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ŽEMĖS RINKOS GEOGRAFINIAI ASPEKTAI 
 
Audrius Aleknavičius, Marius Aleknavičius 
 

Lietuvoje privati žemė 2004 m. sausio 1 d. sudarė 3,03 mln. ha, arba daugiau kaip 1,2 mln. žemės sklypų. Šios žemės 
rinką galima suskaidyti į daugelį smulkesnių rinkų pagal vietovę bei pagal naudojimą ūkinei, komercinei, rekreacinei, 
žemės ūkio ar kitai veiklai. Atlikti tyrimai leido nustatyti žemės rinkos intensyvumą bei žemės kainos dydį lemiančius 
faktorius. Aktyviausia žemės pardavimų rinka yra didžiuosiuose miestuose ir arti jų, taip pat rekreacinėse teritorijose. 
Šiuose miestuose namų valdų ir sodų žemės sklypai yra apie 10 kartų brangesni nei kitose teritorijose. Žemės ūkio veiklai 
daugiausia žemės yra parduodama rajonuose, kur didesnis ūkinių struktūrų susiformavimo laipsnis. Kasmet 2,5 proc., arba 
58 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės parduodama ar dovanojama. Per ateinančius 5 - 6 metus šis skaičius gali 
padvigubėti. Tuo tarpu ūkiniu-komerciniu ir rekreaciniu požiūriu vertingose teritorijose per metus perleidžiama 3,3 proc. 
žemės ūkio paskirties žemės. Šių žemės sklypų kaina vidutiniškai 28 kartus didesnė. Miško sklypų vidutiniškai per metus 
parduodama ar dovanojama 4,6 proc., sodų sklypų – 3,8 proc., namų valdų – 5,5 proc. 

Privati žemė, žemės rinka, žemės kaina. 
 
Audrius ALEKNAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedros 
technologijos mokslų daktaras, einantis docento pareigas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53661 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 – 37 75 
23 72, el. paštas: alek@info.lzua.lt
Marius ALEKNAVIČIUS. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, mokslinis bendradarbis. Tel:+370 5 261 70 71, el. paštas: 
marius@laei.lt. 
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ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ PRODUKTYVUMO ĮVERTINIMAS ŠILUTĖS VASAROS 
POLDERIUOSE NAUDOJANT SKAITMENINIUS ŽEMĖLAPIUS 
Audrius Aleknavičius, Virginija Gurskienė 
 

Skaitmeninių žemėlapių ir GIS technologijų panaudojimas įgyja vis didesnę reikšmę atliekant įvairius tyrimus ir 
praktines užduotis. Šio straipsnio tikslas – nustatyti vasaros polderių žemės ūkio naudmenų plotus ir apskaičiuoti iš jų 
galimas gauti pajamas. Polderių teritorijos žemės naudojimą lemia specifinės gamtinės, ekologinės, gamtosauginės 
sąlygos. Pačių polderių eksploatavimui taip pat reikalinga ypatinga priežiūrai ir lėšos. Pajamos iš žemės ūkio produkcijos 
gali būti vienas iš faktorių, lemiančių polderių eksploatacijos naudingumą. Žemės naudojimą apsunkina potvyniai, tačiau 
tuo pačiu jų sąnašos gerina dirvožemio derlingumą.  

Analoginių žemėlapių naudojimas žemės ūkio naudmenų plotui nustatyti užima daug laiko ir nėra toks efektyvus kaip 
skaitmeninių žemėlapių naudojimas. Darbe naudoti duomenys iš dviejų skirtingų duomenų bazių. Lietuvos Corine žemės 
dangos duomenų bazė buvo panaudota kaip pagrindas žemės ūkio naudmenų ir kitų objektų dešifravimui. Lyginant Corine 
duomenų bazę su skaitmeniniais ortofoto žemėlapiais buvo pastebėta daug neatitikimų, todėl objektų ribų nustatymui 
naudota tikslesnė ortofoto žemėlapių duomenų bazė. Atliekant tyrimą buvo sukurti ir išbraižyti pievų ir ganyklų, ariamos 
žemės, miškų ir ne žemės ūkio paskirties žemės sluoksniai. Naudojant šiuos sluoksnius, trylikai vasaros polderių buvo 
sudaryti skaitmeniniai žemėlapiai. Nustatyta, kad vidutiniškai pievos ir ganyklos užima 51 proc., ariama žemė – 24 proc., 
miškai – 10 proc. ir ne žemės ūkio naudmenos – 15 proc. visos polderių teritorijos.  

Grynojo pelno skaičiavimui buvo nustatyti žemės naudmenų plotai, jų našumo balai ir labiausiai tikėtinas 
panaudojimas. Ariamos žemės naudojimas užliejamose teritorijose netikslingas dėl vandens erozijos ir didelio drėgnumo, 
todėl skaičiavimai buvo atlikti remiantis prielaida, kad visos žemės ūkio naudmenos yra pievos ir ganyklos. Naudojant 
sudarytas metodikas buvo apskaičiuota normatyvinis pelnas ir išlaidos žemės ūkio produkcijos išauginimui: tiesioginės 
išlaidos žemės ūkio produkcijos išauginimui, trąšų ir chemikalų vertė, papildomos bei transporto išlaidos.  

Polderiai, skaitmeniniai žemėlapiai, žemės ūkio produkcija. 
 
 
Audrius ALEKNAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedros 
technologijos mokslų daktaras, einantis docento pareigas. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 – 37 75 
23 72, el. paštas alek@info.lzua.lt  
Virginija GURSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedros technologijos 
mokslų daktarė, einanti docentės pareigas. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 – 37 75 23 72, el. 
paštas v.gurskiene@hidro.lzuu.lt  
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ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 
 
Pranas Aleknavičius, Virginija Gurskienė, Antanas Miknius 
 

Žemės ūkio paskirties žemė Lietuvoje užima didžiausią šalies teritorijos plotą (60 %). Žemės ūkio paskirties žemės 
įsigijimo laikinasis įstatymas numato prioritetines sąlygas šią žemę įsigyti valstybės remiamiems žemės naudotojams – 
žemės ūkio veiklos subjektams, sukūrusiems arba galintiems sukurti konkurencingus ūkius. Pagrindinės šio įstatymo 
nuostatos: žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys turi pirmumo teisę pirkti jų naudojamą valstybinę 
žemę ne aukciono tvarka; parduodant privačią žemę, jos savininkas pirmiausia turi pasiūlyti pirkti žemę šios žemės 
naudotojui. Be to, įstatymai nustato maksimalų vienam asmeniui galimos įsigyti nuosavybėn žemės plotą. Žemės 
savininkui nustatyti reikalavimai tinkamai naudoti žemę. Tačiau įstatymai nedraudžia ją įsigyti žemės ūkio paskirties 
žemės ir kitiems asmenims, neužsiimantiems žemės ūkio veikla, taip pat nenumato ekonominių priemonių dirbamos žemės 
su derlinguoju dirvožemiu apsaugai, kai ši žemė planuojama užstatyti ne žemės ūkio paskirties statiniais. Tai gali sulėtinti 
žemės ūkio plėtros procesus. 

Nuosavybės teisė, žemės savininkas, žemės naudotojas. 
 
Pranas ALEKNAVIČIUS. Dr., Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedros 
docentas. Address: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 37 75 23 72; e-mail: pranas@vzi.lt
Virginija GURSKIENE. Dr., Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedroje einanti 
docentės pareigas. Address: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Lithuania. Tel. 8 37 75 23 72; e-mail: zt@nora.lzuu.lt, 
vgurskiene@delfi.lt  
Antanas MIKNIUS. Dr., Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedros docentas. 
Address: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Lithuania. Tel. 8 37 75 23 72; e-mail: zt@nora.lzuu.lt
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TOLIMAČIO AŠIŲ NELYGIAGRETUMO ĮTAKA STATINIŲ KADASTRINIAMS MATAVIMAMS 
 
Renata Bagdžiūnaitė 
 

Dirbti tolimačiais su reflektoriaus prizmėmis nepatogu, nes ne visada šias prizmes galima pastatyti matuojamame 
taške. Patogiausia naudoti prietaisus, kuriems nereikalingi reflektoriai su prizmėmis, tačiau dėl to gali atsirasti papildomi 
sistemingųjų matavimo paklaidų šaltiniai. Modeliavimo būdu tiriama tolimačio geometrinių parametrų tikslumo įtaka 
statinių kadastriniams matavimams, kai dirbama be prizminio reflektoriaus, esant skirtingiems parametrams tarp 
pagrindinių tolimačio ašių bei įvairiomis matavimų sąlygomis. Geometrinių parametrų tikslumo įtaka tiriama pagal mūsų 
pasiūlytą metodiką. Skaičiavimai buvo atlikti remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis. Darbe modeliavimo būdu tiriama 
tolimačio ašių nelygiagretumo įtaka statinių kadastriniams matavimams, kai dirbama be prizminio reflektoriaus, esant 
įvairiems posvyrio kampams ir įvairiems kampams tarp vizuojamos plokštumos ir vizavimo spindulio. 
 Kadastriniai matavimai, tolimatis, ašių nelygiagretumas,reflektoriaus prizmės. 
 
Renata BAGDŽIŪNAITĖ. Technologijos mokslų daktarė, Geodezijos ir kadastro katedros docentė, Aplinkos inžinerijos fakultetas. 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Saulėtekio al. 11, LT–10223 Vilnius–40, Lietuva. Tel. 8 5 27 44 703, el. paštas 
renata@adm.vtu.lt.  
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MECHANINIAM POVEIKIUI JAUTRIŲ TERITORIJŲ NUSTATYMAS  
 
Giedrius Balevičius 
 

Straipsnyje nagrinėjamas jautrių mechaniniam poveikiui teritorijų, susijusių su žemės ūkio veikla, nustatymas ir jų 
panaudojimo ypatumai žemės ūkiui. Jautrios mechaniniam poveikiui teritorijos nustatytos pagal atskiras dirvožemio 
degradacijos rūšis – vandens, mechaninę ir vėjo eroziją.  Šiam tikslui panaudotos geografinės informacinės sistemos 
(GIS), skaitmeniniai metodai bei modeliavimas. Pateikta teritorijų, jautrių mechaniniam poveikiui, skaitmeninių 
informacinių sluoksnių, sudarymo schema.  
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Panaudojus šį modelį nustatytos teritorijos ir sudaryti  ariamosios žemės mechaninio jautrumo elementų skaitmeniniai 
žemėlapiai  Jonavos rajono pavyzdžiu, esančio vidurio Lietuvoje. Remiantis šiuo metodu galima įvertinti žemių jautrumą 
pagal atskirus dirvožemio degradaciją lemiančius veiksnius bei išsamiau vertinti konkrečius dirvožemio sunykimo 
veiksnius, pagal kuriuos galima rekomenduoti teritorijos naudojimą dirvožemio ir aplinkos apsaugos užtikrinimui. 

Mechaniniam poveikiui jautrios teritorijos, dirvožemio erozija, GIS, informaciniai sluoksniai. 
 
Giedrius BALEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Melioracijos katedros doktorantas, Žemėtvarkos katedros lektorius Adresas: 
Universiteto g. 10, LT – 53067 Akademija, Kauno r. Tel. (+370 7) 75 23 72. El. p. balevicius@mail.lt. 
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SODININKYSTĖS PLĖTROS PROBLEMOS IR UŽDAVINIAI 
 
Giedrė Ivavičiūtė 
 

Analizuojama esama sodininkystės padėtis, verslinių sodų struktūra, sodų plotų pasiskirstymas Lietuvoje, taip pat 
svarbiausi uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti, kad Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus rinkos reguliavimo priemonės 
būtų suderintos su ES galiojančia tvarka, Numatoma sodininkystės perspektyva Lietuvai įstojus į ES, nurodomi vaisių ir 
uogų augintojų pajamų pokyčiai. Pateikiamos rekomendacijos, kiek reiktų įveisti naujų sodų ir uogynų, kad būtų pasiektos 
reikalingos gamybos apimtys. Aptariami vienijimosi į gamintojų organizacijas privalumai ir gamintojų organizacijų lėto 
kūrimosi bei plėtros priežastys, nurodoma finansinė parama gamintojų grupėms, taip pat kompensacijų už produktų 
nepateikimą rinkai dydis.  

Gamintojų organizacija, verslinis sodas. 
 

 
Giedrė IVAVIČIŪTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos katedros doktorantė. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT-53067 Akademija, Kauno raj., Tel. 8 37 752372, el.paštas: zt@nora.lzuu.lt
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REALAUS LAIKO GPS TIKSLUMO ĮVERTINIMAS MIESTO VIETOVĖJE 
 
Harli Jurgenson, Ene Ilves, Aive Liibusk, Lauri Aru, Ullar Kreela 
 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti realaus laiko GPS matavimų tikslumą miesto vietovėse. Šiam tikslui Estijoje dvejuose 
Tartu poligonuose lapkričio –gruodžio mėnesiais buvo atlikti matavimai. Atliekant šį tyrimą buvo atliktos keturios 
analizės. Pirmiausiai, tikrinant GPS prietaisą, buvo atliktas rato apskritiminis testas. Po to buvo palygintos koordinatės, 
gautos maudojant skirtingą daugiareikšmiškumą. Trečioje analizėje buvo lyginami rezultatai, gauti skirtingomis dienomis. 
Po to GPS matavimai buvo palyginti su rezultatais, gautais naudojant elektroninį tacheometrą. GPS matavimams atlikti 
buvo naudojamas Trimble 5700 RTK prietaisas, o jų rezultatų patikrinimui – elektroninis tacheometras – Topcon GPT-
2003. 

 Realaus laiko GPS matavimai yra labai efektyvūs, tačiau sudėtingose situacijose gali iškilti tikslumo problemų. 
Miesto vietovės taip pat turėtų būti priskiriamos sudėtingų matavimų situacijoms. Siekiant padidinti matavimų tikslumą 
reikėtų naudoti daugiareikšmiškumo sprendimo metodą kiekvienam taškui. Tačiau negalima garantuoti matavimų miesto 
vietovėse tikslumą su paklaida 1 cm, nes sudėtingesnėse situacijose klaidos gali didėti. 

RTK GPS, miestų matavimai. 
 
Harli JÜRGENSON. PhD Estonian Agricultural University Kreutzwaldi 5 Tartu 51014 Phone: +372 7 7313 124 E-mail: harli@server.ee
Ene ILVES. MSc Estonian Agricultural University Kreutzwaldi 5 Tartu 51014+372 7 7313 122 E-mail:  enei@eau.ee
Aive LIIBUSK. MSc Estonian Agricultural University Kreutzwaldi 5 Tartu 51014+372 7 7313 119 E-mail:  aivel@hot.ee  
Lauri ARU. BSc Geosoft OÜ Betooni 9 Tartu 51014 Phone: +372 7 307 881 E-mail: lauri@geosoft.ee
Üllar KREELA. BSc REIB OÜ Teguri 30 Tartu 51013+372 7 471 268 E-mail: yllar@reib.ee
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SKAITMENINIŲ ORTOFOTOŽEMĖLAPIŲ GEOMETRINIO TIKSLUMO ĮVERTINIMAS  
NAUDOJANT PASTOVIUS PAŽENKLINTUS TAŠKUS  
 
Ave Kargaja, Natalja Liba, Taavi Veermets 
 

Šiame moksliniame darbe buvo įvertintas trijų skaitmeninių ortofotožemėlapių geometrinis tikslumas. 
Ortofotožemėlapių mastelis 1:10 000. Prieš atliekant užskridimus žemės paviršiuje buvo įrengti pastovūs paženklinti 
taškai. Tai buvo atlikta tikslu įvertinti ir padidinti interaktyvių matavimų tikslumą. Šių taškų koordinatės buvo nustatytos 
vėliau. Nustatytos taškų koordinatės buvo lyginamos su interaktyviai išmatuotomis. Tuo tikslu buvo apskaičiuojamos 
vidutinės kvadratinės klaidos, kurios nei vienu atveju neviršijo leistino dydžio (± 2m). 

Darbo tikslas buvo tolesnis ortofotožemėlapių geometrinio tikslumo vertinimo tobulinimas.  
Aerofotografija, geometrinis tikslumas, kokybė, paženklinimas, ortofotožemėlapis. 

 
Ave KARGAJA. Estijos žemės ūkio universiteto magistrė. Adresas: Kreutzwaldi 5-2B12 Tartu 51014. Tel. +372 7313119 el. paštas 
ave.kargaja@mail.ee
Natalja LIBA. Estijos žemės ūkio universiteto filosofijos mokslų daktarė. Adresas:  Kreutzwaldi 5-2A20 Tartu 51014. Tel. +372 7313119 
el. paštas nataly@eau.ee
Taavi VEERMETS. Estijos žemės vadybos magistrantė. Adresas: Taarapuiestee 2 Tartu 51014. Tel. +372 7385107 el. paštas 
taavi.veermets@maaamet.ee
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ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR MIŠKŲ PLOTŲ KITIMAS LIETUVOJE  
 
Birutė Kavaliauskienė, Marytė Elena Tarvydienė 
 

Intensyvinant žemės naudojimą, ją gerinant, didėja žemės ūkio naudmenų plotai ir kinta atskirų žemės naudmenų 
tarpusavio proporcijos. Siekiant ištirti, kokie faktoriai veikia žemės naudmenų raidą, buvo parinkti charakteringi atskiroms 
šalies gamtinėms – ekonominėms zonoms rajonai. Atskirose zonose skirtingi dirvožemiai, reljefas bei kitos gamtinės 
sąlygos nulemia ir skirtingą žemės naudmenų sudėtį, jų panaudojimo žemės ūkiui laipsnį ir sukultūrinimą. Didžiausi 
žemės ūkio naudmenų ir tarp jų ariamosios žemės plotai yra Lietuvos vidurio ir šiaurės rajonuose, o mažiausi – Rytų 
Lietuvos ir Žemaitijos aukštumų moreninio landšafto zonoje. Pastebimas ariamosios žemės mažėjimas visuose 
nagrinėjamuose rajonuose, nepriklausomai nuo zonų. Pagrindinės to priežastys yra apleistos arba apsodintos mišku žemės, 
miestų, gyvenviečių plėtra ir pramonės plėtra, kelių tiesimas bei savaiminis apaugimas mišku. Miškų plotai šiek tiek didėja 
visuose nagrinėjamuose rajonuose. Pagrindinis kriterijus, nulemiantis didžiausią miškingumą, – mažas žemės našumas ir 
reljefas. Miškų plotai didinami intensyviai užsodinant mišku žemės ūkio gamybai netinkamus plotus. Į šiuos plotus įeina 
miško sodiniai smėlynuose, skardžiuose, šlaituose, vandens telkinių apsauginiai želdiniai, gyvenviečių želdiniai. 

Nuo 1982 iki 2002 metų ariamosios  žemės plotų sumažėjo Lietuvoje 118 tūkst.ha, pievų ir natūralių ganyklų - 89,1 
tūkst. ha, o miškų padaugėjo 44,9 tūkst. ha. 

Ariamoji žemė daugiausia sumažėjo Žemaitijos aukštumų rajonuose. Miškų plotai Vidurio lygumoje nepakito, o 
daugiausia padidėjo Rytų Lietuvos rajonuose - 1,3 %. 

Pievų ir natūralių ganyklų nagrinėjamuose rajonuose padidėjo 3,3 %, nors Lietuvoje sumažėjo 2,3 %, kadangi dalis 
kultūrinių ganyklų pervesta ne į ariamąją žemę, o į natūralias ganyklas ir pievas. 

Tolesnis žemės naudmenų plotų kitimas priklausys nuo žemės naudojimo intensyvumo, jeigu plėtosis intensyvi žemės 
ūkio veikla, nesumažės ir žemės ūkio naudmenų plotai. 

Žemės ūkio naudmenos, miškai ,žemės sklypas, plotas. 
 
BIRUTĖ KAVALIAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Žemėtvarkos katedros 
lektorė. Adresas: Universiteto g.10,  LT-53361 Akademija,  Kauno r. Tel. +370-37 75 23 72, el. p. zt@nora.lzuu.lt 
MARYTĖ ELENA TARVYDIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, žemėtvarkos katedros 
lektorė. Adresas: Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. +370 37 75 23 72, el. p. zt@nora.lzuu.lt
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FIZINIO PAVIRŠIAUS PLOTO SKAIČIAVIMAS NAUDOJANT SKAITMENINIUS PAVIRŠIAUS 
MODELIUS  
 
Aušra Kumetaitienė, Algirdas Kumetaitis 
 

Tyrime išnagrinėtos fizinio žemės paviršiaus ploto skaičiavimo metodikos. Pasiūlytas originalus fizinio paviršiaus 
ploto skaičiavimo metodas naudojant stačiakampį rastrą. Šis metodas palygintas su fizinio paviršiaus ploto skaičiavimu 
naudojant trikampių tinklą. Metodų tikslumas įvertintas ir palygintas skaičiuojant fizinio paviršiaus plotą geometriniams 
primityvams, kurių teoriniai plotai buvo suskaičiuoti pagal stereometrijos formules. Nustatyta, kad fizinio paviršiaus ploto 
skaičiavimams vietovėje su nedideliais paviršiaus nuolydžiais, gali būti taikomi abu metodai. Skaičiuojant raižyto 
paviršiaus su dideliais nuolydžiais fizinį plotą efektyvesnis trikampių tinklo metodas. Abiem išnagrinėtais metodais 
apskaičiuoti Lietuvos administracinių vienetų fizinių paviršių plotai. 

Stačiakampių ir trikampių tinklas, paviršiaus modelis. 
 
Aušra KUMETAITIENĖ. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedros 
daktarė. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Tel. 370 5 274 47 03, el. paštas a.kumetaitiene@ivpk.lt  
Algirdas KUMETAITIS. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedros 
magistras. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Tel. 370 5 274 47 03, el. paštas: algirdas.kumetaitis@bite.lt  
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ŽEMĖS SKLYPŲ FRAGMENTACIJOS VERTINIMAS 
 
Siim Maasikamäe 
 

Pokomunistinėse šalyse aktuali žemės sklypų fragmentacijos problema. Sovietiniu laikotarpiu žemėtvarkininkai didelį 
dėmesį skyrė ūkių kompaktiškumo problemoms spręsti. Šiuo metu žemės ūkio įmonės ir privatūs ūkiai daug mažesni nei buvo, 
privačios arba valstybinės nuosavybės teise valdoma žemėnauda susiskaidžiusi. Akivaizdu, kad būtina peržvelgti reikšmingus 
teorinius teiginius ir iš naujo įvertinti ankstesnę žemės naudojimo planavimo patirtį. Sklypų fragmentacijos tyrimai ir 
aprašymas yra svarbus veiksnys atnaujinant žemės planavimo teorines žinias. Straipsnyje aptariami žemės sklypų 
fragmentacijos teoriniai aspektai, žemės sklypų fragmentacijos lygiai ir parametrai. Antroje analizės dalyje tiriami skirtingi 
rodikliai, išreiškiantys žemės sklypų susiskaidymą, aptariamas jungtinių indeksų naudojimas. Autoriai rekomenduoja naudoti 
skirtingus fragmentacijos nustatymo rodiklius, kadangi priklausomai nuo žemėnaudos dydžio jie skirtingai charakterizuoja 
sklypų susiskaidymą. Be to, turėtų būti sukurta nauja žemės sklypų fragmentacijos rodiklių skaičiavimo metodika, daugiau 
dėmesio turėtų būti skirta naujoms technologijoms, GIS ir skaitmeninių žemėlapių panaudojimui. 

Fragmentacija, rodikliai, erdvinis išsidėstymas, žemės naudojimo sąlygos. 
 
Siim MAASIKAMÄE. Estijos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros docentas, daktaras.  Adresas: Kreutzwaldi 5 Tartu 51014. El.p. 
msiim@eau.ee 
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DAUGIAKRITERINĖS ANALIZĖS TAIKYMAS VERTINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 
Vida Malienė 
  

Daugiakriterinės analizės metodai buvo taikomi ir anksčiau nekilnojamojo turto vertinimo srityje. Daugeliu atveju šie 
metodai yra pagrįsti rinkos modeliavimu ir ekonominiu vertintojų mąstymu. Šiame straipsnyje pateiktas vienas iš daugelio 
daugiakriterinės analizės metodų. Šis metodas remiasi rinkos analizės principais ir galima būtų jį priskirti netiesioginiams 
lyginamosios vertės metodams. Straipsnyje pateiktu metodu nekilnojamojo turto analizę galima atlikti plačiau ir 
universaliau, nes jis pagrįstas daugelio skirtingų kriterijų, t.y. turto kokybinių, kiekybinių bei rinkos konjunktūros 
įvertinimu. Siūlomas metodas gali patenkinti daugelio suinteresuotų grupių tikslus bei poreikius, nes šiuo metu galima 
apskaičiuoti ne tik nekilnojamojo turto rinkos vertę, bet ir kitas vertes, pvz., investicinę, naudojimo, esamo naudojimo ir t. 
t. Straipsnyje pateiktas teorinis daugiakriterės analizės metodas taikytinas vertinti įvairių paskirčių nekilnojamajam  turtui.   
 Daugiakriterinė analizė, nekilnojamojo turto vertinimas, sprendimų priėmimo matrica. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Vida MALIENĖ. Salfordo universiteto paslaugų vadybos centro mokslinė bendradarbė. Tyrimų sritys: nekilnojamojo turto vertinimas 
ir vadyba, paslaugų vadyba. Adresas: Technology House Lissadel Street Salford Greater Manchester M6 6AP. United Kingdom. Tel.: 
+44-(0)161-2955357. Fax +44-(0)161-2782701 
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SOCIALINIŲ – EKONOMINIŲ FAKTORIŲ ĮTAKA ŽEMĖS NAUDOJIMUI 
 
Vaiva Stravinskienė 
  

Straipsnyje analizuojama žemės ūkio gamybos, žemės ūkio naudmenų plotų kitimas bei žemės naudojimui turintys įtakos 
faktoriai. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas priklauso tiek nuo žmogaus ūkinės veiklos, tiek dėl gamtinių veiksnių. 
Analizuojant visuotinio žemės ūkio surašymo duomenis bei lyginant juos su statistiniais duomenimis, pastebimas pasėlių 
plotų bei žemės ūkio produkcijos gamybos kitimas. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas buvo išreikštas kompleksiniu 
rodikliu, įvertinančiu vienam kaimo gyventojui tenkantį pasėlių plotą, gyvulių skaičių bei žemės našumą. Nustatyta, kad 
žemės naudojimo intensyvumas atskirose savivaldybėse maksimaliai skiriasi beveik 4 kartus. Kompleksinio rodiklio kitimas 
analizuotas pagal jį veikiančius faktorius panaudojant daugianarę koreliaciją. Pagrindiniai faktoriai įtakojantys rodiklio 
kitimą: deklaruotų pasėlių procentas nuo ariamosios žemės; privačios žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis su visu 
žemės ūkio paskirties žemės plotu procentais; kaimo gyventojų tankumas, skaičiuojant žmonių skaičiumi 100 ha žemės ūkio 
naudmenų. Nustatyta, jog intensyviausiai naudojama žemė tose savivaldybėse, kur yra daugiau žemės ūkio veiklos subjektų, 
deklaruojančių savo naudojamą žemę ir gaunančių valstybės rėmimą; žemės privatizavimo laipsnis nėra pagrindinė priežastis, 
lemianti žemės naudojimo intensyvumą; žemė naudojama intensyviau tose savivaldybėse, kuriose yra santykinai mažiau 
kaimo gyventojų.  

u būdu.  

ių pasiūlymų.  

Privati žemė, naudojimas, naudotojai. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Vaiva STRAVINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros doktorantė. Adresas: Universiteto g. 
10, LT- 53361 Akademija, Kauno r. El. p. vaiv@centras.lt. 
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ARCHYVINIŲ AEROFOTONUOTRAUKŲ PANAUDOJIMAS KADASTRO POREIKIAMS 
 
Jūratė Sužiedelytė – Visockienė, Evelina Zigmantienė, Albinas Žalnierukas 
 

Aprašomi archyvinių aerofotonuotraukų panaudojimo vietovės situacijos, sklypų ežių ir statinių ankstesniųjų metų 
būklei atkurti bei pastatų išorės geometriniams parametrams aerofotogrametriniu būdu išmatuoti tiriamieji darbai. 
Pateikiami vietovės plano sudarymo aerofotogrametriniu metodu ypatumai, tai yra plano tikslumo duomenys, turinys, 
vietovės modelio sudarymo metodika. Plano tikslumui pasiekti rekomenduojamos tinkamo mastelio aerofotonuotraukos. 
Straipsnyje nurodomi pastatų išorinių parametrų matavimo technologijos ypatumai. Matuojant atsižvelgiama į šlaitinių 
stogų nuosvyras. Siūloma šias paklaidas taisyti stereofotogrametrini

Aprašomi bandomieji kadastrinio M 1:500 plano sudarymo ir pastatų geometrinių parametrų matavimo 
stereofotogrametriniu metodu, naudojant archyvinę 1:6 000 mastelio aerofotonuotrauką, darbai. Pastatų geometrinių 
parametrų matavimai pateikiami lentelėje. Rezultatai apibendrinti, pateikta praktin

Aerofotogrametrija, stereofotogrametriniai matavimai, pastatų geometriniai parametrai. 
 

 
Jūratė SUŽIEDELYTĖ - VISOCKIENĖ. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos ir kadastro katedros matavimų 
inžinerijos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Saulėtekio al. 11, VGTU, LT-10223 Vilnius. Tel. (8 5) 2744705 el. paštas: 
J_visockiene@hotmail.com
Evelina ZIGMANTIENĖ. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos instituto inžinierė, Geodezijos ir kartografijos mokslo 
magistrė. Adresas: Saulėtekio al. 11, VGTU, LT-10223 Vilnius. Tel. (8 5) 27 44 705 el. paštas: gi@ap.vtu.lt
Albinas ŽALNIERUKAS. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos ir kadastro katedros matavimų inžinerijos mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Saulėtekio al. 11, VGTU, LT-10223 Vilnius. Tel. ( 8 5) 27 44 705 el. paštas: gi@ap.vtu.lt
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IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS RAJONO HORIZONTALIŲJŲ ŽEMĖS PLUTOS 
DEFORMACIJŲ IR ĮTEMPIMŲ MODELIAVIMAS BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU 
 
Algimantas Zakarevičius, Arminas Stanionis 
 

Horizontaliesiems Žemės plutos judesiams Ignalinos atominės elektrinės rajone tirti 1998 m. įrengtas specialus 
geodinaminis poligonas, kurį sudaro 10 gruntinių punktų. Šiuose punktuose su GPS pagalba stebimi horizontalūs Žemės 
plutos judesiai. Išnagrinėta dabartinių horizontaliųjų Žemės plutos deformacijų modeliavimo baigtinių elementų metodu 
teoriniai pagrindai ir praktinio taikymo galimybės. Žemės plutos deformacijų modeliavimas baigtinių elementų metodu 
pagal geodezinių matavimų duomenis modelio realizavimui taikant Ansys programinį paketą atliktas Ignalinos atominės 
elektrinės rajone. Iš rezultatų analizės daroma išvada, kad baigtinių elementų metodu sudarytas deformacijų modelis 
detalizuoja tiriamojo rajono dabartinio tektoninio aktyvumo struktūrą ir praplečia matavimo rezultatų geotektoninio 
interpretavimo galimybes. Nustatyta, kad Ignalinos atominės elektrinės rajone horizontaliųjų Žemės plutos deformacijų 
struktūra susieta su tektoninėmis teritorijos ypatybėmis. Atlikti tyrimai parodo Žemės plutos deformacijų modeliavimo 
baigtinių elementų metodu privalumus lyginant su kitais metodais ir Ansys programinio paketo taikymo geodinaminiams 
tyrimams galimybes. 

Baigtinių elementų metodas, tektoninės įtampos, horizontaliosios deformacijos. 
 
Algimantas ZAKAREVIČIUS. Technikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Geodezijos ir kadastro katedros vedėjas, 
Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU). Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius-40, 
Lietuva. Tel. (8 5) 274 47 01, el. paštas: Algimantas.Zakarevicius@ap.vtu.lt
Arminas STANIONIS. Technologijos mokslų srities doktorantas, Geodezijos ir kadastro katedra, Aplinkos inžinerijos fakultetas. 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU). Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius-40, Lietuva. Tel. (8 5) 274 47 03, el. 
paštas: ArminasStanionis@one.lt
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