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ÁVADAS
Lietuvos gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos kursas – viena ið svarbiausiø kompleksinio Lietuvos geografijos kurso sudëtiniø daliø. Ðis kursas toks pat svarbus, o gal
net ir svarbesnis uþ tokias tradicines kurso dalis kaip gamtinë ar visuomeninë geografija.
Juk gyventojai ir gyvenvietës ne tik reikðmingi geografinës aplinkos elementai, bet ir
svarbiausi tautos ir valstybës iðlikimo garantas.
Gyventojø ir gyvenvieèiø visokeriopas paþinimas, su jais susijusiø aktualiø problemø
nagrinëjimas – svarbiausias kiekvienos visuomenës tikslas. Tik þinodami gyventojø ávairiapusius raidos procesus, galime prognozuoti tautos ateitá, jos iðlikimo galimybes. Suprasdami gyvenamø vietø sistemos struktûrà, joje vykstanèius procesus, galime suvokti
bûsimà Lietuvos ateities kraðtovaizdá, jo regioninius ypatumus.
Gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos kursas nëra daþnai skaitomo demografijos
kurso analogas, nes jis daug platesnis ir sudëtingesnis. Jame kalbama ne tik apie natûralø gyventojø judëjimà ir já sàlygojanèius veiksnius, bet kartu gvildenami ir ávairiapusiai gyventojø ir gyvenvieèiø raidos klausimai: pateikiama istorijos ir jos pokyèiø apþvalga, analizuojama teritorinë, tautinë ir socialinë gyventojø sudëtis, gyvenvieèiø tipai, jø paplitimas ir raida, pateikiamos demografiniø procesø prognozës. Apibûdinant
ávairius gyventojø ir gyvenvieèiø raidos procesus, ypaè daug vietos skiriama regioniniams demografiniams rodikliams palyginti su kitø ðaliø duomenimis bei su po pasaulá
pasklidusiø lietuviø bendruomeniø problemomis.
Teorinë bei praktinë kurso dalis grindþiama gyventojø buvusiø suraðymø bei
dabartinës statistikos duomenimis. Ypaè plaèiai analizuojami 2001 m. gyventojø suraðymo duomenys. Ðiø duomenø pagrindu raðomi kursiniai, bakalauriniai ir magistriniai
darbai, rengiami moksliniai praneðimai. Teoriniai teiginiai pritaikomi praktikoje, kai kurie
specifiniai tyrimai atliekami gyventojø geografijai skirtos praktikos metu.
Dieniniame skyriuje gyventojø ir gyvenvieèiø geografijai (kaip alternatyvai pasirenkamam kursui) ðeðtame semestre skiriami 2 kreditai – 80 val. Tarp jø 24 val. tenka
teorijai, 16 val. – praktiniams uþsiëmimams, 40 val. – savarankiðkam darbui. Atsiskaitymas – kontrolinis darbas ir egzaminas (suvestinis paþymys).
Neakivaizdinio skyriaus studentai ðá kursà studijuoja 7-tame semestre. Kursui skirta 3 kreditai – 120 val.: 26 val. – teorijai, 18 val. – praktiniams darbams, 76 val. –
savarankiðkam darbui. Atsiskaitymas – kontrolinis darbas ir egzaminas.
Pateikta Gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos kurso programa yra pakankamai
plati, ávairiapusë, atitinkanti aukðèiausius bakalaurio studijø reikalavimus. Vidutinio
lygio studentams programos apimtá galima vienu treèdaliu sumaþinti, atsisakant maþiau aktualiø klausimø.
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TEORINË DALIS
1 tema. Gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos kurso objektas, tikslai
ir uþdaviniai
Gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos vieta Lietuvos geografijos kurse, jos ryðys su
gamtine ir visuomenine geografija. Gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos objektas, tikslai,
teorinë ir praktinë kurso reikðmë. Svarbiausios ðio kurso struktûrinës dalys. Kurso ryðys su
mokykline geografija: apimtis ir reikðmë. Kurso vieta bakalauro studijø programoje.
Ðio kurso ryðys su kitais mokslais: ekonomika, demografija, antropologija, etnografija, politologija, etnogeografija, sociologija, statistika ir kt. Svarbiausi gyventojø ir gyvenvieèiø geografijos uþdaviniai: bendras visuomenës lavinimas, teorinio ir praktinio
pobûdþio uþdaviniai.

2 tema. Gyventojø ir gyvenvieèiø paþinimo raida iki XX a.
Pirmosios þinios apie Lietuvos gyventojus ir gyvenvietes, jø paplitimà. Baltai, jø
vieta indoeuropieèiø kalbø ðeimoje. Pirmosios þinios apie baltø gentis : prûsus, jotvingius, kurðius, lietuvius, sëlius ir kt., jø gyvenamà teritorijà. Baltø gyvenamos erdvës
kaita pirmame mûsø eros tûkstantmetyje.
Lietuvos gyventojai ir gyvenvietës viduramþiais. Lietuvos gyventojai kunigaikðèiø
Mindaugo, Gedimino, Algirdo-Kæstuèio ir Vytauto laikais. Lietuviø skaièiaus sumaþëjimas
dël kryþiuoèiø agresijos. Pirmieji daliniai gyventojø suraðymai, jø reikðmë. Gyventojø ir
gyvenvieèiø raida XVI–XVIII a.: lietuviø gyvenamosios erdvës maþëjimas ir to prieþastys.
1790 m. LDK gyventojø suraðymas, jo reikðmë. Svarbiausi rezultatai.
Gyventojø ir gyvenvieèiø raida XIX a. Rusø mokslininkø tyrimai, jø duomenys
apie Lietuvos gyventojus. Maþosios Lietuvos gyventojai, jø kaita iki XX a. Maþosios
Lietuvos gyventojø skaièiaus ir gyvenamosios erdvës maþëjimo svarbiausios prieþastys.

3 tema. Gyventojø ir gyvenvieèiø paþinimo raida XX a.
1897 m. gyventojø suraðymas, jo reikðmë, svarbiausi rezultatai. Gyventojai ir gyvenvietës XX a. pradþioje. 1923 m. gyventojø suraðymas, svarbiausi rezultatai. 1925 m.
Klaipëdos ir 1931 m. Vilniaus kraðto gyventojø suraðymas. Gautø rezultatø vertinimas.
Geodemografiniai tyrimai ir jø rezultatai Nepriklausomoje Lietuvoje. Demografinë situacijos eiga ir jos vertinimas. Einamoji tuometinë gyventojø apskaita. K. Pakðto,
S. Tarvydo, A. Rimkos ir kitø autoriø darbai. Demografinë literatûra.
Gyventojø ir gyvenvieèiø tyrimai po Antro pasaulinio karo, jø rezultatai. S. Vaitiekûno, V. Stankûnienës, J. Zagorskio, P. Adlio ir kt. darbai. 1959, 1970 ir 1989 m.
gyventojø suraðymai, svarbiausi rezultatai. Demografinë literatûra.
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2001 m. Lietuvos gyventojø ir bûstø suraðymas. Suraðymo duomenø analizë.
Dabartinë einamoji gyventojø ir gyvenvieèiø apskaita. Statistikos departamento demografiniai leidiniai. Þymiausi gyventojø ir gyvenvieèiø tyrëjai ir jø darbai.

4 tema. Lietuvos þmoniø skaièiaus sumaþëjimas XIX–XX a.
Ankstyvoji Lietuvos gyventojø emigracija. Þmoniø iðvykimas XIX a., jo prieþastys.
Gyventojø emigracija ið Nepriklausomos Lietuvos. Svarbiausios prieþastys. Lietuvos
gyventojø emigracijø iki Antro pasaulinio karo dydis ir kryptys. Emigracijø bangos, jø
apibûdinimas.
Gyventojø trëmimai XX a. Lietuviø skaièiaus sumaþëjimas Pirmo pasaulinio karo
metais. Þmoniø skaièiaus sumaþëjimas Antro pasaulinio karo, pokario (1941 m. trëmimai) bei naciø okupacijos metais. Gyventojø pasitraukimas á Vakarus 1944 m. Pokario
metø trëmimai.
Lenkø tautybës þmoniø emigracija 1945–1946 ir 1957–1958 m. Gyventojø
emigracija ið Klaipëdos kraðto. Þydø iðvykimas sovietinës okupacijos metais.
Gyventojø iðvykimas po Nepriklausomybës atkûrimo. Svarbiausios emigracijos
kryptys, apimtis, prieþastys. Emigracijos pasekmës Lietuvai.

5 tema. Gyventojø skaièiaus ir teritorinio pasiskirstymo kaita
Gyventojø skaièiaus kaitos iki XX a. bendrieji bruoþai. Nedidelis gyventojø skaièiaus padidëjimas pirmoje XX a. pusëje. Tokios kaitos prieþastys bei pokyèiai atskirais
deðimtmeèiais.
Gyventojø skaièiaus kaita XX a. antroje pusëje. Pokyèiai atskirais deðimtmeèiais.
Skirtingos kaitos prieþastys. Gyventojø skaièiaus sumaþëjimas po Nepriklausomybës
atkûrimo. Svarbiausios sumaþëjimo prieþastys.
Regioniniai gyventojø skaièiaus pokyèiai XX a., ypaè po Antro pasaulinio karo.
Kaitos bruoþø bendrumas Aukðtaitijoje, Þemaitijoje, Dzûkijoje ir Sûduvoje. Pokyèiai
didþiuosiuose Lietuvos miestuose.
Gyventojø tankumas ir jo kaita XX a. Skirtingi tankumo pokyèiai atskirose Lietuvos dalyse, rajonuose, didþiuosiuose miestuose. Tokios kaitos prieþastys.

6 tema. Kaimo gyventojai ir jø skaièiaus kaita
Kokie þmonës laikomi kaimo gyventojais? Kaimo gyventojø skaièiaus kaitos iki XX
a. bendrieji bruoþai. Kaimo gyventojø skaièiaus maþëjimas XX a. pirmoje pusëje. Tokios kaitos prieþastys. Spartus kaimo gyventojø maþëjimas XX – to amþiaus antroje
pusëje. Svarbiausios tokio maþëjimo prieþastys.
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Regioniniai kaimo gyventojø kaitos skirtumai. Kaimo gyventojø skaièiaus kitimas
Aukðtaitijoje, Dzûkijoje, Sûduvoje, Þemaitijoje, atskirose savivaldybëse. Skirtingos kaitos prieþastys. Kaimo gyventojø kaitos specifika priemiestiniuose rajonuose.
Kaimo gyventojø skaièiaus kaitos ypatumai atskirais XX a. antros pusës deðimtmeèiais. Skirtingos kaitos prieþastys. Kaimo gyventojø skaièiaus kaita ir teritorinë sklaida
po Nepriklausomybës atkûrimo. Tokiø pokyèiø prieþastys.
Kaimo gyventojø tankumas. Jo kaitos bendrieji bruoþai. Gyventojø tankumo kaitos
regioniniai ypatumai. Skirtingos kaitos prieþastys. Kaimo gyventojø tankumo þemëlapis.

7 tema. Miesto gyventojai ir jø skaièiaus kaita
Pirmieji Lietuvos miestai ir jø gyventojai. Miestø ir jø gyventojø skaièiaus kaita iki
XX a. Miestø lokalizacijos ypatumai. Spartus miesto gyventojø skaièiaus augimas XX
a., ypaè antroje jo pusëje. Tokio augimo prieþastys ir pasekmës.
Lietuvos ir atskirø jos regionø urbanizacijos lygis. Urbanizacijos lygis apskrityse ir
savivaldybëse. Urbanizacijos lygio þemëlapis. Miesto gyventojø skaièiaus kaita atskirais
XX a. antrosios pusës deðimtmeèiais. Regioniniai skirtumai, jø prieþastys. Miesto gyventojø skaièiaus maþëjimas po Nepriklausomybës atkûrimo. Tokios kaitos prieþastys.
Miestø klasifikacija pagal gyventojø skaièiø: maþi, vidutiniai, dideli, stambûs. Atskirø miestø grupiø gyventojø apibûdinimas ir kaita.
Stambiø miestø (Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø ir Panevëþio) gyventojø
skaièiaus kaita XX a.. Tokios kaitos pobûdis atskirais deðimtmeèiais. Skirtingos kaitos
prieþastys. Stambiø miestø átaka Lietuvos gyventojø teritorinei raidai.

8 tema. Natûralus gyventojø judëjimas, já lemiantys veiksniai
Natûralaus gyventojø judëjimo samprata. Svarbiausi veiksniai, átakojantys natûralø gyventojø judëjimà. Gimstamumas, jo kaita XX a. Gimstamumo kaita atskirais XX
a. antrosios pusës deðimtmeèiais. Gimstamumo maþëjimo prieþastys. Gimstamumas
tarp miesto ir kaimo gyventojø, regioniniai skirtumai. Dabartinio gimstamumo þemëlapis.
Gyventojø mirtingumas, jo kaita XX a. Mirtingumas tarp miesto ir kaimo gyventojø, regioniniai skirtumai. Dabartinio mirtingumo þemëlapis. Svarbiausios gyventojø
mirties prieþastys. Mirtingumo kaita atskirais XX a. antrosios pusës deðimtmeèiais.
Naujagimiø mirtingumas, jo samprata, regioniniai skirtumai.
Natûralus gyventojø prieaugis, jo kaita XX a. ir atskirais deðimtmeèiais. Dabartinis
natûralaus gyventojø prieaugio þemëlapis. Miesto ir kaimo gyventojø natûralus prieaugis, jo kaita, regioniniai skirtumai. Stambiausiø miestø átaka natûraliam gyventojø
prieaugiui.
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9 Tema. Migracinis gyventojø judëjimas
Migracinio judëjimo samprata, rûðys. Migracinis judëjimas praeityje, jo dydis, kryptys, prieþastys. Dabartinës vidinës ir iðorinës gyventojø migracijos. Migracinio gyventojø judëjimo átaka jø gyvenamoms teritorijoms: gyventojø natûraliam judëjimui, jø
socialinei, tautinei sudëèiai, sudëèiai pagal amþiø, lytá, iðpaþástamà religijà.
Vidinës Lietuvos gyventojø migracijos, jø istorinë apþvalga. Svarbiausios vidiniø
migracijø kryptys, jas lemianèios prieþastys. XX a. antrosios pusës vidiniø migracijø
apibûdinimas atskirais deðimtmeèiais. Vidiniø migracijø reikðmë teritoriniam gyventojø pasiskirstymui. Ðvytuoklinës migracijos, jø teritorinë sklaida.
Dabartinës iðorinës gyventojø migracijos, jø kryptys, apimtis. Emigracija, jos dydis, kryptys, prieþastys. Emigracijos átaka ekonominei-socialinei raidai, teritorinei gyventojø sklaidai.
Imigracija, jos dydis, kryptys, prieþastys. Imigracijos átaka ðalies ekonominei-socialinei
raidai, demografiniams procesams, tautinei sudëèiai, teritorinei gyventojø sklaidai.

10 tema. Kai kurie gyventojus apibûdinantys rodikliai.
Gyventojø sudëtis, pagal lytá, jos kaita XX a., esamø skirtumø prieþastys. Miesto ir
kaimo gyventojø sudëtis pagal lytá, regioniniai skirtumai. Sudëties pagal lytá skirtumai
atskirose gyventojø amþiaus grupëse, skirtumø prieþastys.
Santuokos ir skyrybos, jø kaita pastaraisiais deðimtmeèiais. Santuokø skaièiaus sumaþëjimo prieþastys. Svarbiausios skyrybø prieþastys, jø átaka natûraliam gyventojø
judëjimui.
Vidutinë Lietuvos gyventojø ðeima. Ðeimos dydþio kaita XX a., to prieþastys.
Miesto ir kaimo gyventojø ðeimø struktûra, regioniniai skirtumai.
Vaikø skaièius ðeimoje. Vaikø skaièiaus ðeimoje kaita XX a.. Prieþastys, lëmusios 1–
2 vaikø dydþio ðeimas. Vaikø skaièius miesto ir kaimo gyventojø ðeimose. Nesantuokiniai vaikai, jø skaièiaus didëjimo prieþastys.
Demografinë politika, jos esmë, tikslai, uþdaviniai. Svarbiausi efektyvios demografinës politikos veiksniai. Regioninës demografinës politikos bûtinumas. Lietuvoje vykdomos demografinës politikos efektyvumas, rezultatai.

11 tema. Gyventojø sudëtis pagal amþiø. Uþimtumas
Gyventojø sudëtis pagal amþiø. Pagrindinës gyventojø amþiaus grupës: vaikai ir
paaugliai, darbingo amþiaus, vyresnio amþiaus þmonës. Gyventojø amþiaus grupiø
kaitos tendencijos pastaraisiais deðimtmeèiais. Amþiaus grupiø skirtumai tarp miesto ir
kaimo þmoniø. Regioniniai gyventojø amþiaus ypatumai.
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Vidutinë gyventojø gyvenimo trukmë, jos kaita. Skirtumai tarp miesto ir kaimo
þmoniø gyvenimo trukmës, prieþastys. Vyrø ir moterø skirtingos vidutinës gyvenimo
trukmës prieþastys. Gyvenimo trukmës, kaip integruoto rodiklio, reikðmë.
Seniausi Lietuvos gyventojai, jø teritorinis pasiskirstymas. Sàlygos, lëmusios ilgaamþiðkumà. Seniausiø gyventojø sudëtis pagal lytá. Vidutinis gyventojø amþius, jo
kaita, regioniniai skirtumai.
Darbo jëgos samprata. Darbingi gyventojai, jø teritorinë sklaida, uþimtumas. Ekonomiðkai aktyvûs gyventojai. Ûkio ir kultûros ðakos, kuriose dirba daugiausiai þmoniø.
Bedarbiai, jø paplitimas. Nedarbo prieþastys. Darbo birþos ir jø vaidmuo.

12 tema. Socialinë ir profesinë gyventojø sudëtis. Iðsilavinimas.
Socialinë gyventojø sudëtis, jos kaita XX a.. Svarbiausios socialinës gyventojø grupës: darbininkai, tarnautojai, amatininkai, valstieèiai, verslininkai ir kt. Socialiniø
gyventojø grupiø kaita XX a. Dabartinë socialinë miesto ir kaimo gyventojø sudëtis, jos
kaitos tendencijos.
Profesinë gyventojø sudëtis. Profesinës gyventojø sudëties kaitos tendencijos pastaraisiais deðimtmeèiais. Labiausiai paplitusios profesijos, jø teritorinë sklaida, pokyèiai
laikui bëgant. Miesto ir kaimo þmoniø profesinës sudëties skirtumai. Gyventojø profesinës sudëties ypatybës tarp regionø.
Gyventojø iðsilavinimas. Svarbiausios gyventojø iðsilavinimo grupës, jø kaita XX a.
Miesto ir kaimo gyventojø iðsilavinimo lygis, regioniniai skirtumai. Bendrà viduriná,
profesiná ir aukðtàjá iðsilavinimà teikianèiø mokyklø sistema, jø teritorinë sklaida.
Labiausiai iðsilavinæ þmonës, turintys mokslinius laipsnius ir vardus, jø teritorinë
sklaida. Svarbiausios mokslinës veiklos kryptys, jø rezultatai.

13 tema. Tautinë gyventojø sudëtis ir jos kaita
Tautinës gyventojø sudëties kaitos istoriniai bruoþai. Tautinë gyventojø sudëtis ir
jos kaita pirmoje XX a. pusëje. Tautinës gyventojø sudëties pokyèiai po Antro pasaulinio karo ir pokario metais, juos lëmusios prieþastys.
Tautinës gyventojø sudëties pakitimas atkûrus Nepriklausomybæ. 2001 m. gyventojø suraðymo tautinës sudëties duomenys. Miesto ir kaimo gyventojø tautinë sudëtis.
Regioniniai tautinës gyventojø sudëties skirtumai. Tautybës ir pilietybës samprata.
Lietuviai – pagrindiniai kraðto gyventojai. Lietuviø paplitimo regioniniai skirtumai,
to prieþastys. Tautinës maþumos: lenkai, rusai, baltarusiai, ukrainieèiai, þydai, totoriai ir
kt. Tautiniø maþumø atsiradimo istorija, dabartinis paplitimas, kaitos tendencijos.
Tautiniø maþumø teisës ir pareigos. Svarbiausios tautiniø maþumø politinës, visuomeninës, kultûrinës organizacijos, jø veikla. Tautiniø maþumø ðvietimas. Konsoli8

dacijos ir asimiliacijos procesai, jø rezultatai. Naujos tautinës þmoniø grupës dabartinëje Lietuvoje.

14 tema. Vilniaus ir Klaipëdos miestø tautinë gyventojø sudëtis
Vilniaus ir Klaipëdos miestø trumpa istorinës raidos apþvalga. Gyventojø skaièiaus
kaita Vilniuje ir Klaipëdoje XX a. Sàlygos, lëmusios sudëtingà Vilniaus ir Klaipëdos
miestø gyventojø tautinæ sudëtá.
Tautinë Vilniaus miesto gyventojø sudëtis iki Pirmo pasaulinio karo. Tautinës sudëties
pokyèiai lenkø okupacijos ir Antro pasaulinio karo metais. Gyventojø tautinës sudëties
pakitimai po Antro pasaulinio karo. Didþiausios tautinës bendruomenës ir jø kaita. 2001
m. gyventojø suraðymo duomenys. Gyventojø tautinës sudëties pokyèiai po Nepriklausomybës atkûrimo. Tautinë gyventojø sudëtis tarp skirtingo amþiaus þmoniø grupiø.
Klaipëdos miesto gyventojø tautinë sudëtis, jo kaita iki Antro pasaulinio karo. Tautinës
gyventojø sudëties pokyèiai XX a. antroje pusëje. 2001 m. gyventojø suraðymo rezultatai.
Tautinës gyventojø sudëties kaitos prieþastys. Svarbiausios miesto tautinës gyventojø bendruomenës, jø kaita. Tautinë gyventojø sudëtis tarp skirtingo amþiaus þmoniø grupiø.

15 tema. Gyventojø sudëtis pagal iðpaþástamà religijà
Religijos svarba tautos ir valstybës gyvenime. Lietuvoje buvusiø religijø istorinë
raida. Gyventojø sudëtis pagal iðpaþástamà religijà 1897 ir 1923 m. gyventojø suraðymø duomenimis. Atskirø religijø iðpaþinëjø pokyèiai XX a. Religinë gyventojø autoidentifikacija 2001 m. gyventojø suraðymo metu.
Dabartinës, daugiausia iðpaþinëjø turinèios religijos, jø paplitimas, regioniniai skirtumai. Tradicinës religinës bendruomenës Lietuvoje. Baltø tikëjimas (romuvieèiai) – seniausia Lietuvos þmoniø religija. Naujos (netradicinës) religinës bendruomenës, jø paplitimas.
Romos katalikai – pagrindinë Lietuvos gyventojø religija. Katalikybës teritorinë
sklaida, regioniniai skirtumai, jø atsiradimo prieþastys. Romos katalikø baþnyèios administracinë struktûra. Lietuvos, kaip katalikiðkos valstybës, tarptautinis vaidmuo. Tikybos mokymas bendro lavinimo mokyklose.
Netikintys ir nenurodæ tikybinës priklausomybës Lietuvos gyventojai, jø paplitimas, prieþastys, lëmusios tokià jø autoidentifikacijà.

16 tema. Istorinë Lietuvos gyvenvieèiø raida
Pirmosios Lietuvos gyvenvietës, jø lokalizacija. Istoriniai kaimo gyvenvieèiø raidos
bruoþai. Valakø reformos átaka kaimo gyvenvieèiø kaitai. Kaimo gyvenvieèiø raida XIX
ir XX a. Prieþastys, lëmusios gyvenvieèiø raidà.
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Pagrindiniai kaimo gyvenvieèiø tipai: vienkiemiai, kupetiniai ir linijiniai kaimai, jø
formos. Kaimo gyvenvieèiø istorinës raidos apþvalga. Baþnytkaimiai ir miesteliai, jø
atsiradimas, paplitimas, vaidmuo kaimo gyvenvieèiø sistemoje. Þemës reformos átaka
kaimo gyvenvieèiø sistemos kaitai. Kolektyvizacijos ir melioracijos átaka kaimo gyvenvieèiø sistemai. Etnografiniai kaimai ir jø paplitimas.
Miestai ir jø atsiradimas. Miestø istorinës raidos apþvalga. Miestai – tvirtovës ir jø
vaidmuo kraðto gyvenime. Viduramþiø Lietuvos miestai, jø lokalizacija. Svarbiausi LDK
miestai ir jø gyventojai. Þenklus miestø pagausëjimas XX a, pagausëjimo prieþastys.

17 tema. Dabartinë Lietuvos gyvenvieèiø sistema
Miesto ir kaimo gyvenvieèiø iðskyrimo kriterijai. Dabartinë kaimo gyvenvieèiø
sistemos struktûra. Vienkiemiai, jø paplitimas, regioniniai skirtumai. Kupetiniø ir gatviniø kaimø paplitimas. Buvusiø ûkiø centriniø gyvenvieèiø vaidmuo dabartinëje
kaimø sistemoje. Ðeimos ûkis – prioritetinë Lietuvos kaimo gyvenvietë.
Dabartiniø kaimo gyvenvieèiø klasifikacijos: pagal dydá, institucinius poþymius,
geografinæ padëtá, funkcijas ir kt. Kaimo gyvenvieèiø paplitimo þemëlapis, jo analizë,
regioniniai skirtumai.
Dabartinë Lietuvos miestø sistema. Miestø klasifikacijos: pagal dydá, genezæ, funkcijas, geografinæ padëtá ir kt. Miestø paplitimo þemëlapis, regioniniai skirtumai. Miestø
reikðmë politiniame ir ekonominiame ðalies gyvenime. Miestai – pagrindiniai gyventojø aptarnavimo centrai. Galimi miestø sistemos pokyèiai. Bûsimo Lietuvos administracinio suskirstymo átaka esamai gyvenvieèiø sistemai.

18 tema. Gyventojø ir gyvenvieèiø raidos prognozës
Ateities gyventojø skaièiaus prognozës. Galima gimstamumo ir mirtingumo kaita.
Natûralaus gyventojø prieaugio pokyèiai. Demografinës politikos perspektyva. Bûsimas migracinis gyventojø judëjimas, ástojus á Europos Sàjungà, jo dydis ir kryptys.
Imigracijos pavojus.
Galimi teritoriniai gyventojø pasiskirstymo pokyèiai. Ateities miesto ir kaimo gyventojai. Galima gyvenvieèiø, ypaè kaimo, sistemos kaita. Regioniniai gyventojø paplitimo pokyèiai. Aglomeracijø atsiradimo galimybës. Vilniaus ir Kauno dipolis. Urbanizacijos ateitis.
Galimi gyventojø tautinës, socialinës sudëties, iðsilavinimo, vidutinës gyvenimo
trukmës pakitimai, gyventojø sudëties pagal lytá, amþiø, religijà pokyèiai. Ekonomiðkai
aktyviø gyventojø darbo vietø kaita atskirose veiklos sferose. Bedarbystës problema,
galimi jos maþinimo bûdai.
Bûsimi gyventojø bei gyvenvieèiø raidos tendencijø reguliavimo bûdai. Visuomenës aktyvumo svarba.
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19 tema. Lietuva Europoje ir pasaulyje pagal demografinius
rodiklius
Lietuvos vieta Europoje pagal teritorijos dydá, gyventojø skaièiø, tankumà, kaimo
gyventojø skaièiø (proc.), urbanizacijos lygá. Ðiø procesø kaitos tendencijø palyginimas.
Natûralaus gyventojø judëjimo procesø palyginimas: pagal gimstamumà, mirtingumà, natûralø prieaugá, amþiaus struktûrà, gyvenimo trukmæ, ðeimos dydá ir kitus
demografinius rodiklius.
Ekonominës-socialinës gyventojø bûklës palyginimas: BVP dydis, bedarbiø skaièius, atlyginimø dydis, socialinës garantijos, pensijinis amþius ir pensijø dydis.
Visuomeniniø-kultûriniø rodikliø palyginimas: tautinë gyventojø sudëtis, sudëtis
pagal iðpaþástamà religijà, tautinës maþumos, valstybinë kalba, iðsilavinimo lygis ir t. t.
(Pagal iðvardytus rodiklius galima palyginti Lietuvà ir nustatyti jos vietà pasaulio
tautø bendruomenëje).

20 tema. Lietuviai plaèiajame pasaulyje
Lietuviø paplitimas pasaulyje. Didþiausios lietuviø bendruomenës Europoje, Ðiaurës
ir Pietø Amerikoje, Australijoje, Azijos ir Afrikos ðalyse, jø paplitimo prieþastys. PLB
(Pasaulio lietuviø bendruomenë), jos tikslai ir uþdaviniai. Senøjø iðeiviø ir naujøjø
iðeiviø bendruomenës, jø tarpusavio ryðiai. Lietuviø bendruomeniø likimas ávairiose
ðalyse. Ryðiai su Lietuva ir jø reikðmë.
Etniniø þemiø lietuviai, jø paplitimas, gyvenamoji erdvë. Lietuviai etninëse þemëse: Lenkijoje, Baltarusijoje, Karaliauèiaus kraðte. Lietuviø paplitimas Latvijoje, jø padëtis. Etniniø þemiø lietuviø ryðys su Lietuva, jø ateitis, iðlikimo galimybës.
Uþsienyje gyvenanèiø lietuviø visuomeninës-kultûrinës organizacijos, jø veikla,
tikslai ir uþdaviniai. Kalbos iðsaugojimas – vienas ið svarbiausiø tikslø. Ðvietimo, sielovados padëtis. Uþsienio lietuviø bendruomeniø raidos tendencijos.
Pasaulio lietuviø bendruomeniø ryðiai su Lietuva, jø pagalba Lietuvai atkuriant
Nepriklausomybæ. Lietuvos parama pasaulio lietuviø bendruomenëms.
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LABORATORINIAI IR PRAKTINIAI DARBAI
Laboratoriniai ir praktiniai darbai su kurso teorija turi sudaryti vienovæ. Jø tikslas –
átvirtinti teorines þinias, sugebëti panaudoti statistinius duomenis, savarankiðkai juos
analizuoti. Pateiktas darbø sàraðas virðija jiems skirtà valandø skaièiø, dël to ne visus
darbus bûtina atlikti universitete. Dalá jø galima atlikti namuose ar mokyklose su
vyresniø klasiø mokiniais.

Galimø darbø tematika
1. Lietuvos gyventojø skaièiaus maþëjimas Antro pasaulinio karo ir pokario metais.
Diagramos sudarymas, jos analizë.
2. Lietuvos gyventojø skaièiaus kaita XX a. Pokyèiø atskirais deðimtmeèiais apþvalga.
3. Kaimo gyventojø teritoriniai pokyèiai XX a. antroje pusëje. Þemëlapio sudarymas.
4. Miesto gyventojø kaita atskirais XX a. antrosios pusës deðimtmeèiais.
5. Natûralaus gyventojø judëjimo XX a. diagrama. Gyventojø gimimo, mirimo,
natûralaus prieaugio kaita.
6. Gyventojø iðoriniø migracijø atskirais XX a. antrosios pusës deðimtmeèiais dydþio
ir krypèiø diagrama.
7. Savo regiono gyventojø amþiaus piramidës sudarymas, jos analizë.
8. Tautinës gyventojø sudëties 1959 ir 2001 m. kartoschemos: jø sudarymas ir
apibûdinimas.
9. Vilniaus miesto gyventojø tautinës sudëties pokyèiai XX a. Kartoschemos sudarymas ir jos analizë.
10. Lietuvos gyventojø sudëtis pagal religijà. Lentelës ir kartoschemos sudarymas.
11. Lietuvos gyvenvieèiø tipai, jø teritorinis paplitimas. Atskirø gyvenvieèiø tipø planiniø struktûrø apþvalga.
12. Kaimo gyvenvieèiø suskirstymas pagal dydá, remiantis 1959 ir 2001 m. duomenimis.
13. Dabartinë miestø sistema. Miestø suskirstymas pagal dydá ir geografinæ padëtá.
14. Lietuviø paplitimo pasaulyje þemëlapio sudarymas, galimi jo pokyèiai ateityje.
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KONTROLINIO DARBO TEMØ SÀRAÐAS
1. Gyventojø ir gyvenvieèiø objektas, tikslai ir uþdaviniai
2. Baltø gentys ir jø gyvenama erdvë antro tûkstantmeèio pradþioje
3. Istorinë Lietuvos gyventojø apþvalga (LDK metais)
4. 1791 m. gyventojø suraðymas ir jo rezultatai
5. Daliniai ir visuotini gyventojø suraðymai Lietuvoje
6. Þymiausi Lietuvos gyventojø tyrëjai ir jø darbai
7. Lietuvos gyventojø skaièiaus sumaþëjimas dël emigracijos
8. Lietuvos gyventojø trëmimai ir areðtai XX a. viduryje
9. Gyventojø skaièiaus sumaþëjimas Antro pasaulinio karo ir pokario metais
10. Gyventojø teritorinio pasiskirstymo pokyèiai XX a.
11. Kaimo gyventojø teritorinë kaita XX a.
12. Miesto gyventojø skaièiaus dinamika po Antro pasaulinio karo
13. Vilniaus miesto gyventojø skaièiaus raida XX a.
14. Gimstamumas ir jo kaita XX a.
15. Gyventojø mirtingumas ir jo prieþastys
16. Natûralaus gyventojø prieaugio kaita XX a.
17. Vidinës gyventojø migracijos, jø kryptys ir dydis
18. Iðorinës gyventojø migracijos ir jø reikðmë
19. Santuokos ir skyrybos, jø paplitimas ir kaita
20. Lietuvos gyventojø ðeima ir jos raidos tendencijos
21. Demografinë politika, jos rezultatai
22. Gyventojø sudëtis pagal amþiø ir jos kaita
23. Ilgaamþiai Lietuvos gyventojai
24. Bedarbiai, jø paplitimas, ádarbinimo galimybës
25. Socialinë ir profesinë gyventojø sudëtis
26. Gyventojø iðsilavinimas ir jo kaita
27. Tautinë gyventojø sudëtis, jos pokyèiai atkûrus Nepriklausomybæ
28. Vilniaus ir Klaipëdos miestø gyventojø tautinë sudëtis
29. Lietuvos lenkai, jø atsiradimas ir teritorinis paplitimas
30. Lietuvos rusai, jø atsiradimas ir teritorinis paplitimas
31. Lietuvos gyventojø sudëtis pagal iðpaþástamà religijà
32. Romos katalikai, jø paplitimas
33. Lietuvos þydai ir jø likimas
34. Lietuvos totoriai, jø atsiradimas ir paplitimas
35. Lietuvos karaimai
36. Baltø tikëjimas – seniausia religija Lietuvoje
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37. Naujosios Lietuvos gyventojø religijos
38. Tradicinës Lietuvos gyventojø religijos
39. Vienkiemiai, jø atsiradimas ir paplitimas
40. Kaimo gyvenvieèiø tipai ir jø raida
41. Miesteliai ir jø vaidmuo kaimo gyvenvieèiø sistemoje
42. Kaimo gyvenvieèiø pokyèiai po Antro pasaulinio karo
43. Etnografiniai kaimai ir jø paplitimas
44. Viduramþiø Lietuvos miestai
45. Dabartinë Lietuvos kaimo gyvenvieèiø sistema
46. Miestø sistema, jø suskirstymas pagal dydá ir funkcijas
47. Lietuvos gyventojø ir gyvenvieèiø raidos problemos
48. Lietuva tarp Europos ðaliø pagal demografinius rodiklius
49. Lietuviø paplitimas pasaulyje
50. Etniniø þemiø lietuviai ir jø problemos
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