vyriausiajam giminės
atstovui. Majoratus valdė daugiausia rusų kilmės dvarininkai, iš kurių Lietuvos valstybė
negalėjo tikėtis jokios paramos. Įstatymas skelbė – „Žemės, kurios 1835 m. spalio 4(16)
d. ir 1842 m. gruodžio 6 d. įsakymais buvo pavestos valdyti atskiriems asmenims, su visu
priklausomu turtu pereina valstybės nuosavybėn“.
1919 m. sausio 9 d. Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos lyderio
M.Sleževičiaus vadovaujama vyriausybė priėmė Laikiną įstatymą apie Lietuvos pilietybę,
kuriuo uždrausta „svetimšaliams pirkti ar kitokiu būdu įsigyti nuosavybėn Lietuvoje
nekilnojamo turto“. Tai buvo priemonė išstumti svetimtaučius iš Lietuvos žemės ūkio.

15 pav. Žemės tvarkymo departamento struktūra 1935 m.

94

1919 m. balandžio 7 d. Žemės reformos komisija parengė pagrindinius žemės reformos įstatymo nuostatus. Komisija siūlė į žemės fondą neįtraukti miestų ir miestelių,
savivaldybių, mokyklų, labdaros įstaigų, kooperatyvų bei darbo bendrovių ir gerai tvarkomų
ūkių žemių. Paimtų į fondą žemių skolas turėtų mokėti valstybės iždas pinigais arba vertybiniais popieriais 66 metus, imdamas 1,5 proc. palūkanų. Žemės valdymo normą siūlyta
nustatyti pagal žemės rūšį. Žemės neturėtų gauti svetimšaliai, taip pat miestų gyventojai,
kurie verčiasi verslais, asmenys, per pastaruosius metus praradę sklypus nusigyvendami,
taip pat turintieji pragyvenimui žemės plotą. 2 procentai žemių turėjo likti valstybės fonde.
Komisija siūlė suteikti paskolą iki 90 proc. gaunamos žemės vertės su sąlyga, kad paskola būtų grąžinta su palūkanomis per 45 metus. Žemę taip pat galima nuomoti. Nuomos
mokestis – 5 proc. priklausomai nuo nustatytos žemės vertės.
1919 m. birželio 20 d. išleistas įstatymas dėl karių aprūpinimo žeme. Juo nustatyta,
kad Lietuvos kariuomenės savanoriai, įstoję į kariuomenę iki 1928 m. naujokų šaukimo,
turi teisę nemokamai gauti nuo 8 iki 20 dešimtinių (8,74 – 21,85 ha) žemės priklausomai
nuo jos rūšies. Be valstybinių žemių (jas sudarė majoratai 1835 ir 1842 m.įstatymais caro
valdžios nusavintos žemės), turėjo būti dalijamos ir privatinės žemės, paimant 15 – 30
proc. žemių iš tų savininkų, kurie jos turėjo daugiau kaip 500 – 600 ha. Šis įstatymas 1920
m. liepos 26 d. buvo pataisytas taip: „Žemės negauna tie kariškiai, kurie nemoka žemės
ūkio darbų dirbti ir turi kitų pragyvenimo šaltinių“. Tai rodo valdžios institucijų siekimą
sumažinti pretendentų gauti žemės skaičių.
1919 m. liepos 26 d. įstatymu suvalstybinta buvusio Valstiečių banko žemė, anksčiau
krašto rusinimo tikslu dalinta atėjūnams. Tų pačių metų rugpjūčio 28 d. išleistas įstatymas,
kuriuo visos bažnyčios ir vienuolynai, jų žemė, miškai, vandenys, namai, malūnai, kapitalas ir kiti turtai, kurie įvairiu laiku buvo konfiskuoti arba atimti rusų vyriausybės, buvo
paimti Lietuvos valstybės žinion.
1919 m. lapkričio 14 d. Valstybės Taryboje buvo priimtas įstatymas apie žemės tvarkymo darbus. Tai nebuvo originalus įstatymų leidybos kūrinys, jis iš esmės pakartojo 1911
m. gegužės 29 d. carinės Rusijos įstatymą. Žymesni pakeitimai buvo šie: l) žemės tvarkymo darbus vykdyti įpareigotos Žemės ūkio ministerijos įstaigos – Žemės tvarkymo ir
ma-tavimo departamentas ir Žemės tvarkymo komisijos; 2) žemės tvarkymo objektu gali
būti pasirenkamos visos nesutvarkytos žemės; 3) sodybų vietos skirstomos kartu su kitomis žemėmis (išimtis tik skirstomų miestelių žemėms); 4) panaikintas teiginys, kad negali
būti tvarkomos servitutais įteisintos žemės, jei nėra savininkų susitarimo servitutams likviduoti; 5) už žemės tvarkymo darbus nustatytas mokestis valstybės naudai; 6) nebegaliojo
straipsniai, susiję su buvusia Rusijos administracija ir buvusiu Valstiečių žemės banku.
Šis įstatymas turėjo daug trūkumų, nes jame nebuvo nustatyta aiški ir nuosekli žemės
tvarkymo organizacija ir jos organų kompetencija, nebuvo sprendžiama daug techninių ir
teisinių žemės tvarkymo eigos klausimų, nenumatyti servitutų likvidavimo būdai.
1920 m. kovo 4 d. išleistas įstatymas, kuriuo uždrausta vienam asmeniui pirkti ar įkeisti daugiau kaip 50 dešimtinių žemės, dvarams, turintiems daugiau kaip 200
dešimtinių, uždrausta be Žemės ūkio ministerijos leidimo parduoti ar įkeisti daugiau kaip
l00 dešimtinių. Tų pačių metų liepos 2 d. įstatymu asmenims, turintiems daugiau kaip 70
dešimtinių žemės, uždrausta be valdžios leidimo įkeisti, parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu
perleisti žemę.
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1920 m. rugpjūčio 3 d. Steigiamasis seimas patvirtino Laikinąjį žemės reformos
įstatymą, kuriuo buvo papildomai numatyta, kad aprūpinus žeme karius, žemės galėjo
gauti bežemiai ir mažažemiai valstiečiai (pirmiausia tie, kurių žemė prieina prie skirstomojo dvaro lauko) ir dvarų darbininkų šeimos.
1920 m. rugpjūčio 14 d. buvo priimtas „Įvedamasis žemės reformos įstatymas
miškams, pelkėms, vandenims ir privilegijuotai įgytoms žemėms nusavinti“. Juo buvo
nusavinti didesni kaip dešimtinės ploto miškai bei kirtimai, pelkės, durpynai, upės, ežerai,
žemės gelmių turtai ir jiems eksploatuoti reikiami žemės paviršiaus plotai.
1920 m. spalio 30 d. Steigiamasis seimas priėmė Privatinių žemių naudojimo
įstatymą. Valstybei turėjo pereiti didesni kaip 70 dešimtinių dvarai, jei jų savininkai patys
neūkininkavo. Žemės ūkio komisijos privalėjo juos išnuomoti žemės ūkio darbininkams
ir mažažemiams.
Pagrindinį žemės reformos įstatymą Steigiamasis seimas išleido 1922 m. balandžio
3 d. Įstatymo įvade taip apibrėžiamas žemės reformos tikslas: „Žemės reformos įstatymas
leidžiamas bežemiams ir mažažemiams žeme aprūpinti, žemės valdymui taip sutvarkyti, kad būtų tinkamos sąlygos žemės ūkiui ir visų pirma smulkiajam ir vidutiniam ūkiui
tarpti ir suvalstybinti tiems žemės turtams, kuriuos valstybė gali tikslingiau naudoti ir
saugoti negu privatiniai asmenys“. Įstatyme smulkiai nustatyta, kokios žemės imamos
žemės reformos reikalams, taip pat nusakoma, kam ir po kiek (8-20 ha) žemės duodama
ir kam nesuteikiama, bei išdėstomos sąlygos, kuriomis žemė duodama. Aptariamas kaimų
skirstymas į vienkiemius, servitutų ir bendrųjų ganyklų likvidavimas, miesto aprūpinimas
žeme, teisiniai privačių žemių nusavinimo padariniai. 1922 m. kovo 29 d. Kaune įstatymą
pasirašė tuo metu einantis Respublikos prezidento pareigas A.Stulginskis ir Steigiamojo
seimo pirmininkas, ministras pirmininkas R Galvanauskas.

16 pav. Žemės reformos valdybos išleisti įstatymas ir instrukcija

Įgyvendinant šį įstatymą laikui bėgant susidarydavo aplinkybės, dėl kurių įstatymas
buvo daug kartų keičiamas bei papildomas, bet pagrindinės nuostatos išliko nepakeistos.
Pavyzdžiui, 1924 m. gegužės 9 d. pataisa numatė, kad žemės sklypas, bendrai kelių asmenų
valdomas, turi būti laikomas vienu ūkiu ir jam paliekama 80 ha norma. 1929 m. lapkričio
13 d. nenusavinamos žemės 80 ha norma padidinta iki 150 ha tiems žemės savininkams,
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kurie dar nebuvo žemės reformos paliesti. Tačiau 1930 m. balandžio 16 d. savininkams,
kurie iki žemės nusavinimo spėjo atsidalinti ir atskirai ūkininkauti, buvo nutarta palikti po
80 ha kiekvienam. Savininkai, kurių ūkiai jau buvo išparceliuoti, žemės nebeatgavo. Dėl
šios pataisos į valstybinį žemės fondą nebuvo paimta apie 44 tūkst. ha dvarininkų žemės.
Žemės reformos įstatymas numatė dvarininkams atlyginti už nusavintą žemę, tačiau
konkretus sprendimas atidėtas iki 1930 metų, kai buvo priimtas nutarimas, kuriuo pradėta
leisti individualia tvarka atsiskaityti su buvusiais nusavintų žemių savininkais. Už privačias
žemes turėjo būti atlyginama atitinkamomis 1910 – 1914 m. kainomis, atsižvelgiant į
ūkio būklę ir žemės įdirbimą. Atlyginti numatyta 3 proc. pasižadėjimo lakštais, kuriuos
valstybės iždas įsipareigojo išpirkti per 36 metus. Neturėjo būti atlyginama už vandenis,
kelius, pelkes, durpynus. Taip pat neatlyginama už žemes, įgytas per Valstiečių ir Bajorų
žemės bankus po 1861 m., už žemes, paimtas žemės reformos reikalams pagal įstatymą
kariams aprūpinti žeme.
V.Balčiūno duomenimis valstybė turėjo užmokėti už 944,6 tūkst. ha, arba 88 proc.
visos nusavintos žemės. Iki 1939 m. sausio l d. daugiau kaip 14 milijonų litų kompensacija
už 526,8 tūkst ha išmokėta 375 asmenims, tačiau tik 20,7 proc. šios sumos išmokėta
pinigais, visą kitą sumą sudarė nurašytos skolos (5,7 proc.), grąžinta žemė ir miškas (73,6
proc.). 1939 m. pasunkėjus valstybės finansinei padėčiai, išmokos buvo nutrauktos.
Žemės tvarkymo įstatymas išleistas tiktai 1925 m. rugpjūčio 5 d. Šis įstatymas buvo
parengtas remiantis senuoju įstatymu, bet pritaikytas naujoms sąlygoms. Pagal įstatymą
kaimai turėjo būti skirstomi vienkiemiais ir likviduojami servitutai. Be savininkų sutikimo
negalėjo būti skirstomos sodybinės žemės miestuose, miesteliuose ir bažnytkaimiuose,
sodybos su mūriniais pastatais ir kai kurios kitos žemės. Atlyginimas už žemės tvarkymo
darbus buvo paliktas tas pats – po 3 litus nuo sutvarkytos žemės hektaro. Šis įstatymas
sulaukė kritikos, nes trūko teisinio nuoseklumo, jame nebuvo glaudesnio ryšio tarp
žemėtvarkos ir žemės ūkio.
1928 m. birželio 28 d. Žemės ūkio ministerija išleido instrukciją žemėtvarkos darbams vykdyti. Ji apėmė ne tik žemės tvarkymo darbus, kuriuos normavo žemės tvarkymo
įstatymas, bet ir visus kitus, kuriuos lietė žemės reformos ir servitutų likvidavimo įstatymai.
Instrukcija ne tik papildė įstatymų spragas, bet ir palietė naujus aspektus, plačiai išdėstė
darbų vykdymo tvarką. Tačiau ši instrukcija, nebūdama įstatymu, negalėjo atsverti pastarojo
reikšmės. Ši aplinkybė privertė išleisti naują žemės tvarkymo įstatymą, kuris buvo paskelbtas 1935 m. rugpjūčio 23 d. Jame nurodyti numatyti vykdyti šie žemėtvarkos darbai:
l) žemės skirstymas viensėdžiais;
2) valstybinių ir žemės reformos įstatymais nusavintų žemių parceliacija;
3) servitutų likvidavimas;
4) žemių sukeitimas rėžiams, iškyšuliams ir intarpams panaikinti ir žemių sujungimas
į vieną plotą;
6) kelių tiesimas, ištiesinimas bei perkėlimas ar panaikinimas;
7) bendrosios nuosavybės teisėmis valdomos žemės padalinimas;
8) netinkamai išskirstytų viensėdžių žemių pertvarkymas;
9) žemių ribų atnaujinimas.
Šis įstatymas numatė tiktai kaimų žemėtvarką, apie miestų žemės tvarkymą
neužsimenama. Kaimui skirstyti vienkiemiais pakako 1/3 žemės savininkų nutarimo arba
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net mažesnio jų skaičiaus, turinčio ne mažiau kaip pusę visos to kaimo žemės. Buvo sudarytos palankios sąlygos pertvarkyti tuos kaimus, kur buvo netinkamai atlikta žemėtvarka.

10.3. Žemės reformos darbai
1922 m. buvo priimtas Žemės reformos įstatymas. Buvo planuojama kasmet išdalinti
po 100-115 tūkstančių ha žemės ir sukurti po 11- 13 tūkstančių naujų ūkių. Tačiau šie
planai nebuvo įvykdyti, taip pat nuolat mažėjo ir agrarinių pertvarkymų radikalumas. 1922
m. reformos įstatymu buvo numatyta, kad didžiausias neliečiamas žemės plotas negali būti
didesnis kaip 80 ha, o 1929 m. neliečiama žemės norma padidėjo iki 150 ha. Valstiečiai,
gavę žemės, turėjo mokėti už ją valdžiai išpirkos mokesčius, kurių dydis už 1 ha priklausomai nuo žemės kokybės svyravo nuo 18 iki 252 litų.
Žemės reformai vykdyti buvo sudaryta 11 žemės tvarkymo apygardų: Biržų, Kauno,
Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio, Raseinių, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos. Reformą vykdė matininkai, kurių iš pradžių buvo apie 20, o 1925 m. – apie 200.
Vykdant žemės reformą, reikėjo sudaryti žemės fondą. Į jį buvo įjungta majoratų ir
dvarų, priveligijuotai gautų iš caro vyriausybės, valstybinės, dvarininkų, kovojusių prieš
Lietuvos armiją, bažnyčių, vienuolynų ir atskirų asmenų žemė, viršijanti 80 ha bei kitos
žemės. Reforma visiškai nelietė Klaipėdos krašto. Čia kaimai vienkiemiais buvo išskirstyti
XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje.
Žemės nusavinimas vyko palaipsniui. Iš viso į valstybinį žemės fondą buvo paimta:
1919 m. – 12,0 tūkst. 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 vėlesniais metais – apie 87
tūkst. ha. Intensyviausiai žemės fondas buvo sudaromas 1923 – 1925 m.
Didžiausią nusavintos žemės dalį Valstybiniame žemės fonde sudarė privačių
savininkų žemė (95,8 proc.), o mažiausiai – bažnyčių ir vienuolynų žemės (0,17 proc.). Iš
viso Valstybiniame žemės fonde buvo 1301,5 tūkst. ha.
1919 – 1940 m. žemės reformą galima suskirstyti į du etapus: 1919 – 1930 m. –
vyravo dvarų parceliavimo darbai (tai agrarinė reforma siaurąja prasme, apėmusi apie 25
proc. visos valstybės teritorijos) ir nuo 1931 m. – didžiausią darbų apimtį sudarė kaimų
skirstymas vienkiemiais.
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17 pav. Žemės parceliacija 1919 – 1939 m. hektarais

Žemės reforma buvo pradėta stambių dvarų parceliavimu. Parceliuojant žemes buvo
paisoma žemvaldžių interesų. Jiems buvo leidžiama pasirinkti žemės dalį, kuri buvo
nedaloma. Jie pasilikdavo našesnes žemes, o pelkes, smėlynus bei krūmuotus plotus perleisdavo naujakuriams.
Lietuvoje po reformos dvarams vidutiniškai buvo palikta po 117 ha (580 dvarininkų
palikta po 150 ha, 236 dvarininkams – po 80 ha. Dvarų savininkams ir jų įpėdiniams,
kurie dokumentais įrodė, jog jų valdyta žemė buvo teisėtai įgyta, už nusavintą žemę buvo
nustatytas atlyginimas.
Žemė pirmiausia buvo skiriama Lietuvos kariuomenės savanoriams. Jie gavo nuo
8 iki 20 ha žemės, taip pat valdžios paramą – lėšų trobesiams statyti vienkiemiuose.
Sumažėjus žemės reformos fondui, sklypų dydis buvo mažinamas. Bežemiams buvo duodama nuo 8 iki 20 ha žemės, o mažažemiams valstiečiams pridedama iki šios normos.
Dvarų darbininkams buvo skiriama 2 – 3 ha žemės. Gavusieji žemės valstiečiai privalėjo
ne vėliau kaip per 8 metus įsikurti. Asmenys, gavę žemę, turėjo patys ją dirbti, nustatytu
laiku sutvarkyti ūkį, atlikti visas valstybės ir savivaldybės prievoles, nustatytu laiku ir
tvarkingai mokėti išperkamuosius mokesčius. Mokesčius nustatydavo apskrities žemės reformos komisijos: už I rūšies žemės hektarą – 180 – 252 Lt, II rūšies – 92 – 126 Lt, III – 36
– 54 Lt, IV – l8 – 27 Lt. Išperkamieji mokesčiai ir visos skolos buvo išdėstomi lygiomis
dalimis 36 metams. Iš viso valstiečiai turėjo išmokėti 34 milijonus litų, tačiau iki 1940 m.
buvo išmokėta tik apie 4 mln. litų.
Kaimo činšininkai buvo paskelbti jų turimos žemės savininkais be išpirkimo, nes
buvo manoma, kad kasmet mokėdami činšą jie išpirko turimą žemę iš dvarininkų.
Žemės reformos metu buvo numatyta aprūpinti žeme pagal galimybę valstybės ir
savivaldybių įstaigas, švietimo organizacijas. Buvo numatyta suteikti miestų gyventojams
nuo ¼ iki 1 ha žemės pastatams statyti. Taip pat žemės galėjo gauti prekybos, pramonės,
susisiekimo įmonės.
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Dalis žemės fondo plotų buvo parduodama. Tai buvo tokie plotai, kurių perdavimas
bežemiams ir mažažemiams nebuvo laikomas racionaliu.
Naujakuriai ir gavusieji žemės pagal žemės reformos įstatymus, kol nebuvo sumokėti
išperkamieji mokesčiai ir sugrąžintos valstybei paskolos, neturėjo teisės be Žemės reformos valdybos leidimo jos perleisti, pasidalinti, išnuomoti. Tačiau ir sumokėję skolas tik po
10 metų nuo nuosavybės dokumentų išdavimo galėjo perleisti žemę.
Apie 90 procentų Valstybinio žemės fondo Lietuvoje buvo paskirstyta iki 1930 m.,
nors reformos darbai buvo vykdomi iki nepriklausomybės gyvavimo pabaigos.

10.4. Kaimų skirstymas vienkiemiais
Viena svarbiausių feodalizmo liekanų Lietuvos žemės ūkyje buvo žemės dirbimo sistema, įsigalėjusi dar XVI a. Svarbiausia kliūtis ūkiui vystytis buvo trilaukė sėjomaina ir rėžiai.
Reikėjo naikinti rėžius, visą valstiečio žemę sujungti į vieną masyvą. Kad valstietis galėtų
prižiūrėti savo sklypą, jo sodybą reikėjo iškelti iš kaimo. Didžioji dalis valstiečių gyveno
kaimuose, kurie buvo nedideli – 80 proc. jų turėjo iki 400 ha žemės. Žemės naudojimas
buvo labai painus. Pvz., Zarasų apskrities Drobiškių kaime devynių hektarų valstiečio ūkis
buvo išsidėstęs 480 rėžių. Atskirų rėžių plotis trilaukio laukuose dažnai būdavo 1 m, o ilgis
– keli kilometrai. Pvz., Šiaulių apskrityje vidutinis rėžių ilgis – 7 km, Mažeikių – 5,5 km,
Panevėžio – 4,5 km. Dėl trilaukės sėjomainos kasmet pūdymui buvo paliekama 400 tūkst.
ha ariamosios žemės – 1/3 visų dirvų, tai sunkino gyvulininkystės vystymą. Sunku buvo kovoti su piktžolėmis, nebuvo įmanoma parinkti vieniems ar kitiems žemės ūkio kultūriniams
augalams tinkamesnį sklypą. Dėl netolygaus darbų pasiskirstymo per metus nebuvo galima
racionaliai panaudoti žmonių ir gyvulių darbo. Ežios, kurios skyrė gausius ūkininkų rėžius,
taip pat buvo nesutvarkytos žemės padarinys. Ežios, užimančios nemažus žemės plotus, buvo
priskiriamos prie nenaudojamų plotų, nors jų kokybinė sudėtis buvo tokia pati kaip ariamosios žemės. 1935 – 1936 m. duomenimis, neišskirstytų vienkiemiais kaimų 231,6 tūkst. ha
plote buvo 132338 km ežių, užėmusių 5293 ha plotą. Ežios nenaudingos buvo ir tuo, kad jos
buvo piktžolių ir laukų teršėjų židiniai. Bendras trilaukis vertė sėti tuos pačius žemės ūkio
kultūrinius augalus dėl servitutinės teisės ražienose. Valstiečių žemėse buvo plačiai paplitę
tokie servitutai: teisė ganyti kaimo ražienose, dvaro ganyklose, miške, teisė rinkti medieną
kurui, medžioti, žvejoti, naudotis keliais ir t.t. Teisė ganyti ražienose išplito dėl bendro
trilaukio ir siaurų rėžių. Miško servitutai ir teisė ganyti dvaro žemėse buvo senesnės kilmės.
Feodalinio žemės valdymo atsiradimo laikotarpiu dvarininkai, užimdami kunigaikščių dovanotas žemes, rasdavo ten gyvenančius valstiečius. Jie užgrobdavo pastarųjų žemes, palikdami
teisę naudotis ganykla ir mišku. Miško ir ganymo servitutai plito ir darėsi sudėtingesni. 1918
m. apytikriais skaičiavimais Lietuvoje galėjo būti apie 100 tūkst. ha servitutinių žemių.
Žemės reformos uždavinys buvo išskirstyti kaimus į vienkiemius. Šis procesas
Lietuvoje prasidėjo dar XIX a. Užnemunėje, vėliau kitose Lietuvos dalyse. Kaimų skirstymas vienkiemiais buvo tęsiamas Stolypino reformos metu. Vienas iš svarbiausių tikslų
– rėžių panaikinimas, nes skirstymas vienkiemiais turėjo skatinti valstiečius racionaliau
ūkininkauti ir taip intensyvinti žemės ūkio gamybą.
1918 m. Lietuvoje buvo 9 604 vienkiemiais neišskirstyti kaimai, užimantys 1 973
tūkst. ha plotą. Daugiausia kaimų buvo likę Panevėžio, Utenos, Ukmergės apskrityse. Beveik visi. Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio apskričių valstiečiai gyveno vienkiemiuose.
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Nuo 1919 m. prasidėjo oficialus kaimų skirstymas vienkiemiais. Tai buvo įteisinta
Žemės reformos įstatymu. 1919 m. Lietuvoje vienkiemiais jau buvo išskirstyta apie 910
tūkst. ha žemės, o dar likę neišskirstyta 1 973 tūkst. ha žemės. Iki 1922 m. skirstymo
tempai sparčiai augo. Tačiau 1923 –1928 m. kaimai buvo skirstomi lėčiau, nes daugiausia
dėmesio tuo laikotarpiu buvo skirta dvarams parceliuoti, servitutams ir bendroms ganykloms likviduoti.
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18 pav. Dvarų parceliavimas ir kaimų skirstymas vienkiemiais 1919 – 1927 m.

Norėdami išskirstyti kaimą vienkiemiais, kaimo sueiga turėdavo pateikti prašymą
apygardos žemės tvarkytojui. Vidutiniškai kasmet buvo pateikiama po 450 prašymų, todėl
tekdavo laukti eilės 6 –7 metus. Kaimas buvo skirstomas vienkiemiais, jei to pageidaudavo
1/3 kaimo gyventojų. Vieno kaimo skirstymo darbai užtrukdavo 1,5 – 2 metus. Visa kaimo
žemė buvo rūšiuojama. Daugėjant prašymų buvo sudaromas tvarkytinų kaimų planas, į
kurį be eilės buvo įtraukiami tie kaimai, kurių būklė labai bloga, kaimai, kurių laukus ir
sodybvietes kirto geležinkeliai, keliai ar grioviai, taip pat kaimai, kurių žemė buvo keliose
nutolusiose vietose. Turtingesnių valstiečių kaimai galėdavo skirstytis pasamdę privatų
matininką be eilės. 1928 – 1939 m. privačiu būdu buvo išskirstyti 397 kaimai, daugiausia
Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskrityse.
Kadangi trūko specialistų, buvo suorganizuoti kursai matininkams rengti. Tačiau
1925 m. kursai buvo uždaryti ir 1928 m. matininkų vėl ėmė trūkti. Dėl to 1936 m. buvo
skirstomi kaimai, kurių prašymai buvo gauti 1927 – 1928 m.
Naujas kaimų skirstymo laikotarpis prasidėjo 1930 m., kai beveik baigėsi dvarų parceliavimo darbai. Per 1919 – 1939 m. laikotarpį išskirstyti 6 993 kaimai, sudaryta 159 118
vienkiemių su 216 412 sklypų. Iki 1940 m. sausio l d. nebuvo patenkinta 2 230 prašymų
dėl kaimų skirstymo (tai apėmė 311 422 ha plotą). Skirstymą baigti planuota 1941 – 1942
metais. Buvo planuojama 1940 m. išskirstyti 114 tūkst. ha, sudarant 124 440 vienkiemių;
1941 m. planuota išskirstyti 117 tūkst. ha ir sudaryti 13 140 vienkiemių.
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19 pav. Kaimų skirstymas vienkiemiais 1919 – 1937 m. (be Vilniaus krašto)

Skirstant kaimus vienkiemiais, valstiečiai, kurie turėjo daugiau kaip 2 ha žemės, sodybas galėjo palikti vietoje, jeigu jose buvo trobesiai. Iki 1935 m. į vienkiemius nusikeldavo
60 – 70 proc. sodybų, kitos likdavo kaimavietėse. Vėlesniais metais į vienkiemius nusikeldavo apie pusę kaimo sodybų. Pagal įstatymą sodybą nusikelti reikėjo per 3 metus, vėliau
tekdavo mokėti nuomą naujajam savininkui už paliktus jo sklype pastatus arba kompensuoti atitinkamo ploto žeme. Valstybės paramą išskirstytų kaimų valstiečiai gaudavo nuo
1931 m. Piniginė parama duota naujakuriams, nors ir sudarė per 70 milijonų litų, bet buvo
nepakankama įsikurti. Todėl 30 proc. naujakurių naujuose sklypuose neįsikūrė, o juos
pardavė. Be to, įtakos turėjo ir tai, kad dalis reformos metu sukurtų ūkių pasirodė esantys
per maži ir netinkami racionaliai ūkininkauti, taip pat dalis naujakurių buvo nepajėgūs
savarankiškai tvarkytis ūkyje.
Lietuvoje vyravo smulkūs ūkiai nuo 1 iki 20 ha. 1930 m. jie sudarė 78 proc., 1940 m.
– 81,6 proc. visų ūkių skaičiaus. Vidutinis vienkiemio dydis nuolat mažėjo: 1919 –1922 m.
jis sudarė 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 vėl pradėtas svarstyti naujos žemės reformos klausimas,
siekiant smulkių ūkių savininkus aprūpinti didesniais žemės sklypais. 1939 m. spalio 10 d.
Ministrų Tarybos posėdyje buvo svarstomas žemės reformos įstatymo pakeitimo klausimas. Nutarta pritarti siūlymui ūkio žemės ploto maksimumą nuo 150 ha sumažinti iki 80
ha, t.y. atšaukti 1929 m. tautininkų padarytą žemės reformos įstatymo pataisą. Taip buvo
norėta sudaryti papildomą žemės fondą ir išdalyti žemę mažažemiams ir bežemiams.

10.5. Tarpukario Lietuvos žemėtvarka
Agrarinei reformai įgyvendinti Lietuvos Vyriausybė numatė daug priemonių, iš
kurių svarbiausia – žemėtvarka. Žemės reformai vykdyti 1919 m. Žemės ūkio ministerijoje įsteigta Žemės reformos valdyba bei Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas,
kuris 1923 m. buvo įjungtas į šios valdybos sudėtį. Apskrityse ir valsčiuose buvo sudarytos žemės reformos komisijos. Jų pirmininkais buvo apskričių žemės tvarkytojai arba jų
padėjėjai. Šios komisijos nustatydavo, kuris turtas ir kada turi būti paimtas žemės reformos
reikalams. Jos sudarinėjo nusavintino turto įkainojimo projektus, nustatydavo kandidatus
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žemei gauti. Pasiūlymus žemės reformos klausimais joms pateikdavo valsčių komisijos.
Žemės tvarkymo departamento matavimo ir žemėtvarkos skyrių matininkai atliko visus
žemės matavimo darbus parceliuojant dvarus, skirstant kaimus ir likviduojant įvairių rūšių
servitutus bei bendrąsias ganyklas. Departamentui buvo pavaldūs apskričių (nuo 1930 m.
žemės tvarkymo apygardų) žemės tvarkytojai, kurie vadovavo matininkų darbui. Žemės
tvarkymo ginčams spręsti prie departamento buvo įsteigta Vyriausioji laikinoji žemės tvarkymo komisija, o apskrityse – Laikinosios apskričių žemės tvarkymo komisijos. Žemės
tvarkymo komisijos spręsdavo ginčus, kiek kam priklauso žemės, dėl žemės tvarkymo
darbų teisėtumo ir dėl tvarkomų plotų ribų nustatymo.
Žemės tvarkymo įstatymas (rusiško įstatymo pakaitalas) buvo išleistas tik 1925 m. Šis
įstatymas buvo kritikuojamas ne tik dėl teisinio nenuoseklumo, bet ir todėl, kad jis neatitiko naujų žemėtvarkos tikslų. Jame nebuvo glaudžių saitų tarp žemėtvarkos ir žemės ūkio.
Be to, įstatymas nepalietė melioracijos ir žemėtvarkos derinimo problemų. 1930 m. buvo
parengtas tobulesnis ir išsamesnis projektas, kuris buvo paskelbtas tik 1935 m. rugpjūčio
23 d. Jei 1925 m. įstatymą sudarė 77 straipsniai, tai šį – 199, kurie buvo suskirstyti į 17
skyrių. Įstatyme buvo nurodyti darbai:
1) žemės skirstymas vienkiemiais;
2) valstybinių ir žemės reformos įstatymais nusavintų žemių parceliacija;
3) servitutų likvidavimas;
4) žemės naudojimo nepatogumų (rėžių, iškyšulių, intarpų) naikinimas, formuojant
kompaktiškus plotus;
5) kelių tiesimas, ištiesinimas, perkėlimas ir panaikinimas;
6) žemės ribų nustatymas;
7) bendrosios nuosavybės teisėmis valdomos žemės padalinimas;
8) netinkamai išskirstytų vienkiemiais žemių pertvarkymas;
9) žemių ribų atnaujinimas.
Žemėtvarkos darbus atlikti galėjo Žemės tvarkymo departamento matininkai arba,
šiam departamentui leidus, privatūs matininkai, kurie buvo baigę Dotnuvos žemės ūkio
technikumo kultūrtechnikos skyrių ir Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikų mokyklą.
Žemės tvarkymo departamentas buvo įsteigtas 1919 m., kurio veiklos pradžioje dirbo 5
matininkai. 1920 m. matininkų padaugėjo iki 58, o 1921 m. – dirbo jau 139, 1940 m. jų
buvo 284. Darbus planavo ir kontroliavo apskričių ir valsčių žemės reformos komisijos.
Nusprendus atlikti žemės tvarkymo darbus, įstatymas bei jam įgyvendinti patvirtintos
Žemės ūkio ministerijos instrukcijos (1928 ir 1936 m.) numatė tokią darbų organizavimo
skirstant kaimus į vienkiemius arba atliekant vieno kaimo teritorijoje kitus žemėtvarkos
darbus, tvarką: 1) parengiamieji darbai; 2) projektavimo darbai; 3) žemės tvarkymo projekto pateikimas; 4) žemės tvarkymo projekto tvirtinimas; 5) projekto įgyvendinimas.
Kaimų ribos buvo nustatomos dalyvaujant kviestiems asmenims, aprašomos ir
paženklinamos matavimo ženklais. Sienoraštyje pasirašydavo kaimų įgaliotiniai, žemės
savininkai ir matininkas. Nustatant ribą buvo reikalaujama, kad ji neturi eiti kelio viduriu
ar jį kirsti įstrižai. Be to, buvo ištiesinamos trumpos laužytos linijos ir panaikinami žemių
įterpimai bei rėžiai. Kiekvienam pakeitimui ir ribos ištiesinimui buvo sudaromi atskiri planai. Savininkų rėžiai buvo matuojami, kai to reikalaudavo 1/2 savininkų. Skiriant didesnį
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ar mažesnį plotą, skirtumai buvo išdėstomi proporcingai savininkams priklausančios
žemės plotui.
Nustačius ribas ir pažymėjus matavimo ženklais, jie buvo laikomi valstybiniais
ženklais. Išnykusius riboženklius atnaujindavo Žemės tvarkymo departamentas, vienai
suinteresuotai pusei prašant. Dviejų gretimų žemės valdų prorėžius ir įsiterpimus naikindavo savininkams raštiškai susitarus. Rėžiai ir įsiterpimai – tai žemės valdymas, kai vieno
savininko žemė juostomis arba atskirais gabalais buvo kito žemėje. Vienai šaliai nesutinkant naikinti rėžių bei žemės įsiterpimų, darbus atlikdavo priverstinai, jei Žemės tvarkymo
komisija pripažindavo esamą valdymą žemės ūkiui netinkamu.
Žemės sklypai buvo projektuojami grupėmis poligone, kurio ribos turėjo eiti upėmis,
upeliais, keliais ir grioviais, kitomis natūraliomis ribomis. Sklypas turėjo sudaryti taisyklingos formos figūrą, artimą kvadratui arba stačiakampiui. Pagrindinių sklypų ilgio ir
pločio santykis turėjo būti ne didesnis kaip 5:1, o prijungus ir netinkamus ariamajai žemei
plotus – iki 10:1. Pagalbinių sklypų ilgio ir pločio santykis turėjo būti ne didesnis kaip
20:1. Kiekvienas pertvarkomas savininkas turėjo gauti tokį žemės plotą, kuris savo verte
būtų lygus jo turėtos žemės valdos vertei. Žemės rūšys ir naudmenų sudėtis galėjo būti
skirtingos. Žemės sklypų vertė galėjo būti išlyginama žeme – geresni sklypai atitinkamai
mažinami, blogesni – didinami.

20 pav. Ukmergės apskrities Gelvonų valsčiaus Keižonių kaimo skirstymo vienkiemiais planas, parengtas
1934 m. 476,92 ha plote priskyrus 76,80 ha dvaro žemės
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Parengtą projektą tikrindavo matininkas – revizorius. Po to projektas būdavo pateikiamas viešai svarstyti dalyvaujant tvarkomų ir gretimų žemių savininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Po projekto pateikimo buvo surašomas protokolas. Atliekamas projekto paženklinimas – žemės sklypai pažymimi matavimo ženklais, išmatuojamos ribų linijos
ir posūkio kampai. Sklypų plotai, apskaičiuoti pagal koordinates, galėjo skirtis nuo plotų
įrašytų sklypų paėmimo sutartyje, ne daugiau kaip 0,5 proc. (1:200). Atlikus skaičiavimus
buvo sudaromas galutinis į vienkiemius išskirstyto kaimo projekto planas. Projektas buvo
tikrinamas Žemės tvarkymo departamento techninės komisijos, patvirtindavo departamento
direktorius. Po to projektas buvo perduodamas apskrities žemės tvarkymo komisijai, kuri
svarstė ginčytinus klausimus ir skundus. Šios komisijos sprendimas buvo laikomas teisinio
bylos patvirtinimo dokumentu. Komisijos sprendimas galėjo būti skundžiamas Vyriausiajai
žemės tvarkymo komisijai per 30 dienų nuo projekto pateikimo, o šios komisijos nutarimas –
per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Įsiteisėjus Žemės tvarkymo komisijos nutarimui
apie žemės tvarkymo projekto patvirtinimą, jis buvo siunčiamas Vyresniajam notarui arba
Hipotekos skyriui, kurie pažymėdavo nekilnojamųjų turtų knygose žemės nuosavybės teisių
pasikeitimus ir dokumentus su atitinkamais įrašais grąžindavo Žemės tvarkymo departamentui. Jis savininkams nemokamai išduodavo žemės tvarkymo projekto ir plano ištraukas, kurios buvo nuosavybės teisių į žemę įrodomieji dokumentai.

21 pav. Kėdainių apskrities Surviliškio valsčiaus Šateinių dvaro parceliacijos planas

Svarbiausias ūkinio žemės tvarkymo tikslas – įvykdyti rėžių komasaciją (savininko
rėžių keitimas į vieną masyvą). Reikėjo sujungti per 3 milijonus rėžių, kurių pasitaikydavo
labai siaurų (1 m pločio) ir labai ilgų (7 km). Daugiausia žemės rėžių buvo Rytų Lietuvos
apskrityse – Rokiškio, Utenos , Zarasų, Ukmergės ir Trakų, mažiausiai – Žemaitijoje, ypač
Mažeikių, Telšių ir Kretingos apskrityse. Šioje Lietuvos dalyje jau nuo Valakų reformos
laikų daugelis kaimų valdė žemę didesniais sklypais ir rėžiais.
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Skirstant kaimus vienkiemiais, jungiant žemę buvo atliekama ir daug kitų žemės
tvarkymo darbų: dalijamos bendrai valdomos žemės, likviduojami servitutai, ištiesinamos
aplinkinės ribos, numatomas kelių tinklas.

22 pav. Kėdainių apskrities Surviliškio valsčiaus Šateinių dvaro kaimo skirstymas vienkiemiais planas

Kaimų skirstymo metu buvo padalijamos bendrosios kaimo ganyklos ir kitos bendro
naudojimo žemės. Tarp bendravaldžių buvo dalijami bendrai valdomi ūkiai, žemės plotai.
Buvo naikinami miško medžiagos ir ganiavų servitutai tarp kaimo ir dvaro bei valstybinių
žemių. 1926 –1937 m. buvo panaikinti 3 374 servitutai, apėmę 73 313 ha ploto. Riboms
ištiesinti, intarpams panaikinti buvo atliekami žemės keitimo darbai. 1926 – 1937 m. buvo
atlikta 8 tūkst. žemės keitimų 32 500 ha žemės plote. Vietinio susisiekimo ir sodų kelius
matininkams tekdavo naujai projektuoti arba gerokai pakeisti. Buvo pertvarkyta apie 21
tūkst. kilometrų kelių. Kasmet buvo atliekama ne mažiau kaip 200-uose vietų ir smulkesnių
darbų: atskirų ūkių atribojimo, ribų atnaujinimo, žemės tvarkymo projektų taisymo, melioracijos griovių siejimo su žemės nuosavybės ribomis ir kt. Žemės tvarkymo departamento
matininkai miesteliuose likvidavo činšą. Buvo atliekami kadastro darbai, III ir IV eilės trianguliacija (geodezinės atramos tinklas), po to situacijos nuotrauka. 1937 m. tai atliko 3
grupės. Siekiant sutvarkyti miestų žemes, reikėjo sudaryti miestų planus – 1939 m. tai dirbo
25 darbuotojai.

10.6. Žemės reforma Vilniaus krašte
1919 m. balandžio 19 – 21 d. Lenkijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių. 1922 m. Vilnius
ir Vilniaus kraštas paskelbtas Lenkijos nuosavybe. Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte
žemės reforma buvo vykdoma remiantis 1920 m. gruodžio 11 d. generolo L.Želigovskio
paskelbtu dekretu. Juo dvarininkams buvo paliekama po 360 dešimtinių (nuo 1924 m.
pagal Lenkijos seimo įstatymą – po 300 dešimtinių). Nusavinta žemė ir konfiskuoti dvarai
bei likę be savininkų ūkiai buvo parceliuojami 35 ha sklypais. Už žemę dvarininkams
turėjo būti atlyginama iš valstybės iždo rinkos kaina. Pirmiausia žemės sklypus turėjo teisę
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gauti nemokamai Lenkijos kariuomenės kariai. Valstiečiams žemės sklypai buvo parduodami. 1926 – 1936 m. Vilniaus krašte kaimai buvo intensyviai skirstomi į vienkiemius.
Vilniaus krašte ūkiai buvo smulkesni negu kitose Lietuvos dalyse. 1931 m. net 67
proc. jų buvo mažesni nei 10 ha (Lietuvoje kitur tokių ūkių buvo apie 46 proc.).
Žemėtvarkos darbus Vilniaus krašte vykdė daugiausia privatūs matininkai pagal
sutartis su žemėtvarkos įstaigomis. Atliekama žemėtvarka nebuvo radikali – daugumos
kaimų sodybos likdavo senose kaimavietėse, o į sklypus buvo sujungiama ir išmatuojama
tik kaimo laukuose esanti žemė. Todėl Vilniaus krašte liko daug grupinių gyvenviečių.
1939 m. spalio 10 d. SSRS Vilniaus kraštą perdavė Lietuvai.

10.7. Žemės reformos vertinimas
1919 –1939 m., tarpukario arba M. Krupavičiaus žemės reforma, sprendusi daug
Lietuvos ūkiui reikšmingų problemų, vyko apie 20 metų ir nebuvo galutinai užbaigta. Tai
radikali žemės reforma – ji likvidavo dvarininkų žemėvaldą, kitas feodalines liekanas,
atidavė didžiąją dirbamosios žemės dalį bežemiams ir mažažemiams valstiečiams, padidino žemės ūkiui naudojamos ariamosios žemės plotą.
Žemės reformos metu dvarininkams paliktas gana didelis nenusavinamos žemės plotas
(nuo 1929 m. – iki 150 ha), lyginant su dauguma valstiečių ūkių, tebuvo ankstesniųjų valdų
likutis. Dvarininkų valdos sumažėjo 15 kartų. Nusavinta buvo apie 77 proc. dvarininkų
žemių, kitą dalį dvarininkai prarado patys (pardavė, užstatė už skolas ir pan.). Iki reformos
jie valdė apie 1384 tūkst. ha, 1919 m. tai sudarė apie 26 proc. visos valstybės teritorijos.
Reformos metu dvarininkams faktiškai buvo palikta 322 tūkst. ha. Dvarininkai pardavė
231,3 tūkst. ha. Ekonomiškai itin stambių žemės ūkio savininkų (ne valstiečių) skaičius
(1930 m. apie 2 proc. kaimo gyventojų) žymiai nesikeitė. Patys dvarininkai fermeriais netapo. Kylant žemės ūkio kultūrai ir intensyvėjant gamybai, daugiau žemių įsigijo kai kurie
praturtėję valstiečiai, taip pat dalis žemės nusipirkusių valdininkų ar kitų asmenų. Bendras
ekonominis itin stambių ūkių potencialas labai sumažėjo.
Reformos metu žemės sklypus gavo labai daug (apie 70 proc.) bežemių ir mažažemių
valstiečių, nors ir ne visi norintys. Jiems skirta beveik 65 proc. išparceliuotos žemės. Vidutinis naujakurio sklypo plotas buvo 9 ha. Atsižvelgiant į to meto valstiečio šeimos dydį
ir pasiektą žemės našumą, ūkis buvo per smulkus. Dalis naujakurių neišsilaikė ir buvo priversti savo ūkius parduoti. Žemės neteko apie 22 proc. reformos metu jos gavusių bežemių
ir mažažemių. 1930 m. valstiečiai sudarė apie 83 proc. visų žemės ūkiu besiverčiančių
gyventojų. Iš jų tik 2 proc. buvo didelių kapitalistinio tipo ūkių žemvaldžiai. Valstybės
teikiamos pašalpos ir paskolos (nuo 1930 m. iki 2400 Lt arba miško medžiaga) buvo per
menka finansinė pagalba karo sugriautam ir naujai kuriamam žemės ūkiui.
Lietuvoje vyravo smulkūs ūkiai (1 – 20 ha). 1930 m. jie sudarė 78 proc., 1940 m.
– 81,6 proc. visų ūkių skaičiaus. Vidutinis valstiečio ūkio žemės plotas Lietuvoje 1930
m. buvo 15 ha, 1940 m. – 13,5 ha, kai Latvijoje ir Estijoje nuo 1929 iki 1939 m. ūkių
vidurkis nemažėjo ir buvo atitinkamai 20,2 – 20,1 ir 23,2 – 22,7 ha. Lietuvoje trečiame
dešimtmetyje labai padidėjo smulkiųjų valstiečių skaičius, (tai sudarė 29 – 30 proc. žemės
ūkyje dirbusių gyventojų) bei vidutinių valstiečių – 36,5 proc.). Itin smulkių žemės ūkių
savininkų (1930 m. apie 7,5 proc. dirbusių žemės ūkyje) mažėjo.
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Lietuvoje padidėjo valstybinių žemių per dvidešimtmetį 2,5 karto. Jų dalis valstybės
teritorijoje apytikriai padidėjo nuo 9 iki 21 procento. Valstybinės žemės plotas padidėjo
dėl to, kad žemės reformos metu buvo nacionalizuoti privatūs miškai, didesni vandens
telkiniai, durpynai ir kt.
Lietuvos žemės ūkio raidai labai trukdė trilaukė žemės naudojimo sistema. Vykdant
žemės reformą, ji buvo panaikinta. Dėl to sumažėjo dirvonuojančių žemių plotai. Ežių
tarp atskirų žemės rėžių panaikinimas padidino dirbamos žemės plotą apie 40 tūkst. ha.
Buvo išarta ir paversta dirbamąja žeme daugiau kaip 200 tūkst. ha ganyklų. Dalijant
dvarų žemes ir skirstant kaimus į vienkiemius, buvo likviduoti servitutai ir bendrosios
kaimo ir dvaro ganyklos.
Žemės skirstymas kaimais apėmė 1 654 643 ha ploto buvo sukurta 159 118 vienkiemių
(išskirstyti 6 993 kaimai). 1940 m. liko neišskirstyta apie 2,6 tūkst. kaimų (8 proc.) 330
tūkst. ha žemės plote. Pagrindinė priežastis vienkiemiams sudaryti buvo ekonominė.
Valstiečiui buvo patogu sodybą ir laukus turėti viename sklype. Sodybos darbo našumas
pakilo net pusantro karto, padidėjo derlingumas, pagerėjo gyvulių kokybė, prasidėjo žemės
ūkio technikos progresas.
Sumažėjo žemdirbių emigracija į kitas valstybes. Iki žemės reformos kasmet emigruodavo 20-30 tūkst. žmonių.
Dėl žemėtvarkos, melioracijos ir kitų pertvarkymų padidėjo ariamosios žemės plotas
pagerėjo jos naudojimas. Lietuvoje XX a. IV dešimtmetyje
buvo apie 2,5 mln. ha
dirbamos žemės ir apie 1,5 mln. ha kitų žemės ūkiui naudojamų plotų (pievų, ganyklų).
Taigi iš viso apie 4 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Apie 70 proc. viso šio ploto (2,8 mln. ha)
reikėjo nusausinti. Iki V dešimtmečio buvo nusausinta tik apie 16 proc. reikiamo sausinti
ploto. Statistikos duomenis 1930 m. ariamosios žemės buvo 2 506 tūkst. ha, 1937 m. – 2
723,8 tūkst. ha. 1938 m. žieminių rugių derlingumas siekė 2,3 t/ha, žieminių kviečių – 2,6
t/ha, labai išsiplėtė gyvulių ir pieno bei mėsos ūkis. Pagerėjo Lietuvos kaimo gyventojų
pragyvenimo lygis. Per 20 metų dirbamos žemės padidėjo 8 proc., bendrosios žemės ūkio
produkcijos apimtis padidėjo apie 2 kartus.
Žemės reforma Lietuvoje sukūrė prielaidas kapitalistinei žemės ūkio raidai ir buvo
radikalesnė nei kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse.
Žemėtvarkos požiūriu, 1919 – 1939 m. žemės reforma buvo žymiai aukštesnio lygio nei ankstesnės. Žemėtvarkos projektus rengė kvalifikuoti matininkai. Kadangi trūko
specialistų, buvo įsteigti dvimečiai matininkų kursai. Iki 1925 m. kursai veikė Dotnuvoje
ir Kėdainiuose, vėliau – Kaune. Tai pirmoji žemės reforma Lietuvoje, kurią vykdė savi
kvalifikuoti specialistai.
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11. ŽEMĖS SANTYKIAI 1940 – 1948 METAIS
1939 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo ir per žiemą bei 1940 m. pavasarį plėtėsi Didysis
Europos karas. Jam prasidėjus, tikrasis karo pobūdis ne visiems buvo aiškus. Daugelis iš
karto neįtrauktų į karą Europos valstybių šį karą laikė paprastu karu tarp kelių kariaujančių
valstybių ir pasiskelbė esančios neutralios. Tarp jų buvo ir Lietuvos Respublika. Mažosios ir
vidutiniosios izoliuotos Europos valstybės tapo žaislu galingųjų kariaujančių šalių rankose
( nacionalsocialistinės Vokietijos, fašistinės Italijos ir komunistinės Sovietų Sąjungos).
Lietuva prarado nepriklausomybę esant sudėtingai politinei situacijai prieš antrąjį
pasaulinį karą. 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos vyriausybė, Vokietijos vyriausybės reikalaujama, perleido Vokietijai Klaipėdos kraštą. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje buvo
pasirašyta SSRS (Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga) – Vokietijos nepuolimo sutartis. 1939 m. rugsėjo 1 – 17 d. Vokietija okupavo didžiąją dalį Lenkijos žemių. 1939 m.
rugsėjo 17 d. Raudonoji armija įžengė į Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltarusiją ir Vilniaus
kraštą. 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos užsienio reikalų ministras J. Ribentropas ir SSRS
užsienio reikalų komisaras V. Molotovas pasirašė slaptąjį protokolą ir pasidalijo Lietuvą:
dešinysis Nemuno krantas atiteko Sovietų Sąjungai, kairysis – Vokietijai. Lietuvos
vyriausybė leido savo teritorijoje dislokuoti 20 tūkst. raudonarmiečių. 1940 m. birželio 14
d. Sovietų Sąjungos vyriausybė pateikė Lietuvos vyriausybei notą (ultimatumą), kuria apkaltino nesilaikant sutarties ir iškėlė papildomas sąlygas. Prezidentas A.Smetona perdavė
savo įgaliojimus ministrui pirmininkui A. Merkiui ir paliko šalį. Birželio 15 d. į Lietuvą
įžengė papildomi SSRS kariuomenės daliniai. Birželio 17 d. buvo sudaryta ir patvirtinta
Liaudies vyriausybė, kuri liepos 5 d. paskelbė nutarimą dėl rinkimų į Liaudies seimą. Jie
įvyko liepos 14 – 15 d. Liepos 21 d. Liaudies seimas priėmė Deklaraciją apie Lietuvos
valstybės santvarką. Seimo nutarimu Lietuva paskelbta Sovietų Socialistine Respublika.
Be to, Liaudies seimas nusprendė prašyti SSRS Aukščiausiąją Tarybą priimti Lietuvos
SSR į SSRS sudėtį sąjungine respublika. 1940 m. rugpjūčio 3 d. posėdyje buvo priimtas
įstatymas, kuriuo Lietuvos SSR buvo priimta į Sovietų Sąjungą. Liepos 21 d. ir rugpjūčio
3 d. aktais buvo pradėta sistemingai griauti Lietuvos valstybingumą.
Naujoji valdžia ėmė keisti per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo dvidešimtmetį
sukurtą Lietuvos ekonominę sistemą. 1940 m. liepos 22 d. Liaudies seimas priėmė
deklaraciją, kurioje buvo skelbiama, kad žemė (su jos gelmėmis, visais miškais ir vandenimis), stambios pramonės, prekybos, transporto įmonės, bankai priklauso valstybei. Nacionalizavus žemę, buvo numatyta atlikti žemės reformą. Buvo nustatyta maksimali žemės
norma, kuri viename ūkyje negalėjo būti didesnė nei 30 ha. Žemė, viršijanti ūkiuose 30 ha,
buvo paimta į Valstybinį žemės fondą. Žemė, kuria naudojosi valstiečiai, ir ta, kurią jie dar
turėjo gauti, kaip buvo pabrėžiama deklaracijoje, patvirtinama jų naudojimui neribotam
laikui. Kartu deklaracija skelbė apie valstiečių žemės skolų, išlikusių iki 1940 m., taip pat
mokesčių nepriemokų likvidavimą.
Žemės reformai vykdyti 1940 m. liepos 26 d. buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio
komisija. Jos uždavinys buvo vykdyti Liaudies seimo nutarimus žemės ūkio klausimais,
aprūpinti mažažemius ir bežemius žeme. Analogiškos komisijos buvo sudarytos apskrityse ir valsčiuose. Valsčių komisijos, talkinamos valstiečių ir dvarų darbininkų, surašinėjo
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paimtus į valstybės fondą žemės sklypus, priimdavo prašymus ir atrinkdavo kandidatus
žemei gauti.
1940 m. rugpjūčio mėnesį buvo priimtas Valstybinio žemės fondo įstatymas. Į jį
turėjo būti paimtos visos valstybinės ir savivaldybių žemės, kurių jos tiesiogiai nenaudojo, dvarininkų žemės su sodybomis ir visu inventoriumi, viršijusi 30 ha ūkininkų žemė,
buvusi aukštų valdininkų bei kitų asmenų, apšauktų „liaudies priešais“ žemė,taip pat tų
asmenų, kurie patys žemės nedirbo. Kiekvienoje bažnytinėje parapijoje buvo leista palikti
klebonui naudoti 3 ha žemės. Kita žemė atimta. Taip pat nacionalizuoti visi didesni kaip 1
ha privatūs miškai, kurie susisiekė su valstybiniais miškais bei visi ne mažesni kaip 10 ha
miškų masyvai, kurie priklausė vienam ūkiui.
Valstybinis žemės fondas buvo sudarytas palyginti per trumpą laiką. 1940 m. lapkričio
pabaigoje jo žinioje buvo 607 592 ha. Iš šio fondo bežemiai valstiečiai žemės galėjo gauti
iki 10 ha, o mažažemiai – tokį sklypą, kad bendras žemės plotas būtų ne didesnis kaip 10 ha.
Neturtingiems kaimo amatininkams buvo skiriami sklypai po 2 – 3 ha žemės. Pirmenybė
gauti žemės buvo suteikta bežemiams ir mažažemiams, turintiems dideles šeimas, smulkiems nuomininkams ir pan. Valstiečiams buvo išdalyta 576518 ha žemės. Jie sudarė šiek
tiek daugiau nei 37 proc. visų pateikusiųjų prašymus žemei gauti ir paėmė 68 proc. viso
reformos metu paskirstyto žemės ploto. Dalis bežemių valstiečių kartu su žeme iš dvarų ir
ūkininkų ūkių gavo gyvulių ir šiek tiek žemės ūkio inventoriaus. Kita žemės fondo žemė
buvo atiduota valstybiniams miškų ūkiams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, įstaigoms, kooperatyvams, miestų plėtrai. Po žemės reformos atsirado daugiau kaip
33440 naujų ūkių. Vidutinis buvusio bežemio ir mažažemio ūkio dydis sudarė apie 7,4 ha.
Iš šalies biudžeto paskirta 20 mln. litų kredito naujakuriams. Buvo numatyta skirti miško
medžiagos gyvenamiesiems ir ūkiniams pastatams statyti.
1941 m. pradžioje pradėti kurti valstybiniai, arba tarybiniai ūkiai (sovchozai). Tai
buvo pirmosios socialistinės žemės ūkio įmonės. Tam dar žemės reformos eigoje buvo
atrinkta 120 dvarų. 1941 m. pavasarį vietoj 193 buvusių dvarų su 44 500 ha žemės buvo
sukurti tarybiniai ūkiai. Iki 1941 m. pavasario pradėjo veikti 40 mašinų-traktorių stočių
(toliau – MTS). Prie jų vidutiniškai po vieną kiekviename valsčiuje įsteigti mašinų-arklių
nuomojimo punktai (toliau – MANP). Jų iš viso buvo įsteigta 263.
Apskričių žemės ūkio skyriams buvo pavesti šie žemėtvarkos darbai: žemės plotų
registravimas, žemės ginčų sprendimas, parama naujakuriams parenkant vietas sodyboms,
jas išplanuojant, vadovavimas matininkų vykdomiems darbams ir jų kontrolė. Įgyvendinant
žemės paėmimą, daugelyje ūkių reikėjo permatuoti žemę, nes nebuvo žemės valdų planų
ar kitokių žemėtvarkos dokumentų. Trūko žemėtvarkos specialistų. Techninį žemėtvarkos
personalą sudarė 277 Žemės tvarkymo valdybos matininkai, dirbo 25 privatūs matininkai,
20 miškotvarkos matininkų, 25 kultūrtechnikai – melioratoriai, apie 100 matininkų iš
atgauto Vilniaus krašto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto bei Žemės ūkio akademijos baigiamųjų kursų studentai. Darbui valsčiuje vadovavo apygardos (apskrities) žemės
tvarkytojo skirtas matininkas. Jis padėjo valsčiaus žemės ūkio komisijai tvarkyti juridinius
reikalus, nagrinėti skundus, organizuoti matavimo darbus. Kiekviename valsčiuje buvo
sudarytos viena ar kelios matavimo brigados. Jos matavo teodolitu, goniometru, juostomis, grandinėmis, virvėmis, naudojo planimetrus. Pirmiausia buvo projektuojami keliai,
po to – žemės sklypai ir gyvenvietės. Žemės skirstymo pagrindu buvo palikta tradicinė
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vienkieminė (sklypinė) žemės naudojimo forma, skiriant bežemiams sklypus vienoje vietoje, o mažažemiams – pridedant žemės plotus prie jau turimo ūkio. Sklypų ribų posūkio taškai
buvo ženklinami kuoliukais ir kauburėliais, o ribos – dviem į vidų suverstomis vagomis.
Žemės reforma buvo vykdoma nepaprastai sparčiai – nuo rugsėjo 25 d. iki spalio
31 d. 1939 – 40 m. liaudininkų ir kitų kairesnės pakraipos specialistų siūlyti reformos
projektai buvo gana artimi tai reformai, kurią Sovietų valdžia įvykdė 1940 – 1941 m.
Nors 1940 m. vasarą „liaudies“ ministrai laidavo, kad žemės ūkis nebus sukolektyvintas,
bet buvo jaučiamas to siekimas. 1941 m. pavasarį prasidėjo stambesnių ūkių valstiečių
– buožių demaskavimo kampanija. Todėl naujakuriai masiškai pradėjo atsisakyti gautų
sklypų. Smuko žemės ūkio gamyba. Maisto produktų kainos padidėjo 2, o pramonės
gaminių – 3 kartus. Stigo maisto produktų. Miestuose buvo normuojama duona. Buvo
padidintas žemės mokestis, jis buvo numatytas didesnis stambesniems ūkiams.
Pirmieji masiniai areštai Lietuvoje buvo įvykdyti 1940 m. liepos 12 d. Buvo tremiamos šeimos. Sovietinių trėmimų pradžia laikoma 1940 m. liepos 16 d. 1941 m. birželio
14 d., per pirmąsias Lietuvos „išvadavimo“ metines, tęsėsi masinis gyventojų trėmimas
– 14 – 18 dienomis ištremta apie 30000 žmonių, daugiausiai – inteligentijos atstovų.

11.1. Žemės santykiai vokiečių okupacijos (1941 – 1944) metais
1941 m. birželio 22 d. Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą. Birželio 24 d. jos
kariuomenė pasiekė Kauną ir Vilnių, o iki birželio pabaigos okupavo visą Lietuvos
teritoriją. Sudaryta Laikinoji vyriausybė, vadovaujama J.Ambrazevičiaus, siekė paimti
valdžią iki vokiečių atėjimo, tik taip buvo galima tikėtis išlaikyti nepriklausomybę. Buvo
atkurta nepriklausomybės laikų administracija (nušalinti sovietiniai pareigūnai), panaikinti
SSRS įstatymai, atkurta privati nuosavybė. Ministrų kabinetas 1941 m. liepos 4 d. paskelbė
nutarimą apie žemės grąžinimą ankstesniems jos savininkams, o vėliau – žemės sklypų
denacionalizacijos įstatymą, pagal kurį bežemiai ir mažažemiai neteko iš Sovietų valdžios
gautosios žemės. Tačiau vokiečiams Lietuvos vyriausybė buvo nepageidautina ir 1941 m.
rugpjūčio 5 d. jai buvo pasiūlyta išsiskirstyti ir pertvarkyti ją į vokiečių valdžios tarybą.
Lietuva tapo Rytų krašto (Ostlando) sudėtine dalimi. Lietuvos generalinę sritį valdė
diktatoriaus teises turėjes vokiečių komisaras A. Rentelnas. Lietuva, kaip Ostlando apygarda buvo padalinta į Vilniaus ir Kauno kraštus, Vilniaus ir Kauno miestus, Šiaulių
ir Panevėžio sritis. Generaliniam komisarui A.Rentelnui buvo pavaldūs sričių komisarai, apskričių viršininkai, miestų burmistrai ir valsčių viršaičiai. Sričių komisarai skyrė
kaimo seniūnus.
Okupacinė valdžia grąžino Laikinosios vyriausybės panaikintą sovietinę teisę, nes
ši jai buvo naudinga. Panaikino Laikinosios vyriausybės priimtus denacionalizacijos
įstatymus ir automatiškai tapo “teisėtais” Sovietų nacionalizuoto turto paveldėtojais. Jų
nuosavybe tapo ir be savininkų likę ūkiai bei įmonės, į Rusiją ištremtų žmonių turtas.
Okupacinė valdžia siekė ne tik aprūpinti Vokietija darbo jėga, plėšti Lietuvos gyventojus,
bet ir kolonizuoti Lietuvą, padaryti ją Vokietijos dalimi. Pagal šią politiką valstiečiai buvo
tvirtinami teisėtais savo ūkių valdytojais (ne savininkais); naujakuriai ir mažažemiai, 1940
m. gavę žemės, šios teisės neteko ir esant galimybei buvo grąžinami į ankstesnes samdinių
vietas; tarybiniai ūkiai, MTS ir kitos valstybinės žemės perėjo civilinės vokiečių valdžios
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žinion; ūkininkai turėjo mokėti natūrines duokles. Per visą sovietų okupacijos laikotarpį iš
Lietuvos į Sibirą buvo ištremta apie 75 tūkst. žmonių.
1941 m. liepos 11 d. instrukcijoje Ostlando komisarui buvo nurodyta, kad Lietuvoje
rasiniu požiūriu germanizuoti tinkamų gyventojų yra mažiau kaip pusė. Visų kitų vietas turėtų užimti kolonistai. Kolonizavimo tikslais 1942 m. sausio mėnesį Rygoje įsteigta
„Ostlando“ žemės ūkinio panaudojimo (žemės tvarkymo) bendrovė, kuri perėmė visas
valstybines ir be šeimininkų likusias žemes, o kurdinimo štabas rūpinosi kolonistų parinkimu ir jų įkurdinimu. Jau 1942 m. pradžioje Kaune įsikūrė tiesiogiai SS vadui Himleriui
pavaldi Lietuvos kolonizavimo įstaiga. Bendrovės skyrius Kaune (su poskyriais Vilniuje,
Šiauliuose ir Panevėžyje) valdė apie 200 tūkst. ha žemės. Buvo numatyta įkurdinti 10
tūkstančių kolonistų šeimų. Kolonistams parinkti žemes buvo pavesta žemės tvarkytojams.
Tačiau 1942 m. įvykusiame žemės tvarkytojų pasitarime tam pasipriešino matininkai M.
Martinaitis, L. Motiejūnas ir kiti. Pasitarimo dalyviai parašė raštą generaliniam komisarui
A. Rentelnui motyvuodami, kad kolonizacija yra neteisėta ir tai ne žemės tvarkytojų darbas. Šį raštą už Žemėtvarkos departamento direktorių pasirašė referentas M. Martinaitis,
kuris 1944 m. pradžioje buvo suiimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
Vokiečius įkurdinti buvo pavesta Vidaus reikalų ministerijai. Pirmiausia vokiečius numatyta įkurdinti Vakarų Lietuvoje. Kolonizacija pradėta nuo pasienio zonos (Vilkaviškio,
Marijampolės, Tauragės ir Raseinių apskričių). Iki 1943 m. lapkričio mėn. Lietuvoje
įkurdinta 5650 vokiečių šeimų. Vokiečių kolonistai naudojosi įvairiomis privilegijomis:
nemokėjo mokesčių, neatlikinėjo prievolių. Tolesnę kolonizaciją pristabdė vokiečių
nesėkmės fronte.
Vokiečių okupacijos metais daug matininkų pasitraukė iš aktyvios veiklos. Likusieji dirbo žemėtvarkos darbus: sudarė sudegusių karo metu miestų ir miestelių teritorijų
horizontaliąją nuotrauką, baigė skirstyti tarpukario Lietuvoje nebaigtus skirstyti kaimus į
vienkiemius, atliko žemės matavimo darbus.

11.2. Sovietinės žemės reformos tęsinys 1944 – 1948 m.
1944 m. vasarą Raudonoji armija įsiveržė į Lietuvą ir liepos 13 d. užėmė Vilnių.
Smarkūs mūšiai dėl Šiaulių buvo labai reikšmingi galutinai užimant Lietuvą, Latviją ir
Estiją. 1945 m. sausio mėnesį vokiečiai buvo išstumti iš Klaipėdos krašto. Raudonoji armija užėmė visą Lietuvą. Prasidėjo antroji sovietinė okupacija. Lietuvos gyventojų skaičius
sumažėjo maždaug nuo 3,1 iki 2,5 mln. 1945 –1951 m. iš kitų sovietų respublikų atvyko
gyventi maždaug 130 tūkst. žmonių.
Aukščiausia SSRS valdžia buvo Komunistų partijos (KP) rankose, todėl ir Lietuvos
KP turėjo vykdyti centro nurodymus. Jos pagrindinis uždavinys buvo kuo greičiau įtvirtinti
sovietinį režimą Lietuvoje. 1944 m. pabaigoje Visasąjunginio KP Centro komiteto (CK)
nutarimu buvo sudarytas VKP CK biuras Lietuvai, vadovaujamas M. Suslovo (iki 1947
m.). Aukščiausias valdžios organas buvo Aukščiausioji Taryba (AT), renkama kas 4 metai.
Aukščiausias valstybinės valdžios organas tarp AT sesijų – Prezidiumas, kurio pirmininku
iki 1967 m. buvo J. Paleckis. Aukščiausias vykdomosios valdžios organas – Ministrų Taryba. Ji tiesiogiai įgyvendino KP direktyvas.
1944 m. rugpjūčio 30 d. AT priėmė įstatymą „Dėl vokiečių okupacijos padarinių
žemės ūkyje likvidavimo“. Pagal šį įstatymą iš naujo buvo pradėta vykdyti žemės reforma
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ir atimama žemė iš jos savininkų, paliekant vienam ūkiui 30 ha vidutinės žemės, geresnės
žemės – 20 ha, o okupantų vokiečių rėmėjams – iki 5 ha žemės. Žemė, gyvuliai, inventorius, kurie vokiečių okupacijos metu iš valstiečių vėl buvo atimti buvusių savininkų, turėjo
būti grąžinami asmenims, kurie visa tai buvo gavę 1940-1941 m. Be to, grąžinant žemę,
kartu turėjo būti atiduota ir dalis 1944 m. derliaus, atitinkamai grąžinamos žemės plotui.
Į valstybinį žemės fondą įstatymas numatė paimti tokias žemes: a) vokiečių kolonistų
užgrobtas žemes; b) pabėgusių su okupantais „liaudies priešų“ žemes; c) žemes, viršijančias
nustatytą normą; d) žemes, likusias be šeimininkų.
1944 m. gruodžio 22 d. Lietuvos KP CK nutarime „Apie priemones įstatymui Dėl
vokiečių okupacijos padarinių žemės ūkyje likvidavimo vykdyti” buvo nurodyta, kad naujakuriams turi būti duodama geresnė arba bent tokios pat kokybės žemė, lyginant su ta,
kuri buvo paliekama naudotis buvusiems stambių ūkių savininkams. Be to buvo nurodyta,
kad žemės ūkio darbininkams, bežemiams ir mažažemiams valstiečiams 1940-1941 m.
skirti blogos kokybės žemės sklypai turi būti pakeisti kitais geresnės kokybės ir patogesniais sklypais.
1945 m. balandžio l d. žemės jau buvo gavę 66,3 tūkst. valstiečių, t.y. beveik 90 proc.
to skaičiaus, kuris buvo gavęs žemės 1940 m. Tačiau tolesnis žemės reformos atstatymas
ir jos gilinimas sulėtėjo. Pradėjo kauptis neišdalintos žemės fondas. Daugelis „naujakurių“
pasiimtų sklypų nedirbo (bijojo tremties arba keršto) ir jie dirvonavo. Kad būtų galima paspartinti žemės reformos eigą, ypač žemės fondo išskirstymą bežemiams ir mažažemiams
valstiečiams, buvo siūloma duoti žemės net tiems valstiečiams, kurie turėjo po 2, 12, 13 ha
žemės. 1946 m. balandžio 1 d. buvo likę nepaskirstytos žemės 180,1 tūkst. ha, o 1948 m.
kovo 5 d. padidėjus žemės fondui, nepaskirstytos žemės plotas sudarė net 262,8 tūkst. ha,
nors pokario metais daugiau žemės buvo išskirta tarybiniams ūkiams, miškų ūkiui, MTS,
įmonių bei įstaigų pagalbiniams ūkiams.

24 pav. Valstybinis žemės paskyrimo aktas

114

Žemės reformos atstatymas ir pagilinimas pokario metais iš esmės pakeitė kaimo
socialinę struktūrą. Buvo išspręsta bežemių valstiečių problema, likviduota dvarininkija. Pasikeitė ir pačios valstietijos sudėtis. 1948 m., kaip ir 1941 m. panaikinus didesnius kaip 30 ha ūkius, buvo apribojami stambieji ūkininkai. Buožė – tai valstietis, kuris
ūkininkavo pasitelkęs keletą samdinių. 1948 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo 5656 stambieji ūkiai, arba jie sudarė 1,4 proc. visų ūkių skaičiaus. Ūkiai į vadinamųjų „buožinių“
ūkių kategoriją buvo įtraukiami ne pagal turimos žemės plotą, bet pagal individualią
atranką, atsižvelgiant į jų išnaudotojišką pobūdį (jei jie sistemingai naudojo svetimą
darbo jėgą arba turėjo pašalinių pajamų iš žemės ūkio mašinų, malūnų, įmonių ir pan.).
Vienam šios kategorijos ūkiui 1948 m. vidutiniškai teko 12,3 ha ariamosios žemės, 5,2
ha pievų, 1,4 arklio, 1,7 karvės, 0,9 kiaulės. Iki masinės kolektyvizacijos komunistų partijos politikos pagrindinė kryptis buvo apriboti bei likviduoti stambiuosius ūkininkus.
Sovietų valdžia draudė skirti jiems valstybės kreditus, jų ūkiai turėjo mokėti valstybei
didelius mokesčius. Todėl padidėjo smulkiųjų ūkių skaičius, nes dalis stambių ūkių,
neatlaikę mokesčių spaudimo, patys atidavė žemes į valstybinį žemės fondą. 5 – 10 ha
dydžio ūkiai sudarė 37 proc., o 10 – 20 ha – 28 proc.

25 pav. Nekilnojamojo turto aktas			
						

26 pav. Valstiečių skundas ŽŪM dėl priverstinio
stojimo į kolūkį 1948 m.

Po 1947 m. pinigų reformos atpigo žemės ūkio produktai, o žemės ūkio mokestis
nuo 1947 m. iki 1951 m. buvo padidintas 5 kartus, mėsos prievolė – 2,5 – 5 kartus, pieno
– beveik 2 kartus. Kiekvienam ūkiškai stipresniam valstiečiui grėsė „išbuožinimas“. Nuo
1947 m. rudens buvo sudaromi stambių ūkių sąrašai, į kuriuos iki 1953 m.įtraukta apie 15
tūkst. ūkių. Prasidėjus kolektyvizacijai, Lietuvoje stambių ūkių iš esmės jau nebuvo.
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12. ŽEMĖTVARKA ŽEMĖS ŪKIO KOLEKTYVIZACIJOS
METU
Pagrindinis kaimo sovietizacijos tikslas – galutinai panaikinti privatinę nuosavybę,
įvykdyti žemės ūkio kolektyvizaciją. Įgyvendinant agrarinę reformą, žemės ūkio
kolektyvinių ūkių organizavimo pradžia buvo valstiečių kooperacija, tarybinių ūkių ir MTS
kūrimas. Po karo pirmasis kolūkis Lietuvoje įkurtas 1947 m. vasario 26 d. Kėdainių apskrityje vykdomojo komiteto pagalbinio ūkio bazėje, o Dotnuvos valsčiuje – M. Melnikaitės
žemės ūkio artelė. Netrukus kolektyviniai ūkiai buvo įkurti Šiaulių, Kelmės, Joniškio ir
kitose apskrityse.
1947 m. gegužės 21 d. Komunistų partijos centro komitetas priėmė nutarimą „Dėl
kolūkių kūrimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR“. Nutarime buvo išdėstyti kolūkių kūrimo
principai, rekomenduota neskubėti, laikytis savanoriškumo principo, pirmiausia į kolūkius
įtraukti varginguosius valstiečius ir t.t. 1948 m. kovo 20 d. Lietuvos komunistų partijos
centro komitetas ir Lietuvos ministrų taryba priėmė nutarimą „Dėl kolūkių organizavimo
Lietuvos SSR“. Jame konkretizuoti kolūkių kūrimo principai ir uždaviniai. Buvo rekomenduota nustatyti kolūkiečio kiemo sodybinio sklypo dydį nuo 0,25 iki 0,60 ha, leisti
laikyti 2 karves, ne daugiau kaip 2 galvijų prieauglio, 1 paršavedę kiaulę su prieaugliu, ne
daugiau kaip 10 avių ir ožkų, daug paukščių ir triušių, ne daugiau kaip 20 avilių bičių.
Kolūkiams buvo rekomenduojama be laukininkystės plėsti visuomeninę gyvulininkystę,
įsteigiant galvijų ir kiaulių fermas. Lietuvoje, kaip ir visoje SSRS, kolūkiuose susiklostė
pusiau baudžiaviniai santykiai. Kolūkiečiams buvo nustatytas privalomas 100 darbadienių
metinis minimumas, kurį reikėjo išdirbti kolūkyje. 1950 m. už darbadienį gaudavo 1,4 kg
grūdų ir 35 kapeikas. Be kolūkio pirmininko leidimo buvo draudžiama keisti gyvenamąją
vietą. Pradžioje kolūkiai buvo kuriami pagal buvusius ūkinius vienetus – kaimus.
1948 m. vasarą kolektyvizacija paspartėjo. Sovietų Rusijos kolektyvizacijai prireikė
2 penkmečių, o Lietuvoje – vos 2 – 3 metų. Tai buvo pasiekta ekonomine prievarta.
1947 m. pabaigoje įvykdžius pinigų reformą, mėsos ir pieno produktai atpigo 3 – 4
kartus, o javai – svarbiausia tuometinė valstiečių prekė – dešimteriopai. Tačiau žemės
ūkio mokestis 1948 m. buvo trečdaliu padidintas. Piniginis mokestis nebuvo vienintelė
prievolė. 10 ha ūkio valstietis turėjo pristatyti maždaug po 0,4 t grūdų ir bulvių, 50 kg
mėsos, 500 kg pieno, taip pat šieno, vilnos, kiaušinių. Nors 1948 m. žemės ūkio mokestis
buvo įvykdytas 82 proc., mėsos prievolė – 76, kiaušinių - 80, vilnos – 80 proc., bet 1949
m. žemės ūkio mokestis vėl buvo padidintas 50 proc. Padidintos ir prievolės. Įsiskolinusių
ūkių turtas buvo aprašomas, o patys skolininkai perduodami teismui, nusavinant gyvulius,
grūdus ir kitą turtą. Kaip tik 1949 m. kaime įvyko „lūžis“. Metų pradžioje kolūkiuose
buvo tik 4, o pabaigoje jau 62 proc. visų valstiečių. Per pirmąjį 1949 m. pusmetį susikūrė
daugiau kaip 3 tūkst. kolūkių, jungusių 113208 valstiečių ūkių (apie 30 proc. bendro jų
skaičiaus). Tų pačių metų pabaigoje 23 apskrityse (iš 41) buvo sukolektyvinta daugiau
kaip 70 proc. valstiečių ūkių, o vienuolikoje šios grupės apskričių – Jurbarko, Šiaulių,
Joniškio, Šakių, Šilutės, Rietavo, Kėdainių, Anykščių, Radviliškio, Priekulės, Kuršėnų
– daugiau kaip 90 procentų. Iki 1950 m. vasaros kolūkiuose jau buvo 3/4 valstiečių ūkių.
1950 m. rugpjūtį žemės ūkio mokestis dar kartą buvo padidintas trigubai.
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Kolektyvizacijos metais ekonominė prievarta buvo efektyviausia, bet ne vienintelė.
Netrūko ir tiesioginės prievartos. Buvo ryšys tarp kolektyvizacijos ir trėmimų. Paskelbus
1948 m. kovo 20 d. nutarimą „Dėl kolektyvinių ūkių organizavimo Lietuvos SSR“, jau po
dviejų mėnesių prasidėjo trėmimas. Tais pačiais metais LSSR MT ir LKP priėmė slaptą
nutarimą Nr.60 „Apie priemones ryšium su banditų ir banditų pagalbininkų - buožių šeimų
iškeldinimu“. Šis trėmimas buvo didžiausias Lietuvos istorijoje (išvežtos 11365 šeimos
– iš viso 40002 asmenys). Antra pagal dydį deportacija vyko 1949 m. kovo mėnesį. Trečias
didelis trėmimas vyko 1951 m. spalio 2 – 3 d. Manoma, kad 1940 – 1958 m. ne mažiau
kaip 456 tūkst. žmonių (kas trečias suaugęs lietuvis, kas aštunta moteris ir kas penkioliktas
vaikas) tapo sovietinių okupantų vykdyto genocido ir teroro aukomis, patyrė vienokią ar
kitokią prievartą.
1951 m. sausio 1 d. buvo 4535 kolūkiai su 336712 ūkių (89,2 proc. bendro valstiečių
ūkių skaičiaus. Lietuvos pietryčiuose kolektyvizacija vyko lėčiau. Juo labiau buvo
šturmuojama kolektyvizacija, juo stambesni buvo steigiami ūkiai (1949 m. vidutinis
kiemų skaičius kolūkyje buvo 25, o 1953 m. – 160), juo griežtesnė darėsi centralizacija,
tuo labiau smuko kolūkių ekonomika. Pirmieji kolūkiai dar išaugindavo pusėtiną derlių
(1950 m. – 8 cnt iš ha – 1 cnt – 100 kg), ir už darbadienį kolūkiečiai gaudavo 3 – 5 kg
grūdų. Tačiau 1953 m. buvo gauti jau 5, o 1955 m. – vos 4 cnt iš ha (derlingumas 1935
– 1939 m. 12 cnt).
Nuo 1950 m. vasaros Lietuvoje kartu su kolūkių kūrimu prasidėjo jų stambinimas.
Stambinimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kolūkinei gamybai vystytis. Lietuvoje
iki 1951 m. pabaigos 6285 smulkūs kolūkiai buvo sustambinti į 2472 kolūkius. 1952 m.
sausio 1 d. Lietuvoje buvo 2923 kolūkiai, jungiantys 343,2 tūkst. (93,8 proc.) valstiečių
ūkių. Žemės ūkio kolektyvizacija buvo užbaigta, sudarytos sąlygos vystytis socialistiniams
gamybiniams santykiams. Visiškai užbaigus kolektyvizaciją,1953 m. į kolūkius sujungta
daugiau kaip 360 tūkst. valstiečių ūkių.
Kolūkinė žemėvalda kito, tęsėsi žemėtvarka ūkių viduje, keitėsi ariamosios žemės
ribos. Kolūkių stambinimas laikinai suardė jų žemėnaudą. Buvo numatomos priemonės
žemei tvarkyti. Dar 1949 m. gegužės mėn. buvo priimtas nutarimas „Dėl kolūkių žemių
sujungimo į vieną žemės masyvą“. Valstiečiams nekolūkiečiams žemės plotas turėjo būti
paskirtas tokio pat dydžio kaip ir anksčiau jų turėtas, iš žemės likusios nuo kolūkio masyvo. Šios priemonės tikslas buvo sutvarkyti kolūkių žemėnaudą. Tačiau kai kur ši priemonė
buvo naudota kaip valstiečių spaudimo priemonė. Pasitaikydavo, kad valstiečiams, nestojantiems į kolūkį , žemės sklypai būdavo skiriami už 10-12 kilometrų nuo gyvenamosios
vietovės. Tokių valstiečių sodybiniai sklypai buvo apkarpomi iki 0,15 ha, o kolūkiečių
paliekami 0,60 ha. Neretai pavienininkams neleisdavo nuimti derliaus nuo laukų, įėjusių
į kolūkio plotą.
1950 m. liepos mėn. Lietuvos TSR Ministrų Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos
TSR kolūkių žemės naudojimo sutvarkymo“. Jame buvo numatyta įvykdyti žemėtvarką.
Nurodoma, esant reikalui pasikeisti žemės sklypais tarp kolūkių, tarybinių ūkių, pagalbinių
ūkių ir kitos priemonės.
1956 m. sausio mėn. Lietuvos KP IX suvažiavime nutarta ištaisyti klaidas, susijusias
su ūkių stambinimu. Dalis ūkių buvo susmulkinti. 1957 – 1958 m. į tarybinius ūkius buvo
reorganizuotas 61 ekonomiškai silpnas kolūkis. Vėliau ūkių skaičius bei žemėnaudų ribos
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taip pat buvo ne kartą pertvarkomos ir stabilizavosi tik aštuntojo dešimtmečio pabaigoje.
Nuo 1956 m. kolūkiečiams buvo sumažintas žemės ūkio mokestis ir panaikintos bulvių,
mėsos, pieno, kiaušinių prievolės. Stiprėjant kolūkių ekonomikai (7 – ojo dešimtmečio
viduryje buvo pasiektas prieškarinis derlingumas), svaresni pasidarė darbadieniai. 1990 m.
lapkričio l d. Lietuvoje buvo 877 kolūkiai (ploto vidurkis buvo 3800 ha) ir 204 tarybiniai
ūkiai (ploto vidurkis – 4260 ha).
Kuriant kolūkius ir tarybinius ūkius žemėtvarkos specialistai nustatė ūkių žemėnaudų
ribas, ūkių gyvenviečių, gamybinių centrų vietas, rengė žemėtvarkos projektus ūkiams
stambinti, sudarė ūkių vidaus žemėtvarkos projektus sėjomainoms taikyti. Taip pat jie
atliko žemės apskaitą ir jų žemėnaudų registraciją. Tam buvo naudojami 1910 – 1939
m. sudaryti kaimo skirstymo vienkiemiais planai, nes trūko naujų planų, taip pat 1944
– 1946 m. sudaryti žemėnaudų planai. Šie darbai buvo susiję su tuo, kad mėsos ir pieno
prievolės turėjo būti skaičiuojamos nuo žemės ūkio naudmenų ploto, o grūdų prievolės
– nuo ariamosios žemės ploto. Apskaičiavus plotus ir paruošus eksplikacijas, žemės apskaitos duomenys buvo tvirtinami valsčių vykdomuosiuose komitetuose ir įrašomi į valstybines žemės registracijos knygas. Šie duomenys iki 1952 – 1953 m. buvo naudojami
valstybinei žemėtvarkos apskaitai – žemės balanso formoms sudaryti.
Žemėtvarkos tarnybų specialistai nuo pat kolektyvizacijos pradžios pradėjo rengti
ūkių žemėnaudų planus, juose nustatė ūkių ribas, ūkinių centrų vietas. Nuo 1949 m. pradėta
atriboti ūkių žemėnaudas, nuo 1950 m. rengti kolūkių sustambinimo ir žemės naudojimo
nepatogumų likvidavimo projektus. Kolūkiams buvo išduodami žemės naudojimo teisės
aktai. Pradėti rengti vidaus žemėtvarkos projektai : 1948 – 1951 m sudarytas 191 projektas, 1952 – 1954 m. – 2032, 1955 – 1956 – 98 projektai.
Žemės ūkio ministerijos iniciatyva buvo nuspręsta rengti kartografinę medžiagą panaudojant aerofotonuotraukas. Tam 1949 m. Lietuvoje įsteigta Žemės ūkio aeronuotraukos
Vakarų įmonė. Dirbti į ją perėjo dalis žemėtvarkos specialistų. Iki 1953 m. fotoplanai
M 1:10000 buvo pagaminti beveik visai Lietuvos teritorijai, buvo atliekami fotoplanų
dešifravimo darbai. Teritorijose, kur trūko fotoplanų, buvo atliekama menzulinė nuotrauka. 1954 m. jau buvo sudaryti kontūriniai ūkių planai M 1:10000. Jų pagrindu buvo
apskaičiuojami žemėnaudų plotai ir sudaromos jų eksplikacijos. Įrašius kontūrų plotus,
padauginta kartografinė medžiaga buvo naudojama įvairios paskirties žemėtvarkos projektams rengti bei kitiems su žemės tyrimu susijusiems darbams. Žemės naudmenų eksplikacijos buvo pagrindinis informacijos šaltinis tiksliai žemės fondo apskaitai.
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13. 1960 – 1990 METŲ ŽEMĖTVARKOS DARBAI
Grįžus sovietinei santvarkai, Lietuvoje buvo atkurtas Žemės ūkio liaudies komisariatas, kuriame įsteigta Žemės tvarkymo valdyba. Vėliau jos pavadinimas daug kartų buvo
keičiamas. Ši institucija pradėjo nuosekliai ir planingai vykdyti žemėtvarkos darbus (žemių
apskaitos, kartografinės medžiagos atnaujinimo, dešifravimo, dirvožemio tyrimo, žemių
ekonominio vertinimo, projektavimo, žemės ūkio paskirties žemėlapių, schemų sudarymo
ir kt.). Žemėtvarkos tarnyboje ir rajonuose pradėjo dirbti Žemės ūkio akademiją baigusieji
žemėtvarkos inžinieriai, Kauno žemės ūkio technikumo parengti technikai žemėtvarkininkai
ir topografai. 1961 m. Žemėtvarkos tarnyboje dirbo apie 600 specialistų.
Sovietmečio pradžioje Lietuva buvo suskirstyta į 37 apskritis ir 320 valsčių. Apskrityse dirbo žemės tvarkytojai. 1950 m. panaikinus apskritis, Lietuva buvo suskirstyta į 4
sritis, kuriose buvo 87 rajonai. Srityse įkurtos žemėtvarkos valdybos, o rajonuose žemės
tvarkytojai buvo pavaldūs sričių žemėtvarkos valdyboms. Sritys panaikintos 1953 m., o
rajonai sujungti į 44.
1953 m. mirus Stalinui, nušalinus SSRS represinio aparato vadovą L. Beriją, SSSR
KP CK pirmuoju sekretoriumi tapo N. Chruščiovas. Šalyje prasidėjo stalininio režimo
laisvėjimas. Politinės ir ūkio reformos pasiekė ir Lietuvą. 1961 m. SSRS priėmė utopinę
komunizmo sukūrimo programą.
Lietuvos žemės ūkis, sužlugdytas kolektyvizacijos, beveik du dešimtmečius neiškopė
iš krizės. 1954 m. buvo pradėtas naikinti tradicinis Lietuvos ūkis – iki 1967 m. likviduota
62 tūkst. vienkiemių. Šis procesas itin sustiprėjo 1967 – 1968 m. Per 1966 – 1985 m. sunaikinta per 111 tūkst. vienkiemių. Žmonės vengė kraustytis į gyvenvietes, dažniau kėlėsi
į miestus. Juose gyventojų padaugėjo nuo 43 iki 68 procentų.
1956 – 1959 m. vyko prievartinis subankrutavusių kolūkių pertvarkymas į tarybinius
ūkius (galutinai suvalstybinant kooperatinį valstiečių turtą). Tačiau kolūkiečių gyvenimas
po 1956 m. šiek tiek pagerėjo: buvo panaikintos prievolės, padidintas atlyginimas, žemės
ūkio produktų supirkimo kainos. 1958 m. panaikinus mašinų ir traktorių stotis (MTS), jų
technika buvo perduota kolūkiams.
Po 1953 m. rugsėjo plenumo Sovietų Sąjungoje vykdomas žemės ūkio gamybos
sąlygų pertvarkymas nustatė naujus uždavinius ir žemėtvarkos įstaigoms. Buvo suvienodinta žemės fondo valstybinė apskaita. Buvo įpareigota apskaityti ne tik žemės naudmenų
plotus, bet ir jų kokybę. Ūkių teritorijos tvarkymas, sėjomainų įvedimas buvo pripažinti
svarbiausia moksliškai pagrįstų ūkininkavimo sistemų sudėtine dalimi. Siekiant kvalifikuotai atlikti žemės agroūkinio tyrimo, vidaus žemėtvarkos projektų sudarymo ir kitus darbus,
1961 m. Sovietų Sąjungoje buvo įkurti Žemėtvarkos projektavimo institutai ir jų padaliniai. Lietuvoje Žemėtvarkos projektavimo institutas įkurtas 1961 m. liepos 1 d. (Nuo 1972
m. – RŽPI (Respublikinis Žemėtvarkos projektavimo institutas). Iš Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdybos į institutą pervesta apie 490 darbuotojų, sudaryti žemėtvarkos,
geodezijos, dirvožemio ir kartografijos skyriai. Buvo įkurti instituto skyriai Vilniuje,
Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Vėliau institute dirbo 500-700 darbuotojų.
Be žemėtvarkos skyrių, RŽPI buvo ir kitokios specializacijos padalinių: Geodezijos ir
Dirvožemio skyriai (Kaune), Kartografijos skyriai (Kaune ir Vilniuje) ir Želdynų projektavimo sektorius (Vilniuje). RŽPI atliekamus darbus planuodavo ir juos kontroliuodavo
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Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba. Rengiant kartografinę medžiagą instituto
veikla buvo glaudžiai susijusi su Žemės ūkio aerogeodezinių tyrinėjimo institutu Vakarų
filialu, įkurtu dar 1949 m. Aerofonuotraukos darbai ir fotoplanų dešifravimas buvo atliekamas kas 7 – 12 m., nes žemės naudmenų ribos ir rūšys nuolat kito dėl melioracijos darbų
bei naujų statybų.
Be žemės apskaitos darbų, sėjomainų projektavimo iškilo būtinybė ištirti Lietuvos
dirvožemius. Nuo 1950 m. ūkių dirvožemius tyrė Žemėtvarkos valdybos dirvožemio
darbų partija, o nuo 1961 m. – Žemėtvarkos projektavimo instituto Dirvožemio skyrius,
kuris per 20 metų ištyrė ir sukartografavo Lietuvos dirvožemius bei sudarė kiekvieno ūkio
planus M1:10000.
Nuo 1958 –1959 m. kartu su dirvožemio tyrimo darbais buvo atlikti eksperimentiniai dirvožemių bonitavimo ir žemės ekonominio vertinimo darbai pagal V. Mališausko
(Mokslų akademijos (MA) Ekonomikos institutas), Č. Kulviečio (Žemėtvarkos valdyba),
J. Vaitiekūno (Žemdirbystės instituto Vokės filialas) sudarytą Lietuvos žemių įvertinimo
metodiką. 1966 – 1968 m. RŽPI specialistai lauko būdu pirmąkart įvertino Lietuvos ūkių
žemes. Iki 1962 m. Lietuvos žemė buvo vertinta rajonais 100 balų sistema. Aukščiausiu
balu (54) buvo įvertintos Joniškio rajono žemės, o žemiausiu (20) – Varėnos. Lietuvos
žemės vidurkis buvo nustatytas 37 boniteto ir 34 ekonominiais balais. Pagal žemių vertinimo ir kitus rodiklius Lietuva buvo suskirstyta į keturias ekonomines grupes. 1974 m.
šio įvertinimo duomenys buvo patikslinti ir Lietuvos žemė pagal ūkius buvo įvertinta 42
našumo (boniteto) ir 37 ekonominiais balais. Buvo patikslintas administracinių rajonų
suskirstymas į keturias ekonomines grupes, diferencijuotos žemės ūkio produkcijos kainos. Gerų žemių rajonams buvo nustatytos mažesnė, o blogų – didesnės kainos ir jų
priedai. Tai padėjo sumažinti gamybos lygio skirtumus tarp rajonų grupių ir išlyginti
ūkininkavimo sąlygas. I ekonominės grupės (geriausių žemių) ūkiams buvo nustatytos
mažiausios galvijų, kiaulių ir pieno supirkimo kainos, o IV grupės ūkiams – didžiausios.
Įgyvendinus šią sistemą, pakilo ūkių rentabilumas ir siekė 30-32 proc.). Atsižvelgiant į
žemės vertinimo duomenis buvo parenkami plotai melioracijos darbams.
Svarbūs žemėtvarkos darbai buvo rajonų suplanavimo schemų rengimas. Jomis vadovaujantis buvo stambinami ūkiai, specializuojama jų laukininkystė ir gyvulininkystė,
plėtojamos gyvenvietės, gamybiniai centrai, technikos kiemai, statomi kultūriniai ir buitiniai pastatai. 1976 m. Ministrų Tarybos patvirtintomis rajonų suplanavimo schemose buvo
numatyti 1277 kolūkiai ir valstybiniai ūkiai, kurių vidutinis bendras plotas 3900 ha, 2900
žemės ūkio naudmenų, 2000 ha ariamosios žemės. Tokio dydžio ūkiuose buvo nustatytas
sėjomainų laukų dydis 150 – 200 ha, tinkamas dirbti stambiajai žemės ūkio technikai.
Ūkiuose planuota laikyti 400 – 500 karvių, užauginti 4 tūkst. bekonų. Buvo numatomi 2297
pagrindiniai gamybiniai centrai. Tokių ūkių centrinėse (centrinės gyvenvietės – tai ūkių centrai, kuriuose gyveno didžioji dauguma ūkio dirbančiųjų, statomi svarbiausieji ūkio administracijos, švietimo, kultūros, buitiniai ir kt. pastatai. Prie jų buvo koncentruojami dauguma
ūkio gamybinių pastatų) ir pagalbinėse (pagalbinės gyvenvietės – tai kitos perspektyvinės
gyvenvietės, reikalingos esant didelei ūkio teritorijai, sudėtingam reljefui) gyvenvietėse
buvo numatoma įkurdinti apie 900 gyventojų, iš jų 700 – centrinėse gyvenvietėse. Ši ūkių
perspektyvinė vystymosi schema buvo įgyvendinama.
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1978 – 1982 m. buvo parengtos visų administracinių rajonų žemėtvarkos schemos
1990 m. perspektyvai, kuriose suplanuoti žemės ūkio naudmenų bei kitų žemių plotai,
nustatytos potencialios žemės ūkio gamybos išvystymo galimybes.
Žemėtvarkos specialistai vidaus žemėtvarkos projektuose planavo ūkių racionalų
žemės naudojimą ir sėjomainas. Kiekvienai žemės ūkio įmonei buvo parengti ir, esant
reikalui tikslinami projektai nustatė geriausiai dirvožemio savybes atitinkantį pasėlių,
ganyklų ir pievų išdėstymą, sėjomainas, reikalingus mišku apsodinti arba įsavinti į žemės
ūkio naudmenas plotus, vidaus kelių išdėstymą. Su žemėtvarkos projektais buvo derinami
žemės sausinimo ir kiti projektai, pagal juos pelkės, krūmynai, menkaverčiai miškai, kitos nenaudojamos žemės buvo verčiami naudingais plotais. Projektuose buvo numatomos
ir gamtosaugos priemonės, priemonės dirvų erozijai sustabdyti. Žemėtvarkos projektais
buvo formuojamas kraštovaizdis.
Buvo rengiami miškų transformavimo projektai (pagal juos buvo leidžiama paversti
mišką dirbama žeme melioruojamuose plotuose arba žemės ūkio naudmenas apsodinti
mišku), daržų , sodų, atskirų teritorijų kompleksinio želdinimo projektai.
RŽPI, panaudodamas sukauptą tyrimų ir projektavimo medžiagą, atliko įvairių objektų
apskaitai (inventorizavimui) bei planavimui reikalingus darbus: kultūrinių ganyklų ir pievų
inventorizaciją; valstybinių kelių apskaitą; vienkiemių įvertinimą; nusausintos ir drėkinamos
žemės apskaitą; pažeistos žemės inventorizavimą; elektros tiekimo linijų kartografavimą;
kapinių apskaitą; kartografavo gamtos, istorijos ir kultūros paminklus ir kt.
Žemėtvarkos specialistai rengė žemės skyrimo projektus įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, piliečiams, kuriems žemė buvo suteikta (skyrimo tvarka) laikinam arba neterminuotam naudojimuisi Ministrų Tarybos nutarimu arba rajono, miesto, gyvenvietės,
apylinkės Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu. Suteikus žemės
sklypus, jie buvo atribojami (paženklinami nustatytos formos riboženkliais ir išmatuojami
geodeziniais prietaisais) vietovėje, parengiami ir išduodami žemės naudotojams valstybiniai žemės naudojimo teisės aktai.
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14. POSOVIETINĖ ŽEMĖS REFORMA
1964 m. buvo nušalintas N.Chruščiovas. SSKP ėmė reanimuoti stalinizmą. Po 1968
m. Sovietų intervencijos į Čekoslovakiją kilo disidentinis judėjimas ir Lietuvoje. Jo tikslas
buvo atkurti Lietuvos valstybingumą. 1988 m. pavasarį Lietuvoje pradėjo kurtis pirmosios vadinamosios neformalios visuomenės organizacijos. Prasidėjo KP krizė. 1988 m.
vasarą Lietuvoje prasidėjo taiki nacionalinė revoliucija (gavusi dainuojančiosios vardą),
kuriai vadovavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Buvo įrodinėjama, kad Lietuva turi teisę
savarankiškai tvarkytis. 1989 m. pab. – 1990 m. pr. LSSR AT, Sąjūdžio spaudžiama, priėmė
konstitucijos pataisas dėl Lietuvos SSR įstatymų viršenybės prieš SSRS įstatymus, panaikino konstitucijos straipsnį dėl vadovaujamo KP vaidmens, įteisino daugiapartinę sistemą,
pripažino negaliojančia 1940 m. Liaudies seimo deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Buvo priimtas Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis
Įstatymas. Jis nustatė, kad ekonominė sistema Lietuvoje pagrįsta privačia nuosavybe. Šio
įstatymo nuostatoms įgyvendinti reikėjo sukurti nepriklausomos valstybės ekonomikos,
teisės sistemą, priimti teisės aktus okupacijos padariniams likviduoti, pažeistoms piliečių
nuosavybės teisėms į žemę atkurti, turtiniams žemės, miško ir kitiems santykiams sureguliuoti. Susidarė prielaidos naujai, į laisvą rinką orientuotai, žemės reformai. Ši reforma
nuo buvusių skiriasi tuo, kad jungia restitucinius (grąžinimo į anksčiau buvusią būklę) ir
reforminius (naujos kokybės kūrimo) pradus. Jos tikslas – atkurti iki 1940 m. buvusius
Lietuvoje privačius žemės ir kito nekilnojamojo turto nuosavybės santykius, individualią
ūkininkavimo sistemą. Formuojant reformos koncepciją buvo siūlomi variantai: „nulinis“
(reforma be restitucijos), visiškos restitucijos ( restitucija be reformos) ir dalinės restitucijos (restitucija per reformą) – grąžinti savininkams ar turto paveldėtojams tik laisvą
(neužimtą) žemę bei išlikusį kitą nekilnojamąjį turtą. Jei tai užimta, – savininkams kompensuoti ekvivalentine natūra arba mokėti pinigines ar kitokias kompensacijas.
Dar neatkūrus nepriklausomybės, 1989 m. liepos 4 d. priimtas įstatymas „ Dėl Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos valstiečio ūkio“. Juo buvo leidžiama kurti naujo
tipo ūkininkavimą. Lietuvos piliečiams, norintiems steigti ūkį, žemės nemokamai skirta iš
valstybinio rezervo, miškų fondo, tarybinių ūkių, kolūkių bei kitų įmonių ir organizacijų
žemės. Žemės suteikimo klausimams spręsti sudarytos centrinė ir rajonų žemės skirstymo
komisijos. Valstiečių ūkis laikytas įsteigtu išdavus valstybinį žemės nuosavybės aktą. Pilietis, gavęs žemės, galėjo ją naudoti, bet negalėjo parduoti, išnuomoti ar įkeisti. Valstiečio
ūkio dydis nustatytas 10 – 50 ha. Specializuoti ūkiai galėjo būti mažesni. Iki 1991 m. rudens
įsisteigė 5138 valstiečių ūkiai. Jiems priklausė 86,4 tūkst. ha žemės. Tai buvo naujosios
žemės reformos pradžia. Žemėtvarkos tarnyba turėjo persitvarkyti ir vykdyti darbus.
1990 m. liepos 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Dėl kaimo gyventojų sodybinių sklypų išplėtimo. Šiuo nutarimu kaimo vietovėse gyvenantiems žemės ūkio įmonių darbuotojams ir pensininkams, dirbusiems šiose įmonėse,
jų pageidavimu numatyta suteikti iki 3 ha žemės naudmenų vienai šeimai. Kitiems kaime
gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms bei pensininkams vienai šeimai buvo suteikiamas
iki 2 ha žemės ūkio naudmenų sklypas. 465 826 gyvenantys kaime žemės naudotojai turėjo
per 932 tūkst. ha žemės.
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Posovietinė žemės reforma Lietuvoje buvo vykdoma remiantis šiais teisės aktais:
• 1990 m. Lietuvos Aukščiausioje Taryboje (Atkuriamajame Seime) patvirtinta
Agrarinės reformos programa;
• 1991 m. priimtu LR įstatymu Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų. 1997 m. buvo priimta nauja šio įstatymo redakcija – Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymas);
• 1991 m. priimtu Lietuvos Respublikos žemės ūkio įmonių turto privatizavimo
įstatymu;
• 1991 m. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (1997 m. tuo pačiu pavadinimu priimta nauja šio įstatymo redakcija).
Žemėtvarkos sistemai iškilo uždavinys per trumpą laiką atlikti įstatymuose numatytus darbus. Buvo sustiprintos žemėtvarkos tarnybos rajonuose bei seniūnijose. Valstybinis žemėtvarkos institutas nebuvo pajėgus numatytų darbų atlikti, todėl buvo pasitelkti
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Šilutės hidroprojektų ir Miškotvarkos instituto
darbuotojai. Jau 1992 m. išmatuota ir paženklinta per 53 tūkst. sklypų jų savininkams
bei nemažai – nuomininkams. Buvo pasitelkta nemažai kitų specialistų buvusių ūkių
agronomų, ekonomistų, mechanizatorių ir kitų, persikvalifikavusių kursuose.
Žemės reformai vykdyti Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į 1290 kadastro vietovių,
kuriose dirbo per 900 projektuotojų. Be seniūnijos žemėtvarkos specialisto, beveik kiekvienoje kadastro vietovėje dirbo ir anksčiau minėtų projektavimo organizacijų darbuotojai,
kurie rengė žemės reformos žemėtvarkos projektus, o juos patvirtinus savivaldybėse,
ženklino laukus.
Buvo atlikti parengiamieji žemėtvarkos darbai: sudaryti detalūs dirvožemių sklypų
vertinimo planai, reikalingi žemės mokesčiams apskaičiuoti, ūkinės veiklos apribojimų
bei neprivatizuotinų žemių planai. Juose numatyta derinti ir planuoti pretendentų žemės
poreikius, paskirstyti ją žemės ūkio įmonių bei visuomeninių ūkių plėtrai, asmeniniam
ir valstiečių ūkiams. Toks zonavimas padėjo agrarinės reformos komisijoms greičiau
apsispręsti dėl strateginių ir einamųjų žemės reformos klausimų.
Esminė žemės santykių pertvarka pradėta priėmus 1991 m. liepos 25 d. Žemės reformos įstatymą ir 1991 m. rugpjūčio 18 d. įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“. Žemės ūkio įmonės (kolūkiai ir tarybiniai
ūkiai) įgijo likviduojamų įmonių statusą. Jų naudota žemė buvo grąžinama savininkams ir
jų paveldėtojams. 1991 m. rugsėjo 1 d. Valstiečių ūkių įstatymas sustabdytas. Žemės ūkio
paskirties žemę galėjo gauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys kaime ir
dirbantys žemės ūkyje bei turintys specialių žinių. Piliečiams galėjo būti atkurta nuosavybė
į ne didesnį kaip 80 ha žemės, iš kurios 50 ha galėjo sudaryti žemės ūkio naudmenų plotą
1997 m. liepos 1 d. priimtas naujas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, nustatęs tam tikras garantijas Lietuvai
nusipelniusiems bei nuo represijų ir trėmimų nukentėjusiems asmenims, užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Buvo numatyta nuosavybės teises atkurti
į 150 ha žemės plotą, įskaitant miškus ir vandens telkinius. Numatytas kompromisas
tarp savininkų, norinčių atgauti žemę natūra bei asmenų, naudojančių žemę asmeniniam ūkiui arba valstiečių ūkiui. Tiek vieniems, tiek kitiems gali būti skiriamas 30 proc.
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didesnis sklypas iš laisvo žemės fondo. Jei nuosavybės teisės atkuriamos 1918 – 1920 m.
nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams,
politiniams kaliniams, jų tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), apskrities viršininko
sprendimu siūlomo žemės sklypo plotas padidinamas iki 100 proc. Ypač svarbi įstatymo
nuostata, kad nuosavybės teisės atkuriamos rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus. Suprojektuojami grąžinami, perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiais plotais žemės sklypai, nustatomos jų ribos, suprojektuojami bendro naudojimo kelių tinklai,
nustatoma tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės servitutai, žemės naudojimo sąlygos.
Patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos, atkūrus nuosavybės teises, perdavus ar suteikus
neatlygintinai žemės, miško sklypus, atsiranda galimybės įstatymų nustatyta tvarka įsigyti
valstybinės žemės ar ją išsinuomoti.
Žemės nuosavybės atstatymo 40 proc. darbų atliko Valstybinis žemėtvarkos institutas,
29 proc. – hidroprojektų įstaigos, 7 proc. – Miškotvarkos institutas, 24 proc. – individualios
įmonės ir kitos organizacijos. Žemės reformos žemėtvarkos darbus paspartino pažangios
technologijos, informacinės sistemos, skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai. Tai atlikta bendradarbiaujant su Švedija, Prancūzija, Danija ir kitomis užsienio šalimis.
Nuo žemės reformos pradžios 1991 m. iki 2007 m. balandžio mėnesio 1d. šalyje pateikta per 714 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 4,0 mln. ha žemės kaimo
gyvenamosiose vietovėse, grąžinta 3,8 mln. ha arba 95,6 proc. žemės, kurios nuosavybės
teisė bei giminystės ryšys su ankstesniu savininku įrodyti dokumentais. Daugiausia
nuosavybės teisių į žemę kaimo gyvenamosiose vietovėse atkurta Marijampolės, Telšių
bei Panevėžio apskrityse, 2004-2005 m. šie darbai paspartėjo Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse. Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama asmeniniam ūkiui suteiktos žemės privatizavimui, jos naudojimo įteisinimui. Šios žemės įteisinta daugiau kaip 218 tūkst. piliečių,
arba 78 proc. asmeninio ūkio žemės ploto. Kai kuriuose rajonuose bei kadastro vietovėse
šis rodiklis siekia 86-95 procentų.
Nuosavybės teisės į žemę, mišką, vandens telkinius žmonėms atkuriamos ir išmokant
kompensaciją pinigais. Iki 2007 m. 128 tūkstančiams piliečių iš viso išmokėta 802 mln.
litų (62 proc.) kompensacijų, likusius 485 mln. litų numatyta išmokėti iki 2009 metų.
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26 pav. Pirmasis Lietuvos Respublikoje parengtas Kauno apskrities Kėdainių rajono Langakių kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas

Miestuose (bei iki 1995 m. birželio l d. teisės aktų nustatyta tvarka prie jų prijungtose teritorijose) iki 2007 m. balandžio 1 d. priimti sprendimai atkurti nuosavybės teises
99 procentams visų pateikusių prašymus piliečių, tačiau jos atkurtos tiktai į 56 procentus
prašymuose nurodyto žemės ploto.
LR Seimo patvirtinta 2004 – 2008 m. Vyriausybės programa numatė iki 2007 m.
trečiojo ketvirčio užbaigti žemės ir kito nekilnojamojo turto grąžinimą. Nacionalinė žemės
tarnyba rengiasi Vyriausybės programoje nustatytiems žemės tvarkymo tolesniems etapams: prielaidų konkurencingų ūkių žemėvaldų formavimo kūrimui, laisvos valstybinės
žemės pardavimui, žemės konsolidacijai.

Žemės reformos vertinimas
Visų ankstesnių žemės reformų metu žemės nuosavybės klausimas buvo sprendžiamas
kaip pertvarkomasis procesas. Tai reiškia, kad reformos metu politinėmis, teisinėmis,
ekonominėmis ar kitokiomis priemonėmis žemės nuosavybė buvo iš esmės ar naujai pertvarkoma. Dabartinės reformos metu nuosavybės klausimas pirmiausia buvo akcentuojamas kaip „grąžinimo“ procesas. Ši sąvoka yra kur kas platesnė negu “piliečių nuosavybės
teisių atkūrimas”. Nuosavybės atkūrimas (pagal 1991 m. įstatymą) siejamas su data, kai
Lietuvoje buvo paskelbta sovietinė žemės nacionalizacija – 1940 m. liepos 22 d. (teisinė ir
teritorinė žemėvaldos būklė prieš 50 metų). Didelė dalis žemės paveldėtojų (pretendentų
atkurti žemės nuosavybę) gyveno ir tebegyvena miestuose, kurie nesiruošė dirbti žemę.
Vis dar nesant žemės rinkai, ypač neprestižinėse vietose, žemė lieka nenaudojama.
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Atkūrus piliečiams nuosavybės teises į žemę, susiformavo gana smulki žemėnauda
– vienam ūkininkui sugrąžintos žemėvaldos plotas sudaro apie 6 ha, o asmeninio ūkio
žemės sklypai yra dar smulkesni. Žemės reformos metu buvo leidžiamas paveldimų ūkių
smulkinimas – dalijimas daugeliui pretendentų. Po reformos siekiant, kad šalies ūkininkai
galėtų konkuruoti su kitų Europos šalių ūkininkais, reikia pradėti formuoti racionalias
ūkių žemėnaudas. Vykdant žemės reformą nebuvo ekonominiu ir socialiniu požiūriu
pagrįstos ateities vizijos, nugalėjo politiniai motyvai. Rengiantis žemės reformai nebuvo
apgalvota kaimo pertvarkymo politikos programa. Įstatymai buvo keičiami, atsižvelgus į
politinę situaciją, kuri dažnai sutapdavo su rinkimais į Seimą. Žemės reformos metu buvo
įteisinta paradoksali nuostata – žemės sklypų perkėlinėjimas į kitą vietą. Tai buvo vadinama nuosavybės atkūrimu ekvivalentine (lygiaverte) natūra. Nekilnojamąjį turtą imta
„kilnoti“. Nebuvo apgalvota, kad pakeitus žemės sklypo vietą, gali pasikeisti jo vertė,
jei yra arčiau miesto ar gražioje gamtos vietovėje. Darant tokius perkėlinėjimus atsirado
galimybės įvairiems manipuliavimams. Žemėtvarkos specialistai tapo įstatymų įkaitais ir
vėliau buvo kaltinami dėl pasekmių.
Taigi žemės reforma buvo politizuota, tačiau dar blogiau, kai tai perauga į teisinių
aktų pažeidimus ar jų nepaisymą. Žemės reformos darbus vykdantys specialistai privalo dirbti sąžiningai. XVI a. Valakų reformos metu su žemėtvarkos darbais susijęs
valdininkas pakamorė, prieš eidamas savo pareigas prisiekdavo „Ponui Dievui Visagaliui Trejybėje vieningam, kad žemės pakamorės pareigas (…) ištikimai ir garbingai
vykdys“. Iš tarpukario Lietuvos matininkų prisiminimų matyti, kad „pasitaikydavo
norinčių papirkti matininkus, bet pastarieji buvo sąžiningi ir brangino savo specialybę“.
Šiuo metu šie specialistai turi vadovautis žemėtvarkininko etikos kodeksu, kuris priimtas LŽHIS (Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos) Žemėtvarkos
sekcijos posėdyje 1996 m. kovo 22 d.
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15. UŽSIENIO ŠALIŲ ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMĖS
REFORMŲ APŽVALGA
Agrariniai – gamybiniai santykiai per žmonijos istoriją patyrė daugybę pokyčių.
Tačiau daugelyje žemės vietovių, nepaisant, kad žmonijos istorija trunka tūkstantmečius,
žemės ūkio santykiai kito labai nežymiai ir daugelyje šalių galima rasti daugybę formų,
gimusių gilioje senovėje. Šie archaiški santykiai paplitę silpnai išsivysčiusiose šalyse, nors
tos šalys yra labai skirtingos savo socialiniu – ekonominiu išsivystymu, jų agrariniai santykiai ir jų forma skiriasi.
Kiekvienas šalių perėjimas į kapitalistinius agrarinius santykius yra skirtingas ir
priklauso nuo konkrečių istorinių aplinkybių, nuo palankių ir nepalankių sąlygų pačiame
žemės ūkyje.
Agrarinės reformos buvo vykdomos siekiant panaikinti feodalines liekanas ir atverti
kelią kapitalistiniam ūkiui, pakelti žemės ūkio produktyvumą bei pelningumą. Progresuojant
žemės ūkio technikai, pastebimas ūkių stambėjimas ir darbo jėgos persikėlimas į miestą.
Šiuolaikines kapitalistines šalis sąlyginai galima suskirstyti į tokias grupes:
1) svarbiausios kapitalistinės šalys (JAV, Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Japonija, Italija);
2) ekonomiškai labai išsivysčiusios mažos Vakarų Europos šalys – Belgija, Danija,
Olandija;
3) perkelto kapitalizmo šalys (Australija, Naujoji Zelandija);
4) vidutinio išsivystymo lygio kapitalistinės šalys (Graikija, Portugalija).
Kiekviena šių šalių turi savo ypatumų: skirtingą gyventojų tankumą, žemės valdymo
koncentraciją, nevienodą žemės ūkio gamybos lygį, specializaciją, dalyvavimą užsienio
rinkoje. Tai nulemia agrarinių pertvarkymų pobūdį ir raidą.
Europa – tankiausiai gyvenama pasaulio dalis. Didžiausias tankumas yra Vidurio
Europoje . Viename kvadratiniame kilometre Olandijoje gyvena 374, Didžiojoje Britanijoje – 242, Vokietijoje – 236, Italijoje – 191, Prancūzijoje – 107, Suomijoje – 15,
Norvegijoje – 14 žmonių. Mažiausias tankumas yra Islandijoje (3 žm./km2) ir šiaurės
Rusijoje (1 žm./km2). Europos šalyse – Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje – 75 – 90 proc. žmonių gyvena miestuose.
Nuo pat neolito eros žmonija gyveno dirbdama žemę, augindama gyvulius,
žvejodama vandenyse. Išskyrus Didžiąją Britaniją, valstiečiai ir fermeriai XX a. pradžioje
sudarė didelę dalį darbingų gyventojų dalį net ir pramoninėse šalyse. JAV ir Vokietijoje
(didžiausiose pramonės šalyse) žemės ūkio darbuotojų skaičius nuolatos mažėjo, bet dar
sudarė ketvirtadalį visų gyventojų; Prancūzijoje ir Švedijoje jų buvo nuo 35 iki 40 proc.
Ūkių pasiskirstymas pagal žemės ūkio paskirties plotų dydį – gana įvairus. Daugiausia vyrauja smulkūs ūkiai. Vidutinis fermos dydis apie 14 ha. Įvairiose šalyse gana didelis
ūkių, kurie patenka į stambiausių fermų (50 – 100 ha ir daugiau kaip 100 ha) grupes,
lyginamojo svorio skirtumas. Stambiausios fermos vyrauja Anglijoje ir Prancūzijoje,
Didžioji dalis jų yra privačių asmenų nuosavybė, o kitos priklauso kompanijoms. Devinto
dešimtmečio pradžioje žemės ūkyje dirbo mažiau kaip 3 iš 100 britų. JAV žemės ūkyje
dirbančiųjų skaičius sumažėjo maždaug tiek pat, tačiau aprūpino savo šalį bei kitas maisto
produktais. Išsivysčiusios pramoninės šalys orientavosi į svarbius žemės ūkio produktų
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gamintojus pasaulinei rinkai ir tai darė mažėjant darbingai žemės ūkio darbuotojų daliai.
Tai pasiekta nepaprastai padidinus darbo našumą žemės ūkyje ir kapitalinius įdėjimus į žemės
ūkį. Daugiausia dirbančiųjų yra Graikijos (23 proc.) žemės ūkyje, šiek tiek mažiau Latvijoje
ir Vengrijoje (po 20 proc.), Lietuvoje (19 proc.), Lenkijoje (14 proc.), Airijoje ir Estijoje (po
12 proc.). Kai kurių šalių gyventojų ūkinė veikla žemės ūkyje yra nedidelė – Prancūzijoje ir
Suomijoje ( po 6 proc.), Italijoje (4 proc.), Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje (po 3 proc.),
Olandijoje (2 proc.). Mažiausiai dirbančiųjų žemės ūkyje yra Anglijoje (1proc.).
Žemės ūkio naudmenos sudaro 44,3 proc. visų Europos naudmenų. Didžiausią dalį
žemės ūkio naudmenos užima Didžiojoje Britanijoje (66 proc.), Airijoje ir Danijoje (po
64 proc.), Lenkijoje (59 proc.), Olandijoje (58 proc.), Italijoje (57 proc.), Prancūzijoje (55
proc.), Lietuvoje (54 proc.), Vokietijoje (50 proc.). Ypatingai dideli žemės ūkio naudmenų
plotai Europos pietinėse valstybėse (Prancūzija, Italija), kur palankios klimato sąlygos
žemės ūkiui. Mažiausiai žemės ūkio naudmenų yra Europos šiaurinėje dalyje: Norvegijoje
(5 proc.), Suomijoje (7,5 proc.), Švedijoje (8 proc.). Klimato sąlygos ten nėra palankios
žemės ūkiui, tačiau didelius plotus užima miškai. Žemės ūkio naudmenų struktūra Europos šalyse yra labai skirtinga, tačiau jų vystymosi tendencijos labai panašios.
Stipriausių pasaulio valstybių septynetui priskiriamos net keturios ES valstybės
(Vokietija, Prancūzija, Italija, Didžioji Britanija). Beveik pusė (44,6 proc.) ES biudžeto
skiriama žemės ūkiui. ES vidutinis grūdų ūkis užima apie 13 ha, tačiau skirtingose šalyse
jis labai skiriasi. Graikijoje, Portugalijoje ir Italijoje vidutinis ūkis yra 3 – 5 ha, Didžiojoje
Britanijoje – 48 ha Danijoje 28 ha, Prancūzijoje ir Švedijoje – 22 ha. Didžiausi pieno
ūkiai yra Anglijoje – vidutiniškai 72 karvės, mažiausi – Graikijoje (8), Austrijoje (9).

15.1. Jungtinės Amerikos valstijos (JAV)
Tai trečia pagal dydį pasaulio valstybė. Plotas 9,6 mln. km2, gyventojų 300 mln. Šalį
sudaro 50 valstijų (48 – žemyninės), tęsiasi nuo Ramiojo iki Atlanto vandenyno. Gyventojų
ūkinė veikla: žemės ūkis – 3 proc., pramonė – 33 proc., aptarnavimo sfera – 64 proc. Apie
69 proc. gyventojų – išeiviai iš Europos, 13 proc. – iš Afrikos, 12 – iš Lotynų Amerikos, 4
– iš Azijos, 2 proc. sudaro čiabuviai indėnai.
Pirmieji gyventojai buvo indėnai ir eskimai; jų protėviai, manoma, prieš 20-30 tūkst.
metų atsikėlė iš Šiaurės rytų Azijos. Iki europiečių kolonizacijos jie buvo įvairių pirmykštės
santvarkos pakopų. Eskimai vertėsi medžiokle. Šiaurės vakarų pakrantėse gyvenę indėnai
vertėsi žvejyba ir jūrų medžiokle, pietvakarių ir pakrančių indėnai – žemdirbyste. XVI a.
gyveno apie 1 mln. indėnų.
1492 m. Kristupui Kolumbui atradus Ameriką, prasidėjo Šiaurės Amerikos kolonizacija. Ją vykdė Anglija, Ispanija, Nyderlandai, Prancūzija, Švedija. Daugiausia
naujakurių vyko iš Anglijos. 1607-1733 m. susikūrė 13 Anglijos kolonijų. Jose plito
smulkiųjų fermerių ūkis, nors kai kur (Niujorke, Pensilvanijoje) buvo didelių feodalinių
valdų. Pietinėje paatlantėje vystėsi plantacinis ūkis paremtas vergų negrų ir priverstiniu
baltųjų darbininkų darbu (pirmieji vergai atvežti 1619 m.). Vykstant kolonizacijai, skvoteriai (savavališki žemės užgrobėjai) užimdavo indėnų žemes Vakaruose.
1775-1783 m. JAV nepriklausomybės karas buvo revoliucija Amerikos žemyne. Ji
nuvertė kolonijinį jungą, sukūrė nepriklausomą valstybę (1776 liepos 4 d.). 1787 m. visos Vakarų žemės buvo paskelbtos valstybės nuosavybe ir parduodamos sklypais po 1
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kvadratinę mylią, arba po 640 akrų (1 akras – 4047 m2), t.y. 259 ha (1 mylia – 1609,34 m;
1 kvadratinė mylia – 640 akrų – 259 ha). Šios reformos tikslas buvo apgyvendinti vakarinę
valstybės dalį. Gausūs gamtos turtai, dideli laisvų žemių plotai, imigracija ir užsienio kapitalo antplūdis sudarė prielaidas fermeriškam kapitalizmo vystymosi keliui šalies šiaurės
žemės ūkyje. Pietuose tebeliko vergovė.
JAV agrariniai santykiai skirtingai vystėsi šiaurėje, vakaruose ir pietuose. Pramoninėje
šiaurėje nuo pat jos apgyvendinimo susikūrė fermerių ūkiai. Revoliucija pašalino feodalizmo liekanas, pavertusi plačias Vakarų žemes valstybės nuosavybe (1782 m.) ir sudariusi
sąlygas žemės sklypams parduoti. Po pilietinio karo (1861-1865) buvo vykdoma nauja
žemės reforma ir vėl dalijamos Vakarų žemės, tik jau sklypais po 160 akrų – 64,75 ha.
Žemės sklypų kainos buvo sumažintos, o pagal Homstedų aktą (laisvo sklypo užėmimo
įstatymą) 1862 m. buvo leidžiama žemes dalinti veltui su įsavinimo sąlyga. Tai sukėlė didelį
susidomėjimą ir pritraukė daug persikėlėlių, nes nebuvo numatyta ir nuomos mokesčių
(beveik iki pat I pasaulinio karo). Taip buvo sudarytos sąlygos fermerių ūkiams vystytis.
Šis „amerikinis“ kapitalizmo vystymosi žemės ūkyje kelias buvo smūgis vergvaldinei
santvarkai pietuose, kuri 1865 m. buvo panaikinta. Buvę vergai tapo nuomininkais, tačiau
agrarinis klausimas liko neišspręstas – dauguma negrų ir neturtingų baltųjų negavo žemės.
Šios sistemos irimas ir stambių kapitalistinių ūkių augimas pietuose pagreitėjo tik XX a.
antrojoje pusėje. Tai susiję su žemės ūkio mechanizacija ir jo specializacijos pasikeitimu;
žemės nuomininkų iš viso bendrame pietų ūkininkų skaičiaus sumažėjo nuo 24 proc. 1930
m. iki 8 proc. 1959 m. ir 4 proc. 1969 m.
JAV vyravo fermerių ūkiai, kuriais ypač susidomėjo Europos emigrantai. Fermerių
ūkiai buvo stiprios kapitalistinės įmonės; pagrindinis jų tikslas – gauti kuo didesnį pelną.
Amerikiečių fermerio šeima buvo uždara, nes atskiros sodybos buvo išmėtytos po visą
šalį toli viena nuo kitos. Kaimų, kokie šimtmečius egzistavo Europoje, nebuvo. Vietoj jų
susiformavo socialinio bendravimo sistema: bičiuliški atskirų fermerių santykiai ir platus
fermų kaimynystės tinklas. Ne kaimo bendruomenės, o kaimynai fermeriai padėdavo vienas kitam, kai reikėdavo nudirbti darbus, reikalaujančius bendrų pastangų.
Palaipsniui vyko žemės ūkio gamybos koncentracija: 1935 –1973 m. fermų sumažėjo
nuo 6,8 mln. iki 2,8 mln., 1990 – 1,6 mln. ūkių. Smulkūs ir vidutiniai fermeriai nusigyveno, išaugo vidutinis fermos dydis, ypač nuomojamųjų, didėjo integracija su pramone.
Dirbančiųjų žemės ūkyje skaičius mažėjo: 1947 m. jų buvo 10 mln., o 1975 m. – 4 mln.
Tai įvyko dėl darbo našumo padidėjimo ir dėl to, kad kai kurią žemės ūkio veiklą perėmė
pramonė (pašarų gamybą, žemės ūkio produkcijos perdirbimą) – tai agropramoninės
integracijos pasekmė. Valstybė reguliuoja žemės ūkio gamybą, palaikydama stambius
gamintojus. Stambios fermos, kurioms tenka apie 60 proc. žemės ūkio produkcijos, sudaro
tik 8-9 proc. bendro šalies ūkių skaičiaus. 1971 m. fermos su 40000 ir daugiau dolerių
pajamų sudarė 8,8 proc. ūkių ir davė 59 proc. žemės ūkio prekinės produkcijos, o 65 proc.
fermų, kurių pajamos mažesnės kaip 10000 dolerių, davė 11 proc. produkcijos.
Laisvas žemių dalinimas, nors ir dideliais sklypais, nesukūrė stambių ūkių. Esant
laisvai žemės rinkai, žemė eina iš rankų į rankas ir be valstybės pagalbos stambūs ūkiai
neišsilaikė. Vidutinis ūkio vidurkis JAV yra apie 160 ha.
Svarbiausias JAV žemės ūkio politiką reglamentuojantis šiuo metu dokumentas,
parengtas 2002 m. gegužės 13 d. –, maksimali išmoka, kurią gali gauti vienas asmuo
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per metus, yra 360 tūkst. dolerių. Žemės ūkio produkcijos gamintojams, kurių vidutinės
metinės pajamos per 3 metus buvo didesnės kaip 2,5 mln. dolerių, išmokos nepriklauso,
nebent 75 proc. jų pajamų yra gaunamos iš žemdirbystės.
Daugiau kaip 96 proc. žemės ūkio produkcijos vartotojų gyvena ne JAV. Pripažįstama,
kad kaimo vystymo politika nėra žemės ūkio politikos sinonimas: žemės ūkio paramos
programos labai ribotai prisideda prie kaimo amerikiečio gerovės kūrimo.
JAV žemės ūkiai klasifikuojami pagal pardavimų apimtis ir jų veiklos tipą (ar tai pagrindinis jų užsiėmimas, ar tik antrinis). Yra išskiriamos trys žemės ūkių grupės (1999 m.):
l) komerciniai ūkiai (žemės ūkis yra pagrindinė veikla) – 250 tūkst. dolerių ir daugiau.
Jų yra 175 tūkst. (8 proc. visų ūkių), sudaro 1/3 visų žemės ūkiui naudojamų
žemės plotų;
2) tarpiniai (žemės ūkis yra pagrindinė veikla, tačiau jos tikslai būdingi ir komerciniams ūkiams, ir kaimo rezidencijoms) – 100 tūkst. – 250 tūkst. dolerių. Jų yra 650
tūkst. (30 proc. visų ūkių), sudaro 1/3 visų žemės ūkiui naudojamų plotų;
3) kaimo rezidencijos (žemės ūkis yra tik antrinė veikla šalia pagrindinio darbo).
Pardavimų apimtis – mažiau nei 100 tūkst. dolerių. Jų yra 1,4 mln. (62 proc. visų
ūkių), sudaro 1/3 žemės ūkiui naudojamos žemės.
Beveik pusė visų žemės plotų yra nuomojami, tai yra žemės savininkai nėra žemės
naudotojai.
JAV žemės fondą rytuose daugiausia sudaro ariamosios žemės ir miškai, vakaruose
– ganyklos. Ariamoji žemė ypač didelius plotus užima prerijose (pvz., kai kuriuose Ajovos
valstijos rajonuose ji sudaro 90 – 95 proc. fermoms priklausančios žemės). Vakaruose,
ypač kalnų valstijose, kai kur iki 90 proc. fermų žemės užima ganyklos. Drėkinama apie
20 mln. ha, daugiausia vakarų valstijose.

15.2. Didžioji Britanija
Šalies oficialus pavadinimas – Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
karalystė (nuo 1920 m). Plotas – 244 tūkst. km2, gyventojų 58,789 mln., gyventojų tankumas – 241 žm./km2. Gyventojų ūkinė veikla: žemės ūkis - 1 proc., pramonė – 37 proc.,
aptarnavimo sfera – 62 proc.
800 – 700 m. pr. Kr. į Britanijos salą atsikėlė keltų gentys – britai, belgai, galai. 7ojo mūsų eros dešimtmečio pabaigoje D. Britaniją (išskyrus Škotiją) užkariavo romėnai
(pirmieji Cezario žygiai 55-54 pr. Kr.) ir pavertė ją Romos imperijos provincija. V a. vid.
– VI a. D. Britaniją užkariavo anglosaksai. Dauguma britų buvo išnaikinta arba virtę vergais asimiliavosi su anglosaksais. VI a. pab. susidarė 7 karalystės. VIII a. pab. normanai
užgrobė šiaurės rytų Angliją. IX a. pr. anglosaksų karalystė susijungė į vieną Anglijos
karalystę. VIII – X a. pradėjo irti gentiniai santykiai. Didėjo valstiečių priklausomybė nuo
feodalų. 1006 m. Angliją užkariavo normandai, vadovaujami Vilhelmo I, kuris tapęs Anglijos karaliumi (1066-87) konfiskavo anglosaksų žemes ir išdalijo jas savo feodalams. Tai
paspartino feodalinių santykių vystymąsi. Pagal 1086 m. žemės kadastrą daugelis pusiau
laisvų ir laisvų valstiečių buvo užrašyti baudžiauninkais (vilanais), nors laisvieji valstiečiai
(friholderiai) neišnyko. XI – XII a. galutinai susiformavo feodalinė žemėvalda. Išlikę
laisvi valstiečiai mokėjo feodalams duoklę pinigais arba produktais, o baudžiauninkai ėjo
lažą. Vystantis prekiniams piniginiams santykiams, stiprėjo feodalų eksploatacija (buvo
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didinama piniginė renta vidutiniuose ir smulkiuose ūkiuose, stiprinamas lažas stambiųjų
feodalų dvaruose). 1381 m. įvyko valstiečių sukilimas, kuriam vadovavo V. Taileris.
Sukilimas buvo nuslopintas, tačiau jis paspartino lažo ir asmeninės baudžiauninkų
priklausomybės likvidavimą.
XIII – XIV a. vyko nauji socialiniai procesai: atsirado daug samdomų darbininkų
(tai nuvaryti nuo žemės valstiečiai, nusigyvenę amatininkai). XIV – XV a. technikos
laimėjimai (vandens variklis, krumplinės pavaros, gręžimo staklės, aukštakrosnės ir kt.)
didino visuomenės materialinius poreikius, plėtė gamybos apimtį ir įvairovę. Plėtėsi
prekyba su kitais kraštais. Formavosi kapitalistiniai santykiai.
XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje prasidėjo pradinio kapitalo intensyvaus kaupimo
laikotarpis. XV a. pab. Anglijoje prasideda agrarinė revoliucija – aptvėrimai (tai valstiečių
nuvarymai nuo žemės), kurie truko tris šimtus metų. Aptvėrimų priežastis yra ši: XVI a.
pagrindine Anglijos ūkio šaka tapo gelumbės gamyba (80 proc. eksporto); avims auginti
reikėjo daugiau ganyklų, todėl buvo grobiamos bendruomeninės žemės ir valstiečių skirtiniai sklypai (t.y. prievarta nuvaromi nuo žemės). To padariniai – kapitalistiniai santykiai pradeda skverbtis į žemės ūkį. Daug valstiečių priversti ieškoti darbo manufaktūrose
ar samdytis žemės savininkams. Žemvaldžiai pradeda ūkininkauti naujoviškai: nuomoti
žemę fermeriams arba patys jais tapdavo, samdydami žemės ūkio darbininkus.
Kapitalistinių santykių atsiradimas skatino Anglijos kolonijinę politiką: reikėjo
žaliavos gamybai ir rinkos prekėms realizuoti (I kolonija XII a. tapo Airija, XVI – XVII a.
kolonijinę ekspansiją vykdė Šiaurės Amerikoje, Indijoje ir kt. Azijos bei Afrikos šalyse). Iš
kolonijų gaunamos pajamos buvo naudojamos kapitalistinei gamybai plėsti. Kartu pirkliai,
manufaktūrų savininkai, valdininkai, kiti miestiečiai – kapitalo savininkai stengėsi gauti
žemės, kurią eksploatuodavo kapitalistiškai, ir įsigyti dvarininko (lendlordo) titulą. Jie
taip įsiliedavo į naujosios dvarininkijos gretas. Pirmaisiais XVII a. dešimtmečiais šios
naujosios dvarininkijos sluoksnis jau buvo gana nemažas. Jo augimas – svarbi Anglijos
socialinės struktūros ypatybė.
XVII a. savo ekonominiu lygiu tai buvo agrarinė šalis. Didžioji gyventojų dalis (daugiau
kaip 4 mln. iš bendro 5 mln. gyventojų skaičiaus) gyveno kaime ir vienaip ar kitaip buvo susijusi su žemės ūkiu. Augo ir stiprėjo žemėvalda, buvo intensyviai reorganizuojamas žemės
ūkis. Šalyje įsitvirtino stambi kapitalistinė nuoma. Dideliuose ūkiuose, naudojančiuose
samdomąjį darbą, buvo visos sąlygos rodyti iniciatyvą, naudoti pažangiausius žemės dirbimo būdus, sėjomainą. Formavosi naujųjų amžių kaimui būdinga trinarė socialinė struktūra:
lendlordas (žemės savininkas) – nuomininkas (kapitalistas) – samdinys (samdomasis darbininkas). Išplito sausinimo darbai, plačiau pradėta vartoti trąšas, diegti kitus agronomijos
pasiekimus.
Pagrindinis šios šalies žemės ūkio ypatumas – tai stambių dvarų valdymas visiškai
žemės ūkio gamyboje nedalyvaujant žemės savininkui dvarininkui. Apie 70 proc. visų
žemės ūkyje naudojamų žemių yra lendlordų nuosavybė. Net 2/3 šios žemės ploto yra
išnuomota stambiems fermeriams, likusi – smulkiems. Valstietija kaip klasė D. Britanijoje išnyko XVIII a. antrojoje pusėje. Lendlordų nuomininkai – stambūs vidutiniai ir
net smulkūs fermeriai – naudoja samdomą darbą. Samdiniai sudaro 2/3 visų žemės ūkio
dirbančiųjų. Dalis fermerių šeimininkauja nuosavoje žemėje. Tankiai apgyvendintoje
šalyje dideli privačioje nuosavybėje esantys plotai nenaudojami nei žemės ūkio gamyboje,
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nei kitose visuomenei naudingose srityse. Didžioji nuomos mokesčių dalis neinvestuojama į žemės ūkį ir tai verčia valstybę didinti investicijas. Kol egzistavo D. Britanija, kaip
kolonijinė imperija, panaudojant iš kolonijų plaukiančias lėšas galima buvo importuoti
milžinišką maisto produktų kiekį. Iki antrojo pasaulinio karo ji tepagamindavo tik 50 proc.
suvartojamų maisto produktų. Po Antrojo pasaulinio karo buvo prarastos kolonijos, suiro
mokesčių iš kolonijų sistema ir teko pereiti prie agrarinio protekcionizmo, t.y. visokeriopai
skatinti žemės ūkio produktų gamybą šalies viduje. Todėl apie 1980 m. jau buvo gaminama apie 80 proc. suvartojamų produktų. Didelis dėmesys buvo skirtas valstybinėms
subsidijoms ir lengvatoms, leidusioms tobulinti žemės ūkio gamybą; daugiausia buvo remiami stabilūs ūkiai.
Kaip ir kitose išsivysčiusiose šalyse, D. Britanijoje vyksta gamybos koncentracija ir
mažėja smulkių fermerių ūkių. Žemės ūkyje vyrauja šeimyniniai ūkiai ir jų modifikacijos. Fermerio šeimoje sujungiamos nuosavybės, valdymo ir darbo funkcijos. Susilieja
gamybinė veikla ir šeimos gyvenimas, nes ūkis teikia šeimai pagrindines lėšas., o ji sukuria ūkį savo darbu. Anglijos smulkių fermerių asociacija sudaro iki dviejų sąlyginių
darbuotojų. Vienos šeimos ūkis perduodamas iš kartos į kartą. Šeimyninio darbo fermoms
priskiriama maždaug 3/4 Anglijos žemės ūkio įmonių. Didėja ūkiai, gamybos mastai,
kapitalo poreikis, žemės ir materialinių techninių išteklių kainos. Atsiranda sudėtingesnės
nuosavybės, žemės naudojimo, valdymo kontrolės formos, plečiasi samdos santykiai.
Didžioji Britanija priskiriama prie šalių, kuriose vyrauja stambūs ūkiai. Joje 33,3
visų ūkių valdo daugiau nei po 50 hektarų ir šiems stambiausiems ūkiams priklauso
net 83 proc. visų žemės ūkyje naudojamų žemių. Vidutinis fermos dydis – apie 130 ha
(didžiausi Europoje)., vienas fermeris maitina 95 žmones.
Škotijoje daugiau kaip 90 proc. žemės ūkiui tinkamų plotų valdo stambieji dvarininkai
(lendlordai). Jų ūkiai didesni kaip 60 ha. Anglijoje tokių ūkių – 27 proc., Velse – 23 proc.,
Škotijoje – 3 proc., Š. Airijoje – 8 proc. (jie duoda apie pusę žemės ūkio produkcijos).
Žemės ūkiui naudojama žemė sudaro 24,4 mln. ha. Žemės ūkis labai intensyvus,
prekinis. Avininkystė – tradicinė šaka; iš D. Britanijos avys paplito Australijoje ir Naujoje
Zelandijoje. Augalininkystė – grūdų ūkis (kviečių derlius – 68,5 cnt/ha – 3 vieta pasaulyje, avižų derlingumas –51,5 cnt/ha – 1 vieta pasaulyje). Didėjant darbo našumui, mažėja
darbuotojų žemės ūkyje skaičius. Fermerių skaičius išliko beveik toks pats, bet nuolat
samdomos darbo jėgos poreikis vis labiau mažėja. Pastaruoju metu dirbančiųjų žemės
ūkyje skaičius siekia 1 proc., tai pats mažiausias skaičius pasaulyje.

15.3. Prancūzija
Tai didžiausia Vakarų Europos šalis. Plotas – 547 030 km2, gyventojų – 59 mln.
(Paryžiuje –9 645 000), gyventojų tankumas – 108 žm./km2. Gyventojų ūkinė veikla:
žemės ūkis – 6 proc., pramonė – 27 proc., aptarnavimo sfera – 67 proc. Šalies gyventojų
ypatybė – 90 proc. jų gimė Prancūzijoje ir kalba prancūziškai. Šalyje gyvena nemažai
portugalų, italų, ispanų, turkų.
Žmonės Prancūzijos teritorijoje gyveno jau maždaug prieš 1 mln. metų. Senovėje ją
užplūsdavo keltų, vestgotų iš Italijos, normanų gentys. II – I a. pr. Kr. didelę dabartinės
Prancūzijos dalį užkariavo romėnai. X – XI a. visuomenės pagrindinės klasės buvo senjorai (feodalai) ir priklausomi valstiečiai. Įsigalėjo feodalizmas.
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X – XIII a. Prancūzijos šiaurėje vyravo trilaukis, pietuose – dvilaukis žemės ūkis. XI
– XII a. natūrinę žemės rentą pakeitė piniginė. XIII – XIV a. valstiečiai pradėjo išsipirkti
iš asmeninės senjorų priklausomybės.
XVII a. penktajame dešimtmetyje Prancūzija buvo didžiausia ir tankiausiai gyvenama Vakarų Europos centralizuota valstybė (apie 20 mln. gyventojų). Šalies ekonomika
buvo agrarinio pobūdžio: 85 proc. gyventojų gyveno kaime. Šalyje vyko pradinio kaupimo
procesas, formavosi kapitalizmo sankloda. Prancūzijoje nebuvo masinių aptvėrimų kaip
Anglijoje. Rinkos santykių stiprėjimas, išaugę mokesčiai, įsiskolinimai valstiečius nualino, dalis jų papildė varguomenės, pauperių, samdomų darbininkų gretas. Po truputį žemės
ūkis darėsi prekinis, specializavosi vietovės ir rajonai (daugiausia grūdų, vyndarystės,
gyvulininkystės). Plačiai paplito trumpalaikė valstiečių žemės nuoma. Vyravo pusiau
feodalinė nuoma už pusę derliaus. Apie 40 proc. valstiečiams priklausančios žemės sudarė
cenzyva (paveldima valstiečių žemė); taip pat valstiečiai terminuotosios nuomos teisėmis
dirbo bajorų, bažnyčios ir žemvaldžių žemes. Tačiau XVII a. antrojoje pusėje derlingiausiose Šiaurės Prancūzijos žemdirbystės srityse atsirado fermerinė kapitalistinio tipo nuoma. Kūrėsi stambios (150-200 ha ir didesnės) kapitalistinės fermos, auginančios javus.
Feodalinį žemės valdymą Prancūzijoje likvidavo 1789 – 1794 m. revoliucija.
Bendruomenėms buvo grąžintos feodalų užgrobtos žemės ir išparduotos sklypais pabėgusių
žemvaldžių žemės. Tokiu būdu valstiečiai tapo smulkiais žemvaldžiais. Prancūzų
teisėtvarka, paveldėta dar nuo Napoleono laikų, suformavo ūkių smulkinimą. Net 35 mln.
ha dirbamos žemės buvo išdalinta 1,5 mln. valstiečių 70 mln. kadastrinių parcelių. (Parcelė
– pranc. dalelė – mažas žemės sklypas, atsiradęs skirstant didelį sklypą).
XIX a. pradžioje Prancūzija tebebuvo agrarinė, ir galima sakyti, valstiečių šalis. Iš 35
mln. gyventojų 75 proc. buvo kaimiečiai. Žemės ūkis vystėsi kapitalistiniu keliu. Šiaurėje
įsigalėjo stambus kapitalistinis fermerių ūkis, tiekęs daugiausia prekinių grūdų. Tačiau
daugumą sudarė valstiečių ūkiai savoje ar išnuomotoje žemėje. Išliko ir didėjo techniniai
bei ekonominiai skirtumai tarp šiaurės, kur stambiuose fermerių ūkiuose buvo taikomi
pažangesni žemdirbystės metodai, ir pietų rajonų, kur vyravo smulkūs ūkiai ir nuoma už
dalį derliaus.
Vienu ir tuo pačiu metu vyko žemės koncentracija stambiųjų žemvaldžių ir turtingų
valstiečių rankose ir žemės nuosavybės bei žemėvaldos skaidymas (parceliacija); smulkių
ir labai smulkių ūkių gausėjo. Skaidant žemės nuosavybę, didėjo smulkiųjų valstiečių skurdas. Iš 8 mln. bendro valstiečių kiemų skaičiaus beveik 3 mln. buvo atleisti nuo mokesčių
kaip nusigyvenę. Kaime spartėjo diferenciacija. Jame didėjo žemės koncentracija, stiprėjo
kapitalistinis ūkis, dėl to daugėjo bežemių valstiečių. 1862 m. per 1,8 mln. valstiečių ūkių
turėjo nuo 1 iki 5 ha, o daugiau kaip 1,1 mln. – iki 1 ha. 1851 m. kaimo gyventojai sudarė
75 proc., 1972 m. jų dalis sumažėjo iki 69 proc. Parceliacijos (sklypų smulkinimo) stabdymas vyko sunkiai. Tai rodo žemės santykių istorija: 1900 m. vieno 50 ha ūkio žemė
buvo 250 sklypų. Per 20 metų po 191 operacijos (25 pirkimo, 75 pardavimo ir 91 žemės
keitimo) šis ūkis jau turėjo 61 ha, kurie buvo 70 atskirų sklypų.
Dabartinei Prancūzijai būdingas žemės sklypų stambėjimas tiek perkant, tiek nuomojant iš smulkių žemvaldžių, nutraukusių gamybą (jie labiau linkę išnuomoti žemę, nei
ją parduoti). Ūkių skaičius 1929-1955 m. sumažėjo nuo 4 mln. iki 2,3 mln., o 1970 m.
– iki 1,6 mln. ir toliau mažėja – 1995 m. buvo 735 tūkst. fermų. Valstybė reguliuoja ne tik
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gamybos apimtis, kainas, realizaciją, bet ir žemės santykius bei gamybos organizavimą.
1960 m. „Žemės ūkio orientacijos“ įstatymas ir papildomi dekretai numatė agrarinės
struktūros pertvarkymą siekiant išvengti prieštaravimo žemės ūkyje tarp aukšto technikos
lygio reikalaujančių didelių žemės plotų ir smulkių žemės naudmenų plotų. Buvo reglamentuotas žemės supirkimas, vykdomas žemės sklypų pergrupavimas, įteisintas kooperatyvų
kūrimas. 2/3 šalies ūkių gauna valstybės paramą.
Prancūzija – viena iš svarbiausių Europos Sąjungos šalių. Jos ariamųjų žemių plotas (daugiau kaip 30 mln. ha) ir derlingumas (grūdinių – 60 cnt/ha) didžiausi. Prancūzija
gamina 21 proc. visų ES šalių žemės ūkio produkcijos. Pagrindinė augalininkystės
grūdinė kultūra – kviečiai, nors auginami ir kukurūzai bei miežiai. Stambiausios fermos,
auginančios grūdus yra šiaurės Prancūzijoje. Gyvulininkystė daugiausia verčiasi pieno
produkcija. Žemės ūkyje dirba 6 proc. šalies dirbančiųjų. Nuomininkai apdirba 55 proc.
žemės. Vidutinis ūkio dydis – 42 ha. Mažesni kaip 5 ha ūkiai 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. dėl maisto prekių perprodukcijos, buvo imtasi priemonių riboti žemės ūkio
produktų gamybą. 1984 m. buvo įvestos kvotos, o 1992 m. ES sumažino garantinių
kainų lygį ir pareikalavo sumažinti dirbamos žemės plotą. Tai sukėlė prancūzų fermerių
masinį protestą.

15.4. Italija
Šalies plotas – 301 277 km2, gyventojų skaičius – 56 306 000. (Roma – 2 630 000),
gyventojų tankumas – 187 žm./km2. Gyventojų ūkinė veikla: žemės ūkis – 4 proc., pramonė
– 33 proc., aptarnavimo sfera – 63 proc. Šalis suskirstyta į 20 sričių, bet geografai ir ekonomistai dalina į šiaurę ir pietus.
Žmonių gyventa paleolite. Seniausios gentys ligūrai, etruskai, sikanai. II ir
I tūkstantmetyje pr. Kr. įsigalėjo italikai. Lotynų ir Sabinų gentys 754 – 753 m. pr.
Kr. Įkūrė Romos miestą. V – III a. pr. Kr. Roma užkariavo Apeninų pusiasalį ir įkūrė
vergovinę valstybę.
Vergovinę sistemą galutinai sugriovė ir feodalizmo kūrimąsi palengvino langobardai,
568 m. įsiveržę į Šiaurės Italiją. Langobardų karalystėje, kuri VII a. apėmė Vidurinę ir
dalį Pietų Italijos, buvo išžudyta daug vergvaldžių, jų žemės atiduotos nukariautojams.
Kurį laiką pagrindiniai žemės naudotojai buvo laisvieji valstiečiai. VII a. valstietija diferencijavosi, formavosi priklausomų valstiečių ir feodalų klasės. Šiaurės ir vidurio Italijoje
kūrėsi ankstyvoji feodalinė valstybė.
774 m. Langobardų karalystę užkariavo frankų karalius Karolis Didysis. Italijoje paspartėjo feodalinių santykių vystymasis. Feodalų vaidai, arabų, vengrų, vokiečių
puldinėjimai greitino laisvųjų valstiečių nusigyvenimą, jie patekdavo į žemvaldžių
priklausomybę. Daugėjo valstiečių nuomininkų. Po vokiečių karaliaus Otono I grobiamųjų
žygių (951 – 952, 961 – 962) 962 m. buvo sukurta. Šventoji Romos imperija. Otonas I
popiežiaus vainikuotas imperatoriumi.
IX – X a. amatai atsiskyrė nuo žemės ūkio. Miestai virto ekonominiais centrais.
Klestint miestams keitėsi ir agrariniai santykiai; atodirbis ir natūrinė renta pakeisti pinigine renta. Feodalai nuomojo savo žemę, kurios dalis atiteko miestų turtuoliams. Kaimai,
išsivadavę iš feodalų, kūrė komunas.
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XVI a. ekonomika ėmė smukti, piniginis kapitalas virto palūkaniniu, turtingieji miestiečiai supirkinėjo žemes ir tapo dvarininkais. Valstiečiai vėl buvo verčiami
baudžiauninkais.
XVII a. Italijos ekonomikoje vyravo žemės ūkis, daugiausia buvo išvežamos žaliavos.
Buvo didinamos senjorų privilegijos, stiprėjo feodalinė nuosavybė, plito majoratų ir
fideikomisų teisė (feodalinė paveldėjimo tvarka, draudžianti parduoti ir smulkinti giminės
dvarus). Koncentruojant žemės plotus senų ir naujų savininkų rankose, Italijoje sustiprėjo
stambi bajorų, bažnyčios ir miestiečių žemėvalda.
Agrariniai santykiai buvo nevienarūšiai. Pietuose, Neapolio karalystėje (ir dalinai
Popiežiaus valstybėje), vyravo didžiulės, tūkstančių hektarų dydžio, feodalinės valdos
(latifundijos). Nors valstiečių pritvirtinimas prie žemės ir lažas jau buvo išnykę, feodaliniai išnaudojimo metodai čia ir toliau vyravo. Centrinėje ir šiaurinėje Italijoje naujųjų
amžių pradžioje buvo paplitusi smulkių ūkių nuoma už dalį derliaus. Tai buvo pereinamoji
iš feodalinio į kapitalistinį ūkį forma.
Svarbiausia reforma buvo gausinga žemės matavimo akcija. Tai leido taikyti teisingesnius mokesčius už priklausančią žemę bei skatino žemės ūkio produkcijos augimą.
Derlingose Langobardijos žemumose didžiuliai diduomenės dvarai pradėjo skilti, žemė
atiteko ir kilmingiems, ir nekilmingiems asmenims, kurie steigė veiklias žemės ūkio
įmones. Tačiau žemės matavimas nebuvo užbaigtas. Didelės vyriausybinės valdos buvo
suskaldytos į mažus plotelius, norint žemę parduoti valstiečiams lengvatinėmis sąlygomis.
Tačiau jie buvo per skurdūs ją pirkti ir žemė buvo parduota turtingiems miestiečiams ar
kilmingiems žemių savininkams.
Centre (Didžiosios Toskanos kunigaikštystėje) žemė daugiausia priklausė diduomenei, valdovų šeimai, Bažnyčiai ar specialiems kunigaikščių ordinams, įkurtiems kautis su
turkais. Valstiečiai dirbo žemę, ant kurios gyveno kaip pusininkai, kad pagamintų produktų
sau ir žemės savininkui, bet ne rinkai. Todėl jie skurdo. Nuo 1747 iki 1789 m. suteikiama laisvė pirkti bei parduoti žemę, griežtai apribojant valdas be teisės parduoti. Daugelis
painių mokesčių buvo pakeista vieninteliu žemės mokesčiu, kurį privalėjo mokėti visi
žemės savininkai, ir sumažinta pusininkų našta, apribojant jiems mokesčius. Buvo panaikintos lengvatos, kuriomis naudodavosi religiniai ordinai ir privilegijuotos korporacijos.
Kaimo ekonominės ir socialinės sąlygos Italijos pietuose buvo įvairios, tačiau
palyginti su likusia šalies dalimi buvo blogiausios. Išskyrus sritis, tinkamas auginti vaisiams, daržovėms, vynuogėms ir alyvuogėms, ekstensyvią žemdirbystę su primityviu
javų auginimu, keitė ilgi žemės pūdymavimo laikotarpiai. Ūkininkai nuomininkai dirbo
didžiules žemvaldžių valdas ir daugelis buvo priverstas tapti padieniais darbininkais arba
palikti žemę. Buvo didinami privalomi mokesčiai ir muitai.
1950 m. buvo įvykdyta dalinė agrarinė reforma (supirktos žemės iš dvarininkų žemės ir
perparduotos išsimokėtinai valstiečiams. Iš 1 mln. pageidaujančių žemės gavo 80 tūkst., t.y.
8 proc. pageidaujančiųjų. Po šios reformos stambių ūkių skaičius sumažėjo (ypač Pietuose).
Italijos žemės ūkis labai priklausomas nuo geografinių sąlygų. Pačios derlingiausios
žemės driekiasi derlingoje lygumoje, Po upės baseine šiaurėje, kur vyrauja intensyvi nespecializuota žemdirbystė ir yra gana nemažai stambių ūkių. Ši teritorija yra pagrindinis
pieno produkcijos tiekėjas Italijoje. Lombardija vienintelis šalies rajonas šiaurės rytų lygumoje – kur vyrauja gyvulininkystė. Pietų lygumoje Enalijos- Romanijos sritis yra svarbus
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vaisių ir grūdų ūkio rajonas, kur tai pat išvystyta gyvulininkystė. Rytinis Pjemontas ir
vakarinė Venecija išsiskiria dideliu žemės ūkio produktyvumu ir garsiais savo vynais.
Italija – smulkių ūkių šalis. Vidutinis ūkio dydis – 6 ha. Stambūs ūkiai (daugiau kaip
50 ha) tesudaro apie 2 proc. visų ūkių ir valdo apie 30 proc. visų žemių, o ūkiai ne didesni
nei 5 ha sudaro apie 70 proc. visų ūkių ir valdo penktadalį (20 proc.) žemės.
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16. ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS
SAMPRATA, TURINYS, UŽDAVINIAI
Žemės paviršiaus derlingasis sluoksnis yra kiekvienos valstybės nacionalinis turtas.
Žemė kaip teritorija tvarkoma tam, kad ją galima būtų racionaliai naudoti. Žemės tvarkymo veiksmai pasireiškia tuo, kad žemė (teritorija) yra matuojama, dalinama į tam tikrus
sklypus, kurie naudojami įvairiai žmogaus veiklai. Šiuose plotuose išdėstomos su žeme
susijusios gamybos priemonės – keliai, gyvenvietės, gamybiniai pastatai, sodai ir t.t. Taip
tvarkant žemę nustatoma tam tikra tvarka, atitinkanti konkrečius gamybos tikslus ir socialinius poreikius. Vystantis visuomenei, keičiantis santvarkoms, kinta ir žemėtvarka.
Žemės tvarkymo veiksmus buvo siekiama apibrėžti įvairiais laikotarpiais. 1938 m.
nepriklausomos Lietuvos leidinyje „Lietuvos kaimų žemės tvarkymas“ V. Balčiūnas rašė:
„Žemės tvarkymas – tai siekimas tvarkyti žemės nuosavybės teritoriją taip, kad ji kuo geriausiai ir naudingiausiai galėtų būti naudojama ūkiniams ir kultūriniams tikslams“.
Sovietiniu laikotarpiu žemėtvarka buvo apibrėžiama kaip visuma valstybinių
priemonių, nukreiptų organizuoti visapusišką, racionalų ir efektyvų žemės naudojimą,
sudaryti sąlygas žemdirbystės kultūros kėlimui, saugoti žemę ir įgyvendinti valstybinius
sprendimus naudojant žemę.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1994 m. balandžio 26 d. buvo priimtas Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas. Jis nustatė žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius šalyje. Šiame įstatyme nurodoma: „Valstybinė žemėtvarka – visuma priemonių,
skirtų Lietuvos Respublikos žemės fondo valstybiniam valdymui ir žemės santykių reguliavimui, kurios laiduoja: 1) teisines ir organizacines sąlygas visuomenei naudingai ir
bendrai tautos gerovei reikalingai ūkinei veiklai naudoti žemę, su ja susijusius ūkinius
ir infrastruktūros objektus bei kitus gamtos išteklius; 2) valstybės ir jos piliečių žemės
nuosavybės ir naudojimo teisių apsaugą“. Visų šių priemonių tikslas – nustatyti arba patikslinti žemės naudojimo būdą, pobūdį ir tvarką.
Žemėtvarką galima apibūdinti ir paprasčiau – tai visuma žemės tvarkymo ir žemės
santykių reguliavimo priemonių, apimančių žemės naudojimo planavimą, žemėtvarkos
dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsaugą.
Valstybinė žemėtvarka – tai visuma priemonių žemės fondui valdyti ir žemės santykiams reguliuoti.
Valstybinės žemėtvarkos paskirtis rengti:
1) valstybinės žemės naudojimo ir apsaugos programas bei šalies administracinių
teritorijų žemėtvarkos schemas;
2) žemėtvarkos projektus administracinėms riboms nustatyti arba pakeisti, gyvenamųjų
vietovių ribų nustatymo ir keitimo projektus;
3) žemėtvarkos projektus žemei suteikti visuomenės poreikiams, (savivaldybėms,
gyventojų bendram naudojimui, valstybinėms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;
4) žemėtvarkos projektus žemei pirkti, perleisti, naujoms žemėnaudoms suformuoti
arba esamoms pertvarkyti; specialioms žemės naudojimo sąlygoms, veiklos apribojimams bei servitutams nustatyti;
5) kaimo vietovių žemėtvarkos projektus.
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Žemėtvarka atlieka įvairius mokslo, žemės apsaugos tikslams, valstybiniam žemės
kadastrui, žemėtvarkos schemoms ir projektams parengti reikalingus žemėtvarkos, topografinius, geodezinius, kartografinius darbus, taip pat dirvožemio, geobotaninius tyrimus,
žemės vertinimo ir kitus darbus, susijusius su žemės nuosavybės ir žemės naudojimo tvarkymu. Žemėtvarka parengia duomenis teisiniam žemėnaudų ir žemėvaldų registravimui
bei apmokestinimui; ji vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
2004 m. sausio 27 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymas.
Jis reglamentuoja žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje. Nurodoma, kad „Žemės tvarkymas – teisės aktais reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės
naudmenų sudėties, žemės priklausinių vietos (pastatų, medžių, vandens telkinių, melioracijos įrenginių, esančių žemės sklype ir priklausančių žemės savininkui), pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas bei
pakeitimas, derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačius ir viešuosius interesus. Žemės administravimas – valstybės ir savivaldybių institucijų veikla, kurios metu
įgyvendinami teisės aktų nustatyti žemės tvarkymo ir naudojimo, žemės informacinės
sistemos kūrimo ir palaikymo reikalavimai“.
Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama pertvarkyti žemės
nuosavybės santykius, sudaryti teisines ir organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti,
garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsaugą .
Žemėtvarka jungia politinę, ekonominę ir teisinę reikšmes. Žemėtvarkos politinė
– socialinė reikšmė yra ta, kad jos metu valstybė realizuoja savo politiką žemės
santykių reguliavimo srityje. Ekonomine prasme žemėtvarka siekiama organizuoti kuo
racionaliausią ir efektyviausią žemės ir kitų gamtos išteklių naudojimą, kelti žemdirbystės
kultūrą, išsaugoti žemės derlingumą ir pan. Teisinė žemėtvarkos esmė – kurti valstybines ir
privačias žemėvaldas, tvarkyti esamas, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Valstybinės žemėtvarkos darbai atliekami valstybės, žemės savininkų ir kitų žemės
naudotojų lėšomis. Juos organizuoja, vadovauja, kontroliuoja ir priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, taip pat dešimties apskričių viršininkų administracijos žemėtvarkos tarnybos.
Valstybinės žemėtvarkos darbus šalies institucijų ir apskričių viršininkų užsakymu atlieka
valstybės įmonės, fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas) atlikti žemėtvarkos darbus.

16.1. Žemėtvarkos darbų teisiniai pagrindai
Žemė, kaip teisinių santykių objektas, suvokiama kaip konkreti teritorija, naudojama
valstybės institucijų ir žmonių veiklai. Ši veikla vienokia žemės ir miškų ūkio teritorijose, kitokia – miestų teritorijose, saugomose vietovėse ar naudingoms iškasenoms eksploatuoti plotuose. Žemė suvokiama kaip atitinkamos valstybės teritorija, kaip gamtinės
aplinkos dalis, kurią sudaro vandens telkiniai, augalija ir kiti gamtos objektai. Žmogaus
veiklos požiūriu, žemė yra nekilnojamasis turtas, pagrindinė gamybos priemonė žemės ir
miškų ūkyje, teritorija įvairioms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamųjų vietovių, urbanistikos,
infrastruktūros, rekreacijos objektams išdėstyti. Žemė – ypatingas nekilnojamasis turtas,
kuris nesunaikinamas ir turi savybę atsinaujinti, atkurti savo naudingąsias savybes. Žemės

138

santykių subjektai negali elgtis su žeme kaip su kitu turtu, ją sunaikinti arba savavališkai
keisti jos naudojimą, nes pažeistų visuomenės ir kitų naudotojų interesus, aplinkosaugos
reikalavimus. Žemę privaloma naudoti tik pagal tikslinę jos paskirtį, saugoti naudingąsias jos
savybes, turi būti laikomasi specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei kitų ribojimų,
specialių žemės sandorių sudarymo ir vykdymo reikalavimų. Žemėtvarkos specialistai
parengia medžiagą, kurios reikia priimti valdymo institucijų sprendimams dėl esamo žemės
naudojimo sąlygų ar pobūdžio pakeitimo bei dėl žemės perleidimo kitiems asmenims. Vykdant šiuos sprendimus ir sudarant sandorius, žemės sklypų ribos ženklinamos vietovėje ir
kartografuojamos žemėlapiuose. Atliekant šiuos žemėtvarkos darbus, parengiama medžiaga,
kuri reikalinga žemės sklypams teisiškai registruoti bei žemės kadastro įrašams.

16.2. Žemės nuosavybės rūšys, jos priklausomybė
Žemės nuosavybė – tai žemės savininko teisė valdyti jam priklausančią žemę, ja naudotis ir disponuoti.
Pagal nuosavybės rūšis žemė skirstoma į valstybės, savivaldybių ir privačią. Privati nuosavybė – tai žemė, priklausanti fiziniams ir juridiniams asmenims. Žemė nuosavybės
teise gali priklausyti vienam asmeniui (savininkui) arba keliems (bendrasavininkiams).
Yra skiriama bendroji dalinė žemės nuosavybė (kai nustatytos kiekvieno savininko bendrosios nuosavybės dalys) ir bendroji jungtinė žemės nuosavybė (kai nuosavybės dalys
nenustatytos). Žemę bendrosios jungtinės nuosavybės teise gali turėti tik sutuoktiniai.
Visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti valstybinė ir savivaldybių bei privati
žemė sudaro Lietuvos Respublikos žemės fondą. Jos plotas – 6 milijonai 530 tūkstančių
hektarų (65 300 kv. kilometrų). Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros
poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo
dokumente ir lemianti šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygas. Pagal
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį šis fondas skirstomas į tokios paskirties
žemę: 1) žemės ūkio – 60,6 proc.; 2) miškų ūkio – 30,2 proc.; 3) vandens ūkio – 2,7
proc.; 4) konservacinės paskirties – 0,6 proc.; 5) kitos paskirties žemę – 5,8 proc. Laisvos
valstybinės žemės fondui priklauso žemė neperduota naudotis ir neišnuomota valstybinė
žemė – 0,1 proc.(2007 m. sausio 1 d.).
Valstybiniu žemės fondu disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, savivaldybės,
Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldi Nacionalinė žemės tarnyba, kuri sukurta valstybiniam
žemės fondui valdyti. Šios Vyriausybės įgaliotosios institucijos žemę įstatymų nustatyta
tvarka gali išnuomoti, parduoti ar kitaip leisti naudoti.
Lietuvos Respublikoje žemė skirstoma ne tik pagal tikslinę paskirtį, bet ir pagal
priklausomybę tam tikriems naudotojams. Žemę naudoja valstybinės įmonės, privatūs
ūkiai, individualios įmonės, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys (kitos įmonės, įstaigos
ir organizacijos). Žemėvalda gali būti individuali ir grupinė (bendrosios, dalinės
nuosavybės), žemės ūkio ir ne žemės ūkio, pirminė ir antrinė, neterminuota ir terminuota
(ilgalaikė ir laikina).
Žemėvalda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susieti žemės sklypai, priklausantys tam pačiam savininkui – žemės valdytojui. Kai žemėvalda
priklauso vienam asmeniui, kuris yra jos naudotojas (tai yra žemės naudojimo teisės

139

neperleido kitiems asmenims), vadinama žemėnauda. Vienai žemėvaldai priskiriami tik
tai pačiai veiklai naudojami žemės sklypai.
Žemės sklypas – tai teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir
įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo riba – riba tarp gretimų žemės
sklypų, paženklinta riboženkliais arba sutampanti su stabiliais kraštovaizdžio elementais
ir grafiškai pažymėta žemės sklypo plane. Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų
planavimo dokumentuose numatyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemėje. Žemės sklypo naudojimo
pobūdis – tam tikrame žemės sklype teisės aktų nustatyta tvarka leidžiamos vykdyti veiklos specifika. Taigi žemę leidžiama naudoti tik tai veiklai, kuri neprieštarauja pagrindinei
jos paskirčiai, taip pat nustatytam žemės naudojimo pobūdžiui.
Žemės savininkas ar naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis žemę
nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar nuomos teise.
Valstybine žeme gali naudotis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems valstybės valdymo ar kitos institucijos ją suteikė ar išnuomojo, tai: 1) asmenys, kurie gavo žemės sklypus gyvenamųjų namų ar kitų pastatų statybai ir jų nustatyta tvarka neįsigijo privačion
nuosavybėn; 2) asmenys, kuriems žemė suteikta asmeniniam ūkiui. Ją (0,3 – 3,0 ha žemės
ūkio naudmenų vienai šeimai, priklausomai nuo darbo žemės ūkyje sąlygų ar gyvenamosios
vietos), iki 1994 m. liepos 1 d. turėjo teisę suteikti apylinkių tarybos. Asmeninio ūkio žemę
galima privatizuoti; 3) asmenys, kurie gavo žemės pagal Lietuvos Respublikos valstiečio
įstatymą (1989 – 1991 m.) ir jos nustatyta tvarka neįsigijo privačion nuosavybėn; 4) žemės
ūkio bendrovės, valstybinės ir akcinės žemės ūkio įmonės; 5) sodininkų bendrijos, kai joms
suprojektuota teritorija, kiekvienas narys turi teisę naudoti bei įsigyti nuosavybėn 0,04
– 0,12 ha ploto sklypą; 6) asmenys, kuriems žemė suteikta tarnybinėms daloms – ją (iki 2
ha žemės ūkio naudmenų) turi teisę suteikti savo darbuotojams įmonės iš joms priskirtos
valdyti žemės (miškų urėdijos, nacionaliniai parkai ir kt.); 7) miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai, naudojantys miškų ūkio paskirties žemę; 8) įmonės, įstaigos ir organizacijos,
kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis;
9) kitos institucijos ir juridiniai asmenys, kuriems ši žemė priskirta ar suteikta naudotis.
Valstybinės žemės naudojimo teisę įrodo dokumentai: valdymo institucijos sprendimas dėl žemės suteikimo, žemės nuomos arba žemės panaudos sutartis; prie jų pridedamas
naudojamo žemės sklypo planas, kurį tvirtina valstybinės žemėtvarkos įstaigos – miesto ar
rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas. Išnuomoti valstybinę žemę gali šios žemės valdytojas
(savivaldybė, valdanti miestų žemę, nacionalinio parko direkcija, miško urėdija ir kt. ne
ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, kitais atvejais – apskrities viršininko tvirtinimu. Žemės
nuomos terminas nustatomas pagal susitarimą. Maksimalus valstybinės žemės nuomos terminas – 99 metai. Jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentus žemės sklypą numatyta naudoti visuomenės poreikiams, žemės sklypas išnuomojamas tik iki to laiko, kol jis bus paimtas naudoti pagal paskirtį. Valstybinė žemės ūkio paskirties žemė gali būti išnuomojama ne
ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui. Privačiai žemei jis nenustatomas.
Privačią žemę gali naudoti šios žemės savininkai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai
asmenys, kuriems žemės savininkas ją išnuomojo arba su kuriais sudarė sutartį dėl žemės
sklypo panaudos. Taip pat pridedamas žemės sklypo planas. Privačios žemės nuomos
sutartys, sudarytos ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, tvirtinamos notaro.
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Žemės panaudos sutartys sudaromos tokia pat tvarka kaip ir žemės nuomos sutartys,
tik jose nenumatomas užmokestis už naudojamą žemę (teisė naudotis žeme perleidžiama
neatlygintinai).
Žemės naudotojas turi teisę naudotis žeme bei joje esančiomis naudingomis
iškasenomis ir vandeniu pagal sąlygas, kurias nustato įstatymai ir žemės nuomos ir panaudos sutartis. Žemės naudotojai privalo laikytis visų žemės savininkui nustatytų reikalavimų,
tinkamai naudoti ir saugoti žemę bei laikytis žemės sklype esančių kelių, melioracijos
įrenginių, miškų naudojimo taisyklių.

16.2.1. Valstybinė žemė
Valstybės teritoriją sudaro sausumos teritorija, vidaus vandenys ir teritorinė jūra.
Lietuvos teritorinė jūra apima 12 jūrmylių (apie 22,2 km) pločio Baltijos jūros vandens
juostą. Virš valstybės teritorijos esanti oro erdvė valstybei priklauso tiek, kiek leidžiama
kontroliuoti aviacijos veiklą. Žemės gelmės valstybės teritorijoje (įskaitant teritorinę jūrą)
taip pat priklauso valstybei išimtinės nuosavybės teise. Šia teise valstybei priklauso žemė
įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta: 1) valstybinės reikšmės keliams ir
viešojo naudojimo geležinkeliams; 2) pajūrio juostai (įskaitant Kuršių nerijos nacionalinio
parko teritoriją), išskyrus žemės sklypus, įsigytus privačion nuosavybėn iki Pajūrio juostos įstatymo įsigaliojimo; 3) valstybiniams rezervatams ir rezervatinėms apyrubėms; 4)
valstybinės reikšmės miškams ir parkams; 5) valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos
ir kultūros objektams; 6) valstybinės reikšmės vidaus vandenims; 7) teritoriniams vandenims; 8) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijai; 9) pasienio juostai (žemei ir vandenims, kuriais eina pasienio juosta).
Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių
ar privačion nuosavybėn neleidžiama.
Valstybei priklauso paveldėta žemė; taip pat įgyta iš kitų žemės savininkų pagal sandorius; perduota neatlygintinai savivaldybei nuosavybės teise priklausiusi žemė; įstatymų
nustatyta tvarka žemė paimta visuomenės poreikiams (t.y. išpirkta iš žemės savininkų); taip
pat žemė, kuri kaip bešeimininkis turtas perduota teismo sprendimu valstybei; konfiskuota
žemė įstatymų tvarka už teisės pažeidimus; kita žemė, kuri nėra įsigyta savivaldybių ar
privačion nuosavybėn.
Valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai,
parduodant, mainant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius
dėl žemės servitutų Civilinio kodekso, Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

16.2.2. Savivaldybių žemė
Savivaldybėms nuosavybės teise priklauso žemė: 1) valstybės perduota savivaldybių
nuosavybėn neatlygintinai; 2) pagal sandorius įgyta savivaldybių nuosavybėn; 3)
savivaldybės paveldėta pagal testamentą; 4) perduota kaip bešeimininkis turtas teismo
sprendimu savivaldybės nuosavybėn.
Savivaldybės nuosavybėn neatlygintinai perduodami valstybinės žemės sklypai:
1) kuriuose yra statiniai ir įrenginiai, savivaldybių įsigyti pagal įstatymus; 2) kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti savivaldybėms funkcionuoti reikiamiems
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statiniams ar įrenginiams įrengti, 3) kai savivaldybėms naujai priskirtoms funkcijoms atlikti perduodami nuosavybėn tuose žemės sklypuose esantys statiniai ar įrenginiai.
Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybių nuosavybėn Vyriausybės nutarimais, o žemės sklypo perdavimo – priėmimo aktą valstybės vardu pasirašo apskrities
viršininkas arba jo įgaliotas apskrities viršininko administracijos darbuotojas.
Savivaldybės jų įsigytą nuosavybėn žemę savivaldybių tarybų sprendimais gali parduoti ir išnuomoti, taip pat perduoti pasitikėjimo teise savivaldybių įmonėms ir įstaigoms
savivaldybių funkcijoms atlikti, perduoti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms.

16.2.3. Privati žemė
Privačios žemės nuosavybės teisė suprantama kaip absoliuti savininko teisė valdyti, naudoti jam priklausančią žemę, ja disponuoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus,
nepažeidžiant kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Žemės sklypo savininko nuosavybės
teisės objektas yra viršutinis žemės sklypo sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai,
jeigu kitaip nenustatyta įstatymu arba sutartimi. Žemės sklypo savininko nuosavybės objektu gali būti sklype esančios naudingos iškasenos, jeigu tai būtina naudojant žemės sklypą
pagal paskirtį ir tai neprieštarauja įstatymams. Žemės sklypo savininkas taip pat turi teisę ir
į virš sklypo esančią oro erdvę, jeigu tokia teisė neprieštarauja įstatymams.
Privačią žemę sudaro žemė, sugrąžinta po 1991 m. arba kitaip įstatymų nustatyta
tvarka įsigyta fizinių ir juridinių asmenų (išskyrus valstybę ir savivaldybes) nuosavybėn,
žemės reformos metu sugrąžinta ar kitaip privatizuota žemė, kurią jos savininkai paveldėjo
arba įsigijo nuosavybėn pagal sandorius, taip pat pirkta iš valstybės žemė.
Privačios žemės savininkais gali būti veiksnūs Lietuvos Respublikos ir užsienio
valstybių piliečiai, juridiniai asmenys, užsienio valstybių ambasados ir konsulinės
atstovybės. Tačiau šių subjektų privačios žemės nuosavybės teisės įsigijimo pagrindai ir
turinys skiriasi. Užsienio subjektai, galintys įsigyti nuosavybėn žemę Lietuvos Respublikos teritorijoje – tai Vakarų Europos šalys, 2004 m. kartu su Lietuva priimtos į Europos
Sąjungą (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija),
taip pat Rumunija, Bulgarija, Turkija, Islandija, JAV, Kanada, Meksika, Japonija, Pietų
Korėja, Australija ir Naujoji Zelandija. Užsienio subjektams priskiriami šių valstybių
nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys
Lietuvos Respublikos pilietybės. Šie užsienio subjektai turi teisę įsigyti nuosavybės
teise žemę, vidaus vandenis ir miškus ta pačia tvarka ir sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai bei juridiniai asmenys, išskyrus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio
paskirties žemės įsigijimą (skaičiuojant nuo 2004 m. gegužės mėn. negalės įsigyti per
nustatytą 7 metų pereinamąjį laikotarpį – pagal Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungą sutartį). Ši sąlyga netaikoma tik tiems šių užsienio valstybių piliečiams, kurie
ne mažiau kaip 3 metus Lietuvoje nuolat gyveno ir vertėsi žemės ūkio veikla, taip pat
užsienio juridiniams asmenims bei kitoms užsienio organizacijoms, įsteigusioms Lietuvoje atstovybes ar filialus.
Nacionaliniai ir užsienio subjektai negali įsigyti žemės, kuri naudojama valstybės ir
visuomenės poreikiams, yra saugomose teritorijose, joje yra naudingų iškasenų telkinių,
naudojama rekreacijai, yra pasienio ruože arba rezervuota krašto apsaugos reikmėms,
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konservacinės paskirties žemės, yra arčiau kaip 15 km nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių
pakrantės. Užsienio valstybės gali įsigyti žemės sklypus nuosavybėn savo diplomatinėms
ir konsulinėms įstaigoms.
Privačios žemės savininkai savo žemės sklypus gali parduoti, dovanoti, mainyti į
valstybinę ar privačią žemę arba į kitokį turtą, leisti naudotis kitiems asmenims pagal
žemės panaudos sutartį, išnuomoti, įkeisti, nustatyti žemės servitutus, palikti testamentu. Žemę, kurios naudojimo teisė nėra perleista kitiems asmenims, privačios žemės savininkas privalo naudoti pagal nustatytą pagrindinę tikslinę paskirtį. Savininkas, naudodamas žemę, turi teisę: pagal parengtą žemėtvarkos projektą ar kitokį teritorijų planavimo
dokumentą statyti pastatus ir įrenginius, melioruoti žemę, tiesti kelius ir komunikacijas,
sodinti sodą, parką, mišką, kitus želdinius, įrengti tvenkinius. Savininkas turi teisę naudoti
sklypo teritoriją žemės ūkio produkcijai išauginti. Jis gali ūkio reikmėms naudoti žemės
sklype esančias durpes, požeminį ir paviršinį vandenį, naudingąsias iškasenas (išskyrus
naftą, dujas, kvarcinį smėlį ir gintarą).
Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos:
1) naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį;
2) laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
3) racionaliai naudoti ir tausoti žemės ūkio naudmenas, mišką, vandenis, naudingąsias
iškasenas, kitus gamtos bei rekreacinius išteklius;
4) įgyvendinti žemės, miško ir vandenų apsaugos nuo užteršimo, dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo, aplinkos apsaugos priemones, kad neblogėtų
aplinkos ekologinė būklė;
5) laikytis teisės aktų, nustatytų melioracijos statinių ir kelių priežiūros bei eksploatavimo reikalavimų;
6) statant statinius ir eksploatuojant naudingąsias iškasenas, išsaugoti derlingąjį
dirvožemio sluoksnį ir rekultivuoti pažeistas žemes;
7) naudojant žemę ūkinei ir kitokiai veiklai, nepažeisti gretimų žemės naudotojų ir
gyventojų interesų;
8) leisti tirti ir matuoti žemę ir jos gelmes, leisti statyti geodezinius ženklus ir juos
saugoti;
9) leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių, lankyti gamtos ir
kultūros paveldo bei rekreacinius objektus;
10) statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus
leidimus.
Privačios žemės valdymą ir naudojimą bei disponavimą šia žeme reglamentuoja
Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos žemės ir kiti įstatymai.

16.3. Žemės valdymo ir naudojimo santykių teisinis reguliavimas
Valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos, tikslas yra reguliuoti ūkinę veiklą
taip, kad padėtų bendrai tautos gerovei, būtų saugoma sąžiningos konkurencijos laisvė
ir ginami visuomenės interesai. Valstybės institucijos, reguliuojančios žemės santykius
Lietuvoje, yra šios: Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, Žemės ūkio ministerija ir
jos padaliniai, apskrities viršininko administracija.
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Lietuvos Respublikos Seimas leidžia ir tikslina žemės santykius reguliuojančius
įstatymus, tvirtina keičiamas administracinių vienetų ribas, tvirtina Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrąjį planą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė leidžia ir tikslina nutarimus įstatymams vykdyti žemės nuosavybės, valdymo, naudojimo ir kitais žemės santykių reguliavimo
klausimais; rengia ir įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės fondo žemių naudojimo,
teritorijų optimizavimo ir žemės gerinimo programas; tvirtina apskričių teritorijų bendruosius planus, nacionalinių ir regioninių parkų tvarkymo planus; nustato specialiąsias
žemės ir miško naudojimo sąlygas; priima sprendimus dėl žemės paėmimo visuomenės
poreikiams ir jos suteikimo naudotis; finansuoja valstybinės žemėtvarkos, žemės reformos ir valstybinio žemės kadastro darbus; priima sprendimus, leidžiančius valstybės
institucijoms valdyti žemę.
Žemės ūkio ministerija arba Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos rengia ir tvirtina įvairių (nekilnojamojo turto kadastro, žemėtvarkos ir žemės
informacinės sistemos) darbų metodikas, taisykles ir instrukcijas; planuoja valstybės
biudžeto lėšomis vykdomus žemėtvarkos ir su ja susijusius darbus ir kontroliuoja jų
vykdymą; organizuoja šalies žemės fondo būklės ir dirvožemio savybių tyrimus; atlie-ka
valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų bei kitų žemėtvarkos darbų priežiūrą; atstovauja valstybei bylose dėl sprendimų, susijusių su valstybinės žemės perleidimu, mainais,
nuoma ar perdavimu naudotis neatlygintinai ir kt.; įstatymų nustatytais atvejais tvirtina
žemėtvarkos planavimo dokumentus; teikia pasiūlymus ir rengia medžiagą Vyriausybei dėl
žemės santykius reguliuojančių norminių dokumentų tvirtinimo ar tikslinimo; tiria skundus
dėl žemės nuosavybės ar naudojimo teisių pažeidimo, kai netenkina apskričių viršininkų
sprendimai.
Apskričių viršininkai įgyvendina valstybės politiką teritorijos planavimo, žemės
naudojimo ir apsaugos srityse; organizuoja žemėtvarkos darbus, formuojant valstybinės
žemės sklypus, gerinant ūkių žemėvaldų žemės naudojimą; sprendžia žemės paėmimo
visuomenės poreikiams ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo
klausimus; parduoda ar perleidžia savivaldybių ar privačion nuosavybėn valstybinę žemę;
tvirtina ir įgyvendina žemėtvarkos schemas, žemėtvarkos projektus bei kitus planavimo
dokumentus; atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą; nustato
žemės servitutus; organizuoja ir kontroliuoja geodezinius matavimus, tvirtina parengtus
sklypų planus; organizuoja kartografinės medžiagos atnaujinimą; paima žemę į laisvos
žemės fondą, sudaro sandorius su žemės savininkais; kontroliuoja žemės naudojimą.
Savivaldybių tarybos arba jų administracijos direktoriai (savivaldybės teritorijoje) išnuomoja ir perduoda neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus, perduotus savivaldybei ; teikia apskrities viršininkui pasiūlymus dėl valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir visuomenės poreikiams reikalingų privačios žemės sklypų paėmimo;
tvirtina ir įgyvendina rengiamus detaliuosius ar specialiuosius planus, derina arba tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus; organizuoja savivaldybei patikėtoje žemėje
žemėtvarkos darbus žemės naudojimui gerinti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybinę žemę patikėjimo teise yra perdavusi
kitoms institucijoms (miškų urėdijoms, rezervatų, nacionalinių parkų administracijoms,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, krašto apsaugos institucijoms ir kt.). Jos or-
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ganizuoja valdomos teritorijos planavimo darbus; teikia projektavimo sąlygas ir derina
parengtus teritorijų planavimo dokumentus; turi teisę šią žemę išnuomoti; finansuoja valdomos teritorijos tvarkymo darbus (kelių ir komunikacijų tiesimą, melioracijos įrenginių
remontą, miško sodinimą).

16.4. Norminiai teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma žemėtvarka
Lietuvos Respublikos Konstitucija (priimta 1992 m. spalio 25 d. piliečių referendume. Joje nurodytos pagrindinės nuostatos dėl žemės priklausomybės ir apsaugos.
Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų (priimtas 1991 m. birželio mėn., galiojo iki 1997 m. sausio mėn.). Jame nustatytos sąlygos ir tvarka, kaip ir kam atkuriama
nuosavybė į nekilnojamąjį turtą (žemę ir pastatus), turėtą iki 1940 m.
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Tai
naujai redaguotas 1991 m įstatymas ir priimtas 1997 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, priimtas 1991 m. liepos 25 d.,
naujai redaguotas 1997 m. liepos mėn. Jame nustatyta nuosavybės teisių į žemę atkūrimo
tvarka kaimo vietovėje, žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo pagrindinės nuostatos, valstybinės žemės pardavimo tvarka reformos metu.
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, įsigaliojęs nuo 2001 m. liepos 1 d. Tai
pagrindinis įstatymas, apibrėžiantis fizinius ir juridinius asmenis, viešąją ir bendrąją
nuosavybę, turtinių santykių reguliavimo tvarką, įvairius sandorius.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, priimtas 1994 m. balandžio 26 d., naujai redaguotas 2004 m. sausio mėn. Jame nustatytos žemės savininkų bei naudotojų
teisės ir pareigos, žemės naudojimo sąlygos, žemės sandoriai, žemės administravimas,
valstybinės žemėtvarkos dokumentų sistema, žemės paėmimas visuomenės poreikiams,
žemės sklypų konsolidacija.
Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas, priimtas 1999 m. gegužės mėn. Jame
nustatytas ūkininko ūkio juridinis statusas, jo registravimo tvarka, ūkio veiklos pagrindai.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, priimtas 1995 m. gruodžio
mėn., nauja redakcija 2004 m. sausio mėn. Jame pateikiama teritorijų planavimo sistema, planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų) rengimo tvarka (tarp jų ir
žemėtvarkos schemų, projektų, žemėvaldų planų), nurodomi šių dokumentų organizatoriai ir rengėjai, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, valstybinė
teritorijų planavimo priežiūra.
Nekilnojamojo turto registro įstatymas (1996 m. rugsėjo mėn.; nauja redakcija
2001 m. birželio mėn.). Jame nustatyta žemės sklypų ir kitų nekilnojamojo turto objektų,
taip pat daiktinių teisių ir žemės savininko prievolių teisinio registravimo tvarka.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (2000 m. liepos mėn.; nauja redakcija
2003 m. birželio mėn.). Jame apibūdinamas nekilnojamojo turto kadastro turinys, registruojamo nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenys, juos nustatančių asmenų teisės,
pareigos ir atsakomybė, kadastro tvarkytojo funkcijos, nekilnojamojo daikto pažymėjimo
kadastro žemėlapyje tvarka.
Žemėtvarkos specialistai privalo vadovautis gamtos išteklių naudojimo sąlygas
reglamentuojančiais įstatymais: Aplinkos apsaugos (1992, 2004), Saugomų teritorijų
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(1993, 2001), Miškų (1994, 2001), Žemės gelmių (1995, 2001), Vandens (1997,
2003), Laukinės gyvūnijos (1997, 2001), Žuvininkystės (2000, 2004), Medžioklės
(2002, 2006), Mėgėjiškos žūklės (2004), taip pat su žeme susijusių objektų naudojimą
reglamentuojančiais įstatymais: Melioracijos (1993, 2004), Kelių (1995, 2002), Energetikos (1995, 2002), Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos (1994), Statybos (1996,
2001) ir kt.

16.5. Žemėtvarkos principai (pagrindinės nuostatos žemei racionaliai
naudoti)
Atliekant įvairius žemėtvarkos darbus, sprendžiant esminius su žemės naudojimu
susijusius klausimus, reikia vadovautis tam tikrais žemėtvarkos principais – pagrindinėmis
nuostatomis, kaip turi būti racionaliai naudojama ir saugoma žemė, kuri yra žmogaus
gamtinė aplinka, bet kartu ir nuosavybės objektas. Šios nuostatos yra numatytos ir
įteisintos daugelyje šalies įstatymų, Vyriausybės nutarimų, taip pat ir žemėtvarkos metodiniuose reikalavimuose.
Skiriami šeši pagrindiniai žemėtvarkos principai:
l. Žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsauga. Žemės nuosavybės ir naudojimo apsauga būtina valstybinei ir privačiai žemei. Prieš pradedant naudoti žemę, būtina
suformuoti žemėvaldas, parengti šios žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus, o jei žemė naudojama juridiškai neįteisinus, numatyti baudas už savavališką žemės
užėmimą. Kiekvienas žemės sklypas, įteisinamas nuosavybėn ar naudojimuisi, turi būti
aiškiai apibrėžtas kaip teisinių santykių objektas. Jis turi būti paženklintas vietovėje
riboženkliais ir kartografuotas plane. Prie žemės sklypo registravimo dokumentų turi būti
pridedamas žemėtvarkos procese suformuoto žemės sklypo planas. Tai grafinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis gali būti atstatomos vietovėje ribos arba nustatomi atvejai, kai
ribos pažeidžiamos.
2. Racionalus gamtos išteklių naudojimas. Lietuvos teritorijos gamtos objektai ir
ištekliai yra gamtinės aplinkos – miškų, vandenų, saugomų teritorijų bei žemės gelmių
sudedamosios dalys. Dėl žmogaus ūkinės veiklos žemės ūkio naudmenų plotai nuolat
kinta. Žmogus, pradėjęs intensyviai naudoti gamtos išteklius, pažeidė jos raidos dėsnius ir
jos elementų ekologinę pusiausvyrą. Gamtos išteklių naudojimo kryptis privalo užtikrinti
valstybė, parengdama norminius dokumentus, kuriais privalo vadovautis kiekvienos
gamybinės srities specialistai. Gamtinės aplinkos ir jos objektų bei išteklių, neatsižvelgiant
į nuosavybės formą, naudojimo, atkūrimo ar apsaugos santykius reguliuoja Aplinkos apsaugos, Miškų, Vandens, Saugomų teritorijų ir kiti įstatymai. Žemėtvarkos specialistai savo
sprendiniais įvairiuose projektuose privalo numatyti optimalias sąlygas, kaip panaudoti
žemės išteklius žmogaus ūkinei veiklai. Naujai siūlomi žemės naudojimo pakeitimai privalo būti derinami su miškų, vandenų, dirvožemio, žemės gelmių, kraštovaizdžio apsaugą
kontroliuojančiomis valstybinėmis institucijomis. Eksploatuojant žemės gelmes ar statant
įvairius statinius, privaloma išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį. Jis vėliau turi būti panaudojamas pažeistoms žemėms rekultivuoti. Užstatant ar kitaip sumažinant žemės ūkio
paskirties žemę, privaloma kompensuoti žemės ūkio gamybos nuostolius. Šios lėšos
panaudojamos žemės ūkio naudmenoms gerinti arba kitoms naudmenoms paversti žemės
ūkio naudmenomis. Privaloma projektuoti tokius žemės naudojimo būdus, kurie gerintų
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žemės kokybę – numatyti tinkamiausias sėjomainas, tręšti, taikyti dirvosaugos priemones,
apsaugančias nuo erozijos.
3. Kultūrinio kraštovaizdžio formavimas. Kraštovaizdis – žemės paviršiaus
gamtinių ir antropogeninių (žmogaus veiklos pakeistas ar pertvarkytas ) komponentų,
susijusių įvairiais ryšiais, teritorinis junginys. Kultūrinis kraštovaizdis – žmogaus veiklos
sukurtas kraštovaizdis.Tai žmogaus ir gamtos daugialypės sąveikos rezultatas. Skiriami
du pagrindiniai (kaimo ir miesto) Lietuvos sukultūrinto kraštovaizdžio funkciniai tipai bei
rekreacinės ir saugomos vietovės ar vietos. Kaimo kraštovaizdis sudaro apie du trečdalius
Lietuvos sukultūrinto kraštovaizdžio, jame – apie trečdalis Lietuvos gyventojų. Natūraliam
kraštovaizdžiui priskiriamas žmogaus ūkinės veiklos nepaliestas gamtinis kraštovaizdis.
Lietuvoje – tai rezervatų teritorija.
Kultūrinis kraštovaizdis pertvarkomas pagal žmogaus interesus, nuolat reguliuojamas, jame siekiama norimo ekonominio efekto, sudarant palankiausias žmogui
gyvenimo sąlygas ir ekologinę pusiausvyrą. Ekologinė pusiausvyra – tai tokia gamtinės
aplinkos būklė, kuriai esant pagrindiniai jos komponentai – oras, vandens ištekliai,
dirvožemio danga, augmenija ir gyvūnija – savaime reguliuojasi ir atsinaujina. Žmogaus
sukurtos ekologinės sistemos komponentų darną reguliuoja pats žmogus. Sutrikdžius
nusistovėjusius darnaus sambūvio ryšius, neišvengiamai griūva ir ekologinė sistema, daroma žala pačiam žmogui. Todėl žemėtvarkos specialistai privalo planuoti, kaip išsaugant
gamtinę įvairovę tinkamiausiai panaudoti atskirus žemės sklypus bei nustatyti intensyviam žemės ūkiui, užstatytų, apaugusių želdiniais, ūkinei veiklai mažai naudojamų ir
nenaudojamų teritorijų (žemės sklypų, žemės naudmenų kontūrų) vietą ir ribas. Tinkamiausi sprendimai priimami tuomet, kai atsižvelgiama į vietovės ypatybes ir pritaikomos mokslinės rekomendacijos. Kuo įvairesnė gamtinė aplinka, tuo kraštovaizdis patvaresnis ir atsparesnis įvairiems išoriniams poveikiams. Labai svarbu siekti, kad kultūrinis
kraštovaizdis būtų estetiškas. Kraštovaizdžio ekologinę įvairovę galima išsaugoti tik
ekologiškai pagrindus žemėtvarkos projektus. Juose numatant teritorijos tvarkymo darbus formuojamas kultūrinis kraštovaizdis.
4. Žemės ūkio naudmenų apsauga. Kaimo teritorinėje struktūroje vyrauja žemės
ūkio žemės paverstos žemės ūkio naudmenomis. Žemės našumas priklauso nuo dirvožemio
savybių. Derlingasis dirvožemio sluoksnis susidarė per daugelį metų ir yra sunkiai atkuriamas. Todėl žemės ūkio naudmenos privalo būti saugomos, kad nemažėtų jų plotai
ir neblogėtų savybės. Žemėtvarkos specialistai, rengiantys projektus, privalo siekti, kad
keičiant kai kurių žemės plotų naudojimo paskirtį, derlingi žemės plotai nebūtų naudojami
ne žemės ūkio veiklai – statyboms ir kt. Žemės naudotojams, kurie apleido žemę ar netinkamai naudojo melioracijos įrenginius ir dėl to žemės ūkio naudmenos supelkėjo, apaugo krūmynais ar mišku, virto nenaudojama žeme, turi būti taikomos atitinkamos baudos.
Žemėtvarkos projektuose numatomos sėjomainos bei agrotechnikos priemonės, kad
žemės ūkio naudmenų dirvožemiai nebūtų alinami: dirvožemio maisto medžiagų kiekiui atkurti apskaičiuojamas pagal rekomendacijas tam tikras trąšų kiekis, siekiama, kad
nemažėtų humuso kiekis dirvožemyje, numatomos antierozinės priemonės.
5. Natūralių (sąlyginai natūralių) biocenozių apsauga. Biocenozė – visuma augalų
ir gyvūnų, gyvenančių maždaug vienodų gyvenimo sąlygų aplinkos plote (biotope).
Ekologinė sistema yra natūrali (miškas, krūmynai, pelkė, pieva, ežeras, nesureguliuoti u-
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peliai) ir žmogaus pakeista ar pertvarkyta (sėjomainos laukas, sukultūrinta ganykla, sodas,
parkas, dirbtinė vandens saugykla), ar naujai sukurta (miestas, gyvenvietė). Natūralios
biocenozės reikšmingos tuo, kad padeda išsaugoti kraštovaizdį, ekosistemų gamtinius
ryšius. Minėtos naudmenos, taip pat natūralios pievos ir ganyklos (nepakitusios daugiau
kaip 25 metus) apsaugo dirvožemius nuo erozijos, vandenis – nuo užteršimo, juose veisiasi paukščiai ir gyvūnai, natūrali augmenija gerina mikroklimatą. Esant reikalui natūralios
biocenozės gali būti keičiamos (užsodinamos mišku, panaudojamos statiniams išdėstyti ar
paverčiamos žemės ūkio naudmenomis) tik atlikus kruopščius tyrimus ir nustačius, kad tai
nepablogins aplinkos ekologinės būklės.
6. Racionalus žemės naudotojo ūkinės veiklos organizavimas. Žemėtvarkos projektas turi sudaryti arba pagerinti žemės naudotojo ūkinės veiklos sąlygas. Vadinasi, sutvarkius teritoriją turi būti pasiektas ekonominis efektas, gaunamas papildomas pelnas.
Tai yra įmanoma tinkamai išdėsčius ūkinius objektus (žemėvaldos centre arba arti žmonių
gyvenamosios vietos, aptarnaujančios šį objektą); šie sprendiniai padeda sumažinti transporto išlaidas, taupomas darbo laikas. Projektuojant kompaktiškas žemėvaldas, sumažinami
vidutiniai atstumai į laukus bei ūkinius centrus. Taip sumažinamos išlaidos keliams tiesti
bei jų eksploatacijai. Suformavus taisyklingų kraštinių didesnius dirbamosios žemės laukus, sumažėja važinėjimo išlaidos, taupomas darbo laikas, išlaidos technikos remontui
ir degalams. Suplanavus žemės ūkio pasėlius auginti tinkamiausiuose dirvožemiuose,
gaunamas didesnis derlius, kartu ir papildomas pelnas. Jei žemėtvarkos projektas užtikrins
maksimalų kiekį didžiausią pelną duodančios prekinės produkcijos, esant santykinai
mažiausiai produkcijos vieneto savikainai, žemės ūkio gamyba bus ekonomiškiausia.

16.6. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties,
gretimybių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo
būdo ir pobūdžio bei žemės sklype esančių statinių ir aplinkos apsaugos poreikių – tai
2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos žemės įstatyme pateikta sąvoka. Šias sąlygas
taip pat nustato Teritorijų planavimo įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas, Miškų
įstatymas, Kelių įstatymas, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kiti.
Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, statybų ar kitokios veiklos projektus, turi būti
laikomasi nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos konkrečiam žemės (miško) sklypui nustatomos priimant sprendimus dėl nuosavybės teisės į žemę ir mišką atstatymo,
sprendimus dėl valstybinės žemės suteikimo neatlygintinai, taip pat sudarant valstybinės
žemės pirkimo-pardavimo, nuomos bei panaudos sutartis. Svarstant žemės reformos
žemėtvarkos projektus ir detaliuosius planus, kartu turi būti patvirtinti ir ūkinės veiklos apribojimai, kurių pagrindu nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos kiekvienam įsigyjamam privatinėn nuosavybėn, suteikiamam naudotis bei
išsinuomojamam žemės sklypui.
Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas savo sprendimu nustato apskričių
viršininkai, vadovaudamiesi žemės reformos žemėtvarkos projektais ar kitais žemei
grąžinti (privatizuoti) bei nuomoti parengtais dokumentais.
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Konkrečiam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos
į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą registruojant suformuotus naujus žemės sklypus
arba pertvarkytus pagal teritorijų planavimo dokumentus. Žemės savininkai ir naudotojai, nesilaikantys nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, įstatymų nustatyta tvarka
traukiami atsakomybėn ir privalo atlyginti kitiems asmenims, savivaldybėms ar valstybei
padarytą žalą.
Specialiųjų žemės (miško) naudojimo sąlygų nustatymo planai rengiami žemės kadastro vietovių teritorijoms žemės naudojimo planų masteliu 1:10000 kopijose. Juose
sutartiniais ženklais ir spalvomis pažymimos teritorijos, kuriose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu nustatyti tam tikri žemės naudojimo ar veiklos apribojimai. Juose
pažymimi tokie pagrindiniai objektai ir teritorijos:
– kelių sanitarinės apsaugos zonos. Jų plotis nustatomas priklausomai nuo kelio reikšmės į abi puses nuo kelio briaunų: magistralinių kelių – 70 , krašto kelių – 50,
rajoninių kelių – 20, vietinės reikšmės kelių – 10 metrų;
– geležinkelio kelių ir jų įrenginių sanitarinės apsaugos zonų plotis nustatomos 20
–70 m nuo kraštinių bėgių;
– aukštos įtampos elektros tiekimo oro linijos, nurodant jų apsaugos zonos plotį
(priklausomai nuo linijos įtampos) – 10 – 40 m nuo kraštinių laidų;
– magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai bei jų įrenginiai, nurodant apsaugos zonų
plotį, – (po 25-50 m nuo tiesinių ir po 100 m nuo įrenginių;
– gamybinių ir komunalinių objektų (pramonės įmonės, vandens valymo įrenginiai,
gyvulininkystės įmonės, gyvulių užkasimo vietos, automobilių techninio aptarnavimo
įmonės, kapinės ir kt.) sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, nurodant jų sanitarinės
apsaugos zonas. Zonų plotis priklauso nuo įmonės kenksmingumo klasės, valymo įrenginių
našumo, gyvulininkystės įmonių dydžio ir gali būti nuo 50 iki 1500 m;
– nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos nuo fizinio poveikio
nustatomos nuo tų vertybių teritorijų ribų 20 –50 m pločio, vizualinės apsaugos zonos
– 500 – 2000 m pločio;
– požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos zonoms nustatomos trys
sanitarinės juostos: 1 –oji – griežto režimo – 15 – 100 m, 2-oji mikrobinės taršos apribojimo – 500 m spinduliu arba pagal mikrobinės taršos duomenis, 3 – oji – cheminės taršos
apribojimo – iki 3 km atstumu nuo vandenviečių;
– paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos nustatomos: prie Nemuno, Neries bei
didesnių kaip 200 ha ežerų ir tvenkinių – 500 m; prie ilgesnių kaip 50 km upių ir 200 – 10
ha ežerų ir tvenkinių – 200 m; prie 50 km ir trumpesnių upių ir mažesnių kaip 10 ir ne
kaip didesnių 0,5 ha ežerų ir tvenkinių, taip pat dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens
telkinių didesnių kaip 2 ha – 100 m;
– pakrančių apsaugos juostos nustatomos priklausomai nuo upių ilgio ir nuo pakrantės
šlaito polinkio kampo – 5 – 25 m, gyvenamosiose vietovėse šių juostų plotis dvigubinamas, o pramonės teritorijose – didinamas tris kartus;
– naudingųjų iškasenų telkiniai (pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis apie
išžvalgytas teritorijas);
– žemės plotai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai (nusausinta ir drėkinama žemė);
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– intensyvaus karsto zonos;
– saugotini miškai;
– pelkės (aukštapelkės, tarpinio tipo pelkės, taip pat žemapelkės, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnis storesnis kaip l m) ir šaltinynai;
– natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos;
– akmenynai;
– rekreacinės teritorijos;
– nacionalinių ir regioninių parkų ribos bei jų tvarkymo apsaugos zonų ribos;
– draustinių ribos ir jų paskirtis (pavadinimas);
– rezervatai ir jų apsaugos zonos;
– kurortų apsaugos zonos;
– gamtos paminklų apsaugos zonos – 5 – 25 m;
– kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos;
– pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų
sanitarinės apsaugos zonos – 100 – 500 m;
– valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos – 2,5 –20 m;
– krašto apsaugos objektų įtakos zonos – 5 m atstumu nuo teritorijos ribos;
– kiti statiniai ir objektai, turintys nustatytas apsaugos zonas (hidrometeorologijos
stotys, valstybinio geodezinio pagrindo punktai, kuro tiekimo bazės, degalinės ir kt.).
Lietuvos Respublikos žemės įstatymu žemės ūkio paskirties žemės sklypams nustatomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 1) ariamoji žemė, kurios dirvožemio
našumas didesnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai
nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir nepablogėtų dirvožemio savybės; 2) žemės
ūkio naudmenos, kurių dirvožemis yra veikiamas vėjo ir vandens erozijos, turi būti naudojamos taikant antierozinių priemonių kompleksą; 3) žemės naudmenų plotai, kuriuos
sudaro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir ekologiškai vertingi miškai
bei medžių ir krūmų želdiniai, taip pat pelkės, akmenynai, natūralios pievos ir ganyklos, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, turi būti naudojami atsižvelgiant į
kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

16.7. Žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėvaldų formavimas
Žemėtvarkos metu sudaromos, tvarkomos, keičiamos žemės ūkio ir ne žemės ūkio
paskirties žemėvaldos bei jų ribos. Naujos žemėvaldos sudaromos stambinant ar smulkinant ūkius bei iš esmės pertvarkant kelių tarpusavyje susijusių ūkių žemėvaldas. Ribos
tvarkomos ir keičiamos tarp gretimų ūkių arba kitų žemės naudotojų, perduodant atskirus žemės sklypus. Vykdant žemės reformą, pertvarkomi žemės nuosavybės santykiai ir
fizinių bei juridinių asmenų žemėvaldos. Tai atliekama esamiems žemės naudotojams arba
pareiškusiems norą įstatymų nustatyta tvarka įsigyti žemės ar ja naudotis. Rengiami žemės
reformos žemėtvarkos projektai pertvarkomoms buvusių žemės ūkio įmonių teritorijoms
su greta esančiais arba įsiterpusiais miškų urėdijų ir kitų žemės naudotojų sklypais. Žemės
reformos projekte žemės perskirstymo klausimai sprendžiami kompleksiškai, atsižvelgiant
į kitų naudotojų interesus. Sudaryto projekto pagrindu formuojamos privatinės ir
valstybinės nuosavybės žemėvaldos. Įgyvendinus žemės reformos žemėtvarkos projektą,
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kiti žemės naudojimo pakeitimai gali būti atliekami rengiant žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo, žemės konsolidacijos projektus.
Sudarant ne žemės ūkio paskirties žemėvaldas, svarbiausias uždavinys yra nustatyti
tinkamą sklypų dydį ir juos išdėstyti kitų žemėvaldų bei žemės naudmenų atžvilgiu. Šių
žemėvaldų teritorija planuojama pagal statomų objektų techninius projektus arba bendruosius planus. Ne žemės ūkio paskirčiai žemė suteikiama (arba priskiriama prie esamų
žemėvaldų) valstybinių įstaigų sprendiniais, potvarkiais arba nutarimais, ją paimant iš kitų
naudotojų. Todėl šie projektai dar vadinami žemės skyrimo projektais.
Rengiant žemėtvarkos projektus reikia laikytis įstatymų, užtikrinti sąlygas efektyviai
ir racionaliai naudoti žemę. Projektuojant išlaikyti teritorijos panaudojimo žemės ūkiui
prioritetą. Siekti, kad žemės ir kitų gamtinių išteklių naudojimas būtų ekonomiškas ir taupus. Atsižvelgiant į tai žemėvaldas formuoti taip, kad atitiktų visus reikalavimus.

16.7.1. Žemėvaldos samprata ir jos pagrindinės savybės
Žemėvalda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla
susieti žemės sklypai, priklausantys tam pačiam savininkui – žemės valdytojui. Žemės
valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis asmuo, įstatymų, kitų teisės
aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis
subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota
patikėjimo teise. Žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis
asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių
ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu.
Žemėvalda, kaip teritorija žemės ūkiui, gali būti labai įvairi savo savybėmis
– erdvinėmis, gamtinėmis, gamybinėmis, ekonominėmis, istorinėmis. Žemėvaldas charakterizuoja: žemės nuosavybės forma, tikslinė paskirtis, žemėvaldos dydis (bendras
plotas, žemės ūkio naudmenų plotas, ariamosios žemės ir kitų naudmenų plotai). Svarbios žemėvaldos savybės yra sklypo vieta, sklypų skaičius, konfigūracija, sklypo ribų
išsidėstymas, naudmenų struktūra ir jų būklė, dirvožemio savybės, vietovės reljefas,
hidrografinės ir hidrologinės sąlygos , kelių tinklas, melioracijos įrenginiai, natūralioji
augalija, vietinės naudingosios iškasenos.
Kai žemėvalda naudojama intensyviai žemės ūkio gamybai, svarbus veiksnys,
sąlygojantis žemės ūkio produktų gamybos apimtį ir savikainą, yra žemėvaldos pastovumas. Nuo jo priklauso žemės ūkio gamybos organizavimas, kapitaliniai įdėjimai, gamybos
išsidėstymas teritorijoje. Žemėvaldų pastovumas – tai objektyviai sąlygojamas žemėvaldos
ploto išsaugojimas ilgam laikotarpiui nekeičiant ribų. Žemės reformos metu ši savybė yra
pažeidžiama, nes formuojamos naujos valstybinės ir privatinės žemėvaldos.
Žemės ūkio paskirties žemėvaldoms dažnai naudojamas racionalios žemėvaldos
terminas. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas apibrėžia: racionali ūkio žemėvalda
– žemėvalda, kurios teritorinės formos ir vidaus struktūra sudaro palankias sąlygas
ekonomiškai veiksmingai ir tausojančiai žemės ūkio veiklai. Lietuvos Respublikos žemės
ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinajame įstatyme (2003 m. sausio 28 d.) racionali ūkio
žemėvalda – tai privačios nuosavybės teise vieno ūkio valdomas žemės plotas, kurio dydis ir atskirų teritorijos dalių išsidėstymas kelių ir ūkio centro atžvilgiu sudaro palankias
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sąlygas efektyviai ūkio veiklai plėtoti, taikant pažangias gamybos technologijas ir laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų. Rekomenduojamą racionalų žemės ūkio žemėvaldos
dydį skirtingos specializacijos ūkiams nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Racionalus
žemės naudojimas įmanomas esant pastoviai žemėvaldai.
Formuojamos žemėvaldos turi būti kompaktiškos, tai yra neištęstos. Patogi žemėvaldos
forma yra kvadratas, tačiau dažniausiai suformuojami šiek tiek ištęsto stačiakampio formos sklypai, kai sklypo pločio ir ilgio santykis 1:3. Kompaktiška žemėvalda – tai žemės
sklypas, dėl kurio išdėstymo ir patogių vidaus kelių galima naudoti žemę su mažiausiomis
išlaidomis važinėjant nuo ūkio centro į jo aptarnaujamus laukus.
Formuojant žemėvaldas svarbu įvertinti teigiamas ir neigiamas žemės sklypo savybes.
Dažniausiai pasitaikantys žemėvaldų trūkumai: 1) neracionalus žemėvaldos plotas, 2)
rėžiuotumas (kai žemėvaldą sudaro keli sklypai), 3) nepatogi konfigūracija, 4) žemėvaldos
ištęstumas, 5) privažiavimo kelių nebuvimas arba bloga jų būklė, 6) nepatogi padėtis
gyvenvietės atžvilgiu, 7) didelė žemės naudmenų sąskaida, 8) neracionali žemės ūkio
naudmenų struktūra, 9) sudėtingas reljefas, didelė dirvožemio įvairovė, mažas dirvų derlingumas, nepalankios hidrografinės ir hidrologinės sąlygos, dirvų jautrumas erozijai ir kt.

16.7.2. Pagrindinių Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės
naudotojų grupių apibūdinimas
1991 m. pradėta žemės reforma pakeitė teisinius žemės naudojimo pagrindus ir ekonomines ūkininkavimo sąlygas. Per trumpą laiką buvo suardyti susiklostę žemės santykiai
svarbiausiuose žemės ūkio paskirties žemės naudojimo objektuose – kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose. 1990 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo 877 kolūkiai, kurių vidutinis
plotas buvo 3800 ha, ir 204 tarybiniai ūkiai, kurių ploto vidurkis – 4260 ha. Pradėjus
suteikti žemę pageidaujantiems savarankiškai ūkininkauti 1990 m. pabaigoje buvo įkurti
2283 valstiečių ūkiai, kurių vidutinis plotas – 18 ha. Nuo 1991 m. lapkričio l d. žemės ūkio
įmonėms buvo nustatytas likviduojamų žemės ūkio įmonių statusas. Jos prarado teisę naudoti žemę pagal anksčiau išduotus valstybinius žemės naudojimo teisės aktus. Pagrindinis
žemės reformos tikslas – buvusių žemės ūkio teritorijų pertvarkymas ir privatizavimas
asmenims, kuriantiems rinkos ekonomikos ir privačios veiklos iniciatyva pagrįstus ūkius.
Pagrindiniais žemės ūkio paskirties žemės naudotojais tapo ūkininkų ūkiai, asmeniniai
ūkiai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų) ir žemės ūkio įmonės. Šiuo metu išskiriamos šešios
žemės ūkio paskirties žemės naudotojų grupės:
1. Ūkininkų ūkiai. Pagal Ūkininko ūkio įstatymą , ūkininkas yra fizinis asmuo,
besiverčiantis žemės ūkio veikla savo vardu įregistruotame ir atstovaujamame ūkyje.
Ūkis – tai privati arba išsinuomota nustatyto dydžio žemės valda kartu su joje esančiais
sklypo priklausiniais ir neatskiriamai susijusiu nekilnojamuoju turtu: gyvenamuoju namu,
ūkiniais pastatais , kiemu, kitais statiniais ir įrenginiais. Ūkininko namų valda kartu su
kiemu, statiniais ir įrenginiais dar vadinama ūkininko sodyba. Savarankiškai naudojamoje
(neišnuomotoje kitiems asmenims) ūkininko žemėvaldoje turi būti ne mažiau kaip 1ha
žemės ūkio naudmenų, arba per metus iš žemės ūkio veiklos ūkio pajamos turi sudaryti
ne mažiau kaip 40 minimalių gyvenimo lygių. Ūkio pajamos iš žemės ūkio veiklos turi
sudaryti ne mažiau kaip 50 proc., o kai ūkis verčiasi dar ir agroturizmu arba amatais – ne
mažiau kaip 25 proc. visų per metus gautų verslo pajamų. Asmenys gali įsigyti tiek žemės,
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kad bendras vienam asmeniui priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio
paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip 500 ha. Tačiau nuomojamos valstybinės ar
privačios žemės plotas neribojamas. Ūkininko ūkis registruojamas apskrities viršininko
administracijos padalinyje – rajono žemės ūkio skyriuje. Ūkio turtas, be žemės, dar yra
miškai, vidaus vandenys ir kitas nekilnojamasis turtas. Jis valdomas jo šeimos ir ūkio
narių bendrosios nuosavybės teise pagal įstatymą arba sutartį. Savo žemėje ūkininkas turi
teisę statyti vieną gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus arba (kai pastatai sudaro vieningą
kompleksą) – ūkininko sodybą.
2. Žemės ūkio įmonės. Tai visų rūšių įmonės, nurodytos Įmonių įstatyme ir įregistruotos
Lietuvos Respublikos įmonių registre: valstybinės įmonės, akcinės bendrovės, ūkinės bendrijos, individualios (personalinės) įmonės ir kt. Jų pagrindinė veikla yra prekinės žemės
ūkio produkcijos gamyba ir paslaugos žemės ūkiui, kurios šiai veiklai naudoja žemės ūkio
naudmenas. Jos gali būti išlaikomos iš valstybės biudžeto arba ūkininkaujančios kaip
privačios įmonės. Iš valstybės biudžeto išlaikomos įmonės – tai aukštųjų ir kitų žemės ūkio
mokyklų ūkiai, veislių tyrimo stočių, bandymo stočių ir mokslo tiriamųjų institutų ūkiai.
Šie ūkiai naudoja tik valstybinę žemę pagal panaudos sutartis. Žemės ūkio įmonės, kaip
juridiniai asmenys, jeigu iš žemės ūkio veiklos gauna daugiau kaip 50 proc. pajamų per
metus, turi lengvatines sąlygas gauti valstybės paramą bei įsigyti nuosavybėn valstybinę
žemę ir savo naudojamą privačią žemę. Savo naudojamoje žemėje žemės ūkio įmonės turi
teisę statydintis ūkinius pastatus ir įrenginius, kurie reikalingi žemės ūkio veiklai.
3. Asmeninio ūkio žemėvalda. Pagal teisinę padėtį – tai tipinis šeimos ūkis, kuris egzistuoja daugelyje Europos Sąjungos (ES) valstybių. Lietuvoje – tai žemė kaimo vietovėje,
suteikta fiziniams asmenims apsirūpinti žemės ūkio produkcija savo šeimos poreikiams.
Šie plotai juridiškai įteisinti jų naudotojams pagal 1990 m. liepos 26 d. nutarimą „Dėl
kaimo gyventojų sodybinių sklypų išplėtimo“. Iki 1994 m. liepos 1 d. kaimo apylinkių
tarybos galėjo suteikti pagal teisės aktus asmeninio ūkio žemę. Kaime gyvenančios šeimos
turėjo teisę gauti iki 0,30 ha žemės ūkio naudmenų, o jeigu šių šeimų nariai dirbo žemės
ūkyje ar jį aptarnaujančiose įstaigose ir įmonėse – iki 2 – 3 ha žemės ūkio naudmenų. Šią
žemę jos naudotojai gali įsigyti privačion nuosavybėn arba nuomoti iš valstybės. Privatizuota asmeninio ūkio žemė laikoma ūkininkavimui įsigyta žemės ūkio paskirties žeme.
Suteikta žemė įforminama juridiškai, paženklinama vietovėje, parengus paženklinimo aktą
ir sklypo planą. Savo žemėje asmeninio ūkio žemės naudotojai gali statytis gyvenamąjį
namą (vietoj seno namo) ir reikiamus ūkinius pastatus (miesteliuose šių pastatų vietą suderinus su savivaldybės architektu).
4. Tarnybinės žemės dalos. Tai žemės sklypai, kurie suteikiami asmenims, dirbantiems tam tikrose valstybinėse įmonėse ir organizacijose. Jų sąrašą ir žemės suteikimo
tvarką nustato Vyriausybė. Teisę į tarnybinės žemės dalas turi kaimo vietovėje esančių
miškų urėdijų, nacionalinių parkų, geležinkelio, autotransporto įmonių darbuotojai,
neturintys privačios žemės ūkio paskirties žemės arba asmeninio ūkio žemės, arba jos
turintys mažiau, nei nustatytas maksimalus tarnybinės žemės dalos dydis. Suteikiamas
toks žemės plotas: iki 3 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai, asmenims gyvenantiems
kaimo vietovėje; iki 2 ha – gyvenantiems miestuose ir turintiems ūkinių pastatų gyvuliams
laikyti; iki 0,5 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai – kitiems asmenims. Tarnybinių
žemės dalų privatizuoti neleidžiama.

153

5. Sodininkystės bendrijų žemė. Tai žemė suteikta iki 1991 m. Žemės reformos
įstatymo įsigaliojimo, sodininkų bendrijoms naudotis. Šių bendrijų veiklą reglamentuoja
Civilinis kodeksas ir Sodininkų bendrijų įstatymas. Sodininkas – fizinis asmuo, bendrijos narys, jos sodo teritorijoje gavęs žemės sklypą sodui įveisti ir užsiimantis mėgėjiška
sodininkyste. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendromis
lėšomis ar jėgomis pastatyti, įrengti ar įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (vandens telkiniai, miškai,
poilsio aikštelės, tvoros, vartai ir kt.); bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų tinklai ir pan., keliai, melioracijos įrenginiai ir
kt. Sodininkų bendrijų nariai jiems skirtuose naudotis sodo sklypeliuose (po 0,04 – 0,12
ha) gali sodinti sodą ir statytis sodo namelį. Sodininkai savo naudojamus žemės sklypus
gali pirkti iš valstybės arba išsinuomoti . Sodininkų bendrijos gali pirkti iš valstybės arba
išsinuomoti tik bendrojo naudojimo žemę.
6. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, žemės ūkio veiklai nuomojantys privačią arba
valstybinę žemę, taip pat piliečiai, neįteisinę savo privačios žemės ūkininko ūkiu. Žemės
nuomos sutartyse šie asmenys įsipareigoja laikytis nustatytos žemės naudojimo ir apsaugos
tvarkos. Jie neturi teisės savo naudojamoje žemėje statydintis kapitalinių pastatų (išskyrus
atvejus, kai keičiama pagrindinė tikslinė privačios žemės naudojimo paskirtis). Privačios
žemės naudojimo sąlygos nurodomos nuosavybės teisės dokumentuose, o išsinuomotos
– žemės nuomos sutartyse.

16.7.3. Reikalavimai formuojant žemės ūkio paskirties žemėvaldas
Rengiant žemėtvarkos projektus, žemėvaldos turi būti formuojamos, taip, kad būtų
sudarytos tinkamos sąlygos racionaliai naudoti žemę, nebūtų pabloginama kitų naudotojų
veikla ir ekologinės sąlygos. Svarbus uždavinys – privatizuojant žemę suformuoti naujus ūkinius darinius, užtikrinančius efektyvesnę gamybą. Žemės ūkio verslui skirtas
žemėvaldas reikia vertinti pagal perspektyvaus prekinio ūkio racionalius parametrus:
žemės plotą (žemėvaldos dydį), žemėvaldos išsidėstymą gyvenviečių ir ūkinio centro
atžvilgiu, žemės sklypo ribų patogumą.
1. Žemėvaldos dydis. Kai galima planuoti įvairaus dydžio žemėvaldas, reikia vadovautis metodinėmis rekomendacijomis optimaliam (ekonomiškai efektyviam) žemėvaldos
plotui arba žemės ūkio naudmenų ploto ir ūkio gamybinių pajėgumo balansu. Priklausomai
nuo specializacijos, ūkių dydis derlingose Vidurio Lietuvos žemėse gali būti ne mažesnis
kaip 20 – 50 ha, kitose žemėse – ne mažesnis kaip 50 – 80 ha žemės ūkio naudmenų.
Ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje esamą (projektuojamą) gamybinį pajėgumą
sudaro: pastatai gyvuliams laikyti, dirbtuvės, sandėliai, gyvulių skaičius, žemės ūkio technikos kiekis, darbuotojų skaičius. Tik turint reikiamą žemės ūkio naudmenų plotą, bus racionaliai naudojamas gamybinis pajėgumas. Pavyzdžiui, specializuotuose kiaulių auginimo ūkiuose ūkio dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 ha žemės ūkio naudmenų; mišrios
gyvulininkystės – augalininkystės specializacijos ūkiuose – 40 ha žemės ūkio naudmenų.
1991 m. Žemės reformos įstatymas nenustatė privataus ūkio statuso, neapibrėžė sąlygų,
reglamentuojančių jo dydį ar specializaciją. Todėl ūkiu buvo laikomas bet koks žemės
ūkio paskirties žemės sklypas nepriklausomai nuo to, kur gyvena jos savininkas, ar jis turi
sodybą, ar laiko gyvulius. Šiuo metu ribojamas maksimalus ūkio plotas – fizinis asmuo,
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įregistravęs ūkininko ūkį arba turintis kvalifikacinį pasirengimo ūkininkauti pažymėjimą,
gali turėti nuosavybėje ne didesnį kaip 500 ha žemės ūkio naudmenų plotą. Iš valstybės ir
kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti ne didesnis kaip 500 ha. Tai
netaikoma, kai žemė įgyjama paveldėjimo ir nuosavybės teisės atkūrimo būdais.
2. Ūkio žemėvaldos vidaus struktūra. Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio įmonių
žemėvaldoms projektuojama jų vidaus struktūra. Ją sudaro ūkinių centrų ir kelių tinklo
išdėstymas. Šie statiniai turi būti planuojami kiek galint daugiau panaudojant esamus
pastatus ir įrenginius. Gamybinius objektus reikia išdėstyti arti juos aptarnaujančių žmonių
gyvenamosios vietos, prie gerų kelių ir žemėvaldos centre, taip sumažinant vidutinius atstumus į laukus. Pertvarkant esamus ir numatant naujus kelius, jie projektuojami taip, kad
keliai jungtų ūkinius centrus su juos aptarnaujančiomis sodybomis, su valstybiniais keliais,
kitais gamybiniais objektais ir laukais. Kai žemėvaldą sudaro keli žemės sklypai, juos su
pagrindiniu masyvu ir ūkiniu centru turi jungti geri keliai.
3. Žemėvaldos kompaktiškumas. Žemės ūkio paskirties žemėvalda turi sudaryti
vientisą ir patogų naudotis plotą. Atskirai nuo pagrindinio ploto gali būti sodyba (miestelyje ar užstatytoje kaimo teritorijoje), žemės sklypai su ūkiniais pastatais, miškas, pieva.
Kai didelę žemėvaldą suskaido dirbtinės kliūtys (valstybiniai keliai, geležinkelis, ežerai,
pelkės ir kt.), numatomos ją nuolat naudoti sąlygos, kartu planuojant žemėvaldos struktūrą,
kelių tinklą. Kai žemės sklypas formuojamas ariamojoje žemėje ar sėtinėse pievose, jo
pločio ir ilgio santykis turi būti ne didesnio kaip iki 1: 3. Žemėtvarkos veiksmai turi pagerinti sklypų konfigūraciją bei suprojektuoti stambesnius žemės sklypus. Šie žemėvaldų
parametrų pakeitimai daro įtaką transporto išlaidoms.
4. Žemės sklypų ribos. Jos turi būti sutapdintos su natūraliais kontūrais (upių, ežerų
ir tvenkinių krantais, upeliais, miškų ribomis) arba dirbtiniais objektais (keliais, grioviais,
medžių eilėmis, gyvatvorėmis, tvoromis, senomis ežiomis, tvenkinių, kanalų, parkų, kapinių,
statinių ribomis). Kalvotoje vietovėje jos suderinamos su reljefo formomis, nesuskaidant
žemės ūkio naudmenų kontūrų. Nesant natūralių ir dirbtinių objektų, sklypų ribos projektuojamos tiesiomis linijomis taip, kad sudarytų taisyklingų ribų dirbamosios žemės sklypus.
Tarp formuojamų žemėvaldų neturi likti nepatogių naudoti įsiterpusių žemės sklypų, kuriuos
naudoti kitiems žemės naudotojams ekonomiškai neefektyvu.

16.7.4. Ne žemės ūkio paskirties žemėvaldos ir jų formavimo ypatumai
Ne žemės ūkio paskirties žemę sudaro žemės sklypai, kuriuose pastatyti valstybinės
nuosavybės objektai, taip pat žemės plotai, kuriuos užima fiziniams ir juridiniams asmenims privatinės nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai bei įrenginiai. Vystantis
šalies ūkiui, nuolat tenka suteikti žemę ne žemės ūkio paskirčiai. Tai žemė, kurios reikia
miestams plėsti, pramonės, energetikos, transporto ir kitiems objektams statyti, taip pat
krašto apsaugai, mokslo ir mokymo reikmėms, naudingoms iškasenoms eksploatuoti. Taip
pat tai žemė, kuri skiriama saugomoms teritorijoms, kuriose draudžiama ūkinė veikla,
archeologijos paminklams, neveikiančioms bei esamoms kapinėms. Kitai , ne žemės
ūkio paskirčiai yra naudojama laisva valstybinė žemė, visuomenės poreikiams paimta
iš savininkų ir naudotojų žemė, taip pat privati žemė. Šiems tikslams pagal galimybes
turi būti skiriama ir naudojama ne žemės ūkio paskirties arba blogesnės kokybės žemė.
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Skiriant ne žemės ūkio paskirčiai žemės ūkio naudmenas, privaloma išsaugoti derlingąjį
dirvožemio sluoksnį, vykdyti aplinkosaugos reikalavimus.
Žemės pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir dydžius nustato ir keičia Vyriausybė
arba suderinus su Vyriausybe – apskrities viršininkas. Ribos, specialios naudojimo sąlygos,
servitutai bei apsaugos priemonės nustatomos suderintuose ir patvirtintuose žemėtvarkos,
miškotvarkos ir vandentvarkos projektuose – specialiuosiuose ir detaliuosiuose teritorijų
planavimo dokumentuose. Tam tikri ne žemės ūkio paskirties žemės naudojimo reikalavimai suformuluoti šios žemės naudotojų žinybiniuose teisės aktuose ( taisyklėse, standartuose, instrukcijose ir pan.).
Suteikiant žemę valstybės reikmėms iš valstybinio žemės fondo, rengiami žemės
paėmimo visuomenės poreikiams projektai. Kai žemė valstybės reikmėms suteikiama
paimant ją iš žemės savininkų, valstybinės žemės naudotojų ar nuomininkų, rengiami
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Projektai rengiami pagal Žemės ūkio
ministerijos patvirtintą metodiką, vadovaujamasi nustatyta tvarka patvirtintais objektų
statybos projektais arba techniniais bei ekonominiais pagrindimais.
Ne žemės ūkio paskirties žemėvaldoms formuoti keliami tokie reikalavimai:
1. Sklypo plotas, konfigūracija, sanitarinės, apsauginės ir gamtinės sąlygos turi
atitikti paskirtį, kuriai jis skiriamas. Pramonės įmonėms skiriamų sklypų teritorija
turi būti pakankamo dydžio pastatams, įrenginiams bei komunikacijoms išdėstyti
ir užtikrinti normalias sąlygas įmonei funkcionuoti. Suteikiamų sklypų plotas ir
vieta nu-statomi pagal parengtus objektų statybos projektus arba su Valstybiniu
žemėtvarkos institutu suderintas projektavimo užduotis bei prie jų pridedamas
sklypų užstatymo schemas (bendruosius planus). Žemėvaldų plotas negali būti
didinamas pridedant riboto ūkinio naudojimo žemės plotus.
2. Sudarant žemėvaldas turi būti atsižvelgiama į gretimų žemės naudotojų interesus. Naujos žemėvaldos turi nepažeisti racionalios žemės naudmenų struktūros
gretimose teritorijose.
3. Formuojant žemėvaldas turi būti laikomasi žemės naudojimo žemės ūkio
paskirčiai pirmumo principo: plotai, tinkami priskirti žemės ūkio naudmenoms
arba kitaip panaudoti žemės ūkyje, privalo būti suteikiami privatiems ūkiams ir
žemės ūkio įmonėms.
4. Ne žemės ūkio paskirties sklypų ribos projektuojamos taip, kad jos kiek įmanoma
sutaptų su stabiliais kraštovaizdžio objektais ir netrukdytų dirbti žemės, atlikti kitų
žemės ūkio darbų.

16.8. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo sistema
Žemėtvarka tyrinėja žemės, kaip svarbiausios gamybos priemonės, funkcionavimo
dėsningumus, jos paskirstymo būdus įvairioms ūkio šakoms, tačiau visų pirma – žemės
ūkiui bei žemės santykių reguliavimą. Žemėtvarka apima įvairias mokslo šakas (remiasi teisės pagrindais, žemės ūkio ekonomika, visuomenės mokslais, techniniais mokslais
(fizika, matematika, geodezija), žemės ūkio mokslais. Mokslinė disciplina žemėtvarka
tyrinėja žemėtvarkos schemų, projektų sudarymo užduotis, turinį, metodiką, ekonominį
bei ekologinį pagrindimą, užtikrinantį racionalų ir efektyvų žemės naudojimą ir apsaugą.
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16.8.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas apie
dokumentų rengimo tvarką
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, priimtas 1995 m. gruodžio
12 d., nauja redakcija – 2004 m. sausio 15 d., reglamentuoja valstybės teritorijų planavimą,
taip pat fizinių, juridinių asmenų ir valstybės institucijų tarpusavio santykius šiame procese. Teritorijų planavimo metu numatomos ir teisiškai įforminamos priemonės ir sąlygos,
leidžiančios pakeisti kraštovaizdį, infrastruktūrą ir žemės naudotojų veiklą. Žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimo sistema privalo atitikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo sistemą. Taigi teritorijų planavimo dokumentai rengiami tokia tvarka: skiriami bendrasis, specialusis ir detalusis planavimas. Teritorijų planavimo
dokumentai – tai šio įstatymo nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti dokumentai (planai,
projektai, schemos), kuriuose raštu ir grafiškai (ant kartografinio pagrindo) užfiksuotos
žinios apie teritorijas, žemės sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo ir plėtojimo reikmes,
sąlygas bei tvarką. Dokumentai rengiami tokia tvarka:
Pirmiausia parengiami bendrieji planai Lietuvos Respublikos teritorijai, apskritims,
rajonams, savivaldybėms arba jų dalims (miestams ir miesteliams). Rengiant kiekvieną
bendrąjį planą mažesnei teritorijai, būtina vadovautis aukštesnio lygio (didesnės teritorijos) planu. Bendrieji planai – tai dokumentai, nustatantys pagrindines žemės naudojimo,
pramonės ir miestų plėtros, transporto, žemės gelmių naudojimo kryptis. Juos tvirtina
valstybės valdymo institucijos, priimdamos sprendimus finansuoti vieną ar kitą veiklos
sritį arba nustatyti jų veiklos pirmenybę norminiais dokumentais.
Bendrųjų planų sprendiniai detalizuojami rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
Specialieji planai sudaromi konkrečių objektų tvarkymo kryptims nustatyti. Šie objektai – tai žemės fondas, įskaitant miško žemę ir vandens išteklius, taip pat ryšių , elektros
linijų, kelių ir kiti infrastruktūros objektai. Tai objektai, susiję socialine, kultūrine, ūkine
veikla planuojamoje teritorijoje, bei saugomos teritorijos, jų sistemos. Specialiojo planavimo dokumentai gali būti žemėtvarkos projektai ir schemos, miškotvarkos projektai,
vandentvarkos projektai, rezervatų bei draustinių planai, nacionalinių ir regioninių parkų
planavimo schemos, saugomų kraštovaizdžių, gamtos ir kultūros paminklų apsaugos projektai; ryšių, energetikos, susisiekimo ir kt. infrastruktūros objektų išdėstymo schemos ir
projektai; kurortų, vandenviečių ir kt. objektų sanitarinių apsaugos zonų projektai.
Specialiojo planavimo procesą sudaro: 1) tyrimai, analizė, prognozė, inventorizacija; 2)
sprendinių parengimas, derinimas ir tvirtinimas, viešas svarstymas, poveikio vertinimas.
Detalieji planai rengiami norint suformuoti konkrečius žemės sklypus statyboms,
gauti leidimus naudoti vandens išteklius ar žemės gelmes, pakeisti žemės sklypų plotą,
ribas, žemės naudmenų sudėtį, keisti žemės bei statinių naudojimo ar teritorijos užstatymo
pobūdį. Detaliojo teritorijų planavimo objektai: 1) miestų, miestelių teritorijų dalys; 2)
kaimų teritorijos; 3) žemės sklypas ir sklypų grupės,
Detalieji planai yra teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose yra nustatytos žemės
sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas, teritorijos naudojimo būdo ir
pobūdžio ir veiklos joje plėtojimo reikalavimų ir apribojimų visuma, privaloma rengiant
statinių statybos ir kitos veiklos projektus.
Kaimų teritorijose ir žemės ūkio paskirties žemėje, kai žemės sklypai padalijami,
atidalijami ar sujungiami, kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas arba
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kai žemės sklypai formuojami prie naudojamų statinių, vietoj detaliųjų planų rengiami
žemėvaldų planai (projektai) Žemės įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymų nustatyta tvarka. Žemės reformos metu formuojant natūra grąžinamus bei namų valdų žemės
sklypus, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo
teritorijų planavimo dokumentams.

16.8.2. Žemėtvarkos dokumentų sistema
Žemėtvarkos dokumentai – tai techniškai, ekonomiškai ir juridiškai pagrįsti bei
grafiškai apiforminti dokumentai valstybės ūkio srities ir pirmiausia – žemės ūkio tam tikriems žemėtvarkos klausimams spręsti. Žemėtvarkos turinį sudaro numatomi perspektyvai
žemės naudojimo pakeitimai, teritorijos sutvarkymas, šių pakeitimų pagrindimas ekonominiais ir techniniais skaičiavimais. Tai ekonomiškai efektyvūs žemėvaldų plotai ir ribos,
žemės ūkio naudmenų plotai, taip pat keliai, grioviai ir kt. Šie elementai grafiškai atvaizduojami planuose, projektuose ir pagrindžiami skaičiavimais. Žemėtvarkos dokumentai yra
progresyvios technologijos ir teritorijos gamybai sutvarkymo pagrindas. Žemėtvarka yra
priemonė, periodiškai pasikartojanti vis kitame lygyje, atitinkančiame naujus žemės ūkio
uždavinius ir naujas sąlygas.
Lyginant su kitų rūšių projektais, žemėtvarkos projektai pasižymi tokiais ypatumais:
• Žemėtvarka yra valstybinė priemonė ir projektuose išreiškiami valstybės bei
privačių žemės valdytojų interesai. Žemės savininkai, kaip Lietuvos piliečiai yra pavaldūs
valstybei ir jos institucijoms. Valstybė tvarko savo teritoriją taip, kaip yra naudingiausia
visuomenei. Taigi jai priklauso išimtinės valstybinės žemės nuosavybės teisės prioritetas.
• Žemėtvarkos dokumentai yra rengiami pagal principą – nuo visumos (bendro) prie
atskiro (dalinio). Tai reiškia, kad pirmiausia išsprendžiami bendrieji, esminiai žemėtvarkos
klausimai stambesnėje teritorijoje, o po to detalizuojami mažesnėms teritorijoms ir konkretiems objektams. Tokią sistemą lemia tai, kad visos žemėvaldos yra tarpusavyje teritoriškai
susijusios, kaip vieningo komplekso dalys. Todėl pirmiausia yra rengiamos visos valstybės
teritorijos žemėtvarkos schemos, po to žemesnio lygmens – apskrities teritorijos, rajono
(savivaldybės), jo dalies ar kadastro teritorijos. Remiantis parengtomis schemomis sudaromi valstybinės žemėtvarkos projektai. Nustatyta tvarka suderinti ir patvirtinti projektai
su atitinkamomis institucijomis, t.y., juridiškai apiforminti ir pažymėti vietovėje, daugeliui metų nustato teisę ir žemės naudojimo tvarką. Įgyvendinus žemėtvarkos ir kitų sričių
projektus, daromas poveikis dirvos derlingumui, mikroklimatui, ekologinei sistemai, be to
keičiamas kraštovaizdis, stengiantis išsaugoti gamtą .
Žemėtvarkos projekto sudėtinės dalys.
Žemėtvarka yra procesas, kuriame vienu metu sprendžiami teisiniai, ekonominiai ir
techniniai uždaviniai. Valstybė įstatymais reguliuoja žemės valdytojų teises ir pareigas
žemės sklypų atžvilgiu. Tai daro įtaką konkretiems socialiniams-ekonominiams santykiams, naudojant žemę kaip ūkininkavimo objektą ir sąlygą. Žemėtvarka yra tiesiogiai susijusi su gamybinių santykių vystymusi – čia jos ekonominė esmė. Teisinė – žemėtvarkos
metu nustatoma teisė į tam tikrus žemės sklypus bei fiksuojamos žemėvaldų ribos. Šių ribų
nužymėjimai vietovėje atliekami techniniais (geodeziniais) veiksmais.
Žemėtvarkos dokumentai rengiami remiantis projektavimo sąlygomis ir tyrinėjimų
duomenimis.Visi žemėtvarkos dokumentai susideda iš dviejų dalių: grafinės ir tekstinės.
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Grafinė dalis – tai brėžiniai, planai, žemėlapiai, schemos, kartogramos ir kt. Ji yra apiforminama pagal sutartinius ženklus. Kiekvienas projekto elementas užrašų nustatytais
šriftais, linijų bei sutartinių spalvų pagalba turi būti aiškiai pavaizduotas ir lengvai skaitomas. Šiuo metu naudojami nauji kartografavimo metodai, kuriais sudaromi skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai. Tekstinę dalį sudaro aiškinamasis raštas, ekonominio ir
ekologinio pagrindimo medžiaga, projekto svarstymo ir tvirtinimo dokumentai, teisinio
pagrindimo medžiaga. Detalūs agroekonominiai, inžineriniai-ekonominiai finansiniai
skaičiavimai kartu su grafine dalimi sudaro projektinę-sąmatinę dokumentaciją.
Aiškinamajame rašte išdėstomas projekto turinys, esamos padėties analizė, apibendrinami projektiniai sprendiniai. Aiškinamasis raštas rašomas pagal nustatytą turinį.
Tekstinėje dalyje turi būti pateikiama papildoma medžiaga - lentelės, diagramos ir kt. Projektavimo objektai išsamiai išnagrinėjami analizuojant statistinę, žemės apskaitos, žemės
vertinimo medžiagas, atliekant būtinus tyrinėjimo darbus. Ieškant efektyviausio sprendimo sudaromi ir analizuojami keli skirtingi projekto variantai. Kadangi projektai rengiami
tam tikrai perspektyvai, tai numatant variantus naudojamasi įvairiais normatyvais – žemės
ploto, piniginių-materialinių, kuro-energetinių, gyvulių šėrimo normų ir kt. Analizuojant
keletą projekto variantų, parenkamas ekonomiškiausias. Kiekvienam būsimam žemės naudojimo pakeitimui atliekama kvalifikuota ekspertizė.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procesas.
Žemėtvarkai vykdyti ir jos galutiniams rezultatams apiforminti reikia juridinio pagrindo. Tai atitinkamų valstybinių institucijų nutarimai arba pačių suinteresuotų žemės naudotojų
prašymai, laikantis įstatymais nustatytos tvarkos. Pirmuoju atveju valstybinės žemėtvarkos
projektus užsako Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Tai įvairios žemėtvarkos
schemos, taip pat žemės reformos žemėtvarkos projektai, kurie rengiami valstybės, fizinių
ir juridinių asmenų lėšomis. Antruoju atveju – rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, suinteresuoti asmenys kreipiasi su prašymais į apskrities viršininko
administraciją arba miesto ar rajono žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypų pardavimo, dovanojimo ir nuomos žemėtvarkos projekto parengimo. Taigi žemėtvarkos projektus ir schemas
gali užsakyti suinteresuoti asmenys – apskričių viršininkai, ministerijos, savivaldybės, taip
pat žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai. Projektų rengėjai – juridiniai asmenys, kurie
pagal įstatus turi teisę rengti žemėtvarkos projektus, ir fiziniai asmenys (privatūs matininkai),
turintys išduotus kvalifikacinius leidimus dirbti žemėtvarkos darbus.
Įvairių žemėtvarkos projektų sudarymo darbai susideda iš tokių stadijų:
1. Projektavimo parengiamieji darbai. 2. Projekto rengimas, jo derinimas, svarstymas bei tvirtinimas. 3. Projekto elementų ženklinimas vietovėje. 4. Teisinis žemės
priklausomybės fiziniams ir juridiniams asmenims įforminimas.
Parengiamųjų darbų metu užvedama žemėtvarkos byla, nustatoma žemėtvarkos proceso dalyvių sudėtis. Surenkama ir išanalizuojama medžiaga, reikalinga projektui parengti, projekto elementams ženklinti vietovėje bei teisiškai įforminti. Išnagrinėjami žemės
naudotojų pageidavimai ir pasiūlymai dėl žemėtvarkos vykdymo. Surenkamos medžiagos
turinį, apimtį, detalumą lemia konkretūs žemėtvarkos uždaviniai. Lauko tyrinėjimo darbai atliekami tam, kad visi projektiniai sprendimai būtų pagrįsti. Šių darbų būtinumas ir
apimtis yra nustatomas peržiūrėjus medžiagą, pateiktą parengiamųjų darbų metu. Lauko
tyrinėjimo darbų metu nustatomi ir planuose kartografuojami objektai, kuriems pakeistas
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žemės naudojimas turėtų įtakos, koreguojama situacija. Žemės naudojimo plane nustatomi
ar patikslinami realią padėtį atitinkantys žemės kadastro rodikliai: žemės naudmenų plotai,
jų melioracinė būklė, žemės ūkio naudmenų našumo balas. Baigus lauko tyrinėjimo darbus, sudaromas žemėtvarkos tyrinėjimo aktas ir brėžinys.
Atlikus parengiamuosius darbus, sudaroma užduotis žemėtvarkos projektui. Rengiamas moksliškai pagrįstas projektas. Dauguma žemėtvarkos projektų ar schemų turi
būti pagrindžiami ekonomiškai ir ekologiškai. Pagrįsti ekonomiškai – tai reiškia, kad suplanuoti pakeitimai pagerins žemės naudojimo sąlygas, kartu bus taupomos lėšos arba
gaunamas papildomas pelnas. Pagrįsti ekologiškai – reiškia, kad, įgyvendinus projektą,
bus užtikrinta aplinkos apsauga ir pagerės ar bent nepablogės žemės savybės.
Žemėtvarkos projektai derinami Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka su valstybės
institucijomis, kurios pagal savo funkcijas turi teisę kontroliuoti, kaip naudojama žemė,
ar nustatyti tam tikras sąlygas ūkinei veiklai. Tai: 1) apskrities viršininko administracija
(jos miesto ar rajono žemėtvarkos skyrius, melioracijos skyrius, 2) savivaldybė (teritorijų
planavimo skyrius, architektūros tarnyba arba meras), 3) aplinkos ministerijos regioninis
departamentas, 4) kultūros paveldo inspekcija, 5) nacionalinio parko direkcija arba miškų
urėdija. Derinama su įvairiomis žinybomis, ministerijomis, priklausomai nuo projekto
rūšies. Pavyzdžiui, žemės reformos žemėtvarkos projektas derinamas su: savivaldybės
administracija, jei yra detalieji planai; miškų urėdija, jei yra jos žemės; valstybinio parko
direkcija, jei į teritoriją įeina; Aplinkos ministerijos regioniniu departamentu; Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentu, jei yra teritorijoje kultūros paminklų;
Geologijos tarnyba, jei yra išžvalgytų naudingųjų iškasenų; Aplinkos ministerija, jei sklypai
pajūrio juostos teritorijoje; Vidaus reikalų ministerija, jei sklypai yra pasienio zonoje.
Suderintas projektas pateikiamas viešai visuomenei svarstyti. Projektas paskelbiamas
spaudoje ir nustatomas laikas bei vieta gyventojams su juo susipažinti. Projekto (schemos)
viešojo svarstymo metu gautos raštiškos pastabos ir pasiūlymai nagrinėjami ir prireikus,
projektas ar schema patikslinami. Parengtas ir suderintas projektas pateikiamas institucijai, kuri nurodyta tvirtinti. Dažniausiai tai apskrities viršininkas arba savivaldybės administracija. Patvirtinus projektą, priimamas sprendimas dėl jo vykdymo. Vadovaujantis šiuo
sprendimu pakeičiami Nekilnojamojo turto registro įrašai: žemės sklypų priklausomybė,
plotai, naudojimo sąlygos. Išduodami leidimai statyboms ar pagrindinei tikslinei žemės
naudojimo paskirčiai pakeisti, planuojamos valstybės rėmimo priemonės, numatomos
sąlygos detaliesiems planams rengti, kontroliuojama, kaip naudojama žemė.
Patvirtinus žemėtvarkos projektą, atliekamas projekto ženklinimas vietovėje. Rengiami dokumentai žemės nuosavybei ar naudojimui įteisinti – nauji žemės sklypų planai, o
medžiaga pateikiama Nekilnojamojo turto registro įrašams patikslinti. Žemės savininkams
ir naudotojams išduodami žemėvaldos dokumentai. Sukomplektuojamos žemės tvarkymo
bylos, reikalingos paženklintiems žemės sklypams įteisinti nuosavybėn ar naudotis bei
nustatyto turinio tekstinės dalies byla.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rūšys ir jų rengimo principai
Žemėtvarkos dokumentų sistemą sudaro šie specialiojo planavimo žemėtvarkos
dokumentai: 1) žemėtvarkos schemos, 2) kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, 3)
žemėvaldų projektai (planai). Žemėvaldų projektai (planai), atsižvelgiant į planavimo tikslus ir uždavinius, skirstomi į : 1) žemės reformos žemėtvarkos projektus, 2) žemės sklypų
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formavimo ir pertvarkymo projektus, 3) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, 4) žemės konsolidacijos projektus.
Žemėtvarkos schemos
Žemėtvarkos schema – tai specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame
valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų
naudojimo ir tvarkymo prioritetai. Schemose numatomi žemės naudojimo pokyčiai 1015 m. laikotarpiui.
Žemėtvarkos schemos rengiamos vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Jų rengimą pagal valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus organizuoja
apskričių viršininkai. Schemose apibendrinama projektavimo medžiaga, teritorija suskirstoma į zonas pagal žemės naudojimo paskirtį ir reglamentus (tai tam tikrų taisyklių nustatymas). Kiekvienai zonai numatoma tinkamiausia ūkinė veikla. Žemės ūkio paskirties žemėje
šios zonos nustatomos atsižvelgiant į žemės ūkio naudmenų našumą, būtinumą taikyti antierozines priemones, galimybę intensyviai naudoti žemę. Kitos paskirties teritorijų zonos
suplanuojamos ten, kur numatomos naujos statybos, tam bus rengiami detalieji planai.
Žemėtvarkos schemose gali būti planuojama: administracinių vienetų ribų ir miestų
ribų pakeitimai; kaimo gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas; teritorijos, kurias tikslinga
panaudoti intensyviam žemės ūkiui, gerinant žemės ūkio naudmenų plotus bei melioracijos įrenginius. Jose numatomas vietinės reikšmės kelių tinklas. Numatomos nepalankios
ūkininkauti teritorijos bei teritorijos, kurias reikia apsodinti mišku, ūkinės veiklos apribojimai, susiję su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu. Planuojamos ūkių žemėvaldų
perspektyvinės ribos.
Parengiama schemų grafinė dalis (žemėlapiuose masteliu 1:50 000) ir tekstinė dalis
(aiškinamasis raštas). Schemų grafinę dalį sudaro žemės naudojimo tikslinės paskirties
planas ir žemės ūkio paskirties žemės naudojimo reglamentų planas. Planas (projektas)
– teritorijų planavimo dokumentas, kuriame užfiksuotos žinios apie teritorijas, žemės
sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo ir plėtojimo reikmes, sąlygas ir tvarką. Žemės naudojimo tikslinės paskirties plane pažymimos administracinės ir gyvenamųjų vietovių
ribos, rezervatų, valstybinių parkų, draustinių, miškų urėdijų ribos ir pagrindiniai žemės
plotai, besiskiriantys žemės naudojimo pobūdžiu ir paskirtimi. Šiame plane projektinius
sprendinius sudaro: numatomų tiesti kelių ir geležinkelių trasos, miestų ir pramonės
įmonių plėtrai parenkamos teritorijos, nauji plotai, kurie bus skirti naudingųjų iškasenų
telkiniams eksploatuoti. Pagal šiuos projektinius sprendimus pradedami rengti detalieji
planai ir išduodami leidimai pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo reglamentų plane pažymimos teritorijos, kurioms keliami skirtingi reikalavimai ir sąlygos žemei naudoti.
Žemėtvarkos schemos sprendiniai bei reglamentai turi būti suderinti su įregistruotais
Teritorijų planavimo dokumentų registre dokumentais, neprieštarauti Žemės įstatymui ir
kitiems teisės aktams. Sprendiniuose numatyti reikalavimai, reglamentuojantys teritorijų
tvarkymą ir išteklių naudojimą, objektų išdėstymą ir kt., yra privalomi valstybės ir
savivaldybių institucijoms.
Žemėtvarkos schemų rengimas gali būti finansuojamas iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų lėšų, jeigu šios schemos reikalingos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme nustatytiems tikslams įgyvendinti.
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Žemėtvarkos projektas – tai specialiojo planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvarkymo
priemonės.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai
Šie projektai rengiami siekiant konkrečiose teritorijose suplanuoti ir įgyvendinti
įstatymų nustatytas priemones konkurencingų ūkių žemės valdoms formuoti, žemės
naudmenoms gerinti ir saugoti, kraštovaizdžiui formuoti ir aplinkai saugoti. Projekte
numatoma išdėstyti žemės ūkio veiklai būtinus statinius ir įrenginius, ūkių žemėvaldų
ribas, vidaus kelius, melioracijos statinius ir įrenginius, numatyti apželdinti mišku
žemės ūkio paskirties žemės plotus. Priklausomai nuo planavimo tikslų kaimo plėtros
žemėtvarkos projektai skirstomi į: l) miškų įveisimo žemėtvarkos projektus; 2) ūkių
vidaus žemėtvarkos projektus ir 3) kompleksinius žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus. Jie rengiami visos seniūnijos, kelių kaimų, ar vieno kaimo teritorijai. Tikslas
– suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius. Kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija, o kai kaimo plėtros
žemėtvarkos projektas rengiamas vieno ūkio žemėvaldai, žemės tvarkymo darbams
planuoti – žemės savininkas arba patikėtinis.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą finansuoja šių projektų rengimo organizatoriai. Šie projektai gali būti finansuojami ir iš Europos Sąjungos lėšų.
Žemėvaldų projektai
Žemėvaldų projektai, atsižvelgiant į planavimo tikslus ir uždavinius, skirstomi į :
1) žemės reformos žemėtvarkos projektus; 2) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektus; 3) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus; 4) žemės konsolidacijos projektus.
Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami siekiant įgyvendinti Žemės
reformos įstatymo uždavinius – pagal suinteresuotųjų asmenų prašymus suformuoti
žemės sklypus, į kuriuos atkuriamos nuosavybės teisės arba kurie perkami ar nuomojami iš valstybės. Žemėvaldų išdėstymas tikslinamas pagal žemės paėmimo visuomenės
poreikiams projektus, žemės sklypų išdėstymo pakeitimo žemėtvarkos projektus ir
žemės sklypų padalijimo projektus. Šiems projektams būdinga tai, kad juose keičiama tik
žemėvaldų priklausomybė, plotas, vieta ir ribos. Juose nesprendžiami tokie žemėtvarkos
projektavimo darbai kaip teritorijos tvarkymo planavimas, žemės naudmenų sudėties
keitimas. Kai žemės sklypai formuojami panaudoti kitai paskirčiai (statyboms, keliams
tiesti, naudingoms iškasenoms eksploatuoti), tokių žemės sklypų ribos projektuojamos
vadovaujantis detaliaisiais planais ir projektais statybų darbams. Kad nebūtų pažeisti
privačios žemės savininkų ar valstybinės žemės naudotojų interesai, visus žemėvaldų
pakeitimo klausimus reikia derinti. Jei patiriami nuostoliai, projekte numatoma kompensacija. Patvirtinus projektus, jie paženklinami vietovėje, rengiami dokumentai sklypams
įteisinti nuosavybėn ar naudojimuisi. Pagal šiuos dokumentus vėliau sudaromi žemės
sandoriai, sklypai registruojami Nekilnojamojo turto registre.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja žemės
sklypų savininkai, apskrities viršininkas, jei tai valstybinės žemės sklypai. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų – savivaldybės taryba. Prašymus leisti
rengti žemės sklypų pertvarkymo projektus projektų organizatoriai paduoda apskrities
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viršininkui. Jis priima sprendimą dėl leidimo rengti projektą. Suformuotų sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą. Šie projektai rengiami turint tikslą
suformuoti naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje; pertvarkyti Nekilnojamojo
turto registre įregistruotus žemės sklypus, kurie gali būti padalinami į atskirus sklypus;
atidalinami bendrosios nuosavybės teise valdomos žemės dalis; sujungiant du ar daugiau
sklypų į vieną; pakeičiant gretimų žemės sklypų ribas, kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama neformuojant atskiro sklypo ir sujungiama su greta esančiu sklypu (amalgamacija). Rengiamo projekto bylą sudaro: 1) grafinė dalis – projekto pagrindinis brėžinys ir
papildomas planas (kai jis rengiamas), 2) tekstinė dalis – aiškinamasis raštas, apskrities
viršininko leidimas rengti projektą, dokumentai apie projekto patikrinimą, derinimą, viešą
svarstymą ir kt.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami projektą organizavusių
asmenų lėšomis.
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai rengiami, kai žemė pagal
teritorijų planavimo dokumentus reikalinga: 1) krašto ir valstybės sienos apsaugai; 2)
valstybiniams aerodromams, uostams ir jų įrenginiams; 3) valstybiniams geležinkeliams,
valstybiniams keliams ir magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms
tiesti; 4) gyvenamųjų vietovių socialinei infrastruktūrai plėsti; 5) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; 6) naudingosioms iškasenoms, išžvalgytoms valstybės lėšomis, eksploatuoti; 7) savivaldybių funkcijoms atlikti; 8) bendram (viešam) naudojimui; 9) gamtos
ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams; 10)
įgyvendinti valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių valstybinę svarbą savo
sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė.
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir įgyvendinimą savo
lėšomis organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijos. Projektų organizatoriai pateikia prašymus paimti žemę visuomenės poreikiams apskrities viršininkui. Kartu raštu
pranešama žemės savininkui apie tokio prašymo pateikimą ir nurodomi panaudojimo
paimamos visuomenės poreikiams žemės tikslai. Kai paimamas sklypas nėra mainomas
į valstybinę žemę, žemės savininkui turi būti atlyginama rinkos kaina. Gavus apskrities
viršininko išduotas planavimo sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta tvarka parenkamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjas ir su juo sudaroma sutartis
dėl projekto rengimo. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte, jei tai nebuvo
numatyta detaliajame arba specialiajame teritorijų planavimo dokumente, nustatomos numatomo paimti žemės sklypo ribos, atliekami turto vertinimo darbai ir numatomi žemės
tvarkymo darbai, susiję su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (žemės sklypų formavimas, pertvarkymas, naujų kelių projektavimas, melioracijos sistemų pertvarkymas,
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas, servitutų projektavimas). Apskrities viršininkas projektus tvirtina po to, kai juos nustatyta tvarka patikrina
valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekanti institucija. Suformuotų
ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka.
Žemės konsolidacijos projektai rengiami kaimo vietovėse, kuriose yra įgyvendinti
žemės reformos žemėtvarkos projektai ir visi arba dauguma žemės sklypų (įskaitant
valstybinę žemę) įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
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Žemės konsolidacija – sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kurios metu atliekamas
žemės sklypų kompleksinis pertvarkymas, kai keičiamos jų ribos pagal parengtą tam
tik-ros teritorijos žemės konsolidacijos projektą, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą kaimo
infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus ir uždavinius.
Pagrindinis šių projektų rengimo tikslas – pertvarkyti žemės reformos metu neracionaliai suformuotus žemės sklypus (pirmiausia – žemės ūkio paskirties žemėje),
atsižvelgiant į poreikį pagerinti žemės naudojimo sąlygas bei suformuoti konkurencingų
ūkių žemėvaldas, konsoliduojant jų naudojamus žemės sklypus į kompaktiškus masyvus. Šių projektų pagrindiniai uždaviniai: sustambinti ūkių žemėvaldas pagerinant
jų kompaktiškumą; patikslinti vietinės reikšmės kelių ir kitų statinių bei įrenginių
išdėstymą, taip sumažinant žemę naudojančių asmenų transporto išlaidas; nustatyti
teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus; rezervuoti žemės sklypus
visuomenės poreikiams.
Šių projektų rengimą organizuoja apskrities viršininkas. Jam pateikiami žemės
savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių prašymai dėl žemės konsolidacijos projekto
rengimo. Projektą rengti gali įmonė, turinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos išduotą licenciją. Projektai rengiami, kai dalyvauja ne mažiau kaip 5 žemės
sklypų savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai, ne mažesnėje kaip 100 ha teritorijoje.
Mainomų žemės sklypų ir suformuotų žemės sklypų vertė negali skirtis daugiau kaip 5 procentais. Žemės sklypų vertės skirtumas turi būti atlyginamas sutartyje numatyta tvarka.
Žemės konsolidacijos projekto rengimo metu teritorija kompleksiškai pertvarkoma,
numatant žemės sklypų vietos ir ribų keitimą, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties, žemės sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymą ir pakeitimą, specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų nustatymą ir pakeitimą, kelių išdėstymą. Projektas svarstomas
viešai Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, tvirtinamas apskrities viršininko.
Suprojektuoti sklypai paženklinami vietovėje atliekant kadastrinius matavimus. Keičiami
Nekilnojamojo turto kadastro įrašai, įregistruojant projekte suformuotus žemės sklypus ir
teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus.
Žemės konsolidacijos projektai rengiami valstybės biudžeto lėšomis, taip pat gali
būti finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų.
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16.9. VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO
DOKUMENTŲ PRIEŽIŪRA
Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra – tai šių dokumentų
rengimo, derinimo ir svarstymo procedūrų kontrolė bei sprendinių tikrinimas pagal teisės
aktų reikalavimus. Šios priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.
Valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atlieka: 1) apskrities
viršininkas –žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, išskyrus tuos, kurių organizatorius yra apskrities viršininkas, ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų; 2) Vyriausybės
įgaliotos institucijos – žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, savivaldybių
teritorijų žemėtvarkos schemų ir žemės sklypų pertvarkymo projektų, kurių rengimo organizatorius yra apskrities viršininkas, žemės konsolidacijos projektų ir apskričių teritorijų
žemėtvarkos schemų.
Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių ir įgyvendinančių asmenų
teisės ir pareigos.
Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys juridiniai asmenys privalo turėti
Žemės ūkio ministerijos įgaliotos institucijos – Nacionalinės žemės tarnybos išduotas licencijas rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus. Šie reikalavimai netaikomi Žemės
reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Licencijų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimo tvarką nustato
Vyriausybė. Licencijos išduodamos juridiniams asmenims, kurių specialistai, atsakingi už žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, turi aukštąjį išsilavinimą ir atitinka
Vyriausybės nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Kai licencija išduodama rengti kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus ir žemėtvarkos schemas, specialistai, atsakingi už šių teritorijų
planavimo dokumentų rengimą, privalo turėti aukštąjį žemėtvarkos, hidrotechnikos, geografijos arba kraštotvarkos išsilavinimą. Kai licencija išduodama rengti žemėvaldų projektus (planus), specialistai, atsakingi už šių projektų (planų) rengimą, privalo turėti aukštąjį
žemėtvarkos arba geodezijos išsilavinimą. Žemėvaldų projektus (planus) įgyvendina asmenys, turintys Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotas licencijas atlikti
Nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus.
Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir įgyvendinantys asmenys turi teisę:
1) pranešę žemės savininkui ir kitam naudotojui vaikščioti, važinėti nepadarant žalos, matuoti, prireikus statyti riboženklius, tyrinėti dirvožemį teritorijose, kurioms rengiami projektai, kai to reikia kartografinei medžiagai ir žemės informacinės sistemos duomenims
parengti arba patikslinti, žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti. Apie numatomus žemėtvarkos darbus bei jų atlikimo laiką žemės savininkams ir kitiems naudotojams
pranešama raštu prieš 5 dienas iki numatytų darbų pradžios, o privačioje žemėje šie darbai
gali būti vykdomi tik gavus žemės savininko ar kito naudotojo sutikimą. Rengiant žemės
paėmimo visuomenės poreikiams projektus šis sutikimas nereikalingas; 2) teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės įmonių bei valstybės ir savivaldybės institucijų projektavimo darbams reikiamus teritorijų planavimo dokumentus ar jų kopijas, Nekilnojamojo
turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenis, georeferencinius duomenis.
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PRIEDAI
1 priedas
Antropologiniai ilgio vienetai
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2 priedas
Įvairių šalių ilgio ir ploto matai
Matai
Akras
Aras
Aršinas
Ašmainis
Balikonas
Centimetras
Centneris
Colis
Čeinas
Dešimtinė

Dūmas
Fedanas
Hektaras
Holdas
Hufa
Jardas
Jochas
Jugeris
Kartis,
rykštė

Kavaljerija
Kenas
Ketvirtis
Kilometras
Li

Linija
Margas

Charakteristikos
Nesisteminis žemės ploto vienetas D.Britanijoje ir JAV (= 4046, 86 m2)
Metrinės vienetų sistemos ploto vienetas (1 a = 100 m2)
Senovinis ilgio vienetas (=71,12 cm); Lietuvoje vartotas 1835-1920 m.
Aktainis, verdelė; senovinis ploto vienetas (=1/8 valako)
Senovinis Didžiojoje Britanijoje vartotas ilgio vienetas (=4 linijos =1 miežio grūdas)
CGS vienetų sistemos ilgio vienetas (1 cm=0,01 m =10 mm)
(Kvintalas - sen. Ispanijoje, Portugalijoje); 1) metrinės vienetų sistemos masės vienetas (1 centneris= 100 kg); 2) iki metrinės vienetų sistemos vartotas centneris = 50 kg
Nesisteminis Didžiosios Britanijos ir JAV ilgio vienetas (l in = 0,0254 m = 25,4 mm
Nesisteminis Didžiosios Britanijos ir JAV ilgio vienetas
Žemės ploto mato vienetas Rusijoje ir Lietuvoje; Rusijoje vartota nuo XV a. pab. ; sudarė
2400 kvadratinių sieksnių (1,0925 ha); XVIII-XX a. pradžioje dar vartotos dešimtinės: ūkinė
apskritainė = 3600 kvadratinių sieksnių, šimtainė = 10 000 kvadratinių sieksnių; Perėjus į
metrinę sistemą nuo 1927 m. rugsėjo 1 d. nebevartota. Lietuvoje vartota XIX-XX a. pr. (iki
metrinės sistemos įvedimo 1920 m.)
1) senovinis ariamosios žemės ploto vienetas (XV-XVI a.);
2) senovinis prievolinis ir mokestinis vienetas (XIV a. pr.)
Senovinis Egipto ploto vienetas (= 4201 m2)
= 100 arų = 10 000 m2
Žemės ploto vienetas, vartojamas Vengrijoje (l holdas = 0,432 ha; 1 kadastrinis holdas = 0,575
ha)
Žemės ploto vienetas, vartojamas Vokietijoje (∼ 7-15 ha)
Nesisteminis ilgio vienetas (1 yd = 3 pėdos = 36 coliai = 0,9144 m)
Nesisteminis žemės ploto vienetas, vartojamas Centrinėje Europoje (∼ 34-58 arai)
Senovės Romos žemės ploto vienetas (= 2942 m2)
Karčius, prentas, prutas; Lenkijos ir Lietuvos senovinis žemės matavimo ilgio matas, vartotas Lietuvoje XVI-XVIII a.); 1 lietuviškoji kartis = 7,5 lietuviškųjų uolekčių =4,87 m); 300
kvadratinių karčių prilygo lietuviškam margui (0,7 ha) apskaičiuojant plotus, kartimis matuojamas tik kraštinių ilgis. Prentas = 4,32 m
Žemės ploto vienetas, vartojamas kai kuriose Lotynų Amerikos šalyse (∼11,29 – 75,48 ha)
Senovinis ilgio vienetas, vartojamas Japonijoje (1 kenas = 1,818 m)
Senovinis ploto vienetas, vartotas Lietuvoje XVI a. II pusėje – XIX a; (1 ketvirtis = ¼ valako
= 5,34 ha)
Ilgio vienetas (1 km = 1000 m)
1) senovės Tolimųjų Rytų šalių ilgio vienetas ( nuo milimetro dalių iki 500-650 mm);
2) senovinis ploto vienetas (Kinijoje ∼6 m; Vietname = 0,04 m2); 3) senovinis masės vienetas
(∼ 30-40 g)
Nesisteminis ilgio vienetas (1 linija = 1/12 colio = 1,935 mm)
Europos šalių žemės ploto matavimo vienetas. Pradžioje reiškė žemės plotą, kurį galima arkliu
aparti per dieną (vok. Morgen – rytas). Feodalinėje epochoje margais žemė buvo matuojama Rusijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose. LDK tai imta daryti Valakų reformos metu XVI a. viduryje. Margo
dydis Rusijoje ir Lietuvoje įvairavo nuo 0,25 iki 0,56 ha, Lenkijoje = 0,7l ha; Mažojoje Lietuvoje
1 margas = 0,25-0,56 ha. Užnemunėje nuo 1819 m. paplito lenkiškasis margas =0,56 ha

169

Matai
Mastas
Metras

Milis
Mylia

Mu
Pėda
Rodas
Sieksnis

Statinė
Tuazas
Ulna
Uolektis

Ūbas
Valakas
Vara
Varstas
Verdelė
Verškas
Virvė
Žagrė
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Charakteristikos
Senovinis Artimųjų Rytų šalių matas (1 mastas ∼ 44 cm)
Pagrindinis SI sistemos ilgio vienetas (1 m = 10 decimetrų = 100 cm = 1000 mm; 1791 m.
metras apibrėžtas kaip Paryžiaus dienovidinio ilgio 1/40 milijoninė dalis. 1 m = 0,468 sieksnio
= 1,406 aršino =3,280 pėdų =393,7 coliai
Nesisteminis ilgio vienetas; vartojamas Didžiojoje Britanijoje ( l milis = 1/1000 colio = 0,0254
mm)
Nesisteminis ilgio vienetas – tūkstantis (dvigubų žingsnių); senovės Romoje = 1478,7 m,
Didžiojoje Britanijoje ir JAV vartojama sausumos, arba pašto mylia (žymima mi) = 1609,344
m. Iki metrinės matų sistemos įvedimo sausumos mylia buvo vartojama Europos šalyse, jos
vertė įvairiose šalyse buvo nuo 1,5 iki 11 km, Rusijoje ir Lietuvoje – 7467,6 m. Geografinė
mylia – žemės pusiaujo 1/15° lanko ilgis (7421,6 m). Jūrmylė, arba jūros mylia, – geografinio
dienovidinio 1′ lanko 45° geografinėje plokštumoje ilgis (1852,3 m). Nuo 1929 m. ji pakeista
tarptautine jūrmyle, žymima INM = 1852 m
Žemės ploto vienetas Kinijoje (įvairuoja nuo 0,015 iki 0,32 ha, labiausiai paplitusi vertė – 0,67
ha)
Senovinis Lietuvoje vartotas ilgio matas; Didžiojoje Britanijoje vartotas ilgio vienetas = 12
colių = 30,48 cm
Didžiosios Britanijos ir JAV nesisteminis ilgio vienetas (5,0292 m arba 5,5 jardo)
Senovinis ilgio vienetas, vartotas nuo pirmykštės bendruomenės laikų visame pasaulyje;1) 3
uolektys; senovinis ilgio vienetas (XVI-XX a. pr.; paprastasis (mostinis ar ištiestų rankų = 1,95
m arba 6 pėdos, didysis = 2,84 m arba 9 pėdos; 2) senovinis ilgio matas = 185 cm), Lietuvoje
= 2,133 m
Žemės ploto matas (XV-XVI a.); 407 litrų talpos statinės grūdais apsėjamas plotas
Sieksnis, vartojamas Prancūzijoje = 1,949 m
Uolektis; lietuviškas senovinis ilgio matas, lygus atstumui tarp alkūnės linkio ir pirštų galų
1) ulna, Lietuvos antropologinis ilgio matas, lygus (XIV a. I pusė – 1920 m.; = 60- 65,54 cm,
tai yra atstumui tarp alkūnės linkio ir pirštų galų (nuo XIX a. – 64,96 cm); 3 uolektys sudarė
sieksnį; Lenkiška uolektis = 57,78 cm ; 2) senovinis Rytų šalių ilgio matas
Žemės ploto matavimo vienetas XIV-XIX a. = 30-60 margų
Žemės ploto vienetas Lietuvoje XVI a. II pusėje – XIX a. = 21,38 ha; nuo 1820 m. vartotas
naujasis lenkiškas valakas = 16,796
Lotynų Amerikos šalių ilgio vienetas (nuo 80 iki 110 cm)
Senovinis Rusijos ilgio matas (1,067 km); Lietuvoje - varsna
Senovinis ploto vienetas; ašmainis = 1/8 valako
Rusijos ilgio vienetas, vartotas XVI-XX a.; sudarė1,16 aršino =4,4445 cm
Senovės Lietuvoje vartota žemės matavimui = 44,6 m. (Buvo vadinama iš vokiečių kalbos
skoliniu - šniūras)
Senovinis XIII-XV a. baltų tautų ariamosios žemės ploto vienetas; sudarė 2 jaučių jungo arba
1 arklio per metus įdirbamas plotas; Lietuvoje vienkinkę žagrę sudarė 11 ha, o viena dvikinkė
žagrė atitiko valaką (apie 21,36 ha). Prūsijoje ir Livonijoje – 17 ha

3 priedas
Paaiškinimai
Alodas – [vok. allod < frankų al – pilnas, visiškas + od – nuosavybė, valdžia], Vakarų
Europos ankstyvojo feodalizmo laikotarpio individuali šeimos žemės nuosavybė.
Apidėmė – bendras sklypas tarp dviejų sodybų, panamė, išvara.
Beneficija – [lot. beneficium – geradarybė] – ankstyvaisiais viduramžiais – žemės
valda be paveldėjimo teisės, feodalo suteikta dažniausiai už karinę tarnybą, daugiausia su
teise imti prievoles iš valstiečių; išsivysčius feodaliniams santykiams beneficijos pasidarė
paveldimos ir virto lenais arba feodais.
Cenzyva – [pranc. censive, lot. censiva< census – surašymas], Prancūzijoje feodalizmo laikais – paveldima valstiečių žemė.
Činšas – žemės renta , mokama pinigais arba natūra. Žodis kilęs iš - cenzas [lot.census – įkainojimas, surašymas]: Vidurio ir Centrinėje Europoje viduramžiais – valstiečių
duoklė (natūrinė arba piniginė), mokama senjorui už naudojimąsi žeme.
Dėkla – LDK XV-XVI a. javų saikas, lygus 4 arba 1 su puse prekybinėms statinėms,
kuriuo valstiečiai duodavo javų duoklę.
Dykra – žemė, kurioje nėra gyventojų.
Domenas – [pranc. domaine – valda]: 1)viduramžių Vakarų Europoje – stambaus feodalo žemės valda, kuri buvo įdirbama lažinių valstiečių ir jos savininkui teikė daugiausia
pajamų; 2) buržuazinėse šalyse valstybei priklausantis turtas (žemė, miškai, kasyklos).
Duoklininkas – valstietis, neinantis lažo, bet duodantis nustatytą kiekį produktų,
kailių, medaus ir kt.
Dūmas – kiemas (sodyba) su žmonėmis ir žeme; mokestinis vienetas, iš kurio imamas tam tikras valstybinis mokestis.
Dvarionys, dvarionai – Lietuvos didžiojo kunigaikščio tarnai, kurie turėjo menkas
valstybės valdymo pareigas; dvarininkai.
Feodas – [lot. feodum, sen. germ. fidu – dvaras, turtas, galvijai, pinigai + od – valdymas, valda”] – žemės valda, kurią vasalas gaudavo iš savo senjoro ta sąlyga, kad turėjo
atlikti karinę tarnybą, dalyvauti teisme, atlikti kitas prievole, paveldimas.
Gvoltas – LDK valstiečių feodalinė prievolė dvarui, atliekama darbo dienomis per
darbymetį.
Hiberna – LDK mokestis valstybės kariuomenei išlaikyti; sidabrinė.
Homstedas – [angl. homestead – sodyba, sklypas], JAV – laisvos žemės sklypas,
kuris buvo duodamas naujakuriams.
Jurisdika – miesto žemių arba paties miesto dalis, priklausanti ne magistratui, o kuriam nors savininkui, dažniausiai bažnyčiai. Kaimuose (vadino Jurzdikai) – tai skurdžiausia
beturčių, kampininkų kaimo dalis.
Kaimynai (kiemionys) – bajoro kaime (kieme) gyvenantys ir savo namų ūkį turintys
(naudojosi dvaro skirta žeme, savos neturėjo) valstiečiai per prievartą patekę į baudžiavą;
prievoles bajorui atlikinėjo ne nuo kiekvieno šeimos nario, bet nuo ūkio, todėl šeimos
nariai pavieniui nebuvo perkami ar parduodami.
Kamarninkai – valstiečiai neturėję savo žemės, dvare ėję lažą, trobelninkai.
Kamarninkas – matininkas; anstolis; kunigaikščio dvaro prievaizdas; dešimtininkas.
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Kapčius – kieno nors valdomų žemių ribos ženklas, t.y. sukastas žemių kauburys.
Kaštelionas – pilininkas, aukštosios valdžios pareigūnas.
Keliuočiai – XV-XVII a. LDK feodalų tarnai; lydėdami šeimininką į karą sudarė
nekilmingąjį karių sluoksnį, gabendavo feodalų laiškus, dvarui atlikinėdavo talkas; turėjo
asmens laisvę (išeivystės teisę).
Kepurę statyti (dėti) – reiškė padėti ją ant teisėjo stalo ir pasakyti, už ką ji statoma,
t.y. ką kviečia liudyti.
Kuopa – apylinkės gyventojų susirinkimas, rinkdavosi ūkių gyventojai (šeimų galvos), spręsdavo tos apylinkės reikalus.
Fideikomisas – [lot. fideicomissum < fides – tikėjimas, sąžinė + commito – pavedu]
feodalinėje teisėje nekilnojamasis turtas, kurio savininko teisės apibrėžtos: jis negali to
turto padalyti įpėdiniams, padovanoti ne įpėdiniams, parduoti.
Friholdas – [angl. freehold < free – laisvas + hold – valda ], Anglijoje viduriniais
amžiais – paveldimas ir karaliaus teismo ginamas laisvųjų žmonių (friholderių) žemės
sklypas; tokio sklypo valdymo forma.
Latifundija – [lot. latifundium < latus – platus + fundus – žemė, dvaras], didelė privati žemės valda.
Lenas – [vok. Lehen] - 1) feodalizmo epochoje žemės valda, kurią vasalas gaudavo
iš senjoro ta sąlyga, kad turėjo atlikti (karinę) tarnybą, dalyvauti teisme, atlikti pinigines
ar kitas prievoles. Skirtingai nuo beneficijos lenas buvo paveldėtinis ir galėjo būti atimtas
iš vasalo tik perų teismo sprendimu; vasalo ir senjoro santykius nustatydavo lenų teisė; 2)
mokestis, kuris būdavo renkamas iš leno pagrindais valdomo dvaro.
Lendlordas – [angl. landlord], D. Britanijos stambus žemvaldys, nuomojantis žemę
fermeriams.
Liustracija – peržiūrėjimas, revizija, dvarų žemės ir inventoriaus išsamus
aprašymas.
Majoratas – [lot.majoratus < major – vyresnysis]: 1) nuosavybės paveldėjimo sistema, pagal kurią visas turtas tenka vyriausiajam sūnui arba vyriausiajam giminės asmeniui;
2) dvaras, paveldėjimo keliu atitenkantis vyriausiajam giminės asmeniui.
Manoras – [angl. manor], Anglijoje viduriniais amžiais – feodalinė tėvonija.
Pakamaris – XVI-XVIII a. LDK apskrities pareigūnas, kurį iki gyvos galvos skyrė
didysis kunigaikštis, prižiūrėjo žemės dalybas tarp įpėdinių, sprendė žemės bylas.
Palivarkas – didesnio dvaro dalis su atskira sodyba; XVI-XVIII a. LDK ir XIX a. vid.
Lietuvos nedidelis dvaras.
Parcelė – [pranc. parcelle – dalelė], mažas žemės sklypas, atsiradęs, skirstant didelį
žemės sklypą.
Parceliacija – žemės skirstymas parcelėmis.
Pavietas – LDK teritorinis administracinis vienetas (apskritis).
Posesija – nuomojamoji žemės valda; valda, turtas.
Privilegija – valdovo teikiama išimtinė teisė, lengvata.
Riboženklis – ženklas medyje, akmenyje; kapčius, žymintis žemės ribą.
Seniūnas – LDK bajoras, iš didžiojo kunigaikščio gavęs valdyti tam tikrą žemės
plotą; valdytojas; smulkus valstybės pareigūnas.
Sidabrinė – LDK valstiečių mokestis pinigais valstybei karo reikalams.
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Slabada – gyvenvietė, kurios žmonės laikinai atleisti nuo tam tikrų prievolių ar
mokesčių.
Skvoteris – [angl. squatter]; 1) JAV, Kanadoje, Australijoje, N. Zelandijoje – kolonistas; 2) smulkus nuomininkas.
Statinė – senovinis biralų tūrio vienetas, XIV-XVIII a. vartotas LDK. Lietuviškoji
(Vilniaus) statinė buvo lygi 407 litrams.
Šeimynykštis – žemvaldžiui priklausantis nelaisvas žmogus.
Tarnyba- LDK valstiečių XIV-XVI a. prievolinis ir mokestinis vienetas, t.y. vieno
valstiečio (ar valstiečių grupės) ūkis, atliekantis feodalines prievoles.
Tėvonija – LDK žemės valda, paveldima iš tėvų ir be suvaržymų perleidžiama.
Urėdas – LDK valstybinės administracijos arba teismo pareigūnas; tarnyba, vieta,
pareigos; priedermė, reikalavimas, įsakymas.
Užusienis – sodyba ar žemė už gatvinio kaimo ribų (sienos); smulkaus bajoro dvarelis; galulaukė.
Vaivadija – LDK teritorinis administracinis vienetas, valdomas vaivados.
Veldamai – bajorų iš didžiojo kunigaikščio paveldėtų valstiečių sluoksnis.
Vilanas – [lot. villanus], vidurinių amžių Vakarų Europoje nuo feodalo priklausomas
valstietis; D. Britanijoje – baudžiauninkas, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje – asmeniškai
laisvas valstietis, gavęs žemės sklypą ir atliekantis feodalui prievoles.
Žemė – senovinis rytų slavų, baltų, estų teritorinis vienetas.
Žemininkas – bajoras, kuris turėjo žemės ir ėjo karo tarnybą; činšininkas, kuris saugojo dvaro rūmus; žiūrėjo viešosios tvarkos; Žemaitijoje – žemės savininkas.
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