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Šiuolaikinis pasaulisVII skyrius

Valstybiø santrumpos
Austr.	 Australija
Braz.	 Brazilija	
D. Brit.	 Didþioji
	 Britanija
Dan.	 Danija
Ekv.	 Ekvadoras
Ind.	 Indija
Isp.	 Ispanija
Jap.	 Japonija
Jem.	 Jemenas

K. Rika	 Kosta Rika
Kol.	 Kolumbija
Meks.	 Meksika
N. Zel.	 Naujoji
	 Zelandija
Norv.	 Norvegija
Ol. 	 Olandija
Port.	 Portugalija
Pranc.	 Prancûzija
Rus.	 Rusija

Skaièiais þemëlapyje 
paþymëtos valstybës
(skliaustuose – sostinës)
1	 Estija
2	 Latvija
3	 Lietuva
4	 Danija
5	 Olandija (Amsterdamas)
6	 Belgija (Briuselis)
7	 Liuksemburgas
	 (Liuksemburgas)
8	 Lichtenðteinas (Vaducas)
9	 Ðveicarija (Bernas)
10	 Monakas (Monakas)

11	 Andora (Andora)
12	 Vatikanas
13	 Èekija
14	 Slovakija (Bratislava)
15	 Austrija
16	 Vengrija
17	 Slovënija (Liubliana)
18	 San Marinas (San Marinas)
19	 Kroatija
20	 Bosnija ir Hercegovina
	 (Sarajevas)
21	 Serbija ir Juodkalnija
	 (Belgradas)
22	 Moldova (Kiðiniovas)
23	 Albanija (Tirana)

24	 Makedonija (Skopjë)
25	 Kipras (Nikosija)
26	 Libanas
27	 Izraelis
28	 Jordanija (Amanas)
29	 Armënija
30	 Azerbaidþanas
31	 Kuveitas (Kuveitas)
32	 Bahreinas (Menama)
33	 Kataras (Doha)
34	 Jungtiniai Arabø Emyratai
35	 Bangladeðas
36	 Brunëjus (Bandar Seri Begavanas)
37	 Gambija (Bandþulis)
38	 Bisau Gvinëja (Bisau)

39	 Siera Leonë
40	 Burkina Fasas	
41	 Togas (Lomë)
42	 Beninas (Porto Novas)
43	 Pusiaujo Gvinëja (Malabas)
44	 Ruanda (Kigalis)
45	 Burundis (Buþumbura)
46	 Malavis	
47	 Svazilandas (Mbabanë)
48	 Salvadoras (San Salvadoras)
49	 Sent Kitsas ir Nevis (Basteras)
50	 Antigva ir Barbuda (Sent Dþonsas)
51	 Sent Lusija (Kastris)
52	 Sent Vinsentas ir Grenadinai
(Kingstaunas)

Valstybiø valdos, þemëlapyje
paþymëtos skaièiais
53	 Angilija (D. Brit.)
54	 Mergelës salos (D. Brit.)
55	 Mergelës salos (JAV)	
56	 Kaimanø salos (D. Brit.)
57	 Monseratas (D. Brit.)
58	 Turkso ir Kaikoso salos (D. Brit.)
59	 Aruba (Ol.)
60	 Olandijos Antilai
61	 Gibraltaras (D. Brit.)
62	 Normanø salos (D. Brit.)
63	 Seuta (Isp.)
64	 Melilja (Isp.)
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Geografinė sfera ir jos dėsningumai • Žemė ir žmogus

3 pav. Ryšiai gamtiniame komplekse.

2 pav. Pasaulio geografinės zonos.

Geografinės sferos sandara. Vienas svarbiau-
sių mūsų planetos bruožų – sluoksninė struktūra: pla-
netą sudaro koncentriškai viena kitą gaubiančios geos-
feros. Jos skverbiasi viena į kitą, glaudžiai sąveikauja, 
tarp jų vyksta nuolatinė medžiagų ir energijos apykaita. 
Dėl jų tarpusavio sąveikos ir maišymosi mūsų planetos 
paviršiuje susidarė tik Žemei būdinga erdvė – geografi-
nė sfera, apimanti apatinį troposferos sluoksnį, viršuti-
nę litosferą, visą hidrosferą ir biosferą. Geografinė sfera 
ryškių ribų neturi, ji atvirai veikiama ir iš kosmoso, ir iš 
Žemės gelmių. Viršutinė jos riba dažniausiai tapatina-
ma su didesnės ozono koncentracijos sluoksniu, plytin-
čiu 20–30 km aukštyje. Apatinę geografinės sferos ribą 
mokslininkai veda 3–5 km gylyje, kur dar prasiskverbia 
oras, vanduo (labai karštas ir smarkiai mineralizuotas) 
ir kai kurios bakterijos. Geografinei sferai priklauso visa 
biosfera (1 pav.).

Geografinės sferos dėsningumai. Svarbiausi 
šios sferos struktūros bei raidos bruožai priklauso nuo 
bendrųjų geografinių dėsningumų: vientisumo, raidos 
ritmiškumo ir zoniškumo. Geografinės sferos vientisu-
mą užtikrina glaudūs ją sudarančių komponentų tarpu-
savio ryšiai, kuriuos lemia nuolatinė medžiagų bei ener-
gijos judėjimas. Ji reiškiasi įvairiais procesais ir skiriasi 
sudėtingumu. Vieni jų (pavyzdžiui, atmosferos cirkulia-
cija) reiškiasi kaip mechaniniai judėjimai, kiti (vandens 
apytakos ratas) yra susiję su medžiagos agregatinių bū-
senų kaita, o dar kiti (biologinė apykaita) – su chemi-
niais virsmais.

Visos apytakos glaudžiai tarpusavyje susijusios, be 
to, kiekvienas vėlesnis apytakos ar apykaitos ciklas ski-
riasi nuo ankstesnio. Jos nesudaro uždaro rato, dėl to 
vyksta nuolatinė gamtinių komponentų ir visos geo-
grafinės sferos kaita, kurią lemia ritmiškumas – vienų 
ar kitų reiškinių kartojimasis. Gamtoje egzistuoja įvai-
rios trukmės ritmai. Paros ritmas reiškiasi oro tempe-
ratūros, slėgio ir drėgnumo, debesuotumo, vėjo stipru-

mo pokyčiais, potvyniais bei atoslūgiais, augalų fotosin-
tezės ir gyvūnų gyvenimo režimu. Paros ritmai susiję su 
ašiniu Žemės judėjimu. O mūsų planetos orbitinis judė-
jimas lemia metinius ritmus. Jie reiškiasi metų laikų kai-
ta, dirvodaros ir dūlėjimo intensyvumo pokyčiais, žmo-
nių ūkinės veiklos sezoniškumu. Įvairiems gamtiniams 
kompleksams būdingi saviti paros ir metiniai ritmai. Pa-
starasis ritmiškumas ryškiausiai pastebimas vidutinių 
platumų gamtiniuose kompleksuose, o mažiau – pu-
siaujo platumose.

Geografinės sferos zoniškumas. Geografi-
nė sfera yra didžiulis, visą planetą dengiantis gamtinis 
kompleksas, kurį sudaro atmosferos (oras), hidrosfe-
ros (vanduo), litosferos (uolienos) medžiagos ir gyvie-
ji organizmai. Jų derinių aptinkama visame Žemės pa-
viršiuje, todėl geografinė sfera yra ištisinė, bet neviena-
lytė. Ją galima padalyti į įvairaus dydžio smulkesnius 
gamtinius kompleksus. Ryškiausiai skiriasi vandenyno 
ir sausumos gamtiniai kompleksai. Įvairesni yra pasta-
rieji. Keliaujant nuo ašigalių pusiaujo link, galima pa-
stebėti dėsningą jų kaitą, vadinamą platuminiu zonišku-
mu. Tokią kaitą lemia Žemės sferiškumas, ašinis ir or-
bitinis judėjimas. Pagal zoninį saulės radiacijos ir drėg-
mės pasiskirstymą geografinė sfera dalijama į geografi-
nes juostas. Jos beveik sutampa su klimato juostomis ir 
taip pat vadinamos: pusiaujo, subekvatorinės, atogrąžų, 
subtropinės, vidutinių platumų, subpoliarinės (subarkti-
nė ir subantarktinė) bei poliarinės (arktinė ir antarkti-
nė). Geografinėse juostose skiriami mažesni gamtiniai 
kompleksai – geografinės zonos. Jos skiriasi šilumos bei 
drėgmės santykiu ir kt. Šios zonos dažniausiai įvardija-
mos pagal vyraujančią augaliją: tundros, stepių, dykumų 
zona ir t. t. (2 pav.).

Kalnuotoms teritorijoms būdinga dėsninga gamti-
nių kompleksų kaita, priklausanti nuo aukščio, – ver-
tikalusis zoniškumas. Jį lemia dėl aukščio besikeičianti 
oro temperatūra ir drėgmė. Kuo aukštesni ir kuo arčiau 
pusiaujo kalnai, tuo didesnė vertikalių juostų įvairovė 
ir sudėtingesnis vertikalusis zoniškumas. Tačiau gamtos 
procesų ritmika, susijusi su dienos ir nakties, metų lai-
kų kaita, visose vertikaliose juostose vienoda ir atitinka 
kalnų papėdės platuminės juostos kaitą.

Vandenynų viršutiniame sluoksnyje taip pat gana ryš-
kus platuminis zoniškumas. Jis reiškiasi vandens savybė-
mis (temperatūra, druskingumu, tankiu), judėjimo po-
būdžiu (kilimu, grimzdimu, horizontaliu judėjimu), or-
ganinio pasaulio pasiskirstymu. Geografinės juostos čia 
sutampa su klimato juostomis. Jų platuminį išsidėstymą 

iškraipo šiltosios bei šaltosios srovės ir arti esanti sausu-
ma. Vandenyne geografinės zonos neskiriamos.

Kiekvienas gamtinis kompleksas, nesvarbu, kokio dy-
džio būtų, yra vientisa sistema, todėl, keičiantis vienam 
jos komponentų, keičiasi ir kiti, o drauge – visas kom-
pleksas (3 pav.). Šie pokyčiai neišvengiami, tačiau reiš-
kiasi nevienodai intensyviai ir plačiai. Kadangi geogra-
finė sfera yra vientisa, tai vienokių ar kitokių priežasčių 
sukelti pokyčiai kurioje nors jos vietoje po kiek laiko pa-
sireiškia visoje geografinėje sferoje.

Ūkinės veiklos įtaka gamtiniams komp-
leksams. Nuolatiniai natūralūs šių kompleksų poky-
čiai yra pagrindinė geografinės sferos raidos priežastis. 
Svarbiausias jos raidos etapas prasidėjo atsiradus žmo-
gui. Pirmaisiais žmonijos raidos etapais ūkinė veikla 
buvo susijusi su medžiokle, žvejyba bei gamtos gėrybių 
rinkimu ir turėjo daugiau prisitaikymo prie gamtos są-
lygų nei pertvarkymo pobūdį. Svarbiausias įvykis, sukė-
lęs gana ryškių ekologinių pokyčių įvairiose Žemės geo-
grafinėse zonose, buvo perėjimas iš pasisavinamojo į ga-
mybinį ūkininkavimą. Dėl to padidėjo antropogeninių 
faktorių poveikis aplinkai, ypač biosferai. Itin intensy-
vūs gamtinių kompleksų pokyčiai prasidėjo prieš 300–
400 metų. Tai lėmė mokslo bei technikos pažanga, in-
dustrializacija, urbanizacija, spartus gyventojų skaičiaus 
ir jų poreikių didėjimas. Dar intensyviau aplinka ėmė 
kisti XX a. antrojoje pusėje. Mūsų planetoje beveik ne-
liko žmogaus nepaliestų gamtinių kompleksų. Net gi-

liausių vandenynų dugne aptinkama technogeninių da-
lelių, sudėtingų, natūraliai gamtoje neegzistuojančių 
cheminių junginių. Tačiau ūkinė veikla ne visada skurdi-
na geografinę aplinką. Antropogeniniai kraštovaizdžiai 
gali būti ne tik gražūs, bet ir ekologiniu požiūriu funk-
cionalūs. Todėl, siekiant racionaliau panaudoti gamtos 
išteklius ir sąlygas, būtina taikyti ekologiškas išteklių įsi-
savinimo technologijas. Deja, dauguma pasaulio valsty-
bių tam skiria per mažai dėmesio.

Norint išspręsti žmonijos ir gamtos sąveikos proble-
mas, imta stebėti aplinką, t. y. vykdomas monitoringas. 
Jo paskirtis – sekti gamtinės aplinkos pokyčius ir numa-
tyti įvairių antropogeninių faktorių poveikio padarinius. 
Pirmiausia buvo pradėti stebėti judriausi geografinės 
sferos komponentai: oras ir vanduo. Tam sukurta įvai-
raus dydžio stebėjimo stočių sistema. Pastaruoju metu 
šiam tikslui vis dažniau pasitelkiami kosminiai stebėji-
mo būdai. Taip galima sekti naftos dėmių dreifą ar gais-
rų plitimą, atmosferos taršos šaltinių išsidėstymą. Gau-
ti duomenys naudojami geografinės sferos būklei įver-
tinti, galimiems pokyčiams prognozuoti ir konkrečioms 
gamtosaugos priemonėms numatyti.

5. Geografinė sfera ir jos dėsningumai

1 pav. Geografinės sferos ribos.
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Azijos gamtos ypatumai • Azija

1 pav. Azijos klimatas.

38. Azijos gamtos ypatumai

Geografinė padėtis. Azija – didžiausias žemy-
nas, plytintis visose Šiaurės pusrutulio geografinėse zo-
nose. Jį skalauja visi mūsų planetos vandenynai. Šiauri-
nė dalis yra gerokai už Poliarinio rato. Rytinius pakraš-
čius riboja vulkaninių salų virtinės. Nuo Amerikos Aziją 
skiria Beringo sąsiauris. Žemynas toli nusitęsia į pietus, 
kur į Indijos vandenyną įsiterpia Indostano bei Indoki-
nijos pusiasaliai. Su Afrika Aziją sieja Sueco sąsmauka. 
Čia riba tarp žemynų yra Sueco kanalas. Mažiau apib-
rėžta Azijos ir Europos riba. Gamtinė dažniau vedama 
rytine Uralo kalnų papėde, Uralo upe, Kaukazo kalnais 
(arba Kumos–Manyčiaus įduba). 

Azija užima 43,4 mln. km². Beveik 10% jos ploto su-
daro pusiasaliai (Mažosios Azijos, Arabijos, Indostano, 
Indokinijos ir kt.) ir salos bei salynai (Japonų, Malajų, 
Naujojo Sibiro ir kt.). Iš kitų žemynų Azija išsiskiria la-
bai kontrastingu paviršiumi. Čia yra aukščiausia plane-
tos viršūnė – Džomolungma Himalajuose (8850 m virš 
jūros lygio) ir giliausia sausumos tektoninė įduba, kurio-
je telkšo Baikalo ežeras (gylis – 1620 m). 

Geologinė sandara ir paviršiaus ypatu-
mai. Azijos reljefas labai įvairus. Jis priklauso nuo su-
dėtingos žemyno geologinės sandaros. Azijos pagrindą 
sudaro kelios senosios platformos, jungiamos įvairaus 
amžiaus kalnų juostų. Dabartiniame paviršiuje vyrau-
ja plokščiakalniai ir kalnai, užimantys apie 75% Azijos 
ploto. Aukščiausi susitelkę žemyno viduryje. Plokščia-
kalniai yra 4000–4500 m aukščio, o kai kurių kalnagūb-
rių viršūnės pakyla gerokai aukščiau nei 7000 m. Kal-
nai sudaro dvi juostas. Viena tęsiasi per visą Pietų Azi-
ją ir yra Alpių–Himalajų kalnų juostos dalis. Ji susifor-
mavo Afrikos ir Indijos–Australijos litosferos plokštėms 
susidūrus su Eurazijos plokšte. Šią kalnų juostą sudaro 
daugybė kalnagūbrių (Karakorumo, Himalajų ir kt.) bei 
tarp jų įsiterpusių įdubų, plokščiakalnių (Tibeto, Pamy-
ro ir kt.) ir kalnynų (Armėnijos, Irano ir kt.). Kita kal-
nų juosta nuo Čiukčių pusiasalio lanku tęsiasi iki Tian 
Šano kalnų. Ją sudaro įvairaus amžiaus kalnagūbriai ir 
kalnynai. Rytinėje žemyno dalyje, Eurazijos ir Ramio-
jo vandenyno litosferų plokščių sandūros zonoje, iki šiol 
vyksta intensyvūs tektoniniai procesai. Čia dažni žemės 
drebėjimai, daug veikiančių ugnikalnių. Aktyvus seismi-
nis režimas ir Alpių–Himalajų kalnų juostoje: Mažosios 
Azijos pusiasalyje, Armėnijos kalnyne ir kt. 

Senųjų platformų ar jų dalių paviršiuje plyti plokščia-
kalniai. Sibiro platformoje susiformavo Vidurio Sibiro 
plokščiakalnis. Indostano pusiasalio pagrindas – Deka-

no plokščiakalnis, o kalnų apribotas Arabijos plokščia-
kalnis sudaro didesnę Arabijos pusiasalio dalį. 

Beveik 25% Azijos ploto užima lygumos. Ypač dide-
lė jaunoje platformoje susiformavusi Vakarų Sibiro že-
muma. Kitos lygumos (Kolymos, Didžioji Kinijos ir kt.) 
yra pakrantėse ar priekalnių įdubose (Mesopotamijos, 
Indo ir Gango ir kt.).

Azijos klimatas. Klimatui didelę reikšmę turi že-
myno ištęstumas iš šiaurės į pietus ir iš vakarų į rytus, 
oro masių cirkuliavimas, vyraujančių vėjų judėjimą ribo-
jantys aukšti kalnai bei reljefo ypatumai. Kadangi Azi-
ja labai ištįsusi, ji plyti visose Šiaurės pusrutulio klima-
to juostose. Virš šio žemyno formuojasi pagrindiniai oro 
masių tipai. Didžiausią įtaką turi vidutinių platumų že-
myninės oro masės. Pietų ir Rytų Aziją veikia musonai. 
Vasaros musonas iš vandenyno į sausumą neša šiltas ir 
drėgnas jūrines oro mases, o žiemos musonas – iš žemy-
no vėsesnes ir sausas oro mases.

Azijos klimatui didelę įtaką turi paviršius. Alpių–Hi-
malajų juostos kalnai užkerta kelią šaltoms oro masėms 
slinkti į pietus ir kartu yra neįveikiama kliūtis iš pietų 
pučiantiems šiltiems ir drėgniems vėjams patekti į že-
myno gilumą. Dėl to šiauriau Himalajų plytinčiuose re-

gionuose per metus iškrinta tik 50–100 mm kritulių, o 
pietiniuose šių kalnų šlaituose metinis kritulių kiekis 
siekia kelis tūkstančius milimetrų. 

Vidutinė sausio mėnesio oro temperatūra Sibire nuk-
rinta žemiau -20 °C, o Azijos šiaurėje – net iki -50 °C. 
Kiek šilčiau Ramiojo vandenyno pakrantėje: dėl vande-
nyno įtakos oro temperatūra būna -10–15 °C. Ties šiau-
rės atogrąža žiemą praeina +20 °C izoterma, o ties pu-
siauju visus metus oro temperatūra siekia +25 °C. Vasa-
rą labiausiai oras įkaista Pietvakarių Azijoje: liepos mė-
nesį temperatūra pakyla iki +30 °C. Vidiniuose Azijos 
rajonuose +20 °C izoterma siekia 55–60° šiaurės pla-
tumos, o prie Ramiojo vandenyno pakrantės nukryp-
sta į pietus. Šiauriniuose pakraščiuose vyrauja tundrai 
būdinga vasaros temperatūra, retai pakylanti aukščiau 
kaip +10 °C. 

Gausūs (apie 2000 mm) ir reguliarūs krituliai iškrinta 
Azijoje tik ties pusiauju. Dar daugiau (2000–3000 mm) 
jų Pietų ir Rytų Azijos pakrančių priešvėjiniuose kalnų 
šlaituose. Subekvatorinėse platumose metinis kritulių 
kiekis siekia apie 1000 mm, o subtropinėse ir vidutinėse 
platumose – 600–1000 mm. Rytų Sibire metinis kritulių 
kiekis neviršija 350 mm, o Vidurio ir Pietvakarių Azijos 
dykumose – tik 150–200 mm. 

Azijos vidaus vandenys. Azijos upių tinklas ir 
jų režimas glaudžiai susijęs su klimatu ir paviršiaus ypa-
tumais. Dauguma upių prasideda vidinių žemyno rajo-
nų kalnuose. Jos priklauso visų vandenynų baseinams. 
Į Arkties vandenyną įtekančias upes – Leną, Jenise-
jų ir kt. maitina sniego tirpsmo vanduo ir lietus. Žie-
mą jos užšąla, pavasarį ilgam patvinsta. Ramiojo van-
denyno upių (Amūro, Jangdzės ir kt.) vandens lygis la-
bai svyruoja. Tai susiję su musoninėmis liūtimis, per ku-
rias upės patvinsta. Panašūs procesai vyksta ir Indijos 
vandenyno upėse (Inde, Gange ir kt.). Atlanto vande-
nyno baseinui priklausančios upės įteka į Juodąją ir Vi-
duržemio jūras, žiemą patvinsta, o vasarą labai nusenka. 
Apie 35% Azijos upių (Amudarja, Syrdarja ir kt.) neturi 
nuotėkio į Pasaulinį vandenyną ir priklauso vidinio nuo-
tėkio rajonams. Čia jos baigiasi uždaruose vandens ba-
seinuose arba dingsta smėlynuose. Daugiausia šias upes 
maitina kalnuose tirpstantys sniegynai ir ledynai. 

Didelę įtaką žemyno hidrografiniam tinklui turi eže-
rai. Azijoje yra pats didžiausias mūsų planetos eže-
ras – Kaspijos jūra (371 tūkst. km²). Tai liekaninės kil-
mės ežeras, buvusi jūros dalis. Azijoje tyvuliuoja ir gi-
liausias Žemėje ežeras – Baikalas (1620 m). Panašios 
kilmės Isyk Kulio, Teleckojės ir kt. ežerai. Azijos šiaurė-
je, kur nedidelis garavimas ir pakankamas kritulių kie-
kis, yra daug mažų ežerėlių bei pelkių. Labai svarbi hi-

drografinio tinklo dalis – požeminiai vandenys, maiti-
nantys upes ir ežerus. Dideli šių vandenų ištekliai yra 
Vakarų Sibiro žemumoje. 

Azijos augalija ir gyvūnija. Azijos organinio 
pasaulio įvairovę lemia žemyno ištęstumas iš šiaurės į 
pietus, dėl kurio labai netolygiai pasiskirsto Saulės ra-
diacija. Didelę reikšmę augalijai ir gyvūnijai turi Azijos 
paviršius, veikiantis kritulių pasiskirstymą. Gausiai drė-
kinamose Pietryčių Azijos srityse vyrauja miškai, o sau-
so klimato centriniuose rajonuose – žolinė augalija, ret-
miškiai. Itin menka dykumų augalija. Kalnų rajonams, 
kurie užima ypač didelius plotus, būdingas vertikalusis 
zoniškumas.

Azijos gamtos sąlygas labai pakeitė žmonių ūkinė 
veikla. Itin didelių pokyčių patyrė Didžioji Kinijos ly-
guma, Indo ir Gango žemumos kraštovaizdžiai, kuriuo-
se nuo seno plėtojama intensyvi ūkinė veikla. Kiek ma-
žiau pakitusi Sibiro augalija ir gyvūnija. Tačiau ir šiame 
regione vis labiau pastebimas neigiamas ūkinės veiklos 
poveikis aplinkai. Siekiant išsaugoti unikalius krašto-
vaizdžius, gyvūnus ar augalus, sparčiai steigiami draus-
tiniai, rezervatai.

2 pav. Azijos geografinės zonos.
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4 pav. Elektros energijos gamyba Lietuvoje 1990–2002 m.

Lietuvos ūkio paveldas. Iki sovietinės indus-
trializacijos Lietuva buvo agrarinė šalis, tik po karo 
tapo pramoninė. Tačiau apie 50 metų pasaulio ekono-
mikoje ji reiškėsi ne tiesiogiai, o per dabar jau žlugu-
sios SSRS ekonominę sistemą. To meto veikla ir kapita-
las buvo formuojamas nepaisant nacionalinio ūkio inte-
resų. Sovietų žinybos Maskvoje visą SSRS teritoriją su-
skirstė į regionus. Lietuva priskirta prie Šiaurės vaka-
rų (Pabaltijo) regiono. Tokia ekonomikos plėtra iškrei-
pė ūkio struktūrą, kuri būtų susiklosčiusi natūraliai. Ša-
lyje buvo sukurtos praktiškai naũjos elektronikos, stak-
lių ir įrenginių, chemijos ir karinio komplekso pramo-
nės šakos. Plėtota ir tradicinė maisto, lengvoji bei staty-
bos medžiagų pramonė. Kadangi ūkis kurtas neatsižvel-
giant į Lietuvos poreikius ir galimybes naudoti vietos iš-
teklius, pertvarkant ekonomiką po 1990 m. kilo specifi-
nių sunkumų.

Lietuva paveldėjo labai neracionaliai energiją varto-
jantį ūkį, o energetikos sistemai modernizuoti reikia di-
delių investicijų. Gamybos infrastruktūra, orientuota į 
didelius mastus, buvo nepritaikyta rinkos ekonomikai: 
šalies periferijoje (pvz., Jonavoje, Naujojoje Akmenė-
je, Kėdainiuose, Alytuje) sunku racionaliai panaudo-
ti didžiules fermas, gamyklas. Tai kelia daug ekonomi-
nių ir socialinių problemų. Dėl sutrikusių ūkinių ryšių 
su buvusiomis SSRS respublikomis pasunkėjo produk-
cijos realizacija ir apsirūpinimas žaliavomis (nuo kurių 
tebesame priklausomi).

Ūkio transformaciniai procesai 1990–
2002 metais. Lietuvos ekonomika per šį laikotarpį 
tampa vis atviresnė: skatinama užsienio prekyba ir šali-
namos kliūtys įvairioms ūkinių ryšių formoms, liberali-
zuotas kapitalo judėjimas, vykdomos tarptautinės valiu-
tinės atsiskaitymų operacijos. Tačiau nuo 1990 m. šalyje 
vykstančios reformos anaiptol nėra baigtos. Lietuva ūkį 
pertvarko trimis kryptimis.

1. Buvusi planinė ekonomika keičiama laisvosios rin-
kos ūkiu. Šis tikslas iš esmės pasiektas. Veikia rinkos eko-
nomikos principai: pavyzdžiui, susiformavo privačių įmo-
nių tinklas, funkcionuoja laisvas paklausos ir pasiūlos 
mechanizmas, skatinama konkurencija, laisvas kapitalo 
judėjimas ir prekyba.

2. Buvusi valstybės nuosavybė keičiama privačia. Iki 
šiol privatizacija nėra baigta. Privatizavimo reikalus 
tvarkantys asmenys kartais padarydavo skubotų ir šaliai 
nenaudingų sprendimų. Pavyzdys – prieštaringai verti-
namas naftos perdirbimo įmonės Mažeikiuose privati-
zavimas. Netgi privatizuotų daug įmonių bankrutavo. 

77. Ūkio transformaciniai procesai. Energetika
Galima paminėti kelias tokio reiškinio priežastis: pri-
vatizacijai reikia didelių lėšų, kurių Lietuvos verslinin-
kai dar nebuvo sukaupę; užsienio bendrovės pirko įmo-
nes tam, kad pašalintų konkurentus; įmones įsigiję ver-
slininkai netesėjo pažadų dėl investicijų; nauji šeimi-
ninkai nesugebėjo efektyviai vadovauti įmonėms ir kt. 
Remdamasi ekonomiškai stiprių šalių patirtimi, Lietuva 
pertvarko žmonėms labai rūpimas paslaugas: sveikatos 
apsaugos, mokslo, švietimo.

3. Lietuvos ūkis restruktūrizuojamas. Pagrindinis sie-
kis – paversti šalį modernia popramonine valstybe su 
kokybiškai nauja žinių visuomene. Šis tikslas turi būti 
pasiektas per 15–20 metų. Vienas svarbiausių uždavi-
nių – per ES ekonominę erdvę pereiti į integruotą pa-
saulio ūkį, jame užimti deramą vietą.

Lietuvoje jau įvyko ryškių struktūrinių pokyčių: ben-
drajame vidaus produkte sumažėjo žemės ūkio dalis, 
dar labiau – pramonės dalis. Kai kurios pramonės ša-
kos pradėjo gaminti žemesnio techninio lygio produkci-
ją, išaugo paslaugų dalis. Tai iš esmės atitinka tendenci-
jas, susiklosčiusias kitose vidutinio ekonomikos lygio ša-
lyse. Tačiau sumažėjo sudėtingesnės pramonės (elektro-
nikos, mašinų gamybos) apimtys, padidėjo paprastes-
nės (maisto, tekstilės) gamybos. Todėl ūkio struktūrą 
pirmiausia turi lemti pastangos ir galimybės gaminti di-
desnės pridėtinės vertės gaminius, teikti atitinkamo ly-
gio paslaugas. Padėčiai gerinti reikia aukštos kvalifika-
cijos darbo jėgos bei masiškai perkvalifikuoti darbuo-
tojus, kad įgytų rinkoje paklausias profesijas. Tai sunku 
padaryti, kai nėra pakankamai lėšų, ypač vyresnio am-
žiaus žmonėms.

Tolesnių reformų pobūdį turi lemti mokslo ir pro-
duktyvių žinių pažanga, individualių gebėjimų augimas. 

Kaip tik tai garantuoja šalies konkurencingumą pasau-
lio rinkoje. Svarbi priemonė tokiai žinių ekonomikai pa-
siekti yra informacinė visuomenė. Privalu sukurti nacio-
nalinę inovacijų sistemą, seniai veikiančią ekonomiškai 
stipriose šalyse.

Energetika. Energetikos sektorius yra vienas reikš-
mingiausių šalyje (2 pav.). Jis apima tarpusavyje susiju-
sias energetikos sistemas (3 pav.).

Šalies energetikos pajėgumai dideli, nes jėgainės 
(atominė, hidroakumuliacinė, šiluminės) palyginti nese-
nos, modernios, yra galinga naftos perdirbimo gamykla, 
o naftos importo bei eksporto terminalas – vienas mo-
derniausių Baltijos regione naftos produktų termina-
lų. Be to, išplėtotos elektros energijos, gamtinių dujų ir 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

Energijos išteklių balanso struktūra šiuolaikiška: joje 
vyrauja gamtinės dujos, naftos produktai ir atominė 
energija. Daugelis energetikos įmonių gali naudoti įvai-
rias kuro rūšis. Tai užtikrina energijos tiekimo patikimu-
mą ir palyginti nedideles elektros energijos bei šilumos 
kainas, mažą aplinkos taršą.

Šalis gali pagaminti gerokai daugiau elektros energi-
jos, tačiau, sumažėjus poreikiams Lietuvoje ir gretimo-
se šalyse, jos šiuo metu nereikia. Iki šiol mūsų elektros 
ir dujų tinklai neturi tiesioginių ryšių su Vakarų Euro-
pos energetikos sistemomis. Išlieka priklausomybė nuo 
Rytų energijos išteklių tiekėjų ir nėra galimybių ekspor-
tuoti elektros energijos į Vakarus. Beveik 90% energe-
tinių žaliavų (gamtinių dujų, naftos, branduolinio kuro) 
importuojama iš vienintelio tiekėjo – Rusijos. Todėl šių 
išteklių tiekimas Lietuvai yra lengvai pažeidžiamas ki-
lus konfliktui su Rusija (arba žaliavų tranzito šalimi – 
Gudija).

Ignalinos AE – išskirtinė energetikos įmonė Baltijos 
regione. Atominėje jėgainėje sumontuoti du vieni ga-
lingiausių pasaulyje RBMK-1500 reaktoriai (manoma, 
kad nėra labai patikimi). 2003 m. sausio 1 d. duomeni-
mis, Ignalinos AE nuo eksploatavimo pradžios pagami-
no 227 mlrd. kWh elektros energijos. Ji gamina keturis 
penktadalius visos šalyje pagaminamos elektros energi-
jos (4 pav.). Ankstyvas Ignalinos AE uždarymas be rei-
kiamo finansavimo iš Europos Sąjungos ir kitų Vakarų 
valstybių bei tarptautinių finansinių institucijų būtų ne-
pakeliama našta šalies ekonomikai. Lėšų reikia ne tik 
atominei jėgainei uždaryti ir konservuoti. Būtina per-
tvarkyti visą energetikos ūkį. Labai aktualus Ignali-
nos regiono tolesnės socialinės bei ekonominės plėtros 
klausimas. Atsižvelgdama į išvardytas problemas, didelę 
reikalingų lėšų dalį įsipareigojo skirti ES, kuri yra ir pa-
grindinė IAE uždarymo iniciatorė.

Plėtoti atominę energetiką galimybių yra ir uždarius 
dabartinę jėgainę. Tuo domisi Prancūzijos, Rusijos, JAV 
ir Kanados bendrovės. Kai kurių energetikos specialistų 
nuomone, mažai panaudojami vietos ir atsinaujinantie-
ji energijos ištekliai.

Per visą pereinamąjį laikotarpį įvairiuose Lietuvos 
ūkio sektoriuose įvyko didelių pokyčių. Manoma, kad 
svarbiausias laimėjimas, jog Lietuva laikoma veikian-
čios rinkos ekonomikos valstybe. 2000 m. pabaigoje tai 
pripažino Europos Komisija, įvairios tarptautinės orga-
nizacijos, o vėliau – ir JAV.

Energetikos sektoriaus rodiklis Dydis, %

Energetikos sektoriaus darbuotojų skaičius  
lyginant su visais pramonės darbuotojais

14

Energetikos įmonių turto (ilgalaikio) vertės 
 dalis lyginant su visu šalies įmonių turtu

25

Išlaidos energijos ištekliams pirkti 21

2 pav. Energetikos sektoriaus dalis Lietuvos ekonomikoje.

Energetikos sektorius

Energetikos įmonės
naftos sektoriaus įmonės

dujų sektoriaus įmonės

anglių, vietinio kuro ir
 atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių įmonės

elektros sektoriaus įmonės

šilumos sektoriaus įmonės

Energetikos agentūros 
ir komisijos

• energetikos verslo 
organizavimo

• energetikos verslo 
priežiūros

• energetikos sektoriaus 
atliekų tvarkymo

• energetikos verslo 
saugumo

1 pav. Lietuvos gyventojų užimtumas 1990 ir 2001 m.

3 pav. Lietuvos energetikos sektoriaus struktūra.
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1.	 Nurodykite	veiksnius,	formuojančius	Lietuvos	
klimatą.

2.	 Kokią	reikšmę	Lietuvai	turėjo	indoeuropiečių	atė-
jimas	į	rytų	Pabaltijį?

3.	 Kada	 susiformavo	baltų	genčių	 sąjungos?	 Apibū-
dinkite	jų	teritorijas.

4.	 Palyginkite	baltų	 ir	kitų	 senovės	kraštų	gyventojų	
tikėjimą:	raskite	panašumų	ir	skirtumų.

5.	 Kokios	 buvo	 Lietuvos	 valstybės	 formavimosi	
prielaidos?

6.	 Apibūdinkite	 Lietuvos	 valstybės	 politinę	 padėtį	
valdant	Mindaugui	ir	Gediminaičiams.

7.	 Papasakokite	apie	XIII–XIV	a.	Lietuvos	ūkio,	vi-
suomenės	bei	kultūros	laimėjimus.

8.	 Kodėl	buvo	pasirašyta	Krėvos	sutartis?	Įvertinkite	
krikšto	reikšmę	LDK.

9.	 Apibūdinkite	LDK	politikos	kryptis	valdant	Vytau-
tui.	Kaip	jos	kito	po	didžiojo	kunigaikščio	mirties?

10.	Nurodykite	svarbiausius	LDK	ūkio	bei	kultūros	lai-
mėjimus	nuo	XIV	a.	pabaigos	iki	XVI	a.	vidurio.

11.	Kodėl	LDK	plito	reformacija?
12.	Dėl	ko	buvo	sudaryta	LDK	ir	Lenkijos	karalystės	

unija?	Įvertinkite	jos	padarinius	LDK.
13.	Apibūdinkite	Lietuvos	ūkio	bei	visuomenės	poky-

čius	XVI	a.	pabaigoje–XVII	a.
14.	Papasakokite	 apie	 reformacijos	 įtaką	 LDK	 kultū-

ros	plėtotei.
15.	Kokios	buvo	ATR	silpnėjimo	ir	žlugimo	priežastys?
16.	Įvertinkite	pagrindines	Gegužės	3-iosios	konstitu-

cijos	nuostatas.
17.	Apibūdinkite	 Lietuvos	 ūkio	 bei	 kultūros	 padėtį	

XVIII	amžiuje.
18.	Papasakokite	apie	Lietuvos	politinę	padėtį	 žlugus	

ATR.
19.	Nurodykite	 priešinimosi	 Rusijos	 okupacinei	 val-

džiai	formas.	Koks	buvo	caro	valdžios	atsakas?
20.	Kaip	 reiškėsi	 lietuvių	 tautinis	 atgimimas?	 Kokią	

reikšmę	jis	turėjo	modernios	lietuvių	tautos	forma-
vimuisi?

21.	Kuris	laikotarpis	Lietuvoje	vadinamas	parlamenti-
nės	 demokratijos	 laikotarpiu?	 Nurodykite	 būdin-
giausius	jo	bruožus.

22.	Kaip	pasikeitė	Lietuvos	politinė	sistema	po	1926	m.	
perversmo?	Įvertinkite	šių	pokyčių	padarinius.

23.	Apibūdinkite	Lietuvos	 santykius	 su	kaimyninėmis	
šalimis	tarpukario	metais.

24.	Kas	rodo	Lietuvos	žemės	ūkio	suklestėjimą	1918–
1940	metais?

25.	Kaip	pasikeitė	žmonių	gyvenimo	sąlygos	 tarpuka-
rio	Lietuvoje?	Ką	esate	girdėję	apie	tai	pasakojant	
to	laikotarpio	amžininkus?

26.	Apibūdinkite	Lietuvos	Respublikos	švietimo	siste-
mą	ir	jos	laimėjimus.

27.	Kaip	klostėsi	Lietuvos–SSRS	santykiai	1939	m.	rug-
pjūčio–1940	m.	birželio	mėn.?

28.	Kaip	 pasireiškė	 sovietų	 teroras	 Lietuvoje	 1940–
1941	metais?	

29.	Kokios	priežastys	lėmė,	kad	po	Antrojo	pasaulinio	
karo	Lietuvoje	ženkliai	sumažėjo	gyventojų?	Įver-
tinkite	šių	pokyčių	padarinius.

30.	Kaip	buvo	kuriamos	ir	stiprinamos	sovietinės	Lie-
tuvos	valdžios	struktūros	reokupacijos	sąlygomis?

31.	Kaip	sovietų	valdžia	pertvarkė	Lietuvos	pramonę	ir	
žemės	ūkį?	

32.	Kaip	 pasireiškė	 fizinis	 ir	 dvasinis	 lietuvių	 tautos	
naikinimas	1944–1953	metais?	Ką	apie	tai	žinote	iš	
tų	įvykių	liudininkų?	

33.	Kokią	 reikšmę	 atkuriant	 Lietuvos	 valstybingumą	
suvaidino	 Lietuvos	 Persitvarkymo	Sąjūdis?	Kodėl	
Sąjūdžio	idėjas	palaikė	visuomenė?

34.	Kaip	klostėsi	Lietuvos	santykiai	su	SSRS	po	1990	m.	
kovo	11	d.?	Kada	Lietuva	sulaukė	tarptautinio	pri-
pažinimo?

35.	Kokie	 buvo	 Lietuvos	 strateginiai	 siekiai	 atkūrus	
nepriklausomybę?	Kaip	sekėsi	juos	įgyvendinti?

36.	Įvardykite	aktualiausias	šių	dienų	Lietuvos	vidaus	
ir	užsienio	politikos	problemas.														

37.	Kokių	problemų	kelia	Lietuvos	pramonės	struktū-
ra?	Kaip	jas	derėtų	spręsti?

38.	Kokių	 galėtų	 būti	 alternatyvų	 tradiciniam	 žemės	
ūkiui?	Ko	reikėtų	norint	plėsti	kitas	veiklas?

39.	Kas	 būdinga	 Lietuvos	 transporto	 sistemai,	 kuo	 ji	
ypatinga?	Kokių	 matote	 transporto	 sistemos	 pra-
našumų	ir	trūkumų?

40.	Išvardykite	 svarbiausias	 Lietuvos	 regionų	 proble-
mas.	Kokios	būtų	periferijos	teritorijų	plėtros	per-
spektyvos?

41.	Kokią	paramą	Lietuva	gauna	ir	gaus	iš	ES?	Nuro-
dykite	tokios	paramos	panaudojimo	prioritetus.

42.	 Pateikite	 Baltijos	 šalių	 bendradarbiavimo	 pavyz-
džių,	apibūdinkite	šiaurės	Europos	valstybių	pagal-
bą	Baltijos	šalims.

VI skyriaus klausimai ir užduotys


