
  

Gyvenvietės



  

Prieš du šimtus metų kaimuose gyveno 97% pasaulio žmonijos. 
Dabar ir miestuose ir kaimuose gyvena apylygiai žmonių. Nors 
kaimo gyventojų skaičius sparčiai mažėja ir toliau.

● Negyvenamos sritys sudaro 15% sausumos ploto.

● 200 km pločio jūrų ir vandenynų pakrančių juostoje, apimančioje 
tik 15% sausumos, gyvena daugiau kaip pusė žmonijos.

● Apie 90% pasaulio gyventojų įsikūrę šiaurės pusrutulyje tarp 20O 
ir 60O lygiagrečių.

● Maždaug 80% žmonijos gyvena iki 500 m virš jūros lygio.

Gyvenvietė – vieta, kurioje žmonės nuolatos gyvena ilgesnį laiką. 
Svarbus gyvenvietės požymis – kad joje būtų nuolatos gyvenama, 
nors ir sezoniškai. Tarkime, vieta, kur pravažiuojantys turistai dažnai 
pasistato palapines, nėra gyvenvietė.



  

Gyvenvietės įkūrimą ir vietą lemiantys veiksniai

● Brastos ir tiltai.

● Kuro ištekliai.

● Maisto ištekliai.

● Svarbių kelių sankryžos.

● Gynybai patogi vieta.

● Jūros pakrantės.



  

Tiltai, brąstos



  

Nilo slėnis – gyvenvietės įkurots dėl maisto išteklių



  



  

Maču Pikču, miestas – kalnų tvirtovė



  

Pakrantės miestas



  

Gyvenvietės gali būti:

● Laikinos ir nuolatinės. 
● Kaimai arba miestai. Šis tipas paprastai nustatomas 

remiantis gyventojų skaičiumi arba veiklos pobūdžiu.
● Polifunkcinės arba monofunkcinės. Turinčios kokią 

nors vieną pagrindinę funkciją (uostas, kurortas, 
šachtininkų miestelis ir t.t.) vadinamos – 
monofunkcinėmis gyvenvietėmis. Polifunkcinės 
gyvenvietės – turinčios daug paskirčių. Šis kriterijus 
santykinis, nes be elementarios infrastruktūros 
gyvenvietė negali egzistuoti, o tai savaime ją padaro 
polifunkcine.



  



  

Vienkiemis



  



  

Kupetinė (išmėtyta) gyvenvietė



  



  



  

Branduolinė gyvenvietė



  



  

Linijinė gyvenvietė



  



  

Radialinės (žiedinės) gyvenvietės



  



  

Žiedinės gyvenvietės ypač paplitę artimuosiuose rytuose, kur 
gyvenvietės viduryje paprastai būna susibūrimo vieta, šulinys.



  

Planingos gyvenvietės paplito ekonomiškai stipriose ir turinčiose 
tvirtą valdymo formą valstybėse. Tokias gyvevietes paprasčiau ir 
pigiau aptarnauti, plėsti, diegti infrastrastruktūrą.



  



  

Gyvenviečių teikiamų paslaugų apimties bei lygio 
ryšys su gyvenvietės dydžiu

● Gyventojų skaičius 
neribojamas

● 500 000 – 1 mln.

● ~ 100 000 gyv.

● Nuo 1-3 tūkst iki ~20 tūkst.

● 500 – 1000 gyv.

● 20 – 50 gyv.



  

● Mažas kaimas – dažniausiai nėra jokių paslaugas teikiančių įstaigų.

● Bažnytkaimis – yra bažnyčia, paštas, kasdieninių prekių parduotuvė, 
kavinė, pradinė arba pagrindinė mokykla, ambulatorija.

● Miestelis, nedidelis miestas – be visų anksčiau išvardytų įstaigų, 
yra kelios specializuotos parduotuvės, banko skyrius, kultūros 
centras, biblioteka, vidurinė mokykla, nedidelė ligoninė arba 
medicinos punktas, seniūnijos arba savivaldybės administracija.

● Vidutinis miestas - be visų anksčiau išvardytų įstaigų, yra vienas 
arba keli prekyvos centrai, kinas, autobusų ir geležinkelio stotys, 
viešbutis, ligoninė, sporto salė ar stadionas.

● Didmiestis - be visų anksčiau išvardytų įstaigų, yra katedra, 
universitetas, teatras, oro uostas.

● Sostinė - be visų anksčiau išvardytų įstaigų, yra parlamentas, 
vyriausybė, bankų būstinių, specializuotų ligoninių, muziejų ir meno 
galerijų, kelios aukštosios mokyklos.
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