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Gerbiamas Skaitytojau,  
Jums pristatome Marijampolės kolegijos periodinio mokslinių straipsnių leidinio „HOMO-SOCiE-

tAS-tECHnOLOGiAE“ trečiąjį leidinį. Džiaugiamės, kad be mūsų tyrėjų jame vis daugiau siekia pu-
blikuotis ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkai bei tyrėjai.  Kaip ir sumanyta, mūsų leidinyje 
vietos randa įvairių mokslo sričių problemų tyrimo rezultatų aptarimai ir išvados. Šįkart straipsnių auto-
riai dalijasi moderniais pedagogikos, sveikatos apsaugos, psichologijos, teisėtvarkos ir viešojo adminis-
travimo, sociologijos ir socialinių problemų bei gyvulininkystės tyrimų ir jų taikymo rezultatais. 

Leidinio redakcinės kolegijos vardu kviečiu mokslininkus, doktorantus ir magistrantūros programų 
studentus teikti savo mokslinius darbus. Redakcinė kolegija nuolat rūpinsis leidinio kokybe ir sieks, kad 
jis taptų pripažintas bei būtų pristatomas tarptautinėse mokslinių leidinių duomenų bazėse.

doc. dr. Vaidotas Viliūnas,
vyriausiasis redaktorius

Dear Reader,
We hereby are presenting our 3rd volume of „HOMO-SOCiEtAS-tECHnOLOGiAE“ publications. 

Research and application of its results facilitate and assure the better quality of studies. Successful imple-
mentation of research results in a public and business sector creates an assumption for innovations and 
their commercialization as well as develops institutional recognition. it is pleasure that more and more 
colleagues from other universities and Colleges are presenting their research in our journal. This volume 
contains papers on pedagogy, life sciences, psychology, legitimacy and public administration, sociology 
and social work.

On behalf of the Editorial Board i kindly invite researchers and students to present your papers in our 
journal. The Editorial Board will carefully follow the quality requirements to make „HOMO-SOCiEtAS-
tECHnOLOGiAE“outstanding and deservedly presented in international research databases in future.

assoc.prof. dr. Vaidotas Viliūnas
editor-in-chief  
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ĮVadas

Profesinės veiklos praktikų analizė ir vertinimas 
nėra nauja tema mokslinėje literatūroje bei taiko-
mųjų tyrimų srityje, tačiau ši tema visada yra aktuali 
mokslo įstaigoms ir jose dirbančiam akademiniam 
personalui. išnagrinėjus autorėms prieinamus in-
formacijos šaltinius (žr. pateikiamą literatūros są-
rašą) galima teigti, jog profesinės veiklos praktikos 
yra laikomos svarbia studijų proceso dalimi, nes jų 
paskirtis – ugdyti studento kompetencijas, padėti 
pasiruošti būsimai profesinei veiklai, suteikti aukš-
tajai mokyklai grįžtamąjį ryšį iš darbdavių, siekiant 
tinkamai įvertinti vykdomą studijų programą bei 
numatyti reikalingus pokyčius.

Kiekviena aukštoji mokykla, rengianti būsimąjį 
specialistą darbo rinkai, siekia parengti aukštos kva-
lifikacijos kompetentingą darbuotoją, studijų laiko-
tarpiu įgijusį ne tik profesinei veiklai būtinų žinių ir 
gebėjimų, bet ir išsiugdžiusį bendruosius asmeninius 
ir socialinius įgūdžius. toks kompleksinis požiūris 
į studentą, apgalvotai suformuotas studijų progra-
mos turinys ir tinkamai numatyti siekiami rezultatai 
leidžia parengti specialistą, reikalingą versle, geban-
tį būti konkurencingą, prisitaikyti prie pasikeitusių 
aplinkybių, adekvačiai reaguojantį į aplinką. 

Koleginių studijų programose profesinės veiklos 
praktikos yra privaloma ir neeliminuojama studijų 
programos dalis. Šiuo aspektu studijos kolegijoje 
įgyja pranašumo prieš studijas universitete, kadangi 
koleginės studijos yra orientuotos į praktiką – stu-
dijų eigoje studentą siekiama parengti taip, kad jis, 
vos baigęs studijas, galėtų eiti į darbo vietą ir gebėtų 
joje dirbti. Studijų kolegijoje laikotarpiu studentai 
atlieka praktines užduotis, rengia praktinius darbus, 

algina Barysaitė, deimantė kViklienė
Šiaulių valstybinė kolegija

proFesinės Veiklos praktikŲ Vertinimas atlikimo 
Vietos aspektu

anotacija. Straipsnyje vertinama profesinės veiklos praktikų svarba Buhalterinės apskaitos studijų programos 
studentams. Profesinės veiklos praktikos yra neatsiejama koleginių studijų proceso dalis, padedanti studentui geriau 
pasirengti būsimai profesinei veiklai, todėl straipsnyje nagrinėjama praktikų svarba teoriniu aspektu ir nurodoma 
jų vieta studijų programoje. Atlikus tyrimą atskleistas Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 
Apskaitos ir finansų katedroje vykdomos Buhalterinės apskaitos studijų programos nuolatinių studijų studentų 
požiūris į profesinės veiklos praktikas, jų organizavimą, atlikimo vietos reikšmę studento profesinei kompetencijai; 
taip pat įžvelgiamos praktikų organizavimo tobulinimo galimybės. 

raktažodžiai: profesinė veikla, profesinės veiklos praktika, praktika Kolegijoje, praktika įmonėje.

profesinei veiklai reikalingus įgūdžius lavina per 
praktikas kolegijoje bei įmonėse. Kolegija nuolat 
stengiasi palaikyti glaudų ryšį su socialiniais partne-
riais, suprasti jų poreikius ir reikalavimus, stebėti 
aplinką, analizuoti darbo rinkos poreikius ir visiems 
šiems veiksniams sąveikaujant užtikrinti studijų ko-
kybę.

Vykdant Buhalterinės apskaitos studijų progra-
mos kokybės užtikrinimo veiklas bei rengiantis išo-
riniam vertinimui, buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog 
būsimojo specialisto rengime dalyvauja ir trečioji 
šalis – socialiniai partneriai, kurie iš esmės savano-
riškai ir gera valia prisideda prie studento profesi-
nio parengimo. ir vis dėlto kyla klausimas, ar visada 
įmonės, priimančios studentus į praktiką, atsakingai 
žiūri į savo misiją, o gal tik formaliai dalyvauja spe-
cialistų rengimo procese, todėl gali susiformuoti ne 
itin stiprūs praktiniai įgūdžiai. Studentų praktinis 
mokymas įmonėse jos specialistams – tai papildo-
mas darbas, reikalaujantis laiko, specialių žinių, są-
lygų, be to, paprastai tai yra neatlyginamas darbas. 
Minėta problema paskatino atlikti tyrimą ir įvertinti 
studentų požiūrį į profesinės veiklos praktikas atli-
kimo vietos aspektu, nes niekas geriau už pačius stu-
dentus negalėtų objektyviai įvertinti skirtingų prak-
tikos atlikimo vietos privalumų ir trūkumų.

Tyrimo objektas – profesinės veiklos praktikų at-
likimo vieta. 

Tyrimo tikslas – įvertinti profesinės veiklos prak-
tikas pagal atlikimo vietą, remiantis studentų anke-
tinės apklausos duomenimis.

Tyrimo uždaviniai: 
pateikti profesinės veiklos praktikų svarbą  ◆
studijų procese;
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apibrėžti profesinės veiklos praktikų vietą  ◆
studijų programoje;
atlikti Buhalterinės apskaitos studijų pro- ◆
gramos studentų apklausą ir įvertinti tyrimo 
rezultatus.

Tyrimo metodai: dokumentų ir mokslinės litera-
tūros teorinė analizė; anketinis duomenų rinkimo 
metodas (pateikiant anketas tiesiogiai ir el. paštu); 
tyrimo duomenų analizė. 

Tyrimo organizavimas: siekiant įgyvendinti ty-
rimo tikslą, atlikta dokumentų ir mokslinės litera-
tūros analizė, vykdytas studentų nuomonės tyrimas 
apie profesinės veiklos praktikas vertinant jas atliki-
mo vietos aspektu. tyrimo imtį sudarė Šiaulių vals-
tybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 
Apskaitos ir finansų katedros Buhalterinės apskaitos 
studijų programos nuolatinės studijų formos trečio 
kurso studentai (21 studentas). Apklausai atlikti pa-
sirinkta būtent tokia tiriamoji grupė, nes tik trečio 
kurso Buhalterinės apskaitos studijų programos stu-
dentai yra atlikę praktiką tiek Kolegijoje, tiek įmonė-
je. Studentams iš viso buvo išdalyta 21 anketa, visos 
jos užpildytos sugrįžo (100 proc. atsakyta). Respon-
dentams buvo pateiktas klausimynas, kurį sudarė 13 
klausimų (iš jų du klausimai buvo suskaidyti į de-
talesnius klausimus). Respondentų buvo prašoma 
įvertinti profesinės veiklos praktikas pagal atlikimo 
vietą: Kolegijoje atliktą Buhalterinės apskaitos prak-
tiką ir įmonėje atliktą Finansinės apskaitos praktiką. 
tyrimo rezultatai analizuojami šiame straipsnyje.

1. proFesinės Veiklos praktikŲ 
sVarBa studiJŲ procese

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 
(Žin., 2009, nr. 54-2140, 61, 101) aktualioje redakci-
joje yra apibrėžta aukštojo išsilavinimo sąvoka:

Aukštasis koleginis išsilavinimas ◆◆ – išsilavini-
mas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus 
koleginių studijų programas, pagal kurias suteikia-
ma aukštojo mokslo kvalifikacija, arba teisės aktų 
nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis už-
sienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavi-
nimas.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas◆◆  – išsi-
lavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose 
baigus universitetinių studijų programas arba dok-
torantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo 
kvalifikacija, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripa-
žintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų 
institucijose įgytas išsilavinimas.

iš įstatyme pateikiamų apibrėžimų, nusakančių 
aukštąjį koleginį ir universitetinį išsilavinimą, ne-
nurodoma jokių šių studijų skirtumų, išskyrus pačią 
išsilavinimą teikiančią instituciją. tačiau įstatymo 
39 straipsnio 3 dalyje yra pateikiamas labai svarbus 

sakinys, kuriame teigiama, jog kolegijose mokslo ir 
studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su prak-
tika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuo-
siuose moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal vers-
lo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regi-
onų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje. 48 
straipsnio 8 dalyje dar priduriama, kad jeigu studijų 
programoje yra numatyta studentų praktika, už stu-
dentų praktikos organizavimą yra atsakinga aukšto-
ji mokykla (įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje 
studentas atlieka praktiką, ir studentas bei aukšto-
ji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro praktinio 
mokymo sutartį). Studijos kolegijoje orientuojamos 
į praktinę veiklą, nes baigus kolegiją išduodamas 
profesinis bakalauro diplomas.

Studijų kokybės vertinimo centro sudarytame 
studijų terminų žodyne praktika yra apibrėžiama 
kaip profesijai reikalingų žinių įgijimas ir esmi-
nių funkcinių mokėjimų ugdymas bei tobulinimas 
praktikų (praktinio rengimo) metu profesinio ren-
gimo įstaigose ir darbo vietose. Praktinės studijos 
yra įvairiai organizuojamos ir paprastai atliekamos 
institucijose, kurių veikla susijusi su būsima studen-
to profesine veikla. Praktikos būna pažintinės, kvali-
fikacinės, priešdiplominės ir pan. (SKVC, 2013).

Praktinis mokymas yra neatsiejama studijų koky-
bės dalis. Kolegijoje rengiami specialistai praktikai, 
gebėsiantys savarankiškai dirbti švietimo, kultūros, 
ūkio ir kitose veiklos srityse. Parengtų specialistų 
profesinė kvalifikacija ne visada atitinka darbdavių 
poreikius, todėl aukštąją mokyklą baigusiems speci-
alistams sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje. Praktika 
yra neatsiejama studijų proceso dalis, kurios tikslas - 
pritaikyti teorines žinias, įgytas studijų metu, sufor-
muoti profesinius ir darbo įgūdžius, ugdyti studentų 
savarankiškumą (Medelienė, Petkevičienė, 2010).

Praktikos metu dėmesys turėtų būti koncentruo-
jamas į sisteminių dalykinių kompetencijų ugdymą, 
paraleliai ugdant susijusias bendrąsias kompetenci-
jas – problemų sprendimo įgūdžius, gebėjimą pla-
nuoti ir organizuoti, socialinius gebėjimus ir pan. 
Kiek plačiai ir giliai bus reflektuojamos ir (įsi) ver-
tinamos bendrosios kompetencijos praktikos metu, 
priklauso nuo praktikos pobūdžio ir besimokančio-
jo pasirinktų mokymosi strategijų (teresevičienė, 
Bulajeva, Čepienė, 2010).

Kompetencijos sudedamosios dalys - tai mokė-
jimai ir įgūdžiai, elgsenos motyvai, socialiniai vai-
dmenys. Vertybinės nuostatos ir asmeninės cha-
rakteristikos bei įgytos žinios ir išplėtoti gebėjimai 
įgijus formalią kvalifikaciją sudaro žmogui galimybę 
tapti kompetentingam (Gurskienė, Barkauskaitė, 
Kučinskas, Gumuliauskienė, 2006).

Mokslinėje literatūroje yra išskiriamos šios stu-
dentų ugdymui svarbios kompetencijos:
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asmeninės◆◆  – apimančios asmens išsivystymą, 
bendravimą, bendradarbiavimą; 

socialinės◆◆  – suprantamos kaip mokėjimas 
dirbti su bendramoksliais, vadovais ir sukurti atitin-
kamą mikroklimatą; 

profesinės◆◆  – apimančios visas teorines žinias 
bei praktinius įgūdžius, reikalingus konkretiems 
profesiniams uždaviniams atlikti; 

valdymo◆◆  – siejamos su savo darbo srities, or-
ganizacijos valdymu (Stonienė ir kt., 2009).

Asmeninė kompetencija siejasi su asmens savęs 
pažinimo bei savęs pristatymo gebėjimais. Žmogus, 
gebėdamas realiai įvertinti savo stipriąsias ir silpną-
sias savybes, galės tapti brandžia save realizuojančia 
asmenybe (Barvydienė, Kasiulis 2001).

Skirtingų socialinių mokslų krypčių mokslinin-
kai dėlioja skir tingus socialinės kompetencijos sam-
pratos akcentus: psichologija prioritetą teikia klausi-
mui, kas asmenybėje nulemia, kad žmogus gali kom-
petentingai elgtis, o socio loginis, vadybinis ir pan. 
požiūriai dėmesį nuo asmenybės kaip vieneto sutel-
kia ties socialinių ryšių kokybe, santykiais grupėse 
ir pan. Kai kurie autoriai, nusivylę nepro duktyviais 
bandymais išgryninti socialinės kompetencijos są-
voką, renkasi priešingą kelią – apibrėžia socialiai 
nekompetentingą elgesį: mokslininkai juo kauja, jog 
išties suprasti, koks socialiai kompetentingas elgesys 
yra, lengviau tada, kai tokio elgesio pasigendama re-
aliame gyvenime (Antinienė, Lekavičienė, 2012).

Profesinė kompetencija yra apibūdinama kaip 
specifinės profesinės žinios ir įgūdžiai, kurie yra 
svarbūs konkrečioje pasirinktoje veiklos srityje. Ši 
kompetencija įgalina konkuruoti specialistų darbo 
rinkoje. Kitaip tariant, profesinę kompetenciją su-
daro specifiniai profesiniai gebėjimai bei gebėjimai 
ir savybės, susijusios su žmogaus darbine veikla 
(Stanišauskienė).

Profesinė kompetencija reikalinga konkretiems 
profesiniams uždaviniams atlikti, ji pasižymi ne tik 
originaliu, nepakartojamų funkcijų ir kompetencijų 
santykiu, bet ir jų sąveikos kompleksiškumu. Reika-
lavimai darbuotojų profesinei kompetencijai nuolat 
didėja ir sparčiai kinta. Kiekvienai naujai problemai 
spręsti reikalinga atitinkama darbuotojų kompeten-
cija. Šiuolaikinėmis sparčių dinamiškų pokyčių sąly-
gomis organizacijoms, siekiančioms išlaikyti konku-
rencingumą, vis dažniau iškyla žmogiškųjų išteklių 
lankstumo poreikis, keliantis specifinius reikalavimus 
darbuotojų profesinei kompetencijai bei nuolatiniam 
jos ugdymui (Adamonienė, Ruibytė, 2010).

Vadybinė kompetencija įvairiai apibūdina asme-
nį: jo savybes, bruožus, žinias, įgūdžius, motyvus ir 
priežastinius ryšius sieja su pranašesniu vadybinio 
darbo atlikimu. R. E. Boyatz‘is pateikia asmeninių 
charakteristikų metodą, pagal kurį išskiriami asme-
ninės kompetencijos blokai, leidžiantys labai gerai 
atlikti vadybos funkcijas: tai - mokėjimai ir įgū-

džiai; elgsenos motyvai; socialiniai vaidmenys. R. E. 
Boyatz‘io kompetencijos modelis labiau orientuotas 
į darbuotoją ir jo indėlį; kitų tyrinėtojų požiūriu, 
vadybinė kompetencija yra išreikšta darbo paskir-
ties tikslo terminais ir darbo atlikimo standartais, 
kuriuos norima pasiekti; labiau orientuojantis į 
darbdavių sektorių, profesiją, darbo atlikimo reika-
lavimus tam tikroms darbo vietoms (Petkevičiūtė, 
Kaminskytė, 2003). 

nuo gebėjimo mokytis bei nuolat tobulėti pri-
klauso asmeninės, socialinės, profesinės ir vadybi-
nės kompetencijos lygis. Anot P. Jucevičienės, D. 
Lepaitės (2000), žinios, mokėjimai ir įgūdžiai sąly-
goja kvalifikaciją; įvertinus žmogaus savybes, jo ver-
tybes ir požiūrius, sukuriama kompetencija. turinio 
prasme tiek kvalifikacija, tiek kompetencija yra ypač 
sudėtingos kategorijos, tai ir apsprendžia jų vertini-
mo problematiškumą (Laužackas, 2005).

Profesinės veiklos praktikos studentams yra 
naudingos dėl gebėjimų reflektuoti tobulinimo, nes 
leidžia susieti teoriją ir praktiką, įprasminti ir per-
mąstyti praktinėje veikloje įtvirtinamas vertybes ir 
įgūdžius, besiformuojančius įgytų žinių pagrindu. 
Mokymasis iš patirties yra būtinybė reflektuoti ir 
susieti asmeninio tobulėjimo, ugdymo ir profesinės 
veiklos procesus (Dirgėlienė, 2008).

Įtakos praktikos kokybei taip pat turi praktikos 
vadovo aukštojoje mokykloje kompetencijos. Svar-
biausia praktikos vadovui yra gebėti suprasti stu-
dento poreikius ir lanksčiai į juos reaguoti, suderinti 
studento ir organizacijos tikslus (Ožalienė, Pacevi-
čienė, 2012).

išnagrinėjus mokslinę literatūrą, susijusią su na-
grinėjamu klausimu, galima teigti, kad profesinės 
veiklos praktikos turi itin svarbią vidinę užduotį, 
kurios įgyvendinimas priklauso nuo daugelio fakto-
rių, ir ne visada yra pasiekiamas laukiamas rezulta-
tas, kadangi studento kompetencijų ugdymui svar-
būs tiek vidiniai, tiek išoriniai, dažnai nelemiami ir 
neprognozuojami, veiksniai.

2. proFesinės Veiklos praktikŲ 
Vieta studiJŲ proGramoJe

Buhalterinės apskaitos studijų programa yra vie-
nintelė apskaitos studijų krypties programa, vykdo-
ma Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Studijos organi-
zuojamos taip, kad studentai įgytų būtinų dalykinių 
žinių, pažintinių gebėjimų, t. y. suprastų ūkio su-
bjekte vykstančius procesus ir įgytų įgūdžių taikyti 
įvairiapuses buhalterinės apskaitos žinias, nagrinėti 
sudėtingas veiklos problemas, išsiugdytų buhalte-
rio veiklai būtinų įgūdžių bei praktinių gebėjimų. 
Specialistai yra rengiami praktinei veiklai: gebantys 
organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, 
formuoti apskaitos politiką, tvarkyti ūkio subjekto 
buhalterinę apskaitą, vertinti finansinės informa-
cijos patikimumą, atlikti finansinės būklės, veiklos 
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rezultatų analizę ir rengti ūkio subjekto biudžetus, 
finansinę, mokestinę ir kitą atskaitomybę.

Buhalterinės apskaitos studijų programos sanda-
ra atitinka Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos 
ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavi-
mų aprašą (žr. 1 lentelę). Profesinės veiklos prak-
tikos yra sudedamoji studijų proceso dalis. Studijų 
programoje bendra praktikų apimtis – 30 kreditų. 
Per studijų laikotarpį numatytos šios praktikos:

Buhalterinės apskaitos – 6 kreditai •◆ (studijų I 
semestras);
Finansinės apskaitos •◆ (integruota į finansinės 
apskaitos dalyką) – 3 kreditai (studijų III se-
mestras);
Verslo ekonomikos •◆ (integruota į verslo ekono-
mikos dalyką) – 3 kreditai (studijų IV semes-
tras);
Finansų analizės ir valdymo •◆ (integruota į fi-
nansinės analizės ir valdymo dalyką) – 3 kre-
ditai (studijų V semestras);
Kompiuterizuotos apskaitos – 6 kreditai •◆ (stu-
dijų V semestras);
Baigiamoji – 9 kreditai •◆ (studijų VI semestras).

Praktikos Kolegijoje organizuojamos vadovau-
jantis Studentų praktikų organizavimo tvarkos apra-
šu (žr. literatūros sąrašą). Buhalterinės apskaitos, 
Verslo ekonomikos ir Kompiuterizuotos apskaitos 
praktikos atliekamos Kolegijoje. Profesinės veiklos 
praktikų atlikimui Kolegijoje yra visa reikiama tech-
ninė ir programinė įranga. Finansinės apskaitos, Fi-
nansų analizės ir Baigiamoji praktikos atliekamos 
įmonėse. Vadovaujantis Aprašu, tarp Kolegijos, 
įmonės, priimančios studentą į praktiką, ir studento 
sudaroma Praktinio mokymo sutartis, kurioje numa-
tytos šių šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė. 
Organizaciją, priimančią studentą atlikti praktiką, 
skiria Kolegijos praktikos vadovas, įvertinęs studijų 
programos, praktikos tikslų, uždavinių įgyvendini-

mo galimybes bei numatomus praktikų rezultatus. 
Priimančią praktiką atlikti organizaciją studentas 
turi galimybę pasirinkti pats, pasinaudodamas Kole-
gijos, fakulteto socialinių partnerių sąrašu, tinklapiu 
www.gerapraktika.lt bei savo iniciatyva. Studentas, 
savarankiškai susiradęs priimančią į praktiką orga-
nizaciją, skyrimą į praktikos atlikimo vietą suderina 
su Kolegijos praktikos vadovu. 

Siekiant įvertinti studentų nuomonę apie profe-
sinės veiklos praktikas atlikimo vietos aspektu, kaip 
alternatyvos buvo pasirinktos dvi praktikos – Buhal-
terinės apskaitos (atliekama Kolegijoje) ir Finansi-
nės apskaitos (atliekama įmonėje). Šios dvi prakti-
kos lyginamos dėl to, kad jos pagal savo prigimtį yra 
panašios, priklauso tai pačiai sričiai, todėl lyginimas 
studentams neturėjo būti sudėtingas, t. y. tyrimui 
stengtasi parinkti palyginamas praktikas.

3. Buhalterinės apskaitos studiJŲ 
proGramos studentŲ apklausos 
reZultatai

Buhalterinės apskaitos studijų programos stu-
dentų, atlikusių Finansinės apskaitos profesinės 
veiklos praktiką įmonėse, buvo prašyta pateikti ben-
drosios informacijos apie praktikos vietą – kaip ją 
rado, kokia organizacijos teisinė forma, veiklos rū-
šis, dydis – bei įvertinti, ar įmonėje buvo tinkamos 
sąlygos praktikos atlikimui.

Daugiau nei trečdaliui studentų (33,33 proc.) 
praktikos vietą nurodė praktikos vadovas Kolegijo-
je, t. y. nukreipė pas Kolegijos socialinius partnerius 
ar į įmones, susijusias asmeniniais ar profesiniais ry-
šiais. Pagal Kolegijoje galiojančią tvarką, studentas 
ir pats gali ieškoti praktikos vietos: per savo asme-
nines pažintis praktikos vietą rado 27,78 proc. ap-
klaustųjų, savarankiškai praktikos vietą rado 22,22 
proc. studentų, kitiems rasti praktikos vietą padėjo 

1 lentelė. Buhalterinės apskaitos studijų programos atitikimas Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir 
vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimams koleginių studijų programoms

Programos dalis numatyta 
programoje

teisės akto reikalavimai, 
kreditais

Koleginių studijų programos apimtis, kreditais 180 ne mažesnė kaip 180
Studijų krypties dalykai, kreditais 135 ne mažiau kaip 135
Bendrieji koleginių studijų dalykai, kreditais 21 ne mažiau kaip  15
Studento pasirenkami dalykai, skirti gilesnei specializacijai toje 
pačioje kryptyje (šakoje), bendrieji koleginių studijų dalykai, 
laisvai pasirenkamieji dalykai, kreditais

30 nuo 30 iki 60

Praktikos ir kitas praktinis rengimas, procentais 36,8 ne mažiau kaip trečdalis studijų 
programos apimties

Praktikų (mokomųjų, pažintinių, profesinės veiklos ir kitų) 
apimtis, kreditais 30 ne mažiau kaip 30

Baigiamasis darbas, kreditais 9 ne mažiau kaip 9
Per semestrą dalykų skaičius, kreditais iki 7 ne didesnis kaip 7
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giminaičiai (5,56 proc.), draugai (5,56 proc.) arba 
praktika atlikta šeimos versle (5,56 proc.).

Didžioji dalis įmonių, priėmusių Buhalterinės 
apskaitos studijų programos studentus į profesinės 
veikos praktiką, pagal teisinę formą yra uždarosios 
akcinės bendrovės (72,22 proc.); kitos įmonės – įvai-
rių teisinių formų: akcinės bendrovės (5,56 proc.); 
valstybinės institucijos (5,56 proc.); žemės ūkio 
bendrovės (5,56 proc.); tikrosios ūkinės bendrijos 
(5,56 proc.); ne pelno siekiančios organizacijos (5,56 
proc.).

Buhalterinės apskaitos studijų programos studen-
tai yra labiausiai laukiami atlikti praktiką buhalteri-
nės apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse (33,33 
proc.), transporto (22,22 proc.) bei komunalines pas-
laugas (16,67 proc.) teikiančiose įmonėse. Kitų įmo-
nių, priėmusių studentus į profesinės veiklos prakti-
kas, veiklos sritys yra įvairios: gamyba (5,56 proc.), 
augalininkystė (5,56 proc.), gydymo įstaiga (5,56 
proc.), viešojo sektoriaus administravimas (savival-
dybė) (5,56 proc.) ir kita įvairi (5,56 proc.) veikla.

Beveik pusė studentų profesinės veiklos prak-
tiką atliko vidutinio dydžio įmonėse (44,44 proc.), 
šiek tiek mažiau studentų pasirinko mažas įmones 
(33,33 proc.) ir tik apie penktadalio respondentų 
praktikos atlikimo vieta buvo didelė įmonė. tokie 
rezultatai yra suprantami ir logiškai pagrindžiami, 
kadangi Šiaulių regione dauguma įmonių atstovauja 
smulkiajam bei vidutiniam verslui ir tik nedidelė da-
lis įmonių yra priskiriamos stambiajam verslui, kur 
patekti atlikti praktiką gali tikrai ne visi pretenduo-
jantys studentai.

už studento praktikos organizavimą yra atsakinga 
aukštoji mokykla, tačiau studentų praktikų organiza-
vimas įmonėje remiasi geranoriškais susitarimais, pa-
grįstais trišalėmis sutartimis tarp įmonės, Kolegijos ir 
studento. Įmonės savanoriškai ir niekieno neverčia-
mos priima studentus į praktiką, taigi prisiima ir at-
sakomybę dėl praktikos sąlygų sudarymo. Apklausos 
būdu studentų pasiteirauta, ar organizacijose buvo 
atitinkamos sąlygos praktikai atlikti. Daugiau nei pusė 
respondentų (55,56 proc.) atsakė, kad praktikoms at-
likti įmonėje buvo sudarytos tinkamos sąlygos: leista 
susipažinti su apskaitos dokumentais, registrais, aps-
kaitos programomis, aptarta apskaitos proceso nuo-
seklumas, iškylantys klausimai ir pan. Daliai studen-
tų sąlygos praktikai įmonėje buvo netinkamos (16,67 
proc.) arba nepakankamai tinkamos (11,11 proc.). 
Studentai praktikų netinkamumą / nepakankamą tin-
kamumą,  atliekant praktiką įmonėje, pagrindė tuo, 
kad jiems nebuvo leista vykdyti jokių veiklų, išskyrus 
dokumentų tikrinimą, arba leista susirinkti medžia-
gą ir daugiau nekreipta dėmesio į praktikantą. taip 

pat buvo gautas atsiliepimas, jog praktika buvo ne 
visai tinkama, kadangi įmonėje buvo tik susipažinta 
su pačia įmonės veikla, o jokių darbų neapmokyta ir 
neleista atlikti. Kita pastaba yra susijusi su praktikos 
atlikimo laiku – gruodžio mėnuo yra pakankamai su-
dėtingas įmonių buhalteriams, kada jie net norėdami 
negali skirti pakankamai dėmesio praktikantams. At-
sakingų asmenų abejingumą praktikos vietai galima 
įvardyti kaip didžiulį trūkumą, nes studentas prakti-
kos metu negali įgyti praktikos rezultatams pasiekti 
būtinų gebėjimų. nedidelė dalis respondentų nuro-
dė, kad sąlygos praktikos įmonėje buvo geros (11,11 
proc.), kiti – kad sudarytos sąlygos buvo labai geros 
(5,56 proc.). Vadinasi, apibendrinant galima teigti, 
kad praktikos atlikimo sąlygos įmonėje didesniajai 
daliai studentų buvo tinkamos. 

Viena iš paskatų, kodėl įmonės yra suinteresuo-
tos priimti studentus į praktiką – potencialių dar-
buotojų paieškos galimybė. Praktikos vadovas, va-
dovaudamas praktikantui įmonėje, su juo bendrau-
damas ir bendradarbiaudamas, gali prognozuoti, ar 
šis žmogus galėtų būti reikalingas ir tinkamas or-
ganizacijai ateityje. Praktikos vadovo dėmesys, pa-
galba ir konsultacijos praktikos laikotarpiu yra ne-
abejotinai svarbūs ir praktiką atliekančiam studen-
tui, kadangi tokiu būdu jis gilina savo žinias, įgyja 
praktinių gebėjimų, kurių anksčiau galbūt neturėjo 
ar nelavino. tačiau studentai, šiuo aspektu vertin-
dami praktiką įmonėje ir praktiką Kolegijoje, mano, 
jog efektyvesnę pagalbą iš vadovo gavo Kolegijoje 
(čia vertinimas „Labai gerai“ sudaro 88,89 proc., o 
tas pats rodiklis įmonėje – 44,44 proc., t. y. dvigu-
bai mažesnis). „Gerai“ ir „Vidutiniškai“ praktikos 
vadovo bendravimą su praktikantu įmonėje vertina 
po 27,78 proc. respondentų, tuo tarpu Kolegijoje šis 
rodiklis sudarė po 5,56 proc. abiejose pozicijose (žr. 
1 pav.). Respondentų atsakymų su vertinimu „Blo-
gai“ ir „Labai blogai“ gauta nebuvo. Vadinasi, iš es-
mės vadovo pagalba ir konsultacijos yra vertinamos 
teigiamai.
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Praktikos Kolegijoje vertinimas Praktikos įmonėje vertinimas

88,89%

5,56% 5,56%

44,44%

27,78% 27,78%

1 pav. Praktikos vadovo rodytas dėmesys, pagalba ir 
konsultacijos praktikos laikotarpiu

Praktikos laikotarpiu studentai tiesiogiai susidu-
ria su konkrečioje darbo vietoje vykstančiais proce-
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sais, įgyja savarankiškos profesinės veiklos įgūdžių. 
natūralu, kad atliekant praktiką ir vykdant prak-
tikos užduotis studentams pasitaiko nenumatytų 
aplinkybių, situacijų ar kyla klausimų, į kuriuos ti-
kimasi gauti atsakymą. 
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Praktikos Kolegijoje vertinimas Praktikos įmonėje vertinimas

77,78%

22,22%
33,33% 33,33% 33,33%

2 pav. Praktikos vadovo atsakymai į iškilusius 
klausimus, susijusius su praktikos metu 

atliekamomis veiklomis

Respondentai atsakymų gavimą iš praktikos 
vadovo Kolegijoje vertina tik „Labai gerai“ (77,78 
proc.) ir „Gerai“ (22,22 proc.), o praktikos vadovų 
norą ir gebėjimą atsakyti į iškilusius klausimus, su-
sijusius su praktikos metu vykdomomis veiklomis, 
„Labai gerai“, „Gerai“ ir „Vidutiniškai“ vertina ati-
tinkamai po 33,33 proc. apklaustųjų (žr. 2 pav.). 
Vadinasi, galima teigti, kad refleksija tarp praktikos 
vadovo ir praktikanto geriau vyksta Kolegijoje, kas 
yra pagrindžiama ir suprantama, nes praktikos va-
dovo aukštojoje mokykloje tiesioginis darbas yra 
teikti paramą ir pagalbą besimokančiajam, tuo tar-
pu praktikos vadovas įmonėje turi ne tik vadovauti 
praktikantui, bet ir atlikti savo paties funkcijas orga-
nizacijoje, o suderinti šias dvi veiklas ir dar suprasti 
studento poreikius bei operatyviai į juos reaguoti 
gali būti sudėtinga. Dėl šių priežasčių praktikos ko-
kybė Kolegijoje gali būti vertinama aukštesniu balu 
negu praktika įmonėje.

Kiekvienos praktikos tikslai yra numatyti daly-
ko programoje, kuriais vadovaudamasis Kolegijos 
praktikos vadovas rengia praktikos užduotis ir nu-
mato studentui uždavinius, kurie turės būti įgyven-
dinti praktikos laikotarpiu. Praktikos užduočių atli-
kimo kokybė priklauso nuo studento asmeninių sa-
vybių ir požiūrio į studijas bei nuo aplinkos, kurioje 
atliekama praktika, nuo sudarytų mokymosi sąlygų. 
Praktikos tikslų ir uždavinių pasiekimas Kolegijo-
je nėra problemiškas, kadangi aukštoji mokykla ir 
jos materiali bazė yra pritaikyta mokymo procesui, 
kas užtikrina sąveiką tarp teorijos ir praktikos. tuo 
tarpu praktikos įmonėje kokybė ne taip lengvai nu-
matoma, nes joje gali nebūti atitinkamų sąlygų ar 
pakankamai noro ir kompetencijos toms sąlygoms 
sudaryti. Šiuos svarstymus patvirtina ir atliktas tyri-
mas (žr. 3 pav.), parodęs, jog Kolegijoje atliekamos 
praktikos tikslų ir uždavinių dermę su praktikos vei-

klomis „Labai gerai“ vertina 44,44 proc., „Gerai“ – 
50 proc., o „Vidutiniškai“ – 5,56 proc. apklaustųjų. 
tuo tarpu vertinamos praktikos įmonėje rodikliai 
dėl vykdomų veiklų atitikimo praktikos tikslams 
ir uždaviniams yra prastesni: „Labai gerai“ vertina 
38,89 proc., „Gerai“ – 22,22 proc. (dvigubai mažiau 
nei vertinant praktiką Kolegijoje), „Vidutiniškai“ – 
22,22 proc. (beveik 4 kartus daugiau nei vertinant 
praktiką Kolegijoje), „Blogai“ – 16,67 proc. apklaus-
tųjų (vertinant praktiką Kolegijoje tokių atsaky-
mų nebuvo). Galima tvirtinti, kad atsakomybė dėl 
praktikos tikslų ir uždavinių pasiekimo turi tekti ne 
tik studentui, bet ir įmonei, kuri turėtų įsipareigoti 
skirti tinkamą, atsakingą ir kvalifikuotą praktikos 
vadovą bei praktikantui numatyti kasdienes užduo-
tis, kurios derėtų su praktikos tikslais ir uždaviniais. 
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Praktikos Kolegijoje vertinimas Praktikos įmonėje vertinimas

44,44%
50,00%

5,56%

38,89%

22,22% 22,22%
16,67%

3 pav. Praktikos metu atliekamų veiklų ir Jūsų 
praktikos tikslų bei uždavinių atitikimas

Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti prak-
tikos naudingumą teorinių žinių taikymo ir įgytų 
praktinių įgūdžių atžvilgiu (žr. 2 lentelė). Pirmiausiai 
studentų buvo teirautasi, ar teorinės žinios ir meto-
dai buvo pritaikomi praktikos laikotarpiu. teorinių 
žinių ir metodų pritaikomumo praktinėje veikloje 
galimybės vertinamos atitinkamai: „Labai gerai“ - 
22,22 proc. Kolegijoje ir 16,67 proc. įmonėje; „Ge-
rai“ – 66,67 proc. Kolegijoje ir 38,89 proc. įmonėje; 
„Vidutiniškai“ – 5,56 proc. Kolegijoje ir 38,89 proc. 
įmonėje; „Blogai“ – 5,56 proc. Kolegijoje ir įmonė-
je; vertinimo „Labai blogai“ respondentai nepateikė 
(žr. 4 pav.). Apibendrinant galima teigti, jog studen-
tai geriau teorinių žinių ir metodų pritaikomumą 
vertina praktikos, atliekamos Kolegijoje (vertinimų 
„Labai gerai“ ir „Gerai“ suma sudaro 88,89 proc., o 
tų pačių vertinimų suma įmonėje – 55,56 proc.).

Praktinių įgūdžių lygis, atlikus praktiką Kolegi-
joje, „Labai gerai“ vertinamas 27,78 proc., „Gerai“ 
– 55,56 proc., „Vidutiniškai“ – 16,67 proc. respon-
dentų. tuo tarpu po praktikos įmonėje praktinių 
įgūdžių lygį vertina „Labai gerai“ 22,22 proc. (5,56 
proc. mažiau nei Kolegijoje), „Gerai“ – 27,78 proc. 
(dvigubai mažiau nei Kolegijoje), „Vidutiniškai“ – 
33,33 proc. (dvigubai daugiau nei Kolegijoje), „Blo-
gai“ ir „Labai blogai“ atitinkamai 11,11 proc. ir 5,56 
proc. apklaustųjų (tokių vertinimų praktika Kolegijo-
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je negavo) (žr. 2 lentelę). Praktinių įgūdžių lygis tie-
siogiai siejasi su vykdomomis veiklomis, kurios įgali-
na arba neįgalina pritaikyti teorines žinias praktinėse 
situacijose. Jeigu studentui buvo teikiamos užduotys, 
nesusijusios su praktikos tikslais ir uždaviniais, nebu-
vo orientuotos į jo profesinį lauką, jeigu studentas ne-
gavo pakankamai paramos ar konsultacijos nebuvo 
suteikiamos pakankamai operatyviai, tokiu atveju ir 
praktinės žinios, įgytos praktikos įmonėje metu, yra 
vertinamos prasčiau nei praktikos Kolegijoje.

Specialybės darbinėje (kasdienėje) veikloje iš-
kylančių situacijų / problemų identifikavimas, jų 
sprendimo būdų aptarimas siejasi su anksčiau na-
grinėtu klausimu dėl praktikos vadovo paramos ir 
pagalbos praktikantui. Praktikos vadovo asmeninės 
savybės bei gebėjimas tinkamai vadovauti praktikai 
besąlygiškai lemia studento praktikos kokybę įvai-
riais aspektais. Šiuo klausimu praktika Kolegijoje 
vėlgi buvo vertinama geriau nei praktika įmonėje 
(žr. 2 lentelę): „Labai gerai“ vertina po 22,22 proc. 
respondentų, „Gerai“ – 38,89 proc. (praktika Kolegi-
joje) ir 22,22 proc. respondentų (praktika įmonėje), 
„Vidutiniškai“ – 33,33 proc. (praktika Kolegijoje) ir 
38,89 proc. respondentų (praktika įmonėje), „Gerai“ 
– 38,89 proc. (praktika Kolegijoje) ir 22,22 proc. res-
pondentų (praktika įmonėje), „Blogai“ – 5,56 proc. 
(praktika Kolegijoje) ir 11,11 proc. respondentų 
(praktika įmonėje), „Labai blogai“ – 5,56 proc. res-
pondentų (praktika įmonėje). Vertinant rezultatus 
prieita prie išvados, kad daugiau buhalterinio dar-
bo situacijų ir jų sprendimo būdų studentai nagri-
nėjo ir aptarė praktikos Kolegijoje metu. negalima 
teigti, kad įmonėje praktinių situacijų nekyla, tačiau 
tikėtina, jog studentai su jomis nėra supažindinami 
ir neįtraukiami į analizės ir diskusijų procesą. taip 
gali atsitikti dėl to, jog praktikos vadovai įmonėje, 
siekdami pernelyg neatsitraukti nuo savo pagrindi-
nių funkcijų, gali skirti praktikantams nesudėtingus 

darbus ir veiklas, nereikalaujančias profesinių kom-
petencijų taikymo, nestimuliuojančių pažintinės ir 
su specialybe tiesiogiai susietos praktinės veiklos; be 
to, praktikos vadovai įmonėje gali ne visada turėti 
laiko pastaboms, komentarams ir situacijų analizei, 
taip pat ir turėti atitinkamą kvalifikaciją.

Studentų praktikos yra orientuotos ne tik į žinių 
ir gebėjimų pritaikomumą profesinės veiklos srity-
je – jos turėtų skatinti ir asmens bendrųjų gebėjimų 
bei asmeninių savybių (tokių, kaip laiko planavimo, 
punktualumo, užduočių laiku atlikimo, motyvaci-
jos, imlumo praktiniam mokymui, darbštumo ir 
pareigingumo, atsakomybės, bendravimo ir bendra-
darbiavimo įgūdžiai) plėtotę praktikos laikotarpiu. 

Respondentų nuomone, laiko planavimo įgū-
džiai yra efektyviau formuojami praktikos Kolegi-
joje metu (vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma 
sudaro 77,78 proc.) lyginant su praktika įmonėje 
(kur vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma suda-
ro 61,11 proc., t. y. 16,67 proc. mažiau nei praktikos 
Kolegijoje) (žr. 3 lentelę).

Praktikos Kolegijoje metu punktualumo ir  už-
duočių laiku atlikimo įgūdžių formavimas „Labai 
gerai“ ir „Gerai“ vertinamas 94,45 proc. respon-
dentų; tuo tarpu įmonėje tų pačių įgūdžių formavi-
mas „Labai gerai“ ir „Gerai“ vertinamas 72,22 proc. 
respondentų. Vertinimas „Vidutiniškai“ praktikai 
įmonėje skirtas 22,22 proc. apklaustųjų (16,66 proc. 
daugiau nei praktikos Kolegijoje) ir „Labai blogai“ 
įvertinta 5,56 proc. praktikantų (praktikos Kolegijo-
je vertinimų „Blogai“ ir „Labai blogai“ nebuvo) (žr. 
3 lentelę).

Praktiką tiek Kolegijoje, tiek įmonėje atlikusių stu-
dentų nuomone, motyvacija labiau yra skatinama prak-
tikos, vykdomos Kolegijoje, metu (vertinimų „Labai 
gerai“ ir „Gerai“ suma sudaro 77,77 proc., o praktikos 
įmonėje vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma suda-
ro 61,11 proc., t. y. 16,66 proc. mažiau nei Kolegijoje) 

2 lentelė. Praktikos naudingumas teorinių žinių taikymo ir įgytų praktinių įgūdžių atžvilgiu

Vertinami aspektai

Praktikos Kolegijoje vertinimas, 
proc. Praktikos įmonėje vertinimas, proc.
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teorinių žinių ir metodų 
pritaikomumas praktikos 
laikotarpiu.

22,22 66,67 5,56 5,56 16,67 38,89 38,89 5,56

Praktinių įgūdžių lygis, atlikus 
praktiką. 27,78 55,56 16,67 22,22 27,78 33,33 11,11 5,56

Specialybės darbinėje (kasdienėje) 
veikloje iškylančių situacijų / 
problemų identifikavimas; jų 
sprendimo būdų aptarimas.

22,22 38,89 33,33 5,56 22,22 22,22 38,89 11,11 5,56
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(žr. 3 lentelę). Motyvacijos skatinimas Kolegijoje „Vi-
dutiniškai“ vertinamas 22,22 proc., o įmonėje – 33,33 
proc. apklaustųjų; vertinimas „Labai blogai“ skirtas 
5,56 proc. respondentų vertinant praktiką įmonėje.

imlumo praktiniam mokymui ugdymas, anot 
respondentų, sklandžiau vykdomas praktikos Kole-
gijoje metu (vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma 
sudaro 88,89 proc.) lyginant su praktika įmonėje 
(kur vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma suda-
ro 72,22 proc., t. y. 16,67 proc. mažiau nei praktikos 
Kolegijoje) (žr. 3 lentelę).

Praktikos Kolegijoje metu darbštumo ir parei-
gingumo ugdymas „Labai gerai“ ir „Gerai“ vertina-
mas 100 proc. respondentų; tuo tarpu įmonėje tų 
pačių įgūdžių formavimas „Labai gerai“ ir „Gerai“ 
vertinamas 77,77 proc. respondentų, „Vidutiniškas“ 
vertinimas praktikai įmonėje skirtas 33,33 proc. ap-
klaustųjų (vertinimų „Blogai“ ir „Labai blogai“ aps-
kritai nebuvo) (žr. 3 lentelę).

Pasak tyrime dalyvavusių respondentų, studento 
(kaip būsimo darbuotojo) patikimumo ir atsako-
mybės ugdymas yra panašaus lygio tiek praktikos 
Kolegijoje (vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma 
sudaro 83,33 proc.), tiek praktikos įmonėje metu 
(vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma sudaro 
77,78 proc., t. y. 5,55 proc. mažiau nei Kolegijoje) 
(žr. 3 lentelė). Studento (kaip būsimo darbuotojo) 
patikimumo ir atsakomybės ugdymo skatinimas 
Kolegijoje „Vidutiniškai“ vertinamas 11,11 proc., o 
įmonėje – 16,67 proc. apklaustųjų; vertinimas „Blo-

gai“ skirtas abiems praktikų atlikimo vietoms ir su-
daro po 5,56 proc. apklaustųjų.

Bendravimo ir bendradarbiavimo (komandinio 
darbo) skatinimas efektyviau atliekamas praktikos Ko-
legijoje metu (vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma 
sudaro 88,89 proc.) lyginant su praktika įmonėje (kur 
vertinimų „Labai gerai“ ir „Gerai“ suma sudaro 55,56 
proc., t. y. 1,5 karto mažesnis rodiklis nei praktikos 
Kolegijoje); „Vidutiniškai“ praktika Kolegijoje ben-
dravimą ir bendradarbiavimą ugdo 11,11 proc., įmo-
nėje – 27,78 proc. respondentų (t. y. 2,5 karto didesnis 
rodiklis nei praktikos Kolegijoje); vertinimas „Blogai“ 
praktikai Kolegijoje neskirtas, o įmonėje – sudaro 16,67 
proc. nuo visų apklaustųjų (žr. 3 lentelę). 

Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti, ar 
praktikos metu atliekamos veiklos dera su praktikos 
tikslais bei uždaviniais (žr. 3 pav.). iš šio klausimo 
logiškai kyla siekis įvertinti, ar praktikai numatyti 
tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti. nors Kolegijoje 
atliekamos praktikos tikslų ir uždavinių dermę su 
praktikos veiklomis „Labai gerai“ ir „Gerai“ vertino 
94,44 proc. apklaustųjų, tačiau praktikai numatytų 
tikslų ir uždavinių praktikos metu pasiekimą „La-
bai gerai“ ir „Gerai“ vertino 83,33 proc. apklaustų-
jų (žr. 4 pav.). Vadinasi, praktikos Kolegijoje metu 
vykdytos veiklos ne visiems apklaustiesiems padėjo 
įgyvendinti praktikos tikslą ir uždavinius. tuo tar-
pu įmonėje atliekamos praktikos tikslų ir uždavinių 
atitikimą su praktikos veiklomis „Labai gerai“ ir 
„Gerai“ vertino 61,11 proc. apklaustųjų, o praktikai 

3 lentelė. Bendrųjų gebėjimų taikymas ir asmeninių savybių plėtotė praktikos laikotarpiu

Vertinami aspektai

Praktikos Kolegijoje vertinimas, 
proc. Praktikos įmonėje vertinimas, proc.
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Laiko planavimo įgūdžių 
formavimas (laiko paskirstymas 
numatytų uždavinių 
įgyvendinimui).

22,22 55,56 16,67 5,56 38,89 22,22 38,89

Punktualumo ir  užduočių laiku 
atlikimo įgūdžių formavimas. 38,89 55,56 5,56 38,89 33,33 22,22 5,56

Motyvacijos skatinimas. 33,33 44,44 22,22 38,89 22,22 33,33  5,56
imlumo praktiniam mokymui 
ugdymas. 16,67 72,22 11,11 27,78 44,44 22,22 5,56

Darbštumo ir pareigingumo 
ugdymas. 61,11 38,89 44,44 33,33 22,22

Studento (kaip būsimo 
darbuotojo) patikimumo ir 
atsakomybės ugdymas.

38,89 44,44 11,11 5,56 55,56 22,22 16,67 5,56

Bendravimo ir bendradarbiavimo 
(komandinio darbo) skatinimas. 61,11 27,78 11,11 38,89 16,67 27,78 16,67
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Praktikos Kolegijoje vertinimas Praktikos įmonėje vertinimas

33,33%

50,00%

16,67%
22,22%

50,00%

22,22%

5,56%

4 pav. Praktikai numatytą tikslą ir uždavinius praktikos metu pasiekiau
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Praktikos Kolegijoje vertinimas Praktikos įmonėje vertinimas

66,67%

33,33%

55,56%

27,78%

11,11%
5,56%

5 pav. Praktikos vertinimas yra objektyvus ir pagrįstas iš anksto žinomais vertinimo kriterijais
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Praktikos Kolegijoje vertinimas Praktikos įmonėje vertinimas

72,22%

27,78%

55,56%

33,33%

5,56% 5,56%

6 pav. Praktika, apskritai vertinant, yra naudinga ir reikalinga
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numatytų tikslų ir uždavinių praktikos metu pasie-
kimą „Labai gerai“ ir „Gerai“ vertino jau 72,22 proc. 
apklaustųjų (žr. 4 pav.). Šiuo atveju rodikliai persi-
skirstė kita linkme – nors vykdomos veiklos ir ne 
visiškai atitiko praktikos turinį, studentai praktikos 
tikslus ir uždavinius pasiekė. Apibendrinant galima 
tvirtinti, jog praktikos tikslų ir uždavinių pasiekimas 
yra vertinamas panašiai, šiek tiek labiau nusveria 
teigiami vertinimai praktikos Kolegijoje naudai. 

Praktikos (kaip ir kitų dalykų) vertinimas Kole-
gijoje yra formalizuotas procesas, kadangi dėstyto-
jas parengia vertinimo aprašą ir supažindina su juo 
studentus. Praktikos vadovas Kolegijoje praktiškai 
neturi galimybės būti neobjektyvus ir nepagrįstais 
kriterijais vertinti praktikos ataskaitą, nes su ver-
tinimo tvarka ir vertinimo kriterijais studentai yra 
supažindinami iš anksto. Šitos tvarkos naudingumą 
patvirtina ir tyrimo rezultatai, kurie byloja, jog „La-
bai gerai“ ir „Gerai“ vertinimas Kolegijoje buvo at-
liktas 100 proc. respondentų nuomone (žr. 5 pav.). 
Praktikos įmonėje vertinimo objektyvumas „Labai 
gerai“ ir „Gerai“ yra vertinamas 83,34 proc. respon-
dentų, bet atsiranda ir vertinimo sistemas „Viduti-
niškai“ (11,11 proc.) ir „Labai blogai“ (5,56 proc.) 
pasirinkusių studentų. tai rodo, kad vertinimo sis-
tema įmonėje turėtų būti skaidresnė, studentui turi 
būti ne tik parašomas pažymys, bet ir argumentuo-
tai pagrindžiamas balo dydis; tai suteiktų studentui 
didesnį pasitikėjimą vertinimo kokybe.  

Absoliučiai visi studentai yra įsitikinę praktikos 
Kolegijoje nauda (100 proc. apklaustųjų) (žr. 6 pav.). 
„Labai gerai“ ir „Gerai“ praktikos įmonėje reikalin-
gumą vertina 88,89 proc. respondentų. 

Galima teigti, kad praktinė veikla (nesvarbu, kur 
ji realizuojama – Kolegijoje ar įmonėje), studentų 
suvokimu, yra naudinga, prasminga ir reikalinga, 
nes padeda studentui suvokti būsimo specialisto 
veiklos srities ribas, pamatyti vykdomų užduočių ir 
pareigų spektrą, įvertinti, kokių asmeninių, sociali-
nių ir bendrųjų gebėjimų pareikalaus būsimoji pro-
fesija.

išVados

Profesinės veiklos praktikos yra koleginių studijų 
programos sudedamoji dalis, kadangi aukštojo neu-
niversitetinio mokslo institucijų tikslas yra parengti 
specialistą, orientuotą į praktinę veiklą.

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, studentai 
palankiau įvertino profesinės veiklos praktiką, vyk-
dytą Kolegijoje, palyginti su įmonėje organizuota 
praktika. tačiau mokymasis Kolegijoje, kur aplinka 
vis dėlto nesukuria realių darbo sąlygų, negali pri-
lygti profesinės veiklos praktikai konkrečioje darbo 
vietoje, kur studentas turi galimybę susipažinti su 
įmonės veikimo mechanizmu „iš vidaus“ ir įvertin-
ti savo specialybės svarbą ir reikšmę ūkio subjektui, 
gilinti studijų procese įgytas žinias, ugdyti bendruo-

sius, profesinius, asmeninius ir socialinius gebėji-
mus.

Praktikos atlikimo kokybė ir jos nauda studentui 
iš esmės priklauso nuo paties praktikanto smalsu-
mo ir asmeninės motyvacijos, tačiau pažymėtina, 
kad kur kas didesnis studentų pasitenkinimas dėl 
atliekamos profesinės veiklos praktikos ir specia-
listui reikalingų kompetencijų plėtotės įmonėje bus 
pasiektas tada, kai praktikos vadovas visada tinka-
mai ir atsakingai atliks jam paskirtas funkcijas, t. y. 
pateiks studentui užduotis, susijusias su profesine 
veikla, jį konsultuos, patars, diskutuos, analizuos ir 
vertins pagal aiškius kriterijus.

Įmonės, priimdamos studentus į praktiką, turė-
tų ne formaliai vykdyti šį procesą, bet suprasdamos, 
jog ruošia potencialų specialistą sau ar šalies darbo 
rinkai, pasistengti investuoti į studentą tiek, kiek 
įmanoma, kad gauta grąža maksimaliai tenkintų ir 
nenuviltų.
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eValuation oF proFessional actiVity practices accordinG to the practice 
placement

algina Barysaitė, deimantė kviklienė

summary
The importance of professional activity practices for students and prospective graduates of Accounting study 

programme is considered in the article. Professional activity practices are inseperable part from college studies that 
enables students to prepare for future professional activities, therefore the importance of practices is researched in 
academic dimension and their position is indicated in the study programme. The accomplished research revealed the 
attitude of full-time students of Accounting study programme implemented by Accounting and Finance Department 
of Business and technology Faculty at Siauliai State College towards professional activity practices and their organi-
zation, the significance of the practice placements to student’s professional competence, the insights on development 
opportunities of practice organization are provided as well.

key words: professional activity, professional activity practice, practice in College, practice in company. 
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ĮVadas

tyrimo aktualumas. Pacientų po pilvo operacijų 
natūrali mityba dažnai yra nepakankama arba nega-
lima. tada jiems yra taikomas dirbtinis maitinimas. 
Enterinis  ir parenterinis maitinimai yra pagrindi-
niai dirbtinio maitinimo būdai. Enterinis maitini-
mas yra artimas fiziologiniam maitinimui, todėl yra 
taikomas operuotų abdominalinių pacientų mitybai 
koreguoti. 

Enterinis maitinimas ir gastrostomijos idėja pir-
mą kartą aprašyta 1837 metais, o operacijos idėją  
1842 metais įgyvendino Maskvos universiteto pro-
fesorius V. Basovas, eksperimentuodamas su šu-
nimis. Pirmąją gastrostomiją žmogui 1849 metais 
atliko C. Sedillot. nors ši pilvo operacija, šalinant 
esofaginę obstrukciją ir sudarant gastrostomą, buvo 
nesėkminga, ji atvėrė kelius enterinio maitinimo 
evoliucijai [9].

Slaugos požiūriu, enterinis maitinimas yra nuolat 
tobulėjantis mitybos korekcijos būdas, todėl slaugy-
tojai turi gilinti žinias šioje srityje. 

Tyrimo objektas  — slaugytojo veikla operuotų 
abdominalinių pacientų enteriniame maitinime.

Tyrimo tikslas — išanalizuoti slaugytojo veiklą 
operuotų abdominalinių pacientų enteriniame mai-
tinime.

Tyrimo uždaviniai –  1) apibūdinti patikimiau-
sius enterinio maitinimo būdus; 2) identifikuoti en-
terinio maitinimo indikacijas, kontraindikacijas ir 
komplikacijas; 3) išnagrinėti slaugytojo svarbiausius 
veiksmus, atliekant pacientų po pilvo operacijų en-
terinį maitinimą; 4) įvardyti slaugytojų kompetenci-
jų svarbą enterinio maitinimo administravime.

Tyrimo metodai:
1. Medicininės literatūros analizė.
2. Apklausos raštu analizė.
3. Statistinių duomenų analizė.
4. Dokumentų analizė.  
Tyrimo charakteristika. tyrimas buvo atliktas 

2011-2012 m. gegužės ir birželio mėnesiais norve-
gijoje penkiose Oslo, Akershus ir Østfold apylinkių 
slaugos ligoninėse: Lambertseter, nesoddtun, Granås, 
Moer ir  Grintun. tyrimo metu buvo apklausta 30 
slaugytojų, iš jų - 28 moterys ir 2 vyrai. tiriamųjų 
amžius - nuo 28 iki 55 metų.  Daugiau kaip pusė res-
pondentų turi aukštesnįjį išsilavinimą.

1. enterinio maitinimo po 
operaciJŲ sVarBa 

Po abdominalinių operacijų keičiasi medžiagų 
apykaita, didėja tiesioginis baltymų praradimas ir 
maisto medžiagų, reikalingų audiniams atstatyti, 
poreikis. Sutrikus medžiagų apykaitai ir skysčių 
pusiausvyrai, organizmo ląstelės ima badauti, 
kaupiasi toksiniai medžiagų apykaitos produktai. 
todėl pakankama mityba ir skysčių pusiausvyra 
yra labai svarbi gijimo proceso dalis. Dirbtinis 
maitinimas gali pakeisti įprastą valgymą ir gėri-
mą. [20].

Mitybos būdai apibendrinti 1 paveiksle. 
Mitybos nepakankamumas nustatomas nuo 

27 proc. iki 50 proc.  operuotų pacientų. Jis gali 
būti viena iš svarbiausių pooperacinių kompli-
kacijų, ilgesnio buvimo stacionare pooperaciniu 
laikotarpiu, papildomų gydymo išlaidų priežasti-
mi. Mitybos korekcija, ypač enterinis maitinimas, 
akivaizdžiai padeda spręsti šias problemas. Priešo-
peraciniu laikotarpiu skiriant enterinį maitinimą, 
komplikacijų skaičius sumažėja nuo 30 proc. iki 
12 proc. Pooperaciniu laikotarpiu ypač veiksmingi 
imuniniai enterinio maitinimo mišiniai: sepsinių 
komplikacijų skaičius sumažėja 30 proc., gydymo 
išlaidos - trečdaliu. 

Šiuolaikiniu požiūriu, enterinio zondinio 
maitinimo atsisakymas pooperaciniu laikotarpiu 
yra taktinė klaida, nes neišnaudojamos visos ga-
limybės fiziologiniu būdu patenkinti mitybinius 
organizmo poreikius pooperaciniu laikotarpiu, 

Vida Bartašiūnienė, Zita petraVičienė
Utenos  kolegija

slauGytoJo Veikla operuotŲ aBdominaliniŲ 
pacientŲ enteriniame maitinime

anotacija. Enterinis maitinimas yra artimas fiziologiniam maitinimui ir taikomas operuotų abdominalinių paci-
entų mitybai koreguoti. Straipsnyje teoriniu ir empiriniu lygmenimis analizuojama slaugytojo veikla operuotų abdo-
minalinių pacientų enteriniame maitinime, aptariama enterinio maitinimo priemonės, būdai, indikacijos, kontrain-
dikacijos ir komplikacijos. Darbo autorės apibendrina tyrimo rezultatus ir praktinę patirtį, įgytą norvegijos sveikatos 
priežiūros įstaigose praktinės stažuotės metu.
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stiprinti imuninę sistemą. tuoj po operacijos 
rekomenduojamas intrajejuninis enterinis zon-
dinis maitinimas, nes plonosios žarnos funkcija 
dažniausiai būna išlikusi (atsigauna peristaltika, 
drėgnas liežuvis), nors skrandžio ir storosios žar-
nos funkcija trinka. Jei pradėjus enterinę infuziją 
ar maitinimą atsiranda pilvo skausmas, pacientą 
pykina, pučia pilvą, tai sumažinamas skysčių ar 
mišinio lašinimo tempas arba maitinimas nutrau-
kiamas. [10].

1 pav. Mitybos būdai

1.1. enterinio maitinimo priemonės ir būdai

Chirurginės gastrostomos ir jejunostomos pro-
cedūros dažniausiai daromos tada, kada pacientui 
yra atliekama kita laparotominė operacija dėl susi-
jusių ar nesusijusių pilvo problemų. 

1980 metais Michaeliui Gaudereriui ir Jeffui 
Ponskiui išradus perkutatinės endoskopinės gas-
trostomos (PEG) ir perkutaninės endoskopinės 
jejunostomos (PEJ) procedūras, visiškai pasikeitė 
požiūris į gastrostomų naudojimą. Šios mažai in-
vazyvios procedūros beveik iš esmės pakeitė chi-
rurginių gastrostomų ir jejunostomų sudarymą. 
1983 metais buvo atrasta chirurginės ir endoskopi-
nės gastrostomos sudarymo alternatyva – perkuta-
ninė vaizdavimu valdoma procedūra. Palyginti su 
endoskopine procedūra, fluoroskopinis vaizdavi-

mas leidžia saugiau įstatyti gastrostomos vamzdelį 
ir lengviau parinkti gastrojejunostomos vamzdelio 
pradinę vietą [15]. 

PEG procedūra yra vaizduojama  2 paveiksle. 

2 pav. Principinė PEG schema

PEG, PEJ bei šiuolaikiškas kombinuotas gastro-
jejunininis (GJ) zondai yra naudojami, jei enterinis 
maitinimas numatomas ilgesniam nei trijų savaičių 
laikotarpiui [12]. 

3, 4 ir 5 paveikslai vaizduoja PEG, PEJ ir GJ zondus.

3 pav. PEG zondas 

trumpesniam nei trijų savaičių laikotarpiui tiks-
linga enterinį maitinimą vykdyti per nazogastrinius, 
nazoduodeninius, nazojejuninius arba orogastrinius 
zondus [12]. 

 4 paveiksle vaizduojamas zondas, įvedamas per 
nosį arba burną į skrandį arba plonąją žarną (dvyli-
kapirštę arba tuščiąją).
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4 pav. PEJ zondas

5 pav. GJ zondas 

6 pav. Zondas, naudojamas nazogastriniam, 
nazoduodeniniam, nazojejuniniam ir orogastriniam 

maitinimui 

 Pažymėtina, kad zondų rūšį parenka gydytojas, 
atsižvelgdamas į pacientų klinikinės būklės ir jų mo-
bilumo savitumus.

Operuotų abdominalinių pacientų enteriniame 

maitinime yra taikomi šie mišinių vartojimo būdai: 
duodant gerti, įšvirkščiant švirkštu, sulašinant laše-
line (gravitaciniu būdu) arba supilant enterinio mai-
tinimo pompa. 

7 pav. Infuzinė maitinimo sistema

Gravitaciniu metodu mišinys lašinamas, panau-
dojant specialias infuzines sistemas – maitinimo 
konteinerius. Jų talpa 500-1000 ml. Šis būdas nėra 
labai patogus, nes reikia nuolat stebėti ir reguliuoti 
lašinimo greitį, kuris kinta priklausomai nuo skran-
džio ir žarnų tonuso, peristaltikos, intraskrandinio 
ir intražarninio slėgio. Paprastai vienas lašas lygus 
0.05 ml mišinio. infuzinė maitinimo sistema yra 
vaizduojama 7 paveiksle.

8 pav. Enterinio maitinimo pompa



Vida BERtAŠiŪniEnė, Zita PEtRAViČiEnė

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

20

Enterinio maitinimo pompos naudojamos, kai 
reikia griežtai kontroliuoti maitinimo greitį arba nau-
dojami mišiniai yra didesnio klampumo. Jas saugu ir 
patogu naudoti, nes lašinimo greitis nekinta, keičian-
tis intražarniniam slėgiui ar žarnų tonusui [12]. Ente-
rinio maitinimo pompa yra vaizduojama 8 paveiksle.

Enterinių mišinių lašinimas galimas dviem bū-
dais:  pastovia infuzija, kai lašinama be pertraukos 
iki 24 valandų per parą, ir intermituojančiu (porci-
niu) būdu, kai lašinant daromos pertraukos. inter-
mituojantis būdas yra patogus aktyviems pacien-
tams, tačiau pastovus maisto supylimas kelia mažiau 
problemų [12]. 

Enterinio maitinimo priemones ir administravi-
mo būdus nulemia ligos būklė, gastroenterinio trak-
to funkcionavimas ir pajėgumas, paciento individu-
alūs poreikiai bei mišinių toleravimas [17].

1.2. enterinio maitinimo indikacijos, 
kontraindikacijos ir komplikacijos

indikacijos. Remiantis 1987 metų Amerikos 
enterinio ir parenterinio maitinimo bendrijos AS-
PEn ekspertų rekomendacijomis, funkcionuojant 
virškinamajam traktui, enterinis maitinimas yra 
indikuotinas: kai pacientui yra nustatytas 10 proc.  
įprastinio kūno svorio sumažėjimas, o maitinima-
sis per os bus nepakankamas ilgiau kaip 5 paras; 
disfagia – sutrikęs maisto slinkimas nuo burnos 
iki skrandžio (insultas, CnS augliai, galvos trau-
mos, amiotrofinė leteralinė sklerozė, diseminuota 
sklerozė); daugybiniai nudegimai; didelės apim-
ties žarnų rezekcija; enterokutaninės fistulės (ne-
tekimas per fistulę <500 ml/per parą); daugybinės 
traumos; spinduliuotė ir chemoterapija (jei pa-
cientas toleruoja enterinį maitinimą); ankstyvas 
pooperacinis laikotarpis; kacheksija, anoreksija; 
burnos ligos sunkinančios kramtymą bei rijimą; 
sąmonės netekimo atvejai; didelės apimties žar-
nų rezekcija; ankstyvas pooperacinis laikotarpis 
[12].

kontraindikacijos. Enterinis maitinimas yra 
kontraindikuojamas esant mechaniniam žarnų 
nepraeinamumui, perforacijai, daugybinėms en-
terokutaninėms ir didelės sekrecijos fistulėms, di-
fuziniam peritonitui, ūmiam viduriavimui, šokui, 
ūmiam kasos uždegimui pradiniu laikotarpiu. Jei 
enterinis maitinimas nepagerina paciento būklės 
arba pacientas ir artimieji jo atsisako, enterinis mai-
tinimas  netaikomas [12]. 

komplikacijos. Dažniausios enterinio maitini-
mo komplikacijos yra šios: pykinimas ir vėmimas, 
viduriavimas, obstipacija, aspiracija, nosies, stem-
plės, skrandžio sužalojimai. 

Darbo autorės teigia, kad enterinis maitinimas 
yra ekonomiškas ir svarbus dirbtinio maitinimo 
būdas tiems operuotiems abdominaliniams paci-
entams, kurių virškinamasis traktas yra metabo-

liškai aktyvus. taikant eterinį maitinimą, svarbu 
įvertinti indikacijas ir kontraindikacijas, laiku 
pastebėti ir šalinti komplikacijas. Eterinis maiti-
nimo būdas padeda stiprinti imuninę sistemą ir 
išvengti pooperacinių komplikacijų.

2. slauGytoJo Veiklos liGoniŲ 
po pilVo operaciJŲ enteriniame 
maitinime tyrimas

2.1. tyrimo rezultatų analizė ir 
apibendrinimas.

80 proc. respondentų, atsakydami į klausimą 
apie patikimiausius enterinio maitinimo būdus ir 
priemones (buvo galimi keli atsakymo variantai) 
(žr. 9 pav.), paminėjo, jog  naudoja nazogastrinius 
zondus,  87 proc. respondentų nurodė PEG zon-
dus, o 13 proc. slaugytojų  – stomas.
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9 pav. Patikimiausi  enterinio maitinimo būdai ir 
priemonės 

tyrimas parodė, kad PEG zondai norvegijos 
slaugos ligoninių slaugytojų priskiriami prie patiki-
miausių.

Darbo autorės pateikė klausimą apie dažniausiai 
pasitaikančias enterinio maitinimo indikacijas. tyri-
mas atskleidė, kad pusė slaugytojų nurodė padidėjusį 
maisto atsargų poreikį (žr. 10 pav.). iš jų po 20 proc. 
nurodė sepsio ir sudėtingų operacijų atvejus, likusie-
ji 10 proc. nedetalizavo savo atsakymų. Kiti 50 proc. 
respondentų įvardijo pakitusį maisto pasisavinimą 
(žr. 11 pav.), iš jų 24 proc. - metabolinius sutrikimus, 
16 proc. - kepenų ir inkstų ligas, o 10 proc. nurodė 
pooperacinį laikotarpį po žarnyno rezekcijų. 
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11 pav. Pasitaikančios enterinio maitinimo 
indikacijos (pakitęs maisto pasisavinimas)

tyrimas parodė, kad norvegijos slaugos ligoni-
nėse dažniausios enterinio maitinimo indikacijos - 
padidėjęs maistinių atsargų poreikis ir pakitęs mais-
to pasisavinimas. 

tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti dažniausiai 
pasitaikančias enterinio maitinimo kontraindika-
cijas (žr. 12 pav.).  40 proc. respondentų, kaip daž-
niausiai pasitaikančias enterinio maitinimo kontra-
indikacijas, nurodė žarnyno ligas ir  sutrikimus. 17 
proc. respondentų nurodė viduriavimą. 36 proc. res-
pondentų nurodė paciento ir jo artimųjų atsisakymą 
enterinio maitinimo, o 17 proc. teigė, kad enterinis 
maitinimas nepagerins ligonio būklės (šį atsisakymą  
lemia socialiniai veiksniai). 
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12 pav. Respondentų nuomonė apie 
dažniausiai pasitaikančias enterinio maitinimo 

kontraindikacijas

Galima daryti išvadą, kad žarnyno ligos ir sutri-
kimai bei socialiniai veiksniai (paciento ir jo artimų-
jų atsisakymas enterinio maitinimo) yra dažniausiai 
pasitaikančios enterinio maitinimo kontraindikaci-
jos. 

tyrimo metu norėta išsiaiškinti apie dažniausiai 
pasitaikančias enterinio maitinimo komplikacijas 
(žr. 13 pav.). Daugiau kaip trečdalis (36 proc.) ty-
rime dalyvavusių slaugytojų aspiraciją nurodė kaip 
dažniausiai pasitaikančią enterinio maitinimo kom-
plikaciją.

Analizuojant  tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad 
20 proc. respondentų nurodė žarnyno sutrikimus: 
pykinimą, viduriavimą, pilvo skausmus, atpylimo 
sindromą. 17 proc. respondentų, kaip dažnai pasi-

taikančias enterinio maitinimo komplikacijas, nu-
rodė infekcijų galimybę bei mechanines priežastis: 
zondo nepraeinamumą ir neteisingą zondo padėtį.  
10 proc. tiriamųjų nurodė kitas priežastis: alergiją ir 
kai pacientas pats išsitraukia zondą.
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13 pav. Respondentų nuomonė apie dažniausiai 
pasitaikančias enterinio maitinimo komplikacijas

tyrimas parodė, jog dažniausiai pasitaikančios 
enterinio maitinimo komplikacijos slaugos ligoni-
nėse yra aspiracija bei žarnyno sutrikimai.

Darbo autorės pateikė klausimą apie svarbiausius 
slaugytojo veiksmus, pradedant pooperacinių abdo-
minalinių pacientų enterinį maitinimą (žr. 14 pav.). 
iš tiriamųjų atsakymų  paaiškėjo, kad daugiau kaip 
trečdaliui respondentų (38 proc.) svarbiausi veiks-
mai yra paciento mitybos įvertinimas bei paciento 
informavimas ir mokymas. 20 proc. tiriamųjų nuro-
dė, kad svarbūs slaugytojo veiksmai yra zondo padė-
ties tikrinimas, o  4 proc. nurodė „Kita“, pabrėždami  
jiems svarbų slaugytojo veiksmą - enterinio maitini-
mosi protokolų laikymąsi.
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14 pav. Svarbiausi slaugytojo veiksmai, pradedant 
pooperacinių abdominalinių pacientų enterinį 

maitinimą

Galima daryti išvadą, kad slaugytojai didžiausią 
dėmesį skiria paciento mitybos įvertinimui bei pa-
ciento mokymui.

Darbo autorės norėjo išsiaiškinti, kokie slaugyto-
jo veiksmai užtikrina pacientų po pilvo operacijų en-
terinio maitinimo efektyvumą (žr. 15 pav.). Daugu-
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ma respondentų (80 proc.) nurodė, jog labai svarbu 
slaugos technika ir būdai, 77 proc. slaugytojų atsakė, 
kad enterinio maitinimo efektyvumą užtikrina lai-
ku pastebėtos ir pašalintos komplikacijos. Daugiau 
nei pusė respondentų (po 63 proc.) nurodė, kad  ne 
mažiau svarbu aseptika bei paciento ir jo artimųjų 
mokymas apie mitybos svarbą ir būdus. 
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15 pav. Respondentų nuomonė, kokie slaugytojo 
veiksmai, užtikrinantys enterinio maitinimo 

efektyvumą

taigi darome prielaidą, jog, norint užtikrinti pa-
cientų po pilvo operacijų enterinio maitinimo efek-
tyvumą, labai svarbu slaugos technika ir būdai bei 
laiku pastebėtos ir pašalintos komplikacijos.

taip pat darbo autorės teiravosi, ar respondentai 
planuoja plėsti savo enterinio maitinimo žinias (žr. 
16 pav.). Dauguma (87 proc. ) slaugytojų atsakė tei-
giamai ir tik 13 proc. atsakė neturintys tam laiko.
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16 pav. Respondentų nuomonė apie  žinių gilinimą 
enteriniame maitinime

Gauti respondentų atsakymai rodo daugumos 
slaugytojų norą tobulinti savo profesines žinias, 
siekiant geresnės pacientų priežiūros ir slaugos, bei 
užtikrinti pilnaverčių teigiamų rezultatų siekimo 
būdus su paciento gerove. Darbo kokybę lemia gera 
žmogaus sveikata, įgytos naujos žinios, tobulėjantys 
įgūdžiai, motyvacija bei profesinė kompetencija.

išVados

1. norvegijos slaugos ligoninėse atliktas tyrimas 
parodė, kad patikimiausias enterinio maitinimo bū-
das yra PEG zondai, kuriuos dažniausiai  naudoja 
slaugytojai.

2. Svarbiausios enterinio maitinimo indikacijos: 
padidėjęs maisto atsargų poreikis; pakitęs maisto 
pasisavinimas. Pagrindinės kontraindikacijos: žar-
nyno ligos, žarnyno sutrikimai; pacientų ir jų arti-
mųjų atsisakymas enterinio maitinimo. Pagrindinės 
komplikacijos: aspiracija; žarnyno sutrikimai.

3. Svarbiausi slaugytojo veiksmai, atliekant pa-
cientų po pilvo operacijų enterinį maitinimą: paci-
ento mitybos įvertinimas, paciento informavimas  ir 
mokymas, slaugos technika, aseptika ir antiseptika, 
komplikacijų profilaktika. 

4. Įvardijus respondentų atsakymus apie norve-
gijos slaugytojų kompetencijų svarbą enterinio mai-
tinimo administravime, galima teigti, kad enterinis 
maitinimas norvegijos slaugos ligoninėse atlieka-
mas ne dažnai, nes slaugytojai neturi pakankamai 
žinių ir įgūdžių; tikslinga slaugytojams organizuoti 
teorinius ir praktinius kursus apie enterinį maitini-
mą.

rekomendaciJos

1. Slaugos ligoninėse enterinis maitinimas atlie-
kamas ne dažnai, o slaugytojams trūksta žinių ir pa-
tirties jį atlikti. tikslinga organizuoti kursus slaugy-
tojams enterinio maitinimo temomis.

2. Maža dalis slaugytojų įvedinėja nazogastri-
nius zondus, tačiau daugelis jų mano esant tikslinga 
išmokti juos įvesti. Svarbu, kad gydytojai ir patyrę 
slaugytojai padėtų kitiems slaugytojams išmokti na-
zogastrinių zondų įvedimo techniką.

3. ne visi slaugytojai supranta zondo padėties ti-
krinimo svarbą. tai vienas svarbiausių saugaus en-
terinio maitinimo tiekimo komponentų. Jo nesilai-
kymas kelia pavojų atsirasti komplikacijoms, kurios 
gali grėsti paciento gyvybei. Slaugytojams būtina 
plėsti žinias apie saugų enterinio maitinimo admi-
nistravimą ir galimų komplikacijų užkirtimo kelius.

4. Ambulatorinis enterinis maitinimas nėra pla-
čiai taikomas ir slaugytojai nėra įtraukiami į šį pro-
cesą. Ambulatorinio enterinio maitinimo plėtra gali 
žymiai sutrumpinti buvimo ligoninėje laiką. netu-
rėdami pakankamai žinių, negaudami reikiamos in-
formacijos iš slaugytojo, pacientai vengia enteriškai 
maitintis namuose. Būtina informuoti slaugytojus ir 
pacientus apie enterinio maitinimo namuose ypatu-
mus. 
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nursinG care oF aBdominal surGery patients receiVinG enteral FeedinG 

Vida Bartašiūnienė, Zita petravičienė

summary
Enteral feeding is close to the physiological feeding and is applied to the abdominal surgery patients for the di-

etary adjustment. nursing care of abdominal surgery patients receiving enteral feeding is analysed on theoretical and 
empirical levels, enteral feeding measures, techniques, indications, contraindications and complications are discussed 
in the article. The authors of the paper summarize the results of the research and practical experience gained in the 
norwegian health care during the practical internship.

key words: nurse, patient, enteral feeding, probe, gastrostomy, jejunostomy. 
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ĮVadas

Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos, Euro-
pos regiono psichikos sutrikimai yra glaudžiai susiję 
su skurdu, nepritekliumi, socialine nelygybe ir kitais 
socialiniais ir ekonominiais veiksniais, kurie turi 
įtakos žmonių sveikatai. taigi bet kokia ekonominė 
krizė - labai pavojingas laikotarpis psichikos sveika-
tai tų, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo krizės, bei jų 
artimiesiems1.

nedarbas - tai reiškinys,  kuris žmogui neabejo-
tinai daro ne tik finansinį, bet ir psichologinį povei-
kį. nedarbas yra suvokiamas kaip nukrypimas nuo 
normos2, susijęs su neigiamais padariniais fizinei3 ir  
psichinei sveikatai4 bei gyvenimo kokybei5 6. teigia-
ma, jog tapimas bedarbiu padidina santuokos žlugi-

1 impact of economic crises on mental health. WHO Regional 
Office for Europe, 2011. Prieiga per internetą http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0008/134999/e94837.pdf  [žiu-
reta 2012-10-29].
2 Cullen A., Hodgetts D. uneployment as illness: An Exploration 
of Accounts Voiced by the uneployed in Aotearoa/ nev Zeland 
// Analyses of Social issues and Public Policy. 2001, vol. 1, p. 
33-51.. С. 74-94.
3 isaksson K., Johansson G., Bellaagh K., Sjoberg A. Work values 
among the unemployed: Changes over time and some gender 
differences // Scandinavian Joumal of Psychology. 2004, vol. 45, 
p. 207-214.
4 Carroll n. unemployment and Psychological Well-being // The 
Economic Record. 2007, vol. 83(262), p. 287-302.
5 Cole K., Daly A., Mak A. Good for the soul: The relationshup 
between work, wellbeing and psichological capital // The Jour-
nal of Socio-Economics. 2009, vol. 38, p. 464-474.
6 Ahn n., Garcija J., Jimeno J The impact of unemployment 
on individual well-being in the Eu // EnEPRi Working Paper 
no. 29 Eropean network of Economic Policy institutes, 2004. 
Prieiga per internetą http://www.enepri.org/files/Publications/
WP029.pdf [žiurėta 2012-10-29].

mo7 bei savižudybės riziką8 9. 
Ekonominių sunkumų laikotarpiu nedarbo išgyve-

nimas tampa dar sudėtingesnis - būtinybė turėti pra-
gyvenimo šaltinį padidėja, tačiau galimybė įsidarbinti 
sumažėja. tyrimai atskleidė, kad ekonominės krizės 
metu žmonės išgyvena daugiau somatinių ir psicholo-
ginių sutrikimų nei ekonominio stabilumo metu. Ma-
noma, jog tokia savijauta gali būti sąlygota pesimizmo 
dėl ateities ir finansinių sunkumų esant be darbo10.

tirti nedarbo ir psichologinių veiksnių sąsajas 
yra aktualu, kadangi Lietuvos Respublika šiuo metu 
irgi išgyvena ekonominius sunkumus ir bedarbių 
skaičiaus pagausėjimą:  2011 m.  buvo  291,6 tūkst. 
bedarbių11, tai keturis kartus daugiau negu 2007 m. 
- 67,3 tūkst.12. 
7 Elison M. Lost Jobs, Broken Marriages. Working Papers of 
the institute for Social and Economic Research, Paper 2004-21. 
university of Essex, 2004. Prieiga per internetą http://www.iser.
essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2004-21.pdf [žiū-
rėta 2012-10-29].
8 Preti A. unemployment and suicide // Journal of Epidemiology 
& Community Health. 2003, Vol.57, p. 557-558.
9 Voss M., nylén L., Floderus B., Diderichsen F., terry P. D. 
unemployment and Early Cause- Specific Mortality: A Study 
Based on the Swedish twin Registry // American Journal of Pu-
blic Health. 2004, vol. 94, p. 2l55—2161.
10 novo M., Hammarstrom A., Janlert u. Do high levels of unem-
ployment influence the health of those who are not unemployed‘? A 
gendered comparison of young men and women during boom and 
recession // Social Science & Medicine. 2001, vol. 53, p. 293-303.
11 Statistikos departamentas. Registruoti bedarbiai. Požymiai: 
administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai, 2011. 
Prieiga per internetą http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvar-
val/saveselections.asp?Maintable=M3050101&PLanguage=0&
tableStyle=&Buttons=&PXSid=3830&iQY=&tC=&St=St&r
var0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar
7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rv
ar14= [žiūrėta 2012-10-29].
12 Statistikos departamentas. 2011 m. gyventojų surašymo rezulta-
tai. 2012 m. katalogas. Prieiga per internetą http://www.stat.gov.
lt/uploads/Lietuvos_gyventojai_2011.pdf [žiurėta 2012-10-29].

  oleg BoGačionok, margarita pileckaitė-markoVienė 
Lietuvos edukologijos universitetas

BedarBiŲ Vidinės darnos ir emocinės Būsenos sĄsaJos 
su demoGraFiniais rodikliais 

anotacija. Šiame straipsnyje apžvelgiamos bedarbių vidinės darnos ir emocinės būsenos sąsajos su demografiniais 
rodikliais. Šiam tikslui buvo ištirti 104 bedarbiai, taikant A. Antonovsky (1995/1987) vidinės darnos ir J. Denollet 
(1993) bendros nuotaikos bei straipsnio autorių sukurtą bendrų duomenų klausimyną; respondentų amžius - 18-
60 metų. Rezultatai parodė, kad bedarbės moterys pasižymi aukštesniais neigiamos nuotaikos įverčiais nei vyrai. 
Vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo ir ilgalaikiams bedarbiams stipriau pasireiškia neigiama nuotaika. Vidinės 
darnos ir nuotaikos įverčių skirtumai bedarbių grupėse, suskirstytose pagal darbo netekimo priežastis, nėra statistiškai 
reikšmingi. Bedarbių, turinčių aukštesnį vidinės darnos lygį, emocinė būsena yra geresnė. 

raktažodžiai: bedarbiai, nedarbas, vidinė darna, emocinė būsena.
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Literatūros apžvalga atskleidė, jog psichologi-
niai nedarbo aspektai yra plačiai tyrinėjami užsienio 
autorių  ir dažniausiai ieškoma nedarbo reiškinio 
sąsajų su nerimu13, depresija14, somatinių sveikatos 
sutrikimų simptomais15, socialine dezadaptacija16 ir 
gerove17.

Šio tyrimo objektu pasirinkome bedarbių emoci-
nę būseną ir vidinę darną. taip pat atsižvelgėme į tai, 
jog tyrimai patvirtina, kad nedarbo ryšį su emocine 
savijauta ir vidine18 darna veikia nedarbo trukmė ir 
demografiniai kintamieji: lytis19, amžius ir išsilavini-
mas 20. tyrimų rezultatai yra nevienareikšmiai. 

A. Antonovsky (1995/1987) vidinę darną apibū-
dino kaip globalią žmogaus gyvenimo orientaciją ir 
išskyrė tris pagrindinius jos komponentus, arba tris 
sudedamąsias dalis. Pirmasis darnos komponentas 
– tai aiškumo jausmas, suprantamumas. turintis šį 
jausmą žmogus yra tikras, kad iš vidinės ir išorinės 
aplinkos ateinantys impulsai yra išaiškinami ir tikė-
tini, o ne migloti ir chaotiški. toks žmogus supranta 
daugelį aplinkos reikalavimų, o jeigu nesupranta, 
prašo kitų jam padėti ir paaiškinti. Kitas vidinės dar-
nos komponentas – gebėjimas kontroliuoti situaciją. 
Žmogus, kurio šis kontrolės jausmas yra tvirtas, tiki, 
jog pats galės išspręsti problemą, arba prašys pagal-
bos ir jos susilauks. Kontrolės jausmas yra silpnas, 
jeigu žmogus jaučia, jog jį valdo įvykiai, jog negali 
pasitikėti jam svarbiais žmonėmis arba gyvenimas 
jam yra neteisingas. trečiasis vidinės darnos kom-
13 Thomas, C., Benzeval, M., Stansfeld S. A. Employment transi-
tions and mental health: an anglysis from the British household 
panel survey // Journal of Epidemiology and Community He-
alth. 2005, vol. 59, p. 243-249.
14 Hamalainen, J., Poikolainen, K., isometsa, E., Kaprio, J., Heik-
kinen, M., Lindeman, S., Aro, H. Major depressive episode rela-
ted to long unemplo,yment and frequent alcohol intoxication // 
nordic Journal of Psychiatry. 2005, vol. 59, p. 486-491.
15 isaksson, K., Johansson, G., Bellaagh, K., Sjoberg, A. Work 
values among the unemployed: Changes over time and some 
gender differences // Scandinavian Joumal of Psychology. 2004, 
vol. 45, p. 207-214.
16 Paul, K. i., Moser, K. unemployment impairs mental health: 
Meta-analyses // Journal of Vocational Behavior. 2009, vol. 74, 
p. 264-282.
17 Ervasti, H. työttömyys ja koettu hyvinvointi [unemployment 
and subjective well-being] // Janus. 2004, vol. 12(3), p. 298-318. 
Prieiga per internetą:  http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/
janus/0304/artikkeli3_0304.pdf [žiūrėta 2012-10-29].
18 Hoare, P. n. The unemployment experience: psychologi-
cal factors influencing mental health, coping behaviours, and 
employment outcomes. Thesis for the award of Doctor of Phi-
losophy (PhD Research). university of Southern Queensland, 
2007. Prieiga per internetą: http://eprints.usq.edu.au/3600  [žiū-
rėta 2012-10-29].
19 Artazcoz, L., Benach, J., Borrell, C., Cortes, i. uneployment 
and Mental Health: understandingthe interactions among 
Gender, Family Roles, and social Class // American Journal of 
Public Health. 2004, vol. 94(1), p. 82-88.
20 Gabriel, Y., Gray, D. E., Goregaokar, H. temporary Derail-
ment or the End of the Line - unemployed Managers at 50. 
Working Paper SoMWP - 0903. Royal Holloway university of 
London, 2009. Prieiga per internetą: http://digirep.rhul.ac.uk/
file/7739590f-6463-605d-e43b-5628c34bb0e1/3/0903_Gabriel.
pdf [žiurėta 2012-10-29].

ponentas - prasmingumo jausmas. Jis reiškia, kad 
visi išoriniai ir vidiniai impulsai ir reikalavimai ver-
ti pastangų, pasiaukojimo, įsipareigojimų. Prasmės 
jausmas yra žemas, jei žmogus daugelį savo užsiėmi-
mų laiko nevertais pastangų ir beprasmiais21.

Pasak A. Antonovsky (1995/1987), žmogus, tu-
rintis prastą vidinę darną, jaučiasi sumišęs ir nepasi-
tikintis savimi. Būdamas nerimastingas arba nepasi-
tikintis, jis elgiasi neatsižvelgdamas į situaciją, be to, 
lengviau pasiduoda stresui, neigiamoms emocijoms, 
jo psichologinė būsena tampai nestabili. Menkas sa-
vęs vertinimas, izoliacija, prasta socialinė padėtis 
arba kultūrinis nestabilumas yra vidinės nedarnos 
formavimosi pagrindas. 

tačiau mokslo darbų vidinės darnos ir nedarbo 
tema yra nedaug22 23 24 25 26. Lietuvoje nedarbo pro-
blema tapo aktuali jau prieš du dešimtmečius, bet 
mokslinių tyrimų Lietuvoje, kurie apimtų visus mi-
nėtus aspektus, yra vienetai27 28 29 30.

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti bedarbių vidinės 
darnos ir emocinės būsenos sąsajas su demografi-
niais rodikliais.

1. tyrimo metodai

Bedarbių vidinė darna buvo matuojama naudo-
jant A. Antonovsky31 vidinės darnos (angl., sense of 
21 Antonovsky, A. (1995). Rozwiklanie tajemnicy zdrowia. 
Warszawa: Fundacja iPn; vertimas Antonovsky, A. (1987). un-
ravelling the Mystery of Health: How People Manage Stress and 
Stay Well. San Francisco: Jossey - Bass Publishers.
22 Angela, C. W., Pamela, A. R. Stress, Social Support, and Sen-
se of Coherence // Western Journal of nursing Research, 1999, 
21(2), p. 182-197.
23 Hanse, J. J, Engstrom, t. Sense of coherence and ill health 
among the unemployed and re-employed after closure of as-
sembly plant // Work Stress. 1999, 13, p. 204-222.
24 nilsson, B., Holmgren, L., Stegmayr, B., Westman, G. Sense 
of coherence - stability over time and relation to health, disease, 
and psychosocial changes in a general population: A longitudi-
nal . study // Scandinavian Journal of Public Health. 2003, vol. 
31, p. 297-304.
25 Leino-Loison, K, Gien, L. t., Katajisto, J., Valimaki, M. Sense 
of coherence among unemployed nurses // Journal of Advanced 
nursuring. 2004, vol. 48, p. 413-422.
26 Volanen, S., Lahelma, E., Silventoinen, K., Suominen, S. Fac-
tors contributing to sense of coherence among men and women 
// European Journal of Public Health. 2004, vol. 14, p. 322-330.
27 Stankūnas, M., Kalėdienė, R. unemployment, as risk factor 
for health: facts and explanations // tiltai (Klaipeda university). 
2005, vol. 30, p. 61-67.
28 Stankūnas, M. Bedarbystės sąsaja su sveikata ir sveikatos prie-
žiūros prieinamumu. Daktaro disertacija. KMu, Kaunas, 2006.
29 Stankūnas, M., Starkuvienė, S., Kalėdienė, R., Kapustinskie-
nė, V. Sense of coherence and its associations with psychosocial 
health: results of survey of the unemployed in Kaunas // Medi-
cina (Kaunas) 2009; 45(10), p. 807.
30 Stankūnas, M., Starkuvienė, S., Kalėdienė, R., Kapustinskienė, 
V. Vidinė darna ir jos sąsajos su psichosocialine sveikata (Kau-
no bedarbių tyrimo duomenys) // Medicina (Kaunas) 2009; 
45(10), p. 807 -813.
31 Antonovsky, A. (1995). Rozwiklanie tajemnicy zdrowia. 
Warszawa: Fundacja iPn; vertimas Antonovsky, A. (1987). un-
ravelling the Mystery of Health: How People Manage Stress and 
Stay Well. San Francisco: Jossey - Bass Publishers.
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coherence) klausimyną, vadinamą SOC. Klausimy-
nas skirtas nustatyti tiriamojo vidinės darnos ir jos 
komponentų lygiui. tyrime panaudotas sutrumpin-
tas klausimyno variantas (SOC – 13), kurį sudaro 13 
klausimų. tyrimo metu tiriamojo atsakymas į kie-
kvieną klausimą buvo vertinamas nuo 1 iki 5 balų 
Likerto tipo skalėje. Klausimyną sudaro trys poska-
lės, kiekvienas iš teiginių yra susijęs su vienu vidinės 
darnos komponentu: prasmingumo, kontrolės ir su-
prantamumo jausmais. Vidinės darnos klausimyno 
Cronbach alfos reikšmė - 0,82.

Respondentų patiriamos nuotaikos pobūdis 
buvo tiriamas naudojant J. Denollet 1993 metais 
sukurtą Bendros nuotaikos skalę (angl. The Global 
Mood Scale)32. Ši skalė, jos autoriaus teigimu,  tiks-
liai nustato dabartinę žmogaus nuotaiką. Ji sėkmin-
gai taikoma klinikiniuose tyrimuose33. Skalę sudaro 
20 žodžių, iš jų 10 apibūdina teigiamą nuotaiką ir 10 
–  neigiamą  nuotaiką. Kiekvieną iš šių žodžių rei-
kia įvertinti 5 balų skale:  nuo 0 („visiškai ne“) iki 4 
(„ypatingai taip“). Šiam darbui  panaudotos nuotai-
ką apibūdinančios sąvokos „neigiama“ ir „teigiama“, 
remiantis J. Denollet nuotaikų skirstymu. taip pat  
apskaičiuotas bendros nuotaikos įvertis, remian-
tis formule: iš teigiamos nuotaikos atimti neigiamą 
nuotaiką. Manoma, kad tai pakankamai svarbus 
veiksnys, padedantis aiškiau suprasti respondentų 
patiriamą nuotaiką. Bendros nuotaikos skalės Cron-
bach alfos reikšmė - 0,72; neigiamos nuotaikos ska-
lės Cronbach alfos reikšmė - 0,93; teigiamos nuotai-
kos skalės Cronbach alfos reikšmė - 0,93.

Siekiant surinkti bendrus duomenis apie be-
darbius, buvo panaudotas darbo autorių sudarytas 
bedarbių bendrųjų duomenų klausimynas. Klausi-
mynas susideda iš 5 klausimų bedarbiams apie res-
pondento lytį, amžių, išsilavinimą, nedarbo trukmę, 
paskutinės darbo vietos palikimo priežastį. 

2. tiriamieJi

tyrime dalyvavo 104 bedarbiai, užsiregistravę Vil-
niaus darbo biržoje. Bedarbių imtį sudaro 58 vyrai (55,8 
proc.) ir 46 moterys (44,2 proc.). Respondentų amžius: 
18-60 m., amžiaus vidurkis - 28,72 m. Pagal nedarbo tru-
kmę bedarbiai suskirstyti į trumpalaikius (iki 1 metų; tai 
sudaro 66,3 proc. visų bedarbių) ir ilgalaikius bedarbius 
(daugiau kaip 1 metai) – 33,7 proc. Pagal darbo neteki-
mo priežastis bedarbiai pasiskirstė taip: 42,3 proc. išėjo 
savo noru, 17,3 proc. atleido darbdaviui pageidaujant, 
20,2 proc. pasibaigė darbo sutarties terminas arba kon-
traktas, 10,6 proc. dar neturėjo darbo vietos, o 9,6 proc. 
darbo neteko dėl kitų priežasčių (bankrotas ir pan.).
32 Denollet, J. Emotional Distress and Fatigue in Coronary He-
art Disease: the Global Mood Scale (GMS) // Psychological Me-
dicine. 1993, 23(1), p. 111-121.
33 Hevey, D., McGee, H. M., Horgan, J. Responsiveness of healt-
hrelated quality of life outcome measures in cardiac rehabilita-
tion: comparison of cardiac rehabilitation outcome measures. 
// Journal of Consultation and. Clinical Psychology, 2004. 72, 
p. 1175–1180.

3. reZultatai

tyrimo duomenims sisteminti ir apdoroti buvo 
naudojama Microsoft Office Excel 2007 ir SPSS 10.0 
for Windows statistinis paketas. Ar duomenys ten-
kina normaliojo pasiskirstymo sąlygas, tikrinta tai-
kant Shapiro-Wilk testą. Atlikta statistinė duomenų 
analizė: apskaičiuoti dažniai, vidurkiai, standartiniai 
nuokrypiai. Statistinės išvados darytos remiantis ne-
parametriniais (Mann-Whitney u, Kruskal – Wallis 
H) kriterijais. Ryšiams tarp ranginių kintamųjų nu-
statyti taikytas Sperman koreliacijos koeficientas.

Vertinant bedarbių emocinės savijautos vidinės 
darnos rodiklius buvo apskaičiuoti  skalių įverčių vi-
durkiai bei standartiniai nuokrypiai: vidinės darnos 
klausimynas – vidurkis – 45,88, standartinis nuo-
krypis - 9,36; bendros nuotaikos skalė - vidurkis – 
17,05, standartinis nuokrypis - 13,18.

Lyginant vidinės darnos ir emocinės būsenos  
įverčius pagal lytį bedarbių imtyje, taikytas nepara-
metrinis Mann-Whitney u kriterijus nepriklauso-
moms imtims. nustatyta, jog vidinės darnos kom-
ponentų įverčių skirtumai tarp bedarbių vyrų ir mo-
terų nėra statistiškai reikšmingi (p>0,05). 

1 lentelėje pateikti bendros nuotaikos skalių įver-
čiai lyginami tarp bedarbių vyrų ir moterų. iš pateik-
tų duomenų matyti, kad statistiškai patikimai skiria-
si neigiamos nuotaikos įverčiai (p<0,05). Bedarbių 
moterų (rangų vidurkis = 62,55) neigiamos nuotai-
kos rodikliai yra aukštesni nei bedarbių vyrų (rangų 
vidurkis = 44,53). teigiamos ir bendros nuotaikos 
įverčių skirtumai tarp bedarbių moterų ir vyrų nėra 
statistiškai reikšmingi (p>0,05).

1 lentelė. Nuotaikos skalių įverčių palyginimas 
pagal lytį

Bendros 
nuotaikos 

skalės
Lytis n

Rangų 
vidur-

kis
Z P

nEiGiAMA 
nuOtAiKA

vyras 58 44,53 -     
3,038 0,002*mo-

teris 46 62,55

tEiGiAMA 
nuOtAiKA

vyras 58 51,99
-     

0,193 0,847mo-
teris 46 53,14

BEnDRA 
nuOtAiKA

vyras 58 56,31
-     

1,447 0,148mo-
teris 46 47,70

2 lentelėje pateikti rezultatai rodo, jog vidinės 
darnos komponentų įverčių skirtumai tarp bedarbių 
amžiaus grupių nėra statistiškai reikšmingi (p>0,05). 
tie patys dėsningumai rasti vyrų ir moterų imtyje. 

3 lentelėje pateikti statistiškai patikimai skiriasi 
teigiamos ir bendros nuotaikos įverčių skirtumai 
tarp bedarbių amžiaus grupių (p < 0,05). Abiem 
atvejais aukštesnius teigiamos ir bendros nuotaikos 
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2 lentelė. Vidinės darnos ir jos komponentų įverčių palyginimas tarp skirtingo amžiaus bedarbių

Vidinės darnos skalės Amžiaus tarpsnis n Rangų 
vidurkis H p

SuPRAntAMuMO 
JAuSMAS

Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 52,41
0,222 0,895Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 50,35

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 53,84

KOntROLėS JAuS-
MAS

Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 58,49
3,862 0,145Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 55,94

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 45,84

PRASMinGuMO 
JAuSMAS

Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 60,93
3,998 0,135Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 47,83

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 48,75

ViDinė DARnA
Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 57,87

1,710 0,425Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 51,42
Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 48,99

3 lentelė. Nuotaikos įverčių palyginimas tarp skirtingo amžiaus bedarbių
Bendros nuotaikos 

skalės Amžiaus tarpsnis n Rangų 
vidurkis H p

nEiGiAMA nuO-
tAiKA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 45,91
5,940 0,051Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 46,94

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 60,88

tEiGiAMA nuO-
tAiKA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 63,29
15,335 0,0001*Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 61,19

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 39,02

BEnDRA nuOtAi-
KA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 34 63,35
13,947 0,001*Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 26 59,98

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 44 39,69

4 lentelė. Nuotaikos įverčių palyginimas tarp skirtingo amžiaus bedarbių moterų
Bendros nuotaikos 

skalės Amžiaus tarpsnis n Rangų 
vidurkis H p

nEiGiAMA nuO-
tAiKA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 15 17,53
7,831 0,020*Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 10 19,95

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 21 29,45

tEiGiAMA nuO-
tAiKA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 15 29,70
8,350 0,015*Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 10 27,10

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 21 17,36

BEnDRA nuOtAi-
KA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 15 30,57
9,993 0,007*Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 10 26,90

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 21 16,83

5 lentelė. Nuotaikos įverčių palyginimas tarp skirtingo amžiaus bedarbių vyrų
Bendros nuotaikos 

skalės Amžiaus tarpsnis n Rangų 
vidurkis H p

nEiGiAMA nuO-
tAiKA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 19 28,66
0,692 0,708Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 16 27,38

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 23 31,67

tEiGiAMA nuO-
tAiKA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 19 34,11
7,422 0,024*Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 16 34,72

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 23 22,07

BEnDRA nuOtAi-
KA

Jauni suaugusieji (18-23 m) 19 33,13
4,690 0,096Pirmosios brandos suaugusieji (24-34 m.) 16 33,69

Antrosios brandos suaugusieji (35-60 m.) 23 23,59
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rodiklius turi jaunų suaugusiųjų grupė (rangų vi-
durkis = 63,29; rangų vidurkis =63,35). 

4 lentelėje statistiškai patikimai skiriasi neigia-
mos, teigiamos ir bendros nuotaikos įverčių skirtu-
mai tarp bedarbių moterų, suskirstytų į grupes pagal 
amžių (p<0,05). neigiama nuotaika būdinga vyres-
nio amžiaus bedarbėms moterims (rangų vidurkis 
= 29,45). teigiamos ir bendros  nuotaikos atvejais 
aukštesni rodikliai yra jaunų suaugusiųjų grupės 
(rangų vidurkis = 29,70; rangų vidurkis =30,57).  

iš 5 lentelėje pateikiamų duomenų matyti, kad 
statistiškai patikimai skiriasi „teigiamos nuotaikos“ 
įverčiai tarp bedarbių vyrų skirtingo  amžiaus gru-
pėse (p<0,05). teigiamos nuotaikos rangų vidurkis 
aukštesnis  pirmosios brandos suaugusių  bedarbių 
(rangų vidurkis = 34,72). „neigiamos“ ir „bendros“ 
nuotaikos įverčių skirtumai nėra statistiškai reikš-
mingi (p>0,05).

Lyginant vidinės darnos ir emocinės būsenos 
įverčius tarp bedarbių grupių, suskirstytų pagal išsi-

lavinimą, taikytas Kruskal – Wallis H testas kelioms 
nepriklausomoms imtims.

6 lentelėje statistiškai patikimai skiriasi gebėji-
mo valdyti situaciją ir prasmingumo jausmo įverčių 
skirtumai tarp bedarbių grupių, suskirstytų pagal iš-
silavinimą (p<0,05). Matome, jog gebėjimas valdyti 
situaciją stipriausias aukščiausią išsilavinimą turin-
čių bedarbių (rangų vidurkis = 60,84). Prasmingu-
mo jausmas taip pat didžiausias bedarbių, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą (rangų vidurkis = 64,15).  Su-
prantamumo lygio bei vidinės darnos įverčių skirtu-
mai nėra statistiškai reikšmingi (p>0,05).

7 lentelėje palyginami teigiamos ir bendros nuo-
taikos įverčių skirtumai tarp bedarbių grupių, su-
skirstytų pagal išsilavinimą (p<0,05). tiek teigiama 
(rangų vidurkis = 63,11), tiek bendra nuotaika (ran-
gų vidurkis = 62,15) geriausia  aukštąjį išsilavinimą 
turinčių bedarbių. neigiamos nuotaikos įverčių 
skirtumai nėra statistiškai reikšmingi (p>0,05).

Pažymėtina, kad analizuojant pagal lytį, 6 ir 7 len-

6 lentelė. Vidinės darnos ir jos komponentų įverčių palyginimas tarp skirtingo išsilavinimo bedarbių
Vidinės darnos 

skalės išsilavinimas n Rangų 
vidurkis H p

SuPRAntAMuMO 
JAuSMAS

Pradinis 5 43,6

7,424 0,115

Pagrindinis 8 63

Vidurinis 37 43,16

Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis 
povidurinis išsilavinimas 10 64,2

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir 
rezidentūrą) 44 56,8

KOntROLėS 
JAuSMAS

Pradinis 5 56,8

9,799 0,044*

Pagrindinis 8 57,31

Vidurinis 37 40,38
Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis 
povidurinis išsilavinimas 10 54,65

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir 
rezidentūrą) 44 60,84

PRASMinGuMO 
JAuSMAS

Pradinis 5 51,4

12,116 0,017*

Pagrindinis 8 40,56

Vidurinis 37 44,8
Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis 
povidurinis išsilavinimas 10 39,85

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir 
rezidentūrą) 44 64,15

ViDinė DARnA

Pradinis 5 47,9

9,204 0,056

Pagrindinis 8 53,5
Vidurinis 37 41,57
Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis 
povidurinis išsilavinimas 10 53,5

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir 
rezidentūrą) 44 61,81
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telėje pateikti dėsningumai pasireiškia tik vyrų imty-
je.  

Lyginant vidinės darnos ir emocinės būsenos 
įverčius tarp trumpalaikių bedarbių (nedirbančių 
iki 1 metų) ir ilgalaikių bedarbių (nedirbančių dau-
giau kaip 1 metai), taikytas neparametrinis Mann – 
Whitney u kriterijus nepriklausomoms imtims. iš 8 
lentelėje pateiktų duomenų galime matyti, jog pras-
mingumo jausmo ir vidinės darnos įverčiai statistiš-
kai patikimai skiriasi (p<0,05). Matome, jog trum-
palaikių bedarbių prasmingumo jausmo rodikliai 
(rangų vidurkis = 57,83) yra didesni negu ilgalaikių 
bedarbių (rangų vidurkis = 42,00). taip pat ir vidi-
nės darnos rodikliai didesni trumpalaikių bedarbių 
(rangų vidurkis = 56,75) negu ilgalaikių bedarbių 

(rangų vidurkis = 44,13). Suprantamumo lygio ir 
gebėjimo valdyti situaciją statistiškai reikšmingų 
įverčių skirtumų neaptikta (p>0,05).

9 lentelėje matyti, kad statistiškai patikimai ski-
riasi neigiamos nuotaikos įverčiai (p<0,05). ilgalai-
kių bedarbių neigiamos nuotaikos rodikliai (rangų 
vidurkis = 61,90) yra didesni negu trumpalaikių 
bedarbių (rangų vidurkis = 47,73). Statistiškai reikš-
mingų teigiamos ir bendros nuotaikos įverčių neap-
tikta (p>0,05).

Vidinės darnos ir jos komponentų  bei neigia-
mos, teigiamos ir bendros nuotaikos  įverčių skir-
tumai bedarbių grupėse, suskirstytose pagal darbo 
netekimo priežastis, nėra statistiškai reikšmingi 
(p>0,05).

7 lentelė. Nuotaikos įverčių palyginimas tarp bedarbių grupių, suskirstytų pagal išsilavinimą
Bendros 

nuotaikos skalės išsilavinimas n Rangų 
vidurkis H p

nEiGiAMA 
nuOtAiKA

Pradinis 5 47,4

5,627 0,229

Pagrindinis 8 48,56
Vidurinis 37 61,88
Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis povidurinis 
išsilavinimas 10 48,3

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir rezidentūrą) 44 46,86

tEiGiAMA 
nuOtAiKA

Pradinis 5 34,1

13,205 0,010*

Pagrindinis 8 51,63
Vidurinis 37 40,92
Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis povidurinis 
išsilavinimas 10 58,55

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir rezidentūrą) 44 63,11

BEnDRA 
nuOtAiKA

Pradinis 5 43

11,66 0,020*

Pagrindinis 8 51,13
Vidurinis 37 40,43
Aukštesniojo ir aukštojo nesuteikiantis povidurinis 
išsilavinimas 10 60,55

Aukštesnysis ir aukštasis (įskaitant ir rezidentūrą) 44 62,15

8 lentelė. Vidinės darnos ir jos komponentų įverčių palyginimas tarp trumpalaikių ir ilgalaikių bedarbių
Vidinės darnos skalės Laikotarpis be darbo n Rangų vidurkis Z P

SuPRAntAMuMO 
JAuSMAS

Bedarbystė iki 1 metų 69 54,44
-   0,927 0,354Bedarbystė daugiau kaip metai 35 48,67

KOntROLėS JAuS-
MAS                       

Bedarbystė iki 1 metų 69 55,73
-   1,542 0,123Bedarbystė daugiau kaip metai 35 46,13

PRASMinGuMO 
JAuSMAS

Bedarbystė iki 1 metų 69 57,83
-   2,541 0,011*

Bedarbystė daugiau kaip metai 35 42,00

ViDinė DARnA
Bedarbystė iki 1 metų 69 56,75

-   2,018 0,044*
Bedarbystė  daugiau kaip metai 35 44,13
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Siekiant palyginti respondentų emocinę būseną 
pagal jų vidinės darnos lygį, vidinė darna buvo su-
skirstyta į tris grupes, panaudojus vidurkio ir stan-
dartinio nuokrypio skaičiavimo formules. Grupei su 
„žema vidine darna“ priskirti visi, kurių rezultatas 
yra iki 36,52 balų. „Vidutinės vidinės darnos“ gru-
pei priskirti respondentai, kurių rezultatai patenka į 
ribą nuo 36,52 iki 55,23 balų imtinai. Prie „aukštos 
vidinės darnos“ grupės priskirti respondentai, kurie 
surinko daugiau kaip 55,23 balų. 

10 lentelėje matyti, kad statistiškai patikimai ski-
riasi ir neigiamos, ir teigiamos, ir bendros nuotai-
kos įverčiai tarp žemą vidinę darną, vidutinę vidinę 
darną ir aukštą vidinę darną turinčių bedarbių (p 
< 0,05). neigiama nuotaika dominuoja tarp žemą 
vidinę darną turinčių bedarbių (rangų vidurkis = 
69,36), teigiama nuotaika dominuoja tarp aukštą 
vidinę darną turinčių bedarbių (rangų vidurkis = 
68,77), bendra nuotaika – taip pat tarp aukštą vidinę 
darną turinčių bedarbių (rangų vidurkis = 76,88).

3. reZultatŲ aptarimas

nustatyta, kad vidinės darnos komponentų įver-
čių skirtumai tarp bedarbių amžiaus grupių nėra 
statistiškai reikšmingi. Šie rezultatai prieštarauja ki-
tiems duomenims, rodantiems, kad jaunų suaugu-
siųjų tiek vidinės darnos komponentų, tiek vidinės 
darnos lygio įverčiai aukštesni 34. tikėtina, kad ne-
darbas neigiamai veikia jaunų suaugusiųjų vidinės 
darnos jausmą, arba atvirkščiai  -  žemesnę darną 

34 Pileckaitė – Markovienė, M., Lazdauskas, t. Jauno ir vidutinio 
amžiaus suaugusiųjų vidinės darnos ypatumai lyties, amžiaus ir 
išsilavinimo aspektu / iii pasaulio lietuvių psichologų konferen-
cija. –  2006 m. birželio 21 – 23 d., p. 169 – 176.

turintys jauni žmonės sunkiau geba susirasti darbą.
Vyresnio amžiaus bedarbiams stipriau pasireiš-

kia neigiama nuotaika nei jaunesnio amžiaus bedar-
biams. tai gali lemti realūs sunkumai ieškant darbo, 
tačiau didelę reikšmę turi asmeninės savybės35.

nustatyta, kad kontrolės ir prasmingumo jaus-
mas stipriausias aukščiausią išsilavinimą turinčių 
bedarbių. Suprantamumo lygio bei vidinės darnos 
įverčių skirtumai nėra statistiškai reikšmingi. Šio ty-
rimo rezultatai prieštarauja kitiems duomenims, ro-
dantiems, kad aukštesnio išsilavinimo suaugę žmo-
nės jaučiasi geriau suprantantys vidinius ir išorinius 
signalus 36. Pažymėtina, kad analizuojant pagal lytį 
šie dėsningumai pasireiškia tik vyrų imtyje. tikė-
tina, kad nedarbas stipriau veikia būtent žemesnio 
išsilavinimo vyrų  kontrolės jausmą ir visos pastan-
gos atrodo beprasmės. Pabrėžtina, kad bedarbystės 
atveju yra labai svarbūs socialiniai ryšiai37. 

tiek teigiama, tiek bendra nuotaika geriausia 
aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių. neigiamos 
nuotaikos įverčių skirtumai nėra statistiškai reikš-
mingi. Analizuojant pagal lytį, šie dėsningumai 
pasireiškia tik vyrų imtyje. teigiama, kad vyrai pra-
leidžia daugiau laiko ieškodami darbo ir nedarbo 
būseną vertina kaip stigmatizuojančią. Priešingai, 
moterys yra labiau linkusios manyti, kad intensyvios 
35 Hansson, R. O., Briggs, S. R., Rule, B. L. Old Age and unem-
ployment: Predictors of Perceived Control, Depression, and 
Loneliness // Journal of Applied Gerontology. 1990, Volume 9 
(2), p. 230-240.
36 Pileckaitė – Markovienė, M., Lazdauskas, t. Jauno ir vidutinio 
amžiaus suaugusiųjų vidinės darnos ypatumai lyties, amžiaus ir 
išsilavinimo aspektu / iii pasaulio lietuvių psichologų konferen-
cija. –  2006 m. birželio 21 – 23 d., p. 169 – 176.
37 Wanberg, C.,R. The individual Experience of unemployment 
// Annual Review of Psychology. 2012, Volume 63, p. 369-396.

9 lentelė. Nuotaikos įverčių palyginimas tarp trumpalaikių ir ilgalaikių bedarbių
Bendros nuotaikos 

skalės Laikotarpis be darbo n Rangų vidurkis Z P

nEiGiAMA nuO-
tAiKA

Bedarbystė iki 1 metų 69 47,73 -   2,272 0,023*Bedarbystė daugiau kaip metai 35 61,90
tEiGiAMA nuO-
tAiKA

Bedarbystė iki 1 metų 69 54,91 -   1,143 0,253Bedarbystė daugiau kaip metai 35 47,76
BEnDRA nuOtAi-
KA

Bedarbystė iki 1 metų 69 56,04 -   1,680 0,093Bedarbystė daugiau kaip metai 35 45,53

10 lentelė. Nuotaikos įverčių palyginimas pagal vidinės darnos lygį.
 Vidinės darnos lygis n Rangų vidurkis H p

nEiGiAMA nuO-
tAiKA

Žema vidinė darna 18 69,36
15,383 0,0001*Vidutinė vidinė darna 73 52,97

Aukšta vidinė darna 13 26,54

tEiGiAMA nuO-
tAiKA

Žema vidinė darna 18 30,81
13,609 0,001*Vidutinė vidinė darna 73 54,95

Aukšta vidinė darna 13 68,77

BEnDRA nuOtAi-
KA

Žema vidinė darna 18 30,17
18,491 0,0001*Vidutinė vidinė darna 73 53,66

Aukšta vidinė darna 13 76,88
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pastangos susirasti darbą padės įsidarbinti38.
Daugeliu tyrimų bandoma įrodyti, jog yra ryškūs 

skirtumai tarp trumpalaikių ir ilgalaikių bedarbių 
savęs vertinimo, depresijos bei pasitenkinimo gyve-
nimu įverčių39 40 41 42. teigiama, jog kuo ilgesnė bedar-
bystė, tuo prastesni minėtų veiksnių rodikliai - taigi 
ilgalaikių bedarbių savijauta turėtų būti prastesnė43 

44. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, jog trumpalaikių 
bedarbių prasmingumo jausmo rodikliai yra didesni 
negu ilgalaikių bedarbių. taip yra ir su bendru vidi-
nės darnos rodikliu: jis aukštesnis  trumpalaikių be-
darbių negu ilgalaikių. neigiama nuotaika stipriau 
pasireiškia ilgalaikiams bedarbiams. taigi ilgalaikių 
bedarbių emocinė būsena yra blogesnė nei trumpa-
laikių.

Mūsų tyrimo rezultatai pritaria kitų autorių išva-
doms, kad aukštos vidinės darnos lygio buvimas vei-
kia kaip apsauginė priemonė prieš įvairius gyvenimo 
stresinius įvykius, tarp jų ir darbo netekimą45. neigia-
mos nuotaikos rodikliai didesni tarp žemą vidutinę 
darną turinčių bedarbių. teigiama ir bendra nuotaika 
geresnė tarp aukštą vidinę darną turinčių bedarbių. 
taigi neigiama nuotaika stipriau pasireiškia žemą vi-
dinę darną turintiems bedarbiams ir, priešingai, kuo 
aukštesnė vidinė darna, tuo nuotaika  tiriamųjų be-
darbių geresnė. Kuo aukštesnis vidinės darnos jaus-
mas, tuo bedarbis mažiau linkęs į negatyvius išgyve-
nimus. Bedarbių, turinčių aukštesnius vidinės darnos 
rodiklius, emocinė būsena yra geresnė.

Gauti duomenys leidžia išskirti didesnės rizikos 
bedarbių grupes ir numatyti būdus jų emocinei bū-
senai gerinti.
38 Kulik, L. Jobless men and women: A comparative analysis of 
job search intensity, attitudes toward unemployment, and re-
lated responses // Journal of Occupational and Organizational 
Psychology. 2000, Volume 73, issue 4, p. 487–500.
39 Fergusson, D., M., Horwood, L. J., Woodward, L. J. unemplo-
yment and psychosocial adjusment in young adults :causation 
or selektion? // Social Science & Medicine. 2001, vol 53, p. 305-
320.
40 Paul, K., i. The negative mental health effect of unemploy-
ment: Meta-analyses of cross-sectional and longitudinal data. 
Doctoral dissertation. university of Erlangen—n1’irnberg, 
2005 Prieiga per internetą http://www.opus.ub.uni-erlangen.
de/opus/volltexte/2006/473/pdf/KarsteningmarPaulDissertati-
on.pdf  [žiūrėta 2012-10-29].
41 Paul, K. i., Batinic, B. The need for work: Jahoda’s latent func-
tions of employment in a representative sample of the German 
population // Journal of Organizational Behavior. 2010, vol. 31, 
p. 45-64.
42 Paul, K. i., Moser, K. incongruence as an explanation for the 
negative mental health effects of unemployment: Meta—analy-
tic evidence // Journal of Occupational and Organizational Psy-
chology. 2006, vol. 79, p. 595-621.
43 Stankūnas, M., Kalėdienė, R. unemployment, as risk factor 
for health: facts and explanations // tiltai (Klaipeda university). 
2005, vol. 30, p. 61-67.
44 Stankūnas, M., Starkuvienė, S., Kalėdienė, R., Kapustinskienė, 
V. Sense of coherence and its associations with psychosocial he-
alth: results of survey of the unemployed in Kaunas // Medicina 
(Kaunas) 2009; 45(10), p. 807.
45 Stankūnas, M. Bedarbystės sąsaja su sveikata ir sveikatos prie-
žiūros prieinamumu. Daktaro disertacija. KMu, Kaunas, 2006.

išVados

Bedarbės moterys pasižymi aukštesniais nei-1. 
giamos nuotaikos įverčiais nei vyrai. 

Vyresnio amžiaus bedarbiams stipriau pasi-2. 
reiškia neigiama nuotaika nei jaunesnio amžiaus 
bedarbiams. 

nustatyta, kad kontrolės ir prasmingumo 3. 
jausmas stipriausias  aukščiausią išsilavinimą turin-
čių bedarbių vyrų. tiek teigiama, tiek bendra nuo-
taika geriausia aukštąjį išsilavinimą turinčių bedar-
bių, tačiau šie dėsningumai irgi pasireiškia tik vyrų 
imtyje. 

ilgalaikių bedarbių prasmingumo jausmo ir 4. 
vidinės darnos rodikliai yra mažesni, o neigiamos 
nuotaikos rodikliai didesni negu trumpalaikių be-
darbių.

Vidinės darnos ir jos komponentų bei nuotai-5. 
kos įverčių skirtumai bedarbių grupėse, suskirstyto-
se pagal darbo netekimo priežastis, nėra statistiškai 
reikšmingi.

Bedarbių, turinčių aukštesnį vidinės darnos 6. 
lygį, emocinė būsena yra geresnė.
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sense oF coherence and emotional state relationship to demoGraphic 
characteristics amonG the unemployed

oleg Bogačionok, margarita pileckaitė – markovienė

summary
This article gives an overview of sense of coherence and emotional state relationship to the demographic charac-

teristics among unemployed adults. For this purpose 104 unemployed people were researched using A. Antonovsky‘s 
(1995/1987) sense of coherence and J. Denollet‘s (1993) general mood questionnaire. General data were obtained from 
the questionnaire created by the authors (respondents aged 18 to 60 years old). The research results showed that un-
employed women had higher negative mood scores than men. Older age, lower education, and long-term unemploy-
ment increased the risk of negative mood. The sense of coherence and mood did not differ in the groups of different 
job loss causes. The emotional state of unemployed people with higher levels of sense of coherence was better.

key words: unemployed, unemployment, sense of coherence, emotional state.
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ĮVadas

Įkalinimo įstaigų privatizavimas nėra naujas 
reiškinys baudžiamojoje justicijoje. Jo istorija siekia 
dar kolonializmo laikus, tačiau tokią praktiką „nau-
ja“ galima vadinti vien dėl to, kad šis reiškinys glo-
balizacijos procesų įtakoje įgavo pagreitį palyginti 
neseniai – nuo XX a. 8 dešimtmečio. neabejotinai 
bet kokia nauja reforma baudžiamojoje justicijoje 
sulaukia ypatingo dėmesio tiek profesiniame, tiek 
politiniame ar viešajame diskursuose. Daugelyje už-
sienio autorių publikacijų (J. Austin, G. Coventry, 
2001; D. Perrone, t. C. Pratt, 2003; A. Lukemeyer, 
R. C. McCorkle, 2006 ir kt.), taip pat ir masinėse me-
dijose1 analizuojami privačių įkalinimo įstaigų pri-
valumai bei trūkumai: jų įtaka kalinimo sąlygoms, 
kalinių resocializacijai, recidyvų skaičiui, darbuo-
tojų kompetencijai, saugumui įkalinimo įstaigose, 
įkalinimo kaštams, įkalinimo įstaigų valdymo efek-
tyvumui ir pan. Daugelio autorių darbuose prieina-
ma prie išvados, kad įkalinimo įstaigų privatizavi-
mas yra būdas, kurį pasirinko anglosaksų valstybės, 
siekdamos spręsti pragmatines įkalinimo sistemos 
problemas: kalėjimų perpildymą, prastas kalinimo 
sąlygas, dideles valstybės išlaidas ir kt., nors faktiškai 
dauguma tyrimų nepatvirtina, o kartais ir paneigia 

1 Pavyzdžiui, žr.: Private prisons profit from illegal immigrants 
(2012-08-02) CBS News; Private prisons ‘are run better’ than 
those in public sector (2013-02-21) The Telegraph; Private firms 
better at running prisons – think tank (2013-02-21) BBC News 
UK. Ypatingas masinių informavimo priemonių susidomėjimas 
įkalinimo įstaigų privatizavimu buvo stebimas ir Lietuvoje: Lie-
tuvoje – privatūs kalėjimai (2010-04-20) Lietuvos rytas; Privatūs 
kalėjimai domina Lietuvos verslininkus (2010-04-20) Verslo ži-
nios; nauji kalėjimai Lietuvoje bus pusiau arba visiškai privatūs 
(2010-04-20) 15 min.lt.

prielaidas, kad šios problemos buvo išspręstos.2

tačiau politiniame diskurse kalbant apie įkalini-
mo įstaigų valdymo gerinimą, diskutuojant ir spren-
džiant įkalinimo sistemos problemas, pernelyg nesi-
domima šių problemų ištakomis. Įkalinimo įstaigų 
privatizavimo tikslas – išspręsti penitencinės siste-
mos problemas, tačiau būtent šios problemos pe-
nitencinėje sistemoje yra sąlygotos pačių valstybių 
vykdomos socialinės, ekonominės, baudžiamosios 
politikos. tai plačiai analizavo kritinės kriminologi-
jos atstovai: M. Foucault, t. Mathiesen, n. Christie, 
D. Garland ir kt., kurie įkalinimo sistemos proble-
mas ir apskritai įkalinimo sistemos formavimąsi ir 
joje vykstančias reformas suvokė kaip sąmoningą 
užslėptos kontrolės ir galios rezultatą. Šio straipsnio 
tikslas – remiantis kritinės kriminologijos tradicija 
atskleisti, kokiame socialiniame, politiniame, eko-
nominiame kontekste susiformavo įkalinimo įstaigų 
privatizavimo idėja.

Skirtingose valstybėse įkalinimo įstaigų privati-
zavimo praktika nėra vienoda. ne visose valstybėse 
susiformavo istorinės aplinkybės, teisinės, ekonomi-
nės bendradarbiavimo su privačiais investuotojais 
tradicijos, ne visos valstybės įkalinimo įstaigų val-
2 Pavyzdžiui, žr.: Austin, J., Coventry, G. Emerging Issues on Pri-
vate Prisons. Bureau of Justice Assistance. u.S. Department of 
Justice. 2001, p. 1-85; Perrone, D., Pratt, t.C. Comparing the 
Quality of Confinement and Cost-Effectiveness of Public Ver-
sus Private Prisons: What We Know, Why We Do not Know 
More, and Where to Go from Here // The Prison Journal. 2003. 
no. 83(3), p. 301-322; Lukemeyer, A., McCorkle, R.C. Privati-
zation of Prisons: impact on Prison Conditions // The American 
Review of Public Administration. 2006. no. 36(2), p. 189-206; 
Spivak, A.L., Sharp, S.F. inmate Recidivism as a Measure of 
Private Prison Performance // Crime & Delinquency. 2008. no. 
54(3), p. 482-508.

renata Giedrytė
Lietuvos teisės institutas

Įkalinimo ĮstaiGŲ priVatiZaVimo ištakos: JunGtiniŲ 
amerikos ValstiJŲ ir didŽiosios BritaniJos patirtis

anotacija. Straipsnyje kritiniu kriminologiniu požiūriu nagrinėjamas įkalinimo įstaigų privatizavimo reiškinys. 
nuo XX a. 8 dešimtmečio įkalinimo įstaigų privatizavimas iškilo kaip valstybių siekis spręsti pragmatines įkalinimo 
sistemos problemas: įkalinimo įstaigų perpildymą, didėjančias valstybės išlaidas ir pan. tačiau labiau nei pragmatiniai 
veiksniai įkalinimo įstaigų privatizavimą paskatino besikeičianti ekonominė, socialinė, baudžiamoji politika: neolibe-
ralizmo ideologija, „kova prieš nepageidaujamas grupes“ visuomenėje lėmė sparčiai didėjantį kalinių skaičių ir posūkį 
į įkalinimo įstaigų privatizavimą. Įkalinimo įstaigų privatizavimas ne tik neišsprendžia pragmatinių problemų, prie-
šingai – gali paskatinti dar didesnį kalinių populiacijos augimą, korupcijos ir lobizmo procesus. 

reikšminiai žodžiai: įkalinimo įstaigų privatizavimas, neoliberalizmas, kontrolės kultūra, įkalinimo įstaigų per-
pildymas, kalėjimų pramonė. 
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dymą ar tik tam tikrų funkcijų atlikimą yra perda-
vusios privatiems investuotojams. taigi straipsnyje 
daugiausia remiamasi įkalinimo įstaigų pradininkių 
– anglosaksų valstybių – pavyzdžiais. Pirmajame 
straipsnio skyriuje analizuojamos įkalinimo įstaigų 
privatizavimo istorinės ištakos. Antrajame ir trečia-
jame skyriuose, remiantis kritinės kriminologijos 
atstovų idėjomis, analizuojamas ryšys tarp valstybių 
vykdomos ekonominės, socialinės, baudžiamosios 
politikos ir privačių investuotojų įsitraukimo į pe-
nitencinę sistemą. Ketvirtajame straipsnio skyriuje, 
remiantis kritine kriminologijos tradicija, nagrinė-
jama, kokią įtaką įkalinimo įstaigų privatizavimas 
gali turėti baudžiamajai politikai.

1. Įkalinimo ĮstaiGŲ 
priVatiZaVimas: istorinis 
kontekstas 

Privatizavimo reiškinys baudžiamojoje justici-
joje yra sąlygotas ilgos bendradarbiavimo patirties 
tarp privačių subjektų ir valdžios bausmių vykdy-
mo sistemoje. Galima pateikti nemažai tokio ben-
dradarbiavimo pavyzdžių istorijoje. Pirmoji tokia 
bendradarbiavimo praktika siejama dar su XVii a. 
anglų kolonistų atvykimu į Šiaurės Ameriką ir Aus-
traliją. Anglų kolonistai pradėjo vežti už sunkius 
nusikaltimus teistus nusikaltėlius, kurie vietoj baus-
mės savo šalyje Šiaurės Amerikoje ir Australijoje 
buvo parduodami į vergiją. toks transportavimas 
tuo metu atrodė labai sėkmingas: didžiulis skaičius 
pažeidėjų buvo „pašalinama“ iš anglų visuomenės, 
visuomenei nereikėjo mokėti už jų išlaikymą, o ir 
pati valstybė bei transportuotojai iš vergijos turėjo 
ekonominės naudos.3

nuo XViii a. daugelyje visuomenių įkalinimo 
įstaigoms pakeitus kūno bausmių praktiką, priva-
čių subjektų iniciatyvos nebuvo atsisakyta ir tai ge-
riausiai atspindi XViii a. J. Bentham suformuotoje 
panoptikono vizijoje.4 Panoptikono, kaip efektyvaus 
kalėjimo, idėja rėmėsi principu: maksimali priežiūra 
minimaliomis išlaidomis. Remdamasis architektūri-
niais sumanymais, J. Bentham siekė sukurti efekty-
viai veikiantį kalėjimą-gamyklą, kur kaliniai galėtų 
dirbti ir įgyti įgūdžių, naudingų tiek jiems patiems, 
tiek visuomenei, ir dėl to valstybei, taigi ir visuo-
menei, jų išlaikymas kainuotų mažiau. Kurdamas 
tokio kalėjimo-gamyklos dizainą, J. Bentham tikė-
3 Feeley, M.M. Entrepreneurs of Punishment: The Legacy of Pri-
vatization // Punishment and Society. 2002. no. 4(3), p. 331.
4 Panoptikonas – tai apskritas pastatas, kuriame išdėstyti kam-
bariai su centriniu bokštu viduje, iš kurio jie buvo stebimi. Pa-
grindinis šio modelio principas buvo „nematoma akis“, užtikri-
nanti nuolatinį stebėjimą, – stebimieji nežino, kada yra stebimi. 
tokiu būdu užtikrinama griežta tvarka, nuolatinė kontrolė ir 
disciplina. Šis modelis daugiausiai rėmėsi architektūriniais su-
manymais bei buvo pritaikytas mokykloms, gamykloms, ligo-
ninėms ir kitur, o nuo XiX a. padarė didelę įtaką ir kalėjimų ar-
chitektūrai (Miller, J.A., Miller, R. Jeremy Bentham’s Panoptic 
Device // October. 1987. no. 41, p. 3-4).

josi gauti didelį pelną ir pritraukti investuotojų. J. 
Bentham kalėjimo projektas nebuvo itin priimtinas, 
tačiau jo pastangos prisidėjo prie kalėjimo kaip ins-
titucijos įsitvirtinimo visuomenėje ir verslumo idė-
jos susiformavimo penitencinėje sistemoje. Būtent 
Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
pirmieji kalėjimai formavosi tokių J. Bentham idėjų 
kontekste. Jo idėjos turėjo įtakos ir Prancūzijoje bei 
kitose Europos valstybėse. Pavyzdžiui, nuo XiX a. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo remiama-
si kalėjimo kaip turinčios save išlaikyti institucijos 
idėja. Buvo įprasta, kad valstijų lėšomis pastatytas 
kalėjimas atiduodamas rangovams valdyti, tikintis, 
jog valstybei bus grąžinama pridėtinė vertė. Kartais 
rangovai kalėjimus statydavo savo lėšomis (pirmasis 
toks kalėjimas pastatytas XiX a. 6 dešimtmetyje).5

XiX a. viena iš dažniausių verslo iniciatyvų įka-
linimo sistemoje buvo kalinių „nuoma“ darbui.6 
XiX a. egzistavo įvairios kalinių darbo formos. 
Pavyzdžiui, kompanijos tiekė žaliavą, kuri buvo 
apdirbama kalėjimų dirbtuvėse. Vėliau gauta pro-
dukcija  prekiavo privačios įmonės. neretai kaliniai 
buvo „nuomojami“ ir naudojami kaip pigi darbo 
jėga kasyklose, geležinkeliuose ir kitur. už kalinių 
„nuomą“ privačios įmonės mokėdavo kalėjimams 
tam tikrą mokestį. Jeigu iš kalinių darbo nebuvo 
įmanoma gauti pelno, kaliniai patys turėjo padengti 
jų kalinimo kaštus. tačiau nepaisant pastangų pa-
versti kalinių „nuomos“ darbui sistemą pelninga, 
gautos pajamos negalėjo padengti didelių įkalinimo 
sistemos kaštų. Jau tuo metu įdarbinant nuteistuo-
sius pradėta kalbėti apie kyšininkavimą ir korupci-
ją penitencinėje sistemoje. Pasigirdus kalboms apie 
nesąžiningą konkurenciją, profsąjungos, gamintojai 
ir kt. pradėjo priešintis tokiai kalinių „nuomai“. Be 
to, įvairios religinės grupės ėmė protestuoti prieš 
itin blogas sąlygas privačiose įkalinimo įstaigose ir 
kalinių „nuomos“ darbui sistemą. Pavyzdžiui, XX a. 
pr. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo sukurta tei-
sinė bazė prieš kalinių darbą privačiame sektoriuje: 
1905 m. tuometinis prezidentas t. Ruzveltas pasi-
rašė įsakymą, draudžiantį naudoti kalinių darbą 
federaliniams projektams. 1929 m. Jungtinių Vals-

5 Austin, J., Coventry, G. Emerging Issues on Private Prisons. 
Bureau of Justice Assistance. u.S. Department of Justice. 2001, 
p. 10; Feeley, M.M. Entrepreneurs of Punishment: The Legacy 
of Privatization // Punishment and Society. 2002. no. 4(3), p. 
331-332. 
6 Jungtinių Amerikos Valstijų kalėjimų formavimosi istorijoje 
galima išskirti du pagrindinius kalėjimų modelius: Auburno 
ir Pensilvanijos. Abiejose kalėjimų sistemose kaliniai buvo ka-
linami vienutėse, tačiau skirtingai nei Pensilvanijos kalėjimų 
modelyje, kur kalinių darbas buvo greičiau išimtis ir atliekamas 
kamerose, Auburno kalėjimo sistema rėmėsi principu, kad kali-
niai turi būti kalinami vienutėse tik nakties metu, o dienos metu 
jie kartu, bet visiškai nebendraudami, turi dirbti. tokiu būdu 
Auburno kalėjimo sistema „gamino“ produktyvią darbo jėgą ir 
buvo itin pelningai veikianti sistema (Stinchcomb, J. B. Correc-
tions: Foundations for the Future. 2nd edition. new York: tay-
lor & Francis. 2001, p. 56-58).
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tijų kongresas leido valstijoms nepriimti kalinių pa-
gaminamos produkcijos iš kitų valstijų. Didžiosios 
depresijos metu buvo išleisti įstatymai, apribojantys 
kalinių darbą privačiame sektoriuje.7

XX a. bandoma grįžti prie valstybės vadovavimo: 
visos įkalinimo sistemos valdymo ir administraci-
nės funkcijos buvo perduotos valstybės atstovams, o 
bausmių vykdymo sistema finansuojama tik iš vals-
tybės biudžeto. tačiau XX a. 8 dešimtmetyje privačių 
subjektų įsitraukimas į penitencinę sistemą vėl įga-
vo pagreitį. tai nulėmė didėjantis kalinių skaičius, 
visų pirma, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vėliau 
daugelyje kitų Vakarų valstybių. Įvairios paslaugos, 
pavyzdžiui, maisto tiekimas, profesinis mokymas, 
nuteistųjų konvojavimas ir kt., buvo pradėtos teikti 
privačių subjektų.8 Be to, bausmių vykdymo siste-
moje įsitvirtino įkalinimo įstaigos, kuriose privatūs 
subjektai ne tik teikė įvairias paslaugas, tačiau jiems 
buvo perduotos visos valdymo ir administravimo 
funkcijos.9

Jungtinėse Amerikos Valstijose susiformavusi 
įkalinimo įstaigų privatizavimo idėja  pasiekė Aus-
traliją (čia pirmasis privatus kalėjimas pradėjo veikti 
1990 m.), Didžiąją Britaniją (šioje valstybėje priva-
čios įkalinimo įstaigos veikia nuo 1992 m.), naująją 
Zelandiją (įkalinimo įstaigų privatizavimas atsirado 
nuo 1998 m.), Kanadą (privačios įkalinimo įstaigos 
pradėjo veikti nuo 1998 m.), Pietų Afriką (privačios 
įkalinimo įstaigos atsirado nuo 1999 m.), vėliau ir 
kitas valstybes.10 Priklausomai nuo to, kaip vystė-
si bendradarbiavimas tarp privačių investuotojų ir 
valstybės, susiformavo skirtingos įkalinimo įstaigų 
privatizavimo formos. Pirmoji ir dažniausiai taiko-
ma forma, kai valstybė privačiam sektoriui deleguo-
ja tik pagalbines funkcijas, t. y. nuteistųjų medici-
ninę priežiūrą, maitinimo, švietimo, konvojavimo 
paslaugas ir pan. tokiu atveju privačių subjektų 
dalyvavimas yra griežtai apribojamas, kadangi pa-
grindinės funkcijos (pavyzdžiui, nuteistų asmenų 
apsauga) yra finansuojamos tik iš valstybės biudže-
7 Austin, J., Coventry, G. Emerging Issues on Private Prisons. Bu-
reau of Justice Assistance. u.S. Department of Justice. 2001, p. 
10-11.
8 Aman, A. C. Privatization, Prisons, Democracy, and Human 
Rights: The need to Extend the Province of Administrative Law 
// Indiana Journal of Global Legal Studies. 2005. no. 12(2), p. 
527-528; Austin, J., Coventry, G. Emerging Issues on Private Pri-
sons. Bureau of Justice Assistance. u. S. Department of Justice. 
2001, p. 11-13; Pratt, t. C., Maahs, J. (1999). Are Private Prisons 
More Cost-Effective than Public Prisons? A Meta-Analysis of 
Evaluation Research Studies, Crime & Delinquency. no. 45(3), 
p. 358.
9 Pirmoji moderni visiškai privati pataisos įstaiga buvo pastatyta 
1976 m. Pensilvanijoje sunkesnius nusikaltimus padariusiems 
nepilnamečiams (Austin, J., Coventry, G. Emerging Issues on 
Private Prisons. Bureau of Justice Assistance. u.S. Department 
of Justice. 2001, p. 12-13). 
10 Aman, A. C. Privatization, Prisons, Democracy, and Human 
Rights: The need to Extend the Province of Administrative Law 
// Indiana Journal of Global Legal Studies. 2005. no. 12(2), p. 
528.

to ir atliekamos tik valstybinės institucijos. Antroji 
forma – nuteistųjų darbo organizavimo perdavimas 
privačiam sektoriui. tai seniausia privačių subjektų 
dalyvavimo įkalinimo sistemoje forma. naujų įkali-
nimo įstaigų projektavimo ir statybos darbų užsaky-
mas yra trečioji įkalinimo įstaigų privatizavimo for-
ma. Šios trys formos dažnai dar vadinamos pusiau 
privačiomis arba iš dalies privačiomis įkalinimo įs-
taigomis.11 Ketvirtosios įkalinimo įstaigų privatiza-
vimo formos atveju privačioms organizacijoms yra 
deleguojamas visas įkalinimo įstaigų administravi-
mas ir valdymas. Valstybė šiuo atveju yra atsakinga 
už sutarčių sudarymą su privačiomis įmonėmis ir tų 
sutarčių vykdymo priežiūrą. Ši forma, kuri yra la-
biausiai paplitusi giliausias privatizavimo tradicijas 
turinčiose valstybėse, t. y. JAV, Didžiojoje Britanijo-
je ir kt., dar vadinama kaip visiškai privačių įkalini-
mo įstaigų sistema.12

taigi nors privatizavimas gali atrodyti kaip nau-
jas reiškinys penitencinėje sistemoje, šio reiškinio 
užuomazgos pastebimos dar kolonializmo laikais. 
Priežastys, kodėl buvo pasirinkta bendradarbiauti 
su privačiais subjektais, skirtingais laikotarpiais yra 
įvairios. iki XX a. antrosios pusės įkalinimo sistemo-
je privačių subjektų bendradarbiavimo iniciatyvos 
buvo siejamos su aiškiu pelno siekiu (pavyzdžiui, J. 
Bentham panoptikono idėja, kalinių „nuoma“ dar-
bui ir pan.). Per kelis pastaruosius dešimtmečius, kai 
privačios įkalinimo įstaigos tapo sudėtine baudžia-
mosios sistemos dalimi, politiniame diskurse vyrau-
jantis argumentas privatizuoti įkalinimo įstaigas yra 
įkalinimo įstaigų perpildymas ir didėjantys kaštai 
įkalinimo sistemai. tačiau labiau nei pragmatiniai 
veiksniai įkalinimo įstaigų privatizavimą nulėmė 
besikeičianti ekonominė, socialinė, baudžiamoji 
ideologija. toliau straipsnyje detaliau analizuojami 
šie įkalinimo įstaigų privatizavimą paskatinę veiks-
niai. 

2. neoliBeraliZmo ideoloGiJa ir 
Įkalinimo ĮstaiGŲ priVatiZaVimas 

neoliberalizmo sąvoka dažniausiai yra naudo-
jama politinės ekonomijos srityje, tačiau ši sąvoka 
paaiškina procesus, kurie vyko ir penitencinėje sis-
temoje. Sąvoka neoliberalizmas nukreipia į tokius 
politinius projektus, kaip „tečerizmas“, „Reigano-
mika“ ir pan. neoliberalizmas yra susijęs su mini-
11 Mokslinėje literatūroje kartais yra kalbama ir apie dar vieną 
formą – įkalinimo įstaigų „nuomą“. Kartais privatiems subjek-
tams yra suteikiama galimybė suprojektuoti, pastatyti, valdyti, 
finansuoti įkalinimo įstaigą (angl. DCMF prisons – Designed, 
Constructed, Managed, Financed Prisons) ir ją nuomoti vals-
tybei. Dažniausiai po 25-rių metų nuomos sutarties įkalinimo 
įstaiga yra perduodama valstybės kompetencijai.
12 Cavadino, M., Dignan, J. The Penal System: An introduction. 
4th edition. Los Angeles, London, new Delhi, Singapore: SAGE 
Publications. 2007, p. 252; Lukemeyer, A., McCorkle, R. C. Pri-
vatization of Prisons: impact on Prison Conditions // The Ame-
rican Review of Public Administration. 2006. no. 36(2), p. 190.
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maliu valstybės įsikišimu į rinkos procesus. Laisves-
nė rinka reiškia konkurenciją, ekonominį efektyvu-
mą ir pasirinkimo galimybę – šių principų siekimas 
paskatino reguliavimo panaikinimą, decentralizavi-
mą ir privatizavimą.13 Pavyzdžiui, Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose vyriausybė, skatinama vyraujančios 
politinės ir ekonominės filosofijos, leido privačiam 
sektoriui privatizuoti tokias viešąsias paslaugas, 
kaip antai: sveikatos apsauga, priešgaisrinė apsauga, 
švietimas ir pan. Buvo manoma, kad privačių įmo-
nių konkurencija viešajame sektoriuje pagerins pas-
laugų kokybę ir sumažins viešųjų paslaugų kainą.14 
Įkalinimo įstaigų privatizavimas taip pat yra neoli-
beralios ekonomikos rezultatas. Pavyzdžiui, 1998 m. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikus apklausą 28-
iose pataisos institucijose penki pagrindiniai mo-
tyvai privatizuoti kalėjimus buvo: kalėjimų perpil-
dymo mažinimas, poreikis greitai sukurti daugiau 
vietų, valdymo lankstumo siekimas, valdymo išlai-
dų ir statybos sąnaudų mažinimas. Įkalinimo įstaigų 
privatizavimą JAV lydėjo tuometinio prezidento R. 
Reigano šūkis „nuimti vyriausybę nuo mūsų pečių, iš 
mūsų kišenių“.15

neoliberalus ekonomikos projektas ne tik skati-
no privatizuoti viešąsias paslaugas, tačiau kartu dar 
labiau sustiprino skirtingų visuomenės grupių stra-
tifikaciją, taigi ir prisidėjo prie kalinių populiacijos 
didėjimo. Socialinis ir ekonominis atotrūkis tarp be-
darbių ir turinčiųjų darbą, juodaodžių ir baltaodžių, 
turtingų priemiesčių ir nesantaikos apimtų miesto 
centrų tik dar labiau padidėjo. Pavyzdžiui, Jungtinė-
se Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje su-
mažinus mokesčius didesnes pajamas gaunantiems 
asmenims ir siekiant užpildyti dėl to atsiradusią 
spragą valstybės biudžete, sumažintos socialinės iš-
mokos. Kartu su laisvos rinkos skatinimu buvo sie-
kiama grąžinti šeimos ir darbo vertybes, įžvelgiant 
tik marginalių grupių amoralų elgesį, todėl nuo 
pokario socialinės demokratijos šūkio „ekonominė 
kontrolė ir socialinė laisvė“ XX a. 9 dešimtmetyje 
buvo pereita prie šūkio „ekonominės laisvės ir soci-
alinės kontrolės“.16

Pasak L. Wacquant, valstybėse, kuriose išplito 
neoliberali ideologija, galima pastebėti labai sparčiai 
didėjantį įkalinamų asmenų skaičių, kadangi buvo 
pasinaudota policija ir įkalinimo sistema kaip prie-
mone „kovoti su problemomis“, kurias sukėlė ma-

13 Larner, W. neo-liberalism: Policy, ideology, Governmentality 
// Studies in Political Economy: a Socialist Review. 2000. no. 63, 
p. 5.
14 Welch, M., turner, F. Private Corrections, Financial infras-
tructure, and transportation: The new Geo-Economy of Ship-
ping Prisoners // Social Justice. 2007-2008. no. 34(3-4), p. 58.
15 Jing, Y. Prison Privatization: a Perspective on Core Govern-
mental Functions // Crime, Law and Social Change. 2010. no. 
54(3-4), p. 264-267.
16 Garland, D. The Culture of Control: Crime and Social Order 
in Contemporary Society. Chicago: Chicago university Press. 
2001.

sinis nedarbas, sumažėjusi socialinė apsauga ir kt.17 
Kada Vakarų valstybės pradėjo sukti neoliberalios 
ekonomikos keliu, dar labiau sustiprėjo ekonominis 
nesaugumas, kuris paskatino ksenofobiją imigrantų, 
asmenų, kertančių valstybės sieną nelegaliai, „smul-
kių vagių“, narkotikų platintojų ir mafijos. Būtent 
šios grupės tapo „liaudies priešais“ (angl. folk devils) 
ir sulaukė dar didesnės politinės represijos.18 Griež-
ti narkotikų įstatymai labiau yra įrankis izoliuoti, 
suvaldyti ir pašalinti (panaudojant laisvės atėmimo 
bausmę) neturtinguosius neoliberaliame pasaulyje, 
o ne racionalus atsakas į narkotikų vartojimą ar pla-
tinimą. Be to, Reynolds teigimu, neoliberalizmas tik 
dar labiau paskatino marginalių visuomenės grupių 
prekybą narkotikais, kadangi apribojo galimybes už-
sidirbti teisėtomis priemonėmis.19 Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose prasidėjusi „kova prieš narkotikus“ 
neaplenkė ir Europos valstybių. Pavyzdžiui, norve-
gijoje nuo XX a. 8 dešimtmečio taip pat galima pa-
stebėti didėjantį asmenų, kalinčių už nusikaltimus, 
susijusius su narkotikais, skaičių įkalinimo įstaigose. 
1990 m. kalinimas už narkotikus sudarė ketvirtadalį 
visų kalėjimo metų, tačiau norvegija vis viena iš-
lieka kaip viena mažiausiai kalinių turinti valstybė. 
tai nulėmė Skandinavijos socialinės demokratijos 
valstybių grupėje vykdoma ekonominė ir socialinė 
politika, kuri labiau apsaugo piliečius rinkos ekono-
mikos sąlygomis, o į pažeidėją yra žvelgiama kaip 
į asmenį, kurį reikia resocializuoti, ir už šį procesą 
yra atsakinga visa visuomenė. Dėl šios priežasties 
šiose valstybių grupėse įkalintų asmenų skaičius 
taip sparčiai nedidėjo kaip neoliberaliųjų valstybių 
grupėje ir nebuvo sukurtos sąlygos įkalinimo įstaigų 
privatizavimui.20

17 Wacquant, L. The Penalisation of Poverty and the Rise of 
neo-liberalism // European Journal of Criminal Policy and Re-
search. 2001. no. 9, p. 404. JAV kalinių populiacijos augimui 
įtakos turėjo tuometinio JAV prezidento R. Reigano vykdoma 
politika: draudimai organizacijoms įdarbinti nelegaliai sieną 
kirtusius imigrantus, socialinių išmokų mažinimas, didėjantis 
biudžeto deficitas, augantis nedarbas, vidutinio savaitės užmo-
kesčio mažėjimas ir pan. (Wood, P.J. Globalization and Prison 
Privatization: Why Are Most of the World’s For-Profit Adult 
Prisons to Be Found in the American South? // International 
Political Sociology. 2007. no. 1(3), p. 224). nuo 1979 m. iki 
1983 m. Jungtinėse Valstijose nedarbas padidėjo 66 proc. Per 
1968-1994 m. laikotarpį pajamų skirtumas tarp pasiturinčiųjų 
ir nepasiturinčiųjų padidėjo 22 proc. (didžiausias padidėjimas 
buvo 9 ir 10 dešimtmečiais) (Chang, t.F.H., Thompkins, D.E. 
Corporations Go to Prisons: The Expansion of Corporate Po-
wer in the Correctional industry // Labor Studies Journal. 2002. 
no. 27(1), p. 48).
18 Ryan, M. Private prisons: Contexts, performance and issues 
// European Journal of Criminal Policy and Research. 1996. no. 
4(3), p. 105.
19 Lynch, M. Theorizing the Role of the „War on Drugs“ in uS 
Punishment // Theoretical Criminology. 2012. no. 16(2), p. 175.
20 Cavadino, M., Dignan, J. The Penal System: An Introduction. 
4th edition. Los Angeles, London, new Delhi, Singapore: SAGE 
Publications. 2007, p. 24; Christie, n. Nusikaltimų kontrolė kaip 
pramonė: į Gulagą – Vakarų stiliumi. Vilnius: Eugrimas. 1999, 
p. 63-64.
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taigi, viena vertus, įkalinimo įstaigų privatiza-
vimas yra tiesioginis neoliberalios politikos, kuria 
buvo skatinamas decentralizavimas, dereguliavimas, 
privatizavimas ir kt. procesai, rezultatas. Kita vertus, 
neoliberali politika prisidėjo prie didesnės socialinės 
stratifikacijos ir turėjo įtakos laisvės atėmimo baus-
me nuteistų asmenų (ypač kitos rasės, žemesnės so-
cialinės klasės ir kt.), kurie nesugebėjo prisitaikyti 
prie rinkos ekonomikos sąlygų, skaičiaus didėjimui, 
– šiuos pokyčius ypač galima pastebėti nuo XX a. an-
trosios pusės. 

3. kontrolės kultūra ir Įkalinimo 
ĮstaiGŲ priVatiZaVimas

Daugelis autorių (Schichor, 1998; Pozen, 2003; 
Wood, 2007 ir kt.) pažymi, kad įkalinimo įstaigų 
privatizavimo judėjimą nulėmė sparčiai augantis 
kalinių skaičius, įkalinimo įstaigų perpildymas, di-
dėjantys kaštai įkalinimo sistemos išlaikymui, taigi 
pataisos sistemą ištikusi krizė – tai pirmiausiai buvo 
pastebima Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jung-
tinėje Karalystėje. Privačių investuotojų lėšos tapo 
kalinių skaičiaus augimo ir kitų, su tuo susijusių, 
problemų sprendimu.

J. irwin ir J. Austin laikotarpį nuo XX a. 8 de-
šimtmečio, kada sparčiai pradėjo augti nuteistųjų 
laisvės atėmimo bausme skaičius, pavadino „masi-
nio įkalinimo“ laikotarpiu.21 Pavyzdžiui, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nuo 1973 m. iki 1990 m. laisvės 
atėmimo bausme nuteistų asmenų skaičius išaugo 
keturis kartus.22 1994 m. JAV pirmą kartą istorijo-
je kalinių populiacija pasiekė vieno milijono ribą.23 
Jungtinėje Karalystėje kalinių populiacijos lygis 100 
tūkst. gyventojų išaugo nuo 93 kalinių 1986 m. iki 
125 kalinių 1998 m.24 XX a. 9 dešimtmetyje Jungti-
nėje Karalystėje trečdalis sulaikytųjų vienvietėse ka-
merose kalėjo po du ar tris. nuo 1979 m. iki 1988 m. 
Jungtinėje Karalystėje kardomojo kalinimo vietose 
sulaikytųjų padaugėjo dvigubai. Kadangi kardo-
mojo kalinimo vietos buvo perpildytos, sulaikytieji 

21 Shichor, D. Private Prisons in Perspective: Some Conceptual 
issues // The Howard Journal. 1998. no. 37(1), p. 82. 
22 Pozen, D. E. Managing a Correctional Marketplace: Prison 
Privatization in the united States and the united Kingdom // 
Journal of Law and Politics. 2003. no. 19, p. 263.
23 Shichor, D. Private Prisons in Perspective: Some Conceptu-
al issues // The Howard Journal. 1998. no. 37(1), p. 82. 2011 
m. JAV kalinių skaičius siekė 716 kalinių 100 tūkst. gyvento-
jų (2,239,751 kalinys, įskaitant ir kardomojo kalinimo vietose 
esančių asmenų skaičių) ir yra didžiausias pasaulyje (World Pri-
son Brief, international Centre for Prison Studies // Prieiga per 
internetą: http://www.prisonstudies.org/ [žiūrėta 2013 09 26]).
24 Pratt, J. Beyond ‘Gulags Western Style’? A Reconsideration of 
nils Christie’s Crime Control as industry // Theoretical Crimi-
nology. 2001. no. 5(3), p. 284. 2013 m. rugpjūtį Anglijoje ir Vel-
se kalinių skaičius 100 tūkst. gyventojų siekė 147 kalinius ir yra 
didesnis nei daugelyje Vakarų Europos valstybių (World Prison 
Brief, international Centre for Prison Studies // Prieiga per in-
ternetą: http://www.prisonstudies.org/ [žiūrėta 2013 09 26]).

buvo laikomi ir policijos areštinėse.25 
Įkalinimo įstaigų perpildymas – tai besikeičian-

čio socialinio, politinio ir ekonominio klimato, bau-
džiamųjų įstatymų pokyčių, kurie sukėlė baudžia-
mosios sistemos krizę daugelyje Vakarų valstybių, 
rezultatas. nuo XX a. antrosios pusės JAV ir kitose 
valstybėse galima pastebėti tai, ką D. Garland pa-
vadino kontrolės kultūra, užuomazgas. iki XX a. 8 
dešimtmečio vyravusią gerovės baudžiamąją politi-
ką (angl. penal welfarism), paremtą individo reabi-
litacijos principu ir formuojamą vyriausybių kartu 
su valstybės tarnautojais, teisininkų bendruomene, 
mokslininkais ir pan., pakeitė į atpildą, įbauginimą 
ir rizikos valdymą orientuota politika. Politikos for-
mavimo procesas tapo itin populistinis – politiniai 
sprendimai  formuojami remiantis ne ekspertų ži-
nojimu, o reflektuojant į viešąją nuomonę. nors D. 
Garland analizuodamas šį posūkį baudžiamosios 
politikos formavime remiasi Jungtinių Valstijų ir 
Didžiosios Britanijos pavyzdžiais, panašias tenden-
cijas jis įžvelgė daugelyje Vakarų visuomenių.26

XX a. 6-7 dešimtmetis – tai ekonominio augimo, 
didelio užimtumo, mažėjančios socialinės nelygybės 
ir socialinio saugumo laikotarpis. Bausmės (ypač re-
tribucinio pobūdžio) buvo suvokiamos kaip neraci-
onalios, duodančios priešingus rezultatus – tai, kas 
buvo likę nuo emocijomis, instinktais ir prietarais 
grįstos ikimodernios praktikos. Baudžiamoji politika 
buvo orientuota į alternatyvių priemonių įkalinimo 
bausmei paiešką, individualių pataisos priemonių 
taikymą. nors gerovės baudžiamoji politika buvo 
konstruojama profesinio elito, ji nepatyrė didesnio 
visuomenės pasipriešinimo. tačiau nuo 8 dešimtme-
čio pastebimas gerovės baudžiamosios politikos mo-
delio žlugimas. Moksliniame diskurse pradėta kalbėti 
apie tai, kad reabilitacinis projektas neturi didesnės 
įtakos recidyvui (išskyrus kelis išimtinius atvejus). 
„Niekas neveikia“, – taip R. Martinson apibūdino iki 
tol taikytą reabilitacinę praktiką. tokį posūkį lydėjo 
ir ekonominiai bei socialiniai pokyčiai: 8 dešimtme-
čio ekonomikos recesija, masinis nedarbas, didėjantis 
registruotų nusikaltimų skaičius, abejojimas teisėsau-
gos institucijų gebėjimu atlikti nusikaltimų kontrolės 
funkciją, išaugusi nusikaltimų baimė. Atsižvelgiant į 
padidėjusį masinių informavimo priemonių dėmesį 
nusikaltimams, visuomenės nuomonę ir baimę, pasi-
keitė ir politinė kryptis.27

Politiniame diskurse nusikaltimai pradėti trak-
tuoti kaip disciplinos ir savikontrolės stoka, juos pa-
darę asmenys turi būti įbauginti ir pelnytai nubausti. 
Dėmesys pradėtas skirti ne nusikaltimų priežastims, 
o jų padariniams – reflektuojant į išaugusį visuome-
nės jautrumą nusikaltimams, pradėta kalbėti apie 
25 Pozen, D. E. Managing a Correctional Marketplace: Prison 
Privatization in the united States and the united Kingdom // 
Journal of Law and Politics. 2003. no. 19, p. 236. 
26 ten pat, p. 30.
27 ten pat.
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nusikaltimų aukas, nusikaltimų kaštus, nusikaltimų 
baimę, nesaugumo jausmo mažinimą. Pavyzdžiui, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose R. Reigano ir Di-
džiojoje Britanijoje M. Thacher neokonservatyvi 
politika nulėmė baudžiamąjį posūkį griežtesnių 
sankcijų link. Frazės „kalėjimai veikia“, „nulinė tole-
rancija“, „per švelnūs nusikaltimams“ „trys kartai ir 
tu iškrenti“, „sunkūs laikai ginkluotiems nusikalti-
mams“, „griežti - nusikaltimams, griežti - jų priežas-
tims“ tapo politinėmis pastangomis atgauti visuo-
menės pasitikėjimą, o griežtų ir į atpildą orientuotų 
bausmių skyrimas, nusikalstamų veikų kriminaliza-
vimas nulėmė sparčiai didėjantį kalinių skaičių.28

Kritinės kriminologijos atstovų teigimu, kuo di-
desnės socialinės problemos valstybėje, tuo reikalin-
gesnis nusikaltimų mitas ir laisvės atėmimo bausmė.29 
Pavyzdžiui, XX a. antroje pusėje Jungtinėse Amerikos 
Valstijose „kova prieš narkotikus“ tapo vienu iš soci-
alinės kontrolės įrankių ir vienu pagrindinių kalinių 
populiacijos augimo veiksnių.30 R. Reigano „kovos 
prieš narkotikus“ (kuri pasireiškė neteisėtų narkotikų 
sąrašo išplėtimu, didesniu sulaikymų ir patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn skaičiumi ir pan.) pase-
kmė buvo sparčiai išaugusi Lotynų ir Afrikos kilmės 
amerikiečių dalis kalėjimuose.31 D. Garland „kovą 
prieš narkotikus“ suvokia kaip platesnę kovą prieš 
nusikaltimus, kuri iškilo vėlyvojoje modernybėje kaip 
atsakas į silpnėjančią gerovės valstybę. tokia „kovos“ 
strategija buvo bandoma nukreipti visuomenės dė-
28 Pozen, D. E. Managing a Correctional Marketplace: Prison 
Privatization in the united States and the united Kingdom // 
Journal of Law and Politics. 2003. no. 19, p. 236.
29 De Haan, W. Abolitionism and Crime Control. in McLaugh-
lin E., Muncie J., Hughes G. (eds.) Criminological Perspectives: 
Essential Readings. 2nd edition. London, Thousand Oaks, new 
Delhi: Sage Publications. 2003, p. 385.
30 Pasak H. S. Becker, iki XX a. 4 dešimt. marihuanos vartojimas 
buvo Meksikos imigrantų reikalas ir tuo pernelyg nesidomėta. 
1937 m. Kongresas priėmė Marihuanos apmokestinimo aktą. 
Panašiai buvo „kovojama“ su opiatais. Harison aktu buvo vi-
siškai uždraustas opiatų naudojimas ne medicininiais tikslais. 
uždraudus nelegalų jų vartojimą, licenciją naudotis opiatais 
turintys asmenys privalėjo mokėti mokesčius. „Kovai prieš nar-
kotikus“ pateisinti Federalinis narkotikų biuras pasitelkė ir ma-
sines medijas. Masinėse medijose atsiranda tokios traukiančios 
dėmesį žinios, kaip, pavyzdžiui, „visa šeima buvo nužudyta jau-
nuolio, vartojančio marihuaną“. taigi įstatymų projektas prieš 
marihuaną nebuvo paremtas jokiais medicininiais tyrimais, 
o pranešimais masinėse medijose apie nusikaltimus ir mari-
huanos keliamus pavojus. Be to, buvo teigiama, kad maža šių 
narkotikų kaina daro juos dvigubai pavojingesnius – dar labiau 
prieinamus visuomenei. taip buvo sukurta nauja marihuanos 
vartotojų autsaiderių grupė (Becker, H.S. Outsiders: Studies in 
the Sociology of Deviance. new York: The Free Press; London: 
Collier-Macmillan Limited. 1963, p. 135-146).
31 nuo 1980 m. iki 1997 m. JAV kalėjimuose asmenų, nuteistų už 
nusikaltimus, susijusius su narkotikais, skaičius išaugo 100 proc. 45 
proc. jų sudarė Lotynų amerikiečiai, 28 proc. – Afrikos amerikie-
čiai, 25 proc. – baltaodžiai. Daugiausiai tarp įkalintųjų – narkotikus 
vartojantys asmenys, nekeliantys didesnio pavojaus visuomenės 
saugumui (Chang, t. F. H., Thompkins, D. E. Corporations Go to 
Prisons: The Expansion of Corporate Power in the Correctional in-
dustry // Labor Studies Journal. 2002. no. 27 (1), p. 47).

mesį nuo vyriausybės nesėkmių užtikrinant saugumą 
valstybėje. Griežti narkotikų įstatymai, apeliavimas į 
baimės ir nesaugumo emocijas padėjo palaikyti „su-
verenios valstybės mitą“.32

ne tik „kova prieš narkotikus“, bet ir kita 8 de-
šimtmetyje vykdoma socialinė politika turėjo įtakos 
kalinių skaičiaus didėjimui. Siekdamos išsaugoti savo 
pranašumą socialinėje hierarchijoje dominuojančios 
klasės laisvės atėmimo bausmę naudojo kaip politinės, 
ekonominės ir socialinės kontrolės priemonę „pavo-
jingų klasių“ – bedarbių, kitos rasės ar etninės kilmės 
žmonių, neturtingųjų, benamių ir kt. – atžvilgiu.33 
tiek n. Christie, tiek t. F. H. Chang ir D. E. Thom-
pinks pastebi, kad, pavyzdžiui, padidėjus nedarbui 
ir skurdui, gatvėse atsirada daugiau benamių, kurie 
pradeda traukti į viešas vietas, todėl siekiant juos pa-
daryti nepastebimus ir išvengti socialinių neramumų 
visuomenėje, imamasi baudžiamųjų priemonių. taip 
atsiranda riba tarp „mes“ ir „jie“ (diskriminuojamo-
sios „kastos“, demonstruojančios nepageidaujamą 
gyvenimo būdą).34 Kaip pavyzdys, pateikiama JAV 
situacija: D. E. Barlow yra pastebėjęs, kad kai ekono-
mika yra stagnacijos būsenoje, Kongresas yra linkęs 
kriminalizuoti daugiau veikų, griežtinti bausmes ir 
reikalauti griežtesnio įstatymų laikymosi. Didėjantis 
nedarbo lygis, skurdas, ekonominė nelygybė, rasiniai 
konfliktai ir politinis konservatizmas prisidėjo prie 
kalinių populiacijos didėjimo.35

32 Garland, D. The Culture of Control: Crime and Social Order in 
Contemporary Society. Chicago: Chicago university Press. 2001. 
33 Chang, t.F.H., Thompkins, D.E. Corporations Go to Prisons: 
The Expansion of Corporate Power in the Correctional industry 
// Labor Studies Journal. 2002. no. 27(1), p. 47.
34 Skirtingais laikotarpiais įkalinimu buvo siekiama kontroliuoti 
skirtingas visuomenės grupes. XVii a., kai kalėjimas buvo la-
biau ne alternatyva kūno bausmėms, o jų papildymas, jo paskir-
tis buvo spręsti socialines problemas – disciplinuoti labiausiai 
trukdančias grupes visuomenėje. Žlugus feodalizmui, dauguma 
žmonių negalėjo prisitaikyti prie kintančių gyvenimo sąlygų, 
todėl Europoje atsirado elgetos, kurie buvo suvokiami kaip 
trukdantys ekonomikos augimui. Įkalinimu buvo siekiama šias 
grupes priverstiniu darbu ir disciplina perauklėti, užkirsti kelią 
valkatavimui. XViii-XiX a. įsivyravus kapitalistinei santvarkai 
disciplinos objektu tampa darbininkų klasė, todėl kalėjimų po-
puliaciją sudarė daugiausia būtent šios klasės atstovai. Kalėji-
mas buvo naudingas ekonominiu atžvilgiu, kadangi gamino pa-
klusnius ir mechanizuotus individus. neužimti gyventojai jau 
nuo industrializacijos pradžios kėlė bent du pavojus. Jie buvo 
suvokiami kaip neramumų kurstytojai visuomenėje ir nepa-
klūstantys propaguojamam darbštumui (Mathiesen, t. Prison 
on trial: a Critical Assessment. London, newbury Park, new 
Delhi: SAGE Publications. 1999, p. 11-12; Melossi, D., Pavarini, 
M. The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary Sys-
tem. London, Basingstoke: The Macmillan Press. 1981, p. 13-14; 
Foucault, M. Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas. Vilnius: 
Baltos lankos. 1998, p. 257, 286; Christie, n. Nusikaltimų kon-
trolė kaip pramonė: į Gulagą – Vakarų stiliumi. Vilnius: Eugri-
mas. 1999, p. 58).
35 Chang, t. F. H., Thompkins, D. E. Corporations Go to Pri-
sons: The Expansion of Corporate Power in the Correctional 
industry // Labor Studies Journal. 2002. no. 27(1), p. 47; Chris-
tie, n. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė: į Gulagą – Vakarų 
stiliumi.  Vilnius: Eugrimas. 1999. p. 65-66.
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Didėjant kalinių skaičiui, kriminalinės justicijos 
sistema nebepajėgė savarankiškai palaikyti „teisin-
gumo ir tvarkos“ (angl. law and order), todėl nusi-
kaltimų kontrolė tapo ne tik pilietinės visuomenės 
rūpesčiu, – įsitraukė ir privatūs investuotojai. Ski-
riant dėmesį ne nusikaltimų priežastims, o konkre-
čių nusikaltimų sukeliamų problemų sprendimui, 
kriminalinės justicijos sistemoje pasitelkti vadybi-
niai principai. Vadovaujantis vadybiniu požiūriu, 
pabrėžiamos prevencijos, žalos mažinimo, rizikos 
valdymo strategijos. Mažinant nesaugumą ir vikti-
mizacijos riziką, privatus sektorius pradėjo siūlyti 
įvairias paslaugas, pavyzdžiui, kūrėsi saugos įmo-
nės, pradėtos siūlyti įvairios saugumą užtikrinančios 
priemonės.36 Privatizavimas penitencinėje sistemoje 
taip pat pasitelktas kaip rizikos valdymo priemonė 
– didėjant kalinių skaičiui, buvo svarstoma, kaip 
padidinti saugumą perpildytose įkalinimo įstaigose, 
kaip išplėsti jų erdvę ir pastatyti naujas įkalinimo 
įstaigas, tačiau nebuvo svarstoma, kaip sumažinti 
kalinių skaičių. 

Kontrolės kultūros valstybėse privatizavimas pa-
sirinktas kaip priemonė, padedanti valdyti didėjantį 
kalinių skaičių. Šios valstybės ir šiuo metu turi ne tik 
vieną didžiausių kalinių skaičių, tačiau ir labiausiai 
privatizuotą kalėjimų sistemą. 1999 m. Jungtinių 
Amerikos Valstijų privačiuose kalėjimuose kalėjo 
5,2 proc. (71 208) visų valstijų ir federalinių kalėji-
mų kalinių.37 2011 m. šis skaičius siekė jau 8,2 proc. 
(130 941 kalinys). Atskirose valstijose šis skaičius 
labai skiriasi. Daugiausiai kalinių privačiuose kalėji-
muose kali Aliaskoje – 31 proc., Aidahe – 30,1 proc., 
Montanoje – 38,6 proc., naujojoje Meksikoje – 40,8 
proc.38 Europos valstybių kontekste išsiskiria Jung-
tinė Karalystė. 2012 m. Anglijoje ir Velse veikė 14 
privačių kalėjimų. 2012 m. rugsėjo mėn. šiuose ka-
lėjimuose kalėjo 12 872 kaliniai (apytiksliai 15 proc. 
kalinių populiacijos) kalinių.39 Planuojama, kad iki 
2014 m. kalinių skaičius privačiose įkalinimo įstai-
gose Anglijoje ir Velse gali padidėti iki 25 proc. Dau-
gelyje kitų Europos valstybių teisiškai nėra sudary-
tos sąlygos veikti visiškai privatiems kalėjimams.40 
36 Garland, D. The Culture of Control: Crime and Social Order 
in Contemporary Society. Chicago: Chicago university Press. 
2001.
37 Beck, A. J. Prisoners in 1999. u.S. Department of Justice. Offi-
ce of Justice Programs. Bureau of Justice Statistics. 2002, p. 7.
38 Carson, E. A., Sabol, W. J. Prisoners in 2011. u. S. Department 
of Justice. Office of Justice Programs. Bureau of Justice Statisti-
cs. 2012, p. 32.
39 Bromley Briefings Prison Factfile. Prison Reform trust. 2012, p. 69.
40 Apie visiškai privačių įkalinimo įstaigų prieštaravimą skirtin-
gų valstybių konstitucijoms plačiau žr. nikartas, S., Sakalauskas, 
G., Mališauskaitė-Simanaitienė, S. Įkalinimo įstaigų privatiza-
vimas: užsienio šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje // Tei-
sės problemos. 2008, nr. 3(61), 55-59 p. Lietuvos Respublikos 
bausmių vykdymo kodekse teigiama, kad pataisos įstaigas stei-
gia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė teisingumo ministerijos teikimu (21 str.) (Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodeksas. Priimtas 2002 m. bir-
želio 27 d. nr. iX-994 (Žin. 2002, nr. 73-3084).

Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje yra įkalinimo 
įstaigų, veikiančių viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės būdu (angl. Public-Private Partnership, 
PPP), kada viešojo sektoriaus kompetencijai priski-
riamas funkcijas (pavyzdžiui, statybos darbus, įvai-
rias papildomas funkcijas, tokias, kaip nuteistųjų 
maitinimas, konvojavimas ir pan.) atlieka privatūs 
subjektai. tuo metu įkalinimo įstaigų valdymas, 
nuteistųjų priežiūra yra vykdomi tik valstybės ins-
titucijų. Kai kuriose valstybėse (pavyzdžiui, Čekijo-
je, italijoje, Airijoje, taip pat ir Lietuvoje41) dalinis 
įkalinimo įstaigų privatizavimas yra svarstomas ar 
planuojamas.42 Bendradarbiavimas tarp vyriausybių 
ir privačių subjektų patrauklus, kadangi taupomos 
valstybės biudžeto lėšos ir atsižvelgiama į visuome-
nės pasipriešinimą investuoti į naujų įkalinimo įstai-
gų statybą, tačiau toks bendradarbiavimas neskatina 
spręsti didelio kalinių skaičiaus problemos, kurią iš 
esmės paskatina pačių valstybių vykdoma socialinė, 
ekonominė, baudžiamoji politika.43

taigi įkalinimo sistemos privatizavimas iškilo 
kaip valstybių siekis spręsti įkalinimo įstaigų per-
pildymo ir dėl to didėjančių valstybės išlaidų, taip 
pat prastų kalinimo sąlygų ir kitas problemas. ta-
čiau reikia atkreipti dėmesį, kad kalinių populiacijos 
didėjimas buvo sąlygotas pačių valstybių vykdomos 
politikos. Rasinė ir socialinė politika, naujos socia-
linės tvarkos koncepcija, baudžiamasis populizmas, 
neoliberaliųjų nuostatų politikoje įsitvirtinimas44 
– tai vieni esminių kalinių populiacijos didėjimą ir 
posūkį į įkalinimo įstaigų privatizavimą nulėmusių 
veiksnių. Judėjimas už įkalinimo įstaigų privatizavi-
mą anglosaksų valstybėse atspindėjo ne tik pragma-
tinius tikslus, bet kartu ir politinį/ideologinį kon-
trolės tikslą, kadangi, viena vertus, įkalinimo įstaigų 
privatizavimas – tai būdas spręsti įkalinimo įstaigų 
perpildymo ir didėjančių kaštų problemą. Kita ver-
tus, tai tapo priemone palaikyti bausmių griežtinimo 
41 2009 m. spalio 11 d. įsigaliojo Laisvės atėmimo vietų moder-
nizavimo strategija, kuria LR Vyriausybė iškėlė du tikslus: 1) per 
trumpiausią laiką ir kuo mažesnėmis išlaidomis modernizuoti 
laisvės atėmimo vietas; 2) mažinti laisvės atėmimo vietų veiklos 
išlaidas nepažeidžiant visuomenės saugumo. Spręsti tardymo 
izoliatorių perpildymo problemą, gerinti laisvės atėmimo baus-
mės atlikimo sąlygas, pereiti nuo nuteistųjų apgyvendinimo 
bendrabučio tipo patalpose prie kamerų tipo patalpų, raciona-
liau išdėstyti laisvės atėmimo vietas pagal gyvenamąją vietą ir 
diegti modernias laisvės atėmimo vietų apsaugos sistemas bus 
bandoma ne be privačių investuotojų pagalbos (Laisvės atėmi-
mo vietų modernizavimo strategija. Valstybės žinios. 2009, nr. 
121-5216).
42 Private Prisons in Europe – uK Leads the Way. 2010, p. 1.
43 Wood, P. J. Globalization and Prison Privatization: Why Are 
Most of the World’s For-Profit Adult Prisons to Be Found in 
the American South? // International Political Sociology. 2007. 
no. 1(3), p. 226.
44 nossal, K. R., Wood, P.J. The Raggedness of Prison Privatiza-
tion: Australia, Britain, Canada, New Zealand and the United 
States Compared. Paper prepared for the Prisons 2004 confe-
rence on Prisons and Penal Policy: international Perspectives. 
2004, p. 13.
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diskursą būdu politiniam sluoksniui atsiriboti nuo 
„nepopuliarių“ sprendimų ir palaikyti represyvias 
visuomenės nuotaikas, sustiprinti socialinę kontrolę 
dažniausiai tam tikrų grupių atžvilgiu. taigi ne tik 
ekonominė santvarka, bet ir besikeičianti socialinė 
ir baudžiamoji politika nulėmė didėjantį kalinių 
skaičių ir posūkį į įkalinimo įstaigų privatizavimą. 

4. Įkalinimo ĮstaiGŲ priVatiZaVimas 
ir kalėJimŲ pramonės kompleksas 

n. Christie yra pastebėjęs, kad pokyčiai peniten-
cinėje sistemoje, efektyvumo ir racionalumo sieki-
mas ir pan. gali vesti prie to, kas dar visai neseniai 
kėlė siaubą žmonijai. nors kalėjimas greičiausiai 
netaps koncentracijos stovykla, tačiau gulagais juos, 
pasak n. Christie, galima pavadinti. Plečiantis nu-
sikaltimų kontrolės pramonei, t. y. didėjant kalinių 
populiacijai, keičiantis kontrolei, teisiniam apara-
tui45 ir pan., nemaža dalis gyventojų tam tikrą savo 
gyvenimo laiką praleis kalėjimuose.46

Privačių investuotojų dalyvavimas bausmių 
vykdymo politikoje gali lemti dar didesnį kalinių 
skaičiaus augimą. Be tokių utilitarinių siekių kaip 
įkalinimo sąlygų gerinimas, kaštų mažinimas ir 
pan., reikia kalbėti ir apie tai, ar įkalinimo sistema 
netaps pramone, manipuliuojama verslo subjektų. 
Didėjant kalinių populiacijai, griežtinant bausmes, 
atsiranda poreikis statyti daugiau naujų įkalinimo 
įstaigų. Čia įsikiša privatus sektorius, siūlantis grei-
tesnes ir efektyvesnes paslaugas, – taip formuojasi 
kalėjimų rinka. Pasak n. Christie, „<...> kalėjimai, 
vadinasi, pinigai. Dideli pinigai. Dideli pinigai ka-
lėjimus statant, teikiant jiems įrangą, juos tvarkant 
– nepriklausomai nuo to, ar tai privati, ar viešosios 
nuosavybės forma. Visose Vakarų šalyse į sistemą 
vienaip ar kitaip įtraukiamos ir privačios firmos“.47 
Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų kompani-
jos, užsiimančios privačių kalėjimų steigimu (Cor-
rections Corporation of America), apyvarta 1993 m. 
siekė 100 mln. JAV dolerių, o akcijų vertė pakilo 
88 proc.48 2010 m. šios kompanijos grynosios paja-
mos siekė daugiau nei 157 mln. JAV dolerių.49 2002 
m. du pagrindiniai korporacijų žaidėjai – CCA ir 
45 Kuo toliau, tuo labiau įvairūs teisiniai sprendimai biurokra-
tiškėja. Štai JAV pavyzdžiu sprendimas nekreipti dėmesio į 
kaltinamojo socialinę kilmę lemia tai, kad pažeidėjas nėra trak-
tuojamas kaip asmuo, o jo nusikaltimas yra tiesiog  standarti-
zuojamas. Jeigu teisinė procedūra standartizuojama, vadinasi, 
viskas gali vykti greičiau. Procesas spartėja, reiškia galima nu-
teisti daugiau žmonių.
46 Christie, n. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė: į Gulagą – 
Vakarų stiliumi. Vilnius: Eugrimas. 1999, p. 150-154. 
47 ten pat, p. 94.
48 nikartas, S., Sakalauskas, G., Mališauskaitė-Simanaitienė, S. 
Įkalinimo įstaigų privatizavimas: užsienio šalių patirtis ir pers-
pektyvos Lietuvoje // Teisės problemos. 2008, nr. 3(61), 73 p.
49 Corrections Corporation of America, 2010 Annual Report on 
Form 10-K // Prieiga per internetą: http://ir.correctionscorp.
com/phoenix.zhtml?c=117983&p=irol-reportsannual [žiūrėta 
2013 08 26] p. 32.

Wackenhut (arba GeoGroup) – valdė apytiksliai 70 
proc. privačių įkalinimo įstaigų Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose.50 Globalizacijos procesų įtakoje pri-
vačių įkalinimo įstaigų pasiūla bei paklausa plečiasi 
– CCA valdo keletą kalėjimų taip pat ir Didžiojoje 
Britanijoje bei Australijoje.51

Pasak M. M. Feeley, privatūs investuotojai vaidino 
svarbų vaidmenį performuojant kriminalinę justiciją 
į tokią, kokia ji yra dabar. Anksčiau viena iš privačių 
investuotojų dalyvavimo kontrolės palaikyme formų 
buvo nusikaltimus padariusių asmenų transportavi-
mas, kalinių darbo reguliavimas. Šiuo metu tai naujų 
paslaugų penitencinėje sistemoje pasiūla, pavyzdžiui, 
pusiaukelės namai (angl. half-way houses)52, elektro-
ninio stebėjimo priemonės, kitos privačių subjektų 
teikiamos paslaugos įkalinimo įstaigose. tokiomis 
priemonėmis gali būti užtikrinamas nuolatinis kalinių 
stebėjimas, taigi jomis galima pasiekti ir intensyvesnę 
nepertraukiamą kontrolę ir discipliną. Be to, siūlyda-
mi įvairias paslaugas privatūs investuotojai sukuria 
ir jų paklausą penitencinėje sistemoje. Vietoje tokių 
priemonių, kaip, pavyzdžiui, bausmės vykdymo ati-
dėjimas, yra naudojamos privačių investuotojų siū-
lomos paslaugos. Atsižvelgiant į kai kurių priemonių 
mažesnius kaštus (pavyzdžiui, elektroninis stebėjimas 
yra palyginti pigi priemonė), jos gali būti skiriamos 
net gerokai daugiau nuteistųjų.53 Kritikai teigia, kad 
nauji metodai penitencinėje sistemoje, kuriuos siūlo 
privatūs investuotojai, yra labiau nukreipti į efektyvų 
rizikos suvaldymą, o ne į reabilitaciją ar reintegraciją, 
o laisvės atėmimo bausmė suprantama kaip būdas, 
kuriuo siekiama daryti įtaką nusikaltimų skaičiui.54 
M. M. Feeley pastebėjo, kad nei viena iš privačių 
įkalinimo įstaigų nėra skirta kalėti „aukštos rizikos“ 
kaliniams. Priešingai, privačiose įkalinimo įstaigo-
se dažniausiai kali „žemos rizikos“ arba pirmą kartą 
nusikaltimus padarę pažeidėjai. tokia strategija yra 
sąmoninga kartu siekiant tokiose pataisos įstaigose 
siūlyti ir daugiau privačiai teikiamų korekcinių pas-
laugų. Pasak M. M. Feeley, visos reformos penitenci-
nėje sistemoje yra įgyvendinamos siekiant efektyves-
nių sprendimų, tačiau kartu kiekviena iš šių reformų 
pasiūlė naujų bei išplėtė esamas kontrolės formas.55

Galima pastebėti, kad į įkalinimo įstaigų privati-

50 Wood, P. J. Globalization and Prison Privatization: Why Are 
Most of the World’s For-Profit Adult Prisons to Be Found in 
the American South? // International Political Sociology. 2007. 
no. 1(3), p. 230. 
51 Ryan, M. Private prisons: Contexts, performance and issues 
// European Journal of Criminal Policy and Research. 1996. no. 
4(3), p. 102.
52 Pusiaukelės namuose nuteistieji gali atlikti laisvės atėmimo 
bausmę arba tai gali būti pereinamoji priemonė prieš lygtinį pa-
leidimą iš įkalinimo įstaigos. 
53 Feeley, M. M. Entrepreneurs of Punishment: The Legacy of 
Privatization // Punishment and Society. 2002. no. 4(3).
54 Mackenzie, D. L. Sentencing and Corrections in the 21st Cen-
tury: Setting the Stage for the Future. 2001, p. 29.
55 Feeley, M. M. Entrepreneurs of Punishment: The Legacy of 
Privatization // Punishment and Society. 2002. no. 4(3), p. 338.
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zavimo procesus įsitraukia ir nauji veikėjai, pavyz-
džiui, masinės medijos, kurios sukuria dar didesnę 
privačių investuotojų teikiamų paslaugų paklausą. 
Pasak n. Christie, masinės medijos sukuria pavojin-
gų, galinčių sužeisti kalinių įvaizdį, todėl į tai būtina 
ir atitinkamai reaguoti – pirkti ginklus, ašarinių dujų 
saugos sistemas ir pan.56 Įkalinimo įstaigų privatiza-
vimo priešininkai teigia, kad leisti pelnytis iš baus-
mės vykdymo yra nepriimtina moraliniu pagrindu. 
Jie nuogąstauja dėl privatizavimo įtakos kalinimo 
režimo kokybei. Be to, jie pasmerkė „kalėjimų pra-
monės komplekso“ (angl. prison-industrial complex)57 
susiformavimą, kuris gali iš esmės pakenkti pataisos 
sistemos administravimui ir paskatinti korupciją 
penitencinėje sistemoje.58 Valstybės pareigūnų at-
sakomybė yra didesnė ir jie yra griežčiau kontro-
liuojami, palyginti su tais, kurie priklauso privačiai 
įmonei. Viešasis pareigūnas turi atstovauti ir visuo-
menei, ne tik savo interesams. Be to, privatus kapita-
las nekeičia situacijos: žemesniosios klasės interesai 
vis vien neapginami, o ginama pasiturinčiųjų klasių 
padėtis.59 taip atsiranda prielaidos korupcijai. taip 
pat įkalinimo įstaigų privatizavimo priešininkai 
labiausiai baiminasi, kad privačios kompanijos ir 
joms artimi mokslininkai, profesinės organizacijos 
ir kiti interesantai gali daryti įtaką baudžiamiesiems 
sprendimams ilgalaikėje perspektyvoje, t. y. siekda-
mos didesnio pelno, privačios įmonės gali bandyti 
daryti įtaką įstatymų leidybai, kur būtų numatomos 
ilgesnės ir dažnesnės laisvės atėmimo bausmės.60

taigi privačių investuotojų įsitraukimas peni-
tencinėje sistemoje atnešė nemažai pokyčių, tačiau 
kartu ir naujų iššūkių visai baudžiamajai politikai. 
Kritinės kriminologijos atstovų teigimu, be utilitari-
nių siekių reikia kalbėti apie tai, ar įkalinimo sistema 
netaps pramone, manipuliuojama verslo subjektų, 
ar privačių investuotojų dalyvavimas bausmių vyk-
dymo politikoje nepaskatins korupcijos ir lobizmo 
procesų. Didėjant kalinių populiacijai, penitencinė 
sistema buvo patraukli investicijoms, tačiau reikia 
atkreipti dėmesį, kad baudžiamosios justicijos tiks-
las nėra susijęs su pelno siekimu, o privatūs inves-
tuotojai yra vedami pelno motyvo. Anglosaksų pa-
56 Christie, n. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė: į Gulagą – 
Vakarų stiliumi. Vilnius: Eugrimas. 1999, p. 90-91.
57 „Kalėjimų pramonės komplekso“ sąvoka buvo sukurta pa-
sisakančių prieš didžiulę kalėjimų sistemos plėtrą aktyvistų ir 
mokslininkų, kurie šia sąvoka norėjo pabrėžti privačių korpo-
racijų kalinių darbo išnaudojimą ir baudžiamumo ryšį su kor-
poracijomis, valstybe ir masinėmis informavimo priemonėmis 
(Koros, D. Prisons in the Neoliberal Era: Class and Symbolic Di-
mensions. Boca Raton: Dissertation.com. 2010, p. 26)
58 Pozen, D. E. Managing a Correctional Marketplace: Prison 
Privatization in the united States and the united Kingdom // 
Journal of Law and Politics. 2003. no. 19, p. 256.
59 Christie, n. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė: į Gulagą – 
Vakarų stiliumi. Vilnius: Eugrimas. 1999, p. 97-98
60 Wood, P. J. Globalization and Prison Privatization: Why Are 
Most of the World’s For-Profit Adult Prisons to Be Found in 
the American South? // International Political Sociology. 2007. 
no. 1(3), p. 231.

vyzdžiai rodo, kad kalinių skaičius šiose valstybėse 
yra vienas didžiausių jau ilgą laikotarpį ir įkalinimo 
įstaigų privatizavimas šios problemos neišsprendė. 
Įkalinimo įstaigų privatizavimas yra trumpalaikio 
poveikio priemonė - dėmesys turi būti skiriamas 
socialiniams, ekonominiams procesams taisyti, ir ne 
baudžiamosiomis priemonėmis. 

išVados

Įkalinimo įstaigų privatizavimo ištakos siekia 1. 
dar kolonializmo laikus, tačiau šis reiškinys pagreitį 
įgavo tik XX a. pab. daugiausiai anglosaksų valsty-
bėse sparčiai didėjant kalinių populiacijai, augant 
valstybės išlaidoms penitencinei sistemai, prastėjant 
kalinimo sąlygoms ir pan. tačiau labiau nei pragma-
tiniai tikslai posūkį į įkalinimo įstaigų privatizavimą 
lėmė pasikeitusi to meto ekonominė, socialinė, bau-
džiamoji politika. 

Prie kalinių populiacijos didėjimo ir vadybinių 2. 
principų įsitvirtinimo penitencinėje sistemoje pri-
sidėjo pasikeitusi ekonominė santvarka. Įkalinimo 
įstaigų privatizavimas giliausias šaknis turi neolibe-
raliosios ideologijos principais grįstose valstybėse. 
neoliberali politika ne tik skatino dereguliavimo 
ir privatizavimo procesus, bet ir prisidėjo prie dar 
didesnės marginalių grupių stratifikacijos. Ekono-
minis nesaugumas tokias visuomenės grupes, kaip 
imigrantai, narkotines medžiagas vartojantys ir pla-
tinantys asmenys, neteisėtai kertantys valstybės sie-
ną ir pan., pavertė „liaudies priešais“, prieš kuriuos 
turi būti imamasi griežtų represinių priemonių. 

„Kova prieš nepageidaujamas grupes“ visuome-3. 
nėje, gerovės baudžiamosios politikos diskurso pasi-
keitimas ir baudimo ideologija nulėmė vis didėjantį 
kalinių skaičių, taigi ir poreikį ieškoti, kaip spręsti 
penitencinės sistemos problemas. Siekiant palaikyti 
„suverenios valstybės mitą“ ir bandant nukreipti dė-
mesį nuo nesėkmių užtikrinant saugumą visuomenė-
je, pasirenkamos kriminalizavimo, griežtesnio baudi-
mo strategijos, kurios neišvengiamai lydėjo į kalinių 
populiacijos didėjimo ir privatizavimo procesus.

Privačių investuotojų įsitraukimas į peniten-4. 
cinę sistemą gali turėti iššūkių baudžiamajai poli-
tikai. utilitariniai siekiai gali tapti antraplaniu da-
lyku ir paskatinti lobizmo, korupcijos ir kalėjimų 
pramonės formavimosi procesą. Siekdamos dides-
nio pelno privačios įmonės gali bandyti daryti įta-
ką įstatymų leidybai sau palankia linkme, taigi dar 
labiau paskatinti kalinių populiacijos augimą. Be 
to, privatūs investuotojai, pasitelkdami nepriklau-
somus veikėjus (pavyzdžiui, masines informavimo 
priemones), geba kurti siūlomų paslaugų paklau-
są, todėl kiekviena iš privačių investuotojų pasiūlo 
naujų reformų bei dar labiau išplečia esamas socia-
linės kontrolės formas. Privatizavimas nesprendžia 
kalinių skaičiaus didėjimo problemos, o gali netgi 
dar labiau ją paaštrinti.
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the oriGin oF priVatiZation oF penitentiary system: eXperience oF the united 
states oF america and Great Britain

renata Giedrytė

summary. Privatization of the penitentiary system on the basis of critical criminological tradition is analyzed in 
the article. Since the 1970s privatization of the penitentiary system emerged as a state‘s response to such pragmatic 
problems as prison overcrowding, increasing public spending on the penitentiary system, poor conditions in prisons, 
etc. However, rather than the response to pragmatic problems privatization of penitentiary system emerged as a con-
sequence of economic, social and penal policy. neoliberal ideology and the fight against undesirable groups of society 
were the major factors of increasing prison population and the turn to privatization. neoliberal policy encouraged the 
processes of deregulation and privatization also contributed to an even higher marginalization of vulnerable groups. 
Criminalization and tough penal strategies which accompanied the growth of the prison population were adopted in 
order to maintain the myth of the sovereign state.

Privatization of the penitentiary system could not solve the problem of increasing prison population. Also it brings 
a new challenge to all penal policy. in order to get bigger profit private firms may try to influence legislation in a favo-
rable direction. As a result, the number of prisoners may even increase. Besides this, private investors are able to create 
the demand of the new goods (e.g., electronic bracelets, etc.). Therefore, every reform proposed by private investors 
may suggest new or extend the existing forms of control.

key words: privatization of penitentiary system, neoliberalism, culture of control, prison overcrowding, prison 
industry. 
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BAcilluS lichenifoRmiS DSm5749-1,6×109 ksV/g, BAcilluS 
SuBtiliS DSm5750- 1,6×109 ksV/g priedŲ Įtaka nuJunkytŲ 

paršeliŲ Zootechniniams rodikliams

anotacija. Sėkmingos kiaulininkystės garantas yra sveiki, gerai ėdantys ir sparčiai augantys paršeliai. norint 
sumažinti nujunkymo streso padarinius ir stimuliuoti augimą šiuo laikotarpiu reikia skatinti teigiamus paršelių 
virškinamojo trakto metabolitinius pakyčius, gerinti maisto medžiagų pasisavinimą, didinti organizmo atsparumą. 
Šeriant paršelius savos gamybos starteriniais visaverčiais kombinuotaisiais pašarais, į jų sudėtį būtina įdėti pašarų 
priedų, skatinančių minėtas savybes. tokios savybės būdingos probiotiniams preparatams. Probiotikai padeda sumažinti 
nujunkytų paršelių susirgimus ir kritimus, nes reguliuoja virškinamojo trakto biologinius procesus, profilaktiškai veikia 
prieš gyvūnų žarnyno ligas, stimuliuoja gyvulių augimą.

raktažodžiai:  paršeliai, pašarai, pašariniai priedai, probiotiniai preparatai.

ĮVadas

Svarbiausias Lietuvos žemės ūkio uždavinys - au-
galinių ir gyvulinių produktų gamybos intensyvini-
mas. intensyviai gyvulinių produktų gamybai reika-
lingi pilnaverčiai pašarai, kurie turi būti racionaliai 
naudojami.

Didžiąją pašarų atsargų dalį gyvulininkystėje su-
daro augalinės kilmės pašarai. Gyvūninės ir mikro-
binės kilmės pašarai naudojami kaip papildai pilna-
verčiams racionams sudaryti1. 

Pašarai turi būti vertinami organoleptiškai, pagal 
ėdamumą, maisto medžiagų juose kiekį, pagal tai, 
kokią jie daro įtaką organizme vykstantiems fiziolo-
giniams procesams, taip pat pagal gyvulinės produk-
cijos kokybę.

Gyvūninių maisto produktų kokybę ir konkuren-
cingumą daugiausia lemia pašarai, o pastarųjų vertę 
- gera gamybos praktika, gamybos technologijos, pa-
talpų, veterinarinių ir higienos normų, pašarų koky-
bės, deklaruojamų rodiklių bei privalomųjų saugos 
reikalavimų laikymasis2,3,4.

Sėkmingas pašarų ūkio vystymas galimas tik tei-
siškai reglamentavus gamybai, laikymui, gabenimui, 
naudojimui ir prekybai bei pašarinių žaliavų, kombi-
nuotųjų pašarų, pašarų priedų bei premiksų atitikčiai 
ir saugai keliamus reikalavimus. Europos Sąjungoje 
pašarų saugumui skiriamas didelis dėmesys. tam 
1 Leikus, R., Jankauskas, A. Vietiniai baltymingi pašarai kiau-
lėms. Akademija, Kėdainių r. 1999. 14 p. 
2 Dovydaitis, V. Baltymingi pašarai. Vilnius, 1998.
3 Juškienė, V., Razmaitė, V., Šiukščius, A., Juška, R. Kiaulių au-
ginimas. Vetinfo, 2003. nr. 8-9. 
4 Juraitis, V., Kulpys, J. Pašarų gamyba. Kaunas. naujas lankas, 
2003. p. 284–290. 

tikslui parengta daugiau kaip 80 pagrindinių regla-
mentų, direktyvų bei sprendimų ir kelios dešimtys 
jų papildymų. nuolat prižiūrima ir kontroliuojama, 
kaip įgyvendinami ir vykdomi teisės nuostatai 5.

Siekiant padidinti gyvulių produktyvumą, page-
rinti gyvulininkystės produktų kokybę bei mažinti 
produkcijos savikainą, reikalingos naujos, efektyves-
nės auginimo technologijos.

Oficialiai skerdyklose 2009 m. buvo paskersta 
500 tūkst. kiaulių. Skerdimų kiekis sumažėjo, nes 
dar apie 400 tūkst. kiaulių Lietuvos kiaulių auginto-
jai eksportavo į kitas šalis. iš viso realizacijai buvo 
užauginta 960 tūkst. kiaulių.

Kiaulienos importas į Lietuvą sudaro apie 700 
tūkst. tonų, arba apie vieną milijoną kiaulių. taigi 
realybė yra tokia: milijoną kiaulių importuojame, 
apie milijoną užauginame, iš kurių apie pusę išve-
žame į užsienį, daugiausia į Rusiją. Ant prekystalių 
turime tik apie trečdalį Lietuvoje užaugintos kiaulie-
nos, didžioji dalis – iš Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, 
Danijos, Olandijos.

Dėl palankių prekybos sąlygų susiklostė tokia 
situacija, kad eksportas pakėlė vietinės produkcijos 
kainas. O skerdyklos perka ten, kur pigiau, be to, 
ne paslaptis, kad vietos augintojus stengiamasi „pa-
spausti“, todėl ir importuojama vis daugiau kiaulie-
nos iš kitų šalių. taip susiklostė, kad importas augo 
nuo pat Lietuvos įstojimo į ES: 2004 metais ekspor-
tuota 20 tūkst. tonų kiaulienos, 2005 m. – 22 tūkst., 
2006 m. – 30 tūkst., 2007 m. – 48 tūkst., o 2008-2009 
m. apie 70 tūkst. tonų.
5 Arbatauskienė, G. Pašarų teisinė bazė. Mokslinė gamybinė 
konferencija. Gyvūnų mitybos mokslas, 2002. 
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Kiaulės užauginamos per penkis šešis mėnesius, 
ir tai yra normalu, tai rodo atliekami jų greito au-
ginimo tyrimai. Lietuvos ūkininkai sako, kad taip 
greitai užaugti kiaulės negali, kad tai neįmanoma, 
nes jų kiaulės užauga per aštuonis mėnesius. tačiau 
yra priveista ir genetiškai greičiau augančių kiaulių. 
Be to, viskas tobulėja, todėl ir kiaulės auga greičiau. 
Lietuvos ūkiai yra sudarę idealias kiaulių laikymo ir 
auginimo sąlygas, paruošę maisto medžiagų, pritai-
komų kiekvienai amžiaus grupei. Bet greitai užau-
ginantieji kiaulę lieka kalti, bet juk už lėtai augančią 
mokama mažiau, tai ir augintojai uždirba mažiau.

Šiuolaikinė kiaulininkystės industrija vartotojui 
sugeba pasiūlyti aukštos kokybės kiaulienos, pasi-
žyminčios neriebia raumeninga ir sultinga mėsa, 
kurios maisto medžiagos gerai pasisavinamos. Kiau-
liena labai mėgstama Europos šalyse, taip pat ir Lie-
tuvoje 6,7.

tik pilnaverčiais kombinuotaisiais pašarais gyvū-
nus šeriant pilnai išnaudojamas jų genetinis poten-
cialas produkcijos gamybai. Gyvūnai tuomet gauna 
visas reikalingas maisto medžiagas tinkamomis pro-
porcijomis ir atitinkamu jų gyvenimo laikotarpiu. 
todėl kombinuotųjų pašarų gamyba pasaulyje ir 
Lietuvoje labai plėtojama. Šiuo metu tai yra vis dar 
geriausias būdas pasiekti aukštų rezultatų8.

norint gauti greitą, gerą ir užtikrintą naudą gyvu-
lininkystėje, pirmiausia reikia susirūpinti gyvuliams 
skirtais pašarais. tik pradėjus nuo tinkamo šėrimo 
gaunamas geras rezultatas.  Šiuo metu didieji Lietu-
vos gyvulių augintojai tai žino ir vertina.

tačiau su savos gamybos pašarais galima nepa-
siekti norimų gyvulių augimo rezultatų. norint už-
tikrinti didelius paršelių produktyvumo rezultatus 
šeriant juos savos gamybos starteriniais visaverčiais 
kombinuotaisiais pašarais, į jų sudėtį būtina įdėti au-
gimą  stimuliuojančių pašarų priedų. Vienas iš jų yra 
probiotikai 9.

Probiotiniai preparatai reguliuoja virškinamo-
jo trakto biologinius procesus, profilaktiškai veikia 
prieš gyvūnų žarnyno ligas, stimuliuoja gyvulių 
augimą. Probiotikų efektyvumo esmė – skatinti tei-
giamus gyvūnų virškinamojo trakto metabolitinius 
pakyčius, gerinti maisto medžiagų pasisavinimą, di-
dinti organizmo atsparumą ir kartu antagonistiškai 
veikti patogeninę organizmo mikroflorą10.
6 Mikelėnas , A. Skerdenos kokybė – kiaulių selekcijos viršūnė. 
Gyvulių veislininkystės teoriniai ir praktiniai aspektai integruo-
jantis į ES. Vilnius, 2002. p. 21-24. 
7 Kriauzienė, i., Budvytienė, i. Auginti kiaules ekologiškai pers-
pektyvu. Mano ūkis, 2003. nr. 09 .
8 Juknevičius, S. Vietinių augalinės kilmės baltymingų pašarų 
įtaka penimų kiaulių mėsingumui. LVA mokslo darbai „Veteri-
narija ir zootechnika“. Kaunas, t. 17 (39), 2002. p. 69 – 71. 
9 Mikelėnas,  A., Mikelėnas,  Alg. Biologiškai aktyvių medžia-
gų panaudojimas kiaulių racione. Veterinarija ir zootechnika. 
2000. t. 10 (32). p. 92-94. 
10 Jukna V., Šimkus, A. Probiotikų ir fitobiotikų įtaka kiaulių 
mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei. Veterinarija ir zootech-
nika. 2007. t. 38 (60) p. 13 –16.

Probiotikai gaunami iš įvairių  Saccharomyces 
cerevisiae,  Pediococcus acidilactici, Bacillus licheni-
formis, B. Subtilis, B. Cereus, Enterococcus faecium, 
Lactobacillus rhamnosus bei  Streptococcus faecium 
kultūrų11. 

Apibendrinant mokslinėje literatūroje išdės-
tytus duomenis, kurie charakterizuoja probiotikų 
veikimą, galima daryti išvadą, kad probiotinių pre-
paratų veikimas yra daugialypis - ir gydomasis, ir 
stimuliuojantis imuninę sistemą, ir profilaktinis. 
Probiotikai atskleidžia plačias perspektyvas toli-
mesniam veikimo tyrinėjimui bei panaudojimui 
gyvulininkystėje ir paukštininkystėje. tačiau ne 
visada probiotikai duoda teigiamus rezultatus. nu-
statyta, kad probiotikų efektyvumas priklauso nuo 
daugelio faktorių. tam, kad jų panaudojimas būtų 
ekonomiškai naudingas, privaloma atsižvelgti į vi-
sus faktorius, lemiančius probiotikų efektyvumą. 
tai galima padaryti tik atsižvelgus į mokslinių tyri-
mų rezultatus, kurie vis labiau atskleidžia probioti-
kų veikimo subtilybes.

tačiau apibendrinant reikia pastebėti, kad kiek 
autorių, tiek skirtingų nuomonių apie probiotikų 
naudą paršelių organizmui.

Darbo tikslas: nustatyti starterinių visaver-
čių kombinuotųjų pašarų su probiotiku Bacil-
lus licheniformis DSM5749- 1,6×109 KSV/g, Ba-
cillus subtilis DSM5750- 1,6×109 KSV/g priedų 
panaudojimo efektyvumą nujunkytų paršelių 
šėrime.

Darbo uždaviniai – ištirti starterinių visaverčių 
kombinuotųjų pašarų su ir be probiotiku priedų įta-
ką:

nujunkytų paršelių augimo intensyvumui;1. 
pašarų ėdamumui;2. 
pašarų sąnaudoms 1 kg priesvorio kg;3. 
ekonominiams rodikliams.4. 

tyrimo metodai1. 

Kadangi darbe buvo numatyta panaudoti dvi  
Bacilus genties bakterijų rūšis (B.licheniformis ir B. 
subtilis), pasižyminčias probiotinėmis savybėmis, 
pasirinktas kompanijos „Biochem“ (Vokietija) su-
kurtas preaparatas BioPlus2B (toliau tekste – probi-
otikas), kurio sudėtyje yra šios abi bakterijų rūšys. 
Šio preparato sudėtis ir aktyvumas pateiktas 1 len-
telėje.

BioPlus 2B - tai neelektrostatiški, vandenyje ne-
tirpūs, šiek tiek hidroskopiški, birūs baltos spalvos 
milteliai; 25°C temperatūroje sumaišyti su vandeniu 
sudaro suspensiją. 

Sudėtis: Bacillus licheniformis DSM5749 ir Ba-
cillus subtilis DSM5750, sporų pavidalo, santykis 
1:1, užpildas – kalcio karbonatas.
11 Jerešiūnas A., Kulpys J., Stankevičius R. Probiotinio preparato 
Enterococcus Faecium įtaka penimoms kiaulėms. LVA mokslo 
darbai „Veterinarija ir zootechnika“. Kaunas, t. 35 (57). 2006.
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1 lentelė. Probiotiko sudėtis ir aktyvumas

Bakterijų kultūros Aktyvumas KSV/g

Bacillus licheniformis, 
padermė DSM5749 1,6×109

Bacillus subtilis, padermė 
DSM5750 1,6×109

Šis probiotikas naudojamas kaip pašarų priedas 
šeriant įvairių rūšių gyvūnus (paukščius, kiaules, 
galvijus) kombinuotaisiais pašarais ir lesalais. Pro-
duktas gali būti įterpiamas tiesiai į kombinuotuosius 
pašarus arba premiksus bei kitus papildus. taip pat 
šis priedas gali būti panaudotas šeriant ir kitais paša-
rais, pavyzdžiui, bulvėmis, žole ir t. t., tačiau šeriant 
šiuo šėrimo būdu gana sudėtinga tolygiai įterpti ne-
didelį šio priedo kiekį į pašarus12. 

Bandymas buvo atliktas Panevėžio rajone, ūki-
ninko ūkyje. Bandymo metu buvo laikomi 102 nu-
junkyti paršeliai. Bandymą su paršeliais atlikome 
pagal 2 lentelėje nurodytą schemą. Bandymo metu 
buvo sudarytos dvi nujunkytų paršelių grupės, po 
51 gyvulį kiekvienoje. i grupė buvo kontrolinė, ii – 
tiriamoji. Pradinis svoris - apie 9,6 kg, amžius – 32 
dienos. Kiaules į grupes  atrinkome analogų princi-
pu, atsižvelgdami į jų kilmę, amžių, svorį ir lytį. Ban-
dymų duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Bandymų duomenys

Grupės Kiaulių 
skaičius

Probiotiko B. 
licheniformis (DSM5749) 
ir B. subtilis (DSM5750) 

kiekis kombinuotuosiuose 
pašaruose 

nujunkyti paršeliai   (nuo 
9,6 iki 47 kg)

g/t %

i (kontrolinė) 51 - -
ii (tiriamoji) 51 400 0,04

Bandymo eiga buvo sąlyginai suskirstyta į du 
laikotarpius. Pirmasis laikotarpis truko 32 dienas, 
antrasis – 31 dieną. Viso bandymo trukmė – 63 die-
nos. 

Bandymo metu paršeliai buvo šeriami iš automa-
tinių šėryklų sausais, savos gamybos kombinuotai-
siais pašarais pagal rekomenduojamas normas13,14,15.  
Visaverčiai kombinuotieji pašarai buvo gaminami 
ūkininko ūkyje. Visų grupių kiaulėms jie buvo ruo-
12 Prieiga per internetą: http://www.biochem.net/en/products/
products-for-calves-cattle/feed-additives/bioplus-2b/ [žiūrėta 
2014-01-22]
13 nRC (u.S.) nutrient Requirements of Swine. 10th rev. Ed. 
national Academy Press, Washington, D. C. 1998.
14 Jeroch, H., Šeškevičienė, J., ir kt. Žemės ūkio gyvulių ir paukš-
čių mitybos fiziologinės reikmės. Kaunas, 2004. 160 p. 
15 Jatkauskas, J., Vrotniakienė, V., ir kt. Mitybos normos galvi-
jams, kiaulėms ir paukščiams. Kaunas, 2002.

šiami kiekvieno mėnesio pradžioje, o mėnesio pa-
baigoje pašaro likučiai pasveriami. 

Kontrolinės (i) grupės paršelius šėrėme pašarais, 
kurių sudėtis ir maistingumas nurodyti  3 ir 4 lente-
lėse. tiriamosios grupės kiaulės gavo tokius pačius 
pašarus, kaip ir kontrolinės, tačiau į juos papildomai 
buvo įmaišoma 0,04 % (400 g/t) probiotiko, sudary-
to  iš B. licheniformis ir B. Subtilis. 

Bandymo metu kiaulės  buvo laikomos vienodo-
mis sąlygomis garduose po 51 kiekviename. Gardų 
ilgis, plotis  (5 m x 5 m) ir plotas atitiko 91/630/EEB 
Europos tarybos (1991) reikalavimus pagal tarybos 
direktyvą (1991). Kiaulės buvo girdomos iš automa-
tinių čiulptukinių girdyklų.
3 lentelė. Kombinuotų pašarų sudėtis ir maistingumas

rodikliai 1 mėn. 2 mėn.
Kviečiai % 46 45,8
Miežiai % 10 30
Sojų rupiniai % - 75
AK 530 agro – korn. % 8,3 7,5
Žuvų miltai 72 % 2,7 2
Augalinis aliejus % 1,5 2
Monokalcio fosfatas % 0,7 0,6
Cinko oksidas % - 0,4
Mycofix plus, pašarinis priedas % 0,3 0,1
Biotronic SE pašarinis priedas % 0,5 0,4

Landmix Piglets n1 30 -
Landmyx Piglets n5 - 3,7

kilograme pašaro yra:
AE Kiaulėms MJ/SM 13,37 12,63
Žaliųjų proteinų % 22,06 17,74
Žaliųjų riebalų % 8,77 3,8
Žaliosios ląstelienos % 2,39 3,12
Kalcio % 0,87 0,98
natrio % 0,20 0,21
Fosforo % 0,78 0,73
Lizino % 1,47 1
Metionino % 0,44 0,34
treonino % 0,95 0,67
triptofano % 0,16 0,22
Krakmolo % 32,62 43,58
Cukraus % 1,52 2,64

Probiotikai į kombinuotuosius pašarus buvo įter-
piami palaipsniui. Pašarų ruošimo metu tiriamosios 
grupės paršeliams minėti priedai iš pradžių buvo 
įmaišomi į mažesnius pašaro kiekius (5–7 kg), gau-
tas mišinys palaipsniui įterpiamas į didesnius pašaro 
kiekius (100 kg ir 400 kg). Kad būtų išvengta kon-
trolinės grupės (i) kiaulių apsikrėtimo probiotike 
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esančiomis bakterijų sporomis, kombinuotieji paša-
rai pirmiausiai buvo ruošiami kontrolinei grupei, o 
paskui – tiriamajai (ii) grupei. Kontrolinės ir tiria-
mosios grupių kiaulių pašarai buvo laikomi atskiro-
se patalpose bei  talpyklose. 

Sudarant kombinuotųjų pašarų receptus, buvo 
panaudota kompiuterinė programa „Hybrimin Fut-
ter 2008 Lt“. Visaverčių kombinuotųjų pašarų žalia-
vų duomenys šioje programoje yra paremti specia-
liosios literatūros (nRC, 1988) duomenimis. 

Apykaitos energija paskaičiuota pagal Jeroch H.14 
taikant tokią formulę: AE(MJ/kg) = 0,0223 x ŽB + 
0,0341 x ŽR + 0,0170 x Krakmolas + 0,0168 x Cu-
krus + 0,0074 x OL – 0,01909 x ŽL. 

4 lentelė. Mineralinių – baltymininių papildų 
Landmix Piglets No1, Landmix  Piglets No5 sudėtis 1 

kg pašaro

rodikliai landmix 
piglets no1

landmix 
piglets no5

Kalcis % 1,9 18,9
natris % 0,6 5
Fosforas % 0,9 4,1
Lizinas g/kg 28,9 50,4
Geležis mg/kg 641,25 5893
Varis mg/kg 533,86 4325
Cinkas mg/kg 416,64 3379
Manganas mg/kg 171 1209
Jodas mg/kg 0,86 6,1
Selenas mg/kg 1,28 90,5
Metioninas g/kg 7,6 18,2
treoninas g/kg 17 17,8
triptofanas g/kg 4,8 -
Vitaminas A  tV 38475 152000
Vitaminas D  tV 3633 15200
Vitaminas E  mg/kg 399,31 4316,48
Vitaminas K mg/kg 8,55 61
Vitaminas B1 mg/kg 51,6 61
Vitaminas B2 mg/kg 25,65 121
Vitaminas B6 mg/kg 25,65 91
Vitaminas B12 mg/kg 0,05 0,61
Pantoteno rūgštis mg/kg 171 303
nikotininė rūgštis mg/kg 85,5 605
Biotinas mg/kg 0,86 6,1
Fitazė FYt/kg 13000 12163

Bandymų metu buvo stebima visų paršelių svei-
katos būklė, pašarų ėdamumas. Pastebėjus bent ko-
kius paršelių negalavimo požymius, pavyzdžiui, ne-
norą ėsti, apatiškumą, gyvuliai buvo apžiūrimi indi-
viduliai, naudojant įprastus veterinarinius apžiūros 

būdus, kaip anamnezės rinkimas, išorinė apžiūra, 
temperatūros matavimas; susirgimai registruojami, 
analizuojamos jų priežastys, vedama naudotų vete-
rinarinių preparatų apskaita.

Paršelių augimo intensyvumui nustatyti parše-
liai buvo  sveriami individualiai prieš rytinį šėrimą. 
Pirmiausiai paršelius pasvėrėme bandymo pradžio-
je, vėliau svėrėme kas mėnesį, tai pat pasvėrėme ir 
bandymų pabaigoje. iš gautų svėrimo duomenų 
buvo nustatytas bendras ir vidutinis paros prieaugis 
atskirais mėnesiais, auginimo etapais ir per visą ban-
dymo laiką.

Bandymo metu pašarai buvo pilami į automati-
nes šėryklas, o mėnesio pabaigoje pasveriami pašarų 
likučiai. Pagal sušertų pašarų kiekį ir šėrimo dienų 
skaičių nustatėme vidutines vienos kiaulės paros 
pašarų sąnaudas. Pagal svėrimo rezultatus ir sušer-
tų pašarų kiekį apskaičiavome, kiek 1 kg prieaugio 
kiaulės sunaudojo pašarų.

Visaverčių kombinuotųjų pašarų maistingumas 
atitiko zootechnines normas 13,14. 

Bandymui pasibaigus, buvo apskaičiuojami svar-
biausi ekonominiai rodikliai:

vienos tonos pašaro kaina Lt gauta susumavus •◆
atskirų pašarinių žaliavų ir priedų kainas;

vieno kilogramo priesvorio kaina Lt gauta •◆
sušertų pašarų kainą padalijus iš bendro paršelių  
priesvorio atskirose grupėse;

vieno paršelio užauginimui sunaudotų pašarų •◆
kaina Lt, gauta sušertų pašarų kainą padalijus iš par-
šelių skaičiaus atskirose grupėse.

Statistinių duomenų įvertinimas atliktas naudo-
jant programas  „Microsoft Excel“,16. 

Buvo apskaičiuota: aritmetinis vidurkis ( x ), vi-
dutinis kvadratinis nuokrypis (SD), aritmetinio vi-
durkio paklaida (±SE), grupių skirtumo patikimu-
mo Stjudento kriterijus (t), patikimumo laipsnis (p). 
Duomenys laikytini patikimais, kai p<0,05.

2. tyrimo reZultatai ir JŲ 
aptarimas

tiriamuoju laikotarpiu abiejų paršelių grupių au-
gimo sparta atitiko pašarų maistingumą. Bandymo 
metu abiejų grupių paršeliai buvo sveiki. Panašių 
duomenų į mūsų tyrimo gautus sveikatingumo re-
zultatų duomenis esama ir mokslinėje literatūroje. 
Literatūros duomenimis, į pašarus įterpus Bacillus 
licheniformis ir Bacillus subtilis probiotinių bakteri-
jų, žymiai pagerėja paršelių sveikatingumas17. Par-
šelių racionuose panaudoję probiotikus, geresnius 
nujunkytų paršelių sveikatingumo rezultatus gavo ir 

16 Juozaitienė, V., Kerzienė, S. Biometrija ir kompiuterinė duo-
menų analizė. Kaunas, 2001. 114 p.
17 Sudikas,  G., Juškienė, V., Leikus, R., Kulpys, J., Jerešiūnas, 
A., norvilienė, J., Sudikienė, K. Probiotiko įtaka nujunkytų par-
šelių sveikatingumui ir  augimo intensyvumui. Veterinarija ir 
zootechnika (Vet Med Zoot). Kaunas, LVA. 2011. t. 55 (77), 
p. 65-71.
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kiti tyrėjai18,11;  buvo nustatyti retesni diarėjos atve-
jai bei lengvesnė šio susirgimo eiga. Įterpus į pašarus 
probiotiko Probactrix,  6,6 proc. sumažėjo paršelių 
viduriavimo atvejų bei 6,59 proc. buvo didesnis jų 
išsaugojimo skaičius19. Richter G. ir kt.20 nurodo, kad 
net ir mažas 0,01 proc. probiotikų (Pedio-coccus aci-
dilactici) priedas racione padidina acidofilinių bak-
terijų kiekį ir sumažina Enterobacteriaceace genties 
bakterijų skaičių virškinamojo trakto gleivinėje.

Bandymo metu abiejų paršelių grupių augimo 
sparta, pašarų suvartojimas, priesvoriai ir kiti rodi-
kliai skyrėsi. 

tyrimų duomenimis, sparčiausiai augo ii gru-
pės paršeliai, į kurių starterinius visaverčius kombi-
nuotuosius pašarus buvo įmaišyta 400 g/t pašarinio 
priedo BioPlus 2B probiotiko.

Mūsų tyrimų rezultatai parodė (5 lentelė), kad 
per pirmąjį mėnesį geriausiai augo tiriamosios gru-
pės paršeliai, šerti pašarais su pašariniu priedu Bio-
Plus 2B probiotiku. Jų gyvoji masė buvo 22,38 kg, 
t. y. 1,2 proc.(p>0,05) daugiau lyginant su kontroline 
grupe, kurios gyvoji masė buvo 22,1 kg; duomenys 
statistiškai nepatikimi.

Analizuojant vidutinį priesvorį per parą, matyti, 
kad pirmąjį mėnesį priesvoris taip pat  buvo dides-
nis tiriamosios grupės paršelių 397,2 g, kai tuo tarpu 
kontrolinės grupės buvo 388,4 g. tiriamosios grupės 
paršeliai vidutiniškai priaugo 0,088 kg arba 2,2 proc. 
(p>0,05) daugiau lyginant su kontroline grupe.

Galima teigti, kad per pirmąjį bandymo mėnesį 
pašarų priedas BioPlus 2B probiotikas, nors nežy-
miai, bet turėjo įtakos paršelių kūno masės kitimui, 
t. y. svoriui bei priesvoriui.

Antrąjį mėnesį pastebėjome jau žymiai didesnę 
probiotiko BioPlus 2B įtaką paršelių augimo spartai. 
Vidutinis tiriamosios grupės  paršelių svoris buvo 
46,18 kg  arba 5,3 proc. (p>0,05) didesnis lyginant su 
kontroline grupe, kurios vidutinis svoris - 43,82 kg.

Vidutinis priesvoris per parą antrąjį bandymo 
mėnesį taip pat buvo geresnis tiriamosios grupės 
paršelių - 766,54 g (kontrolinės grupės paršelių - 
700,83 g), t. y. 9,3 proc.(p>0,05) daugiau nei kontro-
linės grupės.

Vidutiniškai per visą bandymo laikotarpį paros 
priesvoris buvo geresnis tiriamosios grupės paršelių 
- 581,87 g, o kontrolinės grupės paršelių - 544,62 g, 
taigi 6,8 proc.(p>0,05) daugiau nei kontrolinės gru-
pės.
18 Jerešiūnas, A., Sudikas G., Kulpys J., Jerešiūnienė O. The po-
sitive influence of Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis on 
the gut flora and productivity of fattening pigs. tagungsband 
10. BOKu-Symposium tierernährung „Qualität vom Futter-
mittel bis zum nahrungsmittel“ Wien. Boku. 2011. p. 83-89.
19 Hadani , A., Ratner,  D., Doron, O. Probactrix probiotic in 
the prevention of infectious bacterial diarrhoea of piglets. israel 
Journal of Veterinary Medicine. V. 57 (4), 2002. p. 114–118.
20 Richter, G., Barholty, J., Heller, E., Leiterer M. Einsatz probi-
otischer und phytogener Futterzusätze beim Schwein. Journal 
Rekasan. Ratgeber für tierernährung tierzucht und Manage-
ment. Heft 19/20. 10. Jahrgang, 2003. S. 120–123.

tokį paršelių augimo didėjimą galima paaiškinti 
tuo, kad mažesnės masės paršeliams tiriamasis pro-
biotikas daro teigiamą įtaką jų augimui. Analogiškus 
tyrimo rezultatus, patvirtinančius, kad probiotikų 
priedai didžiausią įtaką turi jaunesniems paršams ir 
kad probiotikus efektyviausia naudoti paršeliams ir 
tik pirmo penėjimo laikotarpio paršams, gavo ir kiti 
autoriai21,22,11.

5 lentelė. Paršelių augimo rezultatai

rodikliai
i grupė - 

kontrolinė
X ± se

ii grupė - 
tiriamoji

X ± se
Vidutinis svoris, kg  

         bandymo 
pradžioje

 
9,67±0,2 9,66±0,2

po 1 mėnesio 22,10±0,7 22,38±0,5
po 2 mėnesių 43,82±0,5 46,18±0,7

Vidutinis priesvoris 
per parą, g  

388,4±14,0 397,2±18,3                     1 mėnesį
                     2 mėnesį 

per visą bandymo 
laikotarpį

700,83±21,5
544,62±17,8

766,54±14,2
581,87±16,3

Pašarų ėdamumas ir pašarų sąnaudos 1 kg pries-
vorio priaugti yra pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Pašarų sąnaudos

rodikliai
i grupė - 

kontrolinė
ii grupė - 
tiriamoji

Pašarų ėdamumas per 
parą, kg

 1 mėnesį 0,655 0,690
2 mėnesį 1,901 1,900

Vidutiniškai per visą 
bandymo laikotarpį, kg 1,278 1,295
Pašarų sąnaudos 1 kg 
prieaugio, kg  

po 1 mėnesio 1,69 1,70
po 2 mėnesio 2,71 2,43

Vidutiniškai per visą 
bandymo laikotarpį, kg 2,2 2,07

Bandymo metu nustatėme teigiamą probiotiko 
BioPlus 2B įtaką pašarų ėdamumui. nustatyta, kad 
tiriamosios grupės paršeliai pirmąjį bandymo mė-
nesį vidutiniškai per parą suėsdavo po 0,690 kg, t. 
21 Simon, O. (2001). Probiotika aus der Sicht der tierernährung. 
Vitamine und Zusatzstoffe in der Ernährung von Mensch und 
tier. 8. Symposium 26. und 27. September 2001, Jena/Thürin-
gen, 118-127.
22 Simon, O. (2005). Mikroorganismen als Futterzusatzstoffe: 
Probiotika – Wirksamkeit und Wirkungsweise. 4 Boku-Sympo-
sium tierernahrung: tierernahrung ohne Antibiotische Leis-
tungsforderer. Vienna, Austria, 10-16.
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y. 5,3 proc. daugiau nei kontrolinės grupės paršeliai. 
Skaičiuojant pašarų sąnaudas 1kg priesvoriui, nusta-
tėme, kad per pirmąjį bandymo mėnesį probiotiko 
BioPlus 2B priedas neturėjo esminės įtakos šiam ro-
dikliui.

Antrąjį bandymo mėnesį nustatėme, kad pašarų 
ėdamumui per parą probiotikas BioPlus 2B priedas 
neturėjo esminės įtakos. tačiau skaičiuojant pašarų 
sąnaudas 1kg priesvoriui nustatėme, kad per antrąjį 
bandymo mėnesį tiriamosios grupės paršelių pašarų 
sąnaudos buvo 2,43 kg, t. y. 10,4 proc. mažiau nei 
kontrolinės grupės paršelių.

Atsižvelgiant į pašarų sąnaudas ir paršelių pries-
vorį, buvo apskaičiuotas visaverčių kombinuotųjų 
pašarų ekonominis efektyvumas.

Bandymo ekonominio efektyvumo rodikliai pa-
teikiami 7 lentelėje. Paršelių kombinuotuosiuose pa-
šaruose panaudojus 0,04 proc. (ii grupė) tiriamojo 
probiotiko, viena tona pašarų kainavo 20 Lt daugiau 
negu kontrolinės grupės paršelių. nustatyta, kad 
0,04 proc. minėto priedo kiekis tiriamojoje grupėje 
vieno paršelio užauginimui skirtus pašarus pabran-
gino 0,24 Lt lyginant su kontrolinės grupės, o vienam 
kilogramui svorio priaugti sušerti pašarai atpigo 0,1 
Lt (4,2 proc.) palyginti su kontroline grupe.

7 lentelė. Pašarų ekonominis efektyvumas

rodikliai Grupės
i ii

Vienos tonos pašarų kaina, Lt:
    1 bandymo mėnėsį 1100 1120
    2 bandymo mėnesį 950 970
Vienam paršeliui sušertų pašarų 
kaina , Lt

80,84 81,08

Vieno kilogramo priesvorio 
sunaudotų pašarų kaina, Lt

2,36 2,26

išVados

nujunkytų paršelių augimo efektyvumui didelę  
reikšmę turi visaverčių kombinuotųjų pašarų sudėtis 
ir maistingumas. naudojant pašarų priedą probioti-
ką Bio Plus 2B nujunkytų paršelių visaverčių kom-
binuotųjų pašarų sudėtyje galima padidinti paršelių 
augimo efektą.

Probiotiko Bio Plus 2B 400 g/t priedo panaudo-
jimas nujunkytų paršelių visaverčiuose kombinuo-
tuosiuose pašaruose paršelių priesvorius per parą 
padidino 6,8 proc. (P>0,05).

nujunkyti paršeliai, gavę starterinius visaverčius 
kombinuotuosius pašarus su probiotikų BioPlus 2B 
priedu, per parą pašarų suėsdavo 1,3 proc. daugiau 
negu kontrolinės grupės paršeliai.

Probiotiko BioPlus 2 B priedas turėjo teigamą 
įtaką pašarų sąnaudoms 1 kg priesvorio. nujunkyti 
paršeliai, gavę šį priedą, sunaudodavo kombinuotų-
jų pašarų 1 kg priesvorio 5,9 proc. mažiau negu kon-

trolinės grupės paršeliai.
naudoti probiotiko BioPlus 2B priedą nujunkytų 

paršelių šėrime ekonomiškai naudinga. nujunkyti 
paršeliai, gavę šį priedą, 1 kg priesvorio pašarų su-
naudojo 10 centų mažiau negu kontroliniai.
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andrejus Jeresiunas, dileta tamasauskiene

annotation
Successful pig production is based on healthy, well eating and fast-growing piglets. it is important to promote posi-

tive piglet gastrointestinal metabolic changes, to improve the absorption of nutrients and improve the body’s resistance 
in order to reduce the effects of stress during weaning-off and to stimulate their growth in this period. When feeding 
the piglets with home made starter composition feeds, their composition must include additives which have above 
mentioned qualities. These characteristics are typical for probiotics. Probiotics help to reduce post-weaning illnesses 
and deaths because they regulate biological processes in the digestive tract, act preventively against animal intestinal 
diseases and stimulate the growth of animals.

keywords: piglets, feed, feed additives, probiotic preparations. 
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ĮVadas

Mokslinė problema. 
Šio straipsnio tema yra požiūrio į ŽiV/AiDS 

prevenciją diskurso tOK tekstuose turinio anali-
zė. Straipsnio mokslinę problemą atskleidžia tokie 
klausimai: Kokį požiūrį į ŽiV/AiDS konstruoja 
tOK? Kas yra pagrindiniai šio ŽiV/AiDS diskurso 
kalbėtojai (diskurso veikėjai)? Koks yra ŽiV/AiDS 
diskurso kontekstas?

Straipsnio objektas - požiūrio į ŽiV/AiDS pre-
venciją diskurso turinys ir kontekstas. Straipsnyje 
pristatomo tyrimo dalykas yra tOK tekstuose kons-
truojamo požiūrio į ŽiV/AiDS turinio ir konteksto 
charakteristikos. Pristatomo tyrimo strategija yra 
kokybinė tekstų turinio analizė remiantis kritiško-
sios diskurso analizės principais. 

Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas yra išanali-
zuoti tOK tekstuose konstruojamo požiūrio į ŽiV/
AiDS turinio ir konteksto charakteristikas. Darbo 
uždaviniai yra:

Atlikti teorinę analizę apie diskursyvų požiūrių 1. 
konstravimą. Analizėje remtis socialinio konstruk-
cionizmo paradigma ir atskleisti, kodėl dėl sociali-
nės realybės susitariama, kaip sukuriamas požiūris 
ir kaip požiūris yra išreiškiamas. Po to atskleisti teo-
rinės analizės galimybes ŽiV/AiDS tematikoje. 

Suformuoti ŽiV/AiDS diskurso turinio empi-2. 
rinio tyrimo dizainą.

ištirti analizuojamo ŽiV/AiDS diskurso kon-3. 
teksto charakteristikas bei identifikuoti pagrindi-
nius diskurso veikėjus.

ištirti tOK tekstuose konstruojamo požiūrio į 4. 
ŽiV/AiDS turinio charakteristikas.

Ginamieji teiginiai yra:
tOK tekstuose dominuoja ŽiV/AiDS kaip so-1. 

cialinės problemos samprata.
Svarbiausi tOK tekstuose plėtojamo ŽiV/2. 

AiDS diskurso veikėjai yra sportininkai.

Aktualumas.
Archana Singh (2006) teigia, jog ŽiV/AiDS pan-

demija sukėlė ir sukelia daugiausia žalos iš visų kada 
nors buvusių ligų epidemijų žmonijos istorijoje. Re-
miantis A. Singh, galima teigti, kad ŽiV/AiDS yra 
pasaulinio masto grėsmė. Kad ŽiV/AiDS kelia grės-
mę tarptautiniu mastu, yra pripažinusios ir tokios 
tarptautinės organizacijos, kaip Jungtinės tautos ir 
tarptautinis olimpinis komitetas.

naujų ŽiV atvejų visame pasaulyje daugėja 
(unAiDS, 2011). unAiDS teigimu, 2001 m. visame 
pasaulyje gyveno 29,4 milijonai žmonių, kurie buvo 
užsikrėtę ŽiV, o 2011 m. pasaulyje buvo 34 milijonai 
žmonių, užsikrėtusių ŽiV.

Remiantis kita įtakinga tarptautine organizacija 
- Pasauline sveikatos organizacija (PSO, 2011), ga-
lima teigti, kad Europoje naujų ŽiV atvejų yra už-
registruota daugiausia. PSO (2011) oficialiai viešai 
pripažįsta, kad reikia sukurti strateginį veiksmų pla-
ną, kuris padėtų sustabdyti ŽiV plitimą. Pasak PSO, 
galima teigti, kad ŽiV plitimas sukelia naujų soci-
alinių problemų ir paaštrina jau esamas socialines 
problemas. PSO (2006) jaunus žmones įvardija kaip 
pačią pažeidžiamiausią grupę, kuri gali užsikrėsti 
ŽiV. PSO teigimu, 50 proc.  naujų ŽiV atvejų regis-
truojama tarp 15-24 m. amžiaus žmonių.

Pasaulyje trūksta jaunimui skirtų ŽiV/AiDS pre-
vencijos programų. todėl globaliu mastu iniciaty-
vos ėmėsi tarptautinis olimpinis komitetas (tOK). 
Jis ėmėsi šios iniciatyvos todėl, nes mano, jog spor-
tas gali padėti efektyviai įgyvendinti ŽiV/AiDS pre-
venciją ir pasiekti pažeidžiamiausią grupę - jaunimą. 
tOK sukūrė veiksmų planą ir pasitelkė efektyvaus 
komunikavimo kampanijų, kurios, kaip ir kiti doku-
mentai, yra šio straipsnio dėmesio objektas. 

iain Lindsley ir Davies Banda (2010) teigia, jog 
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poŽiūrio Į ŽiV/aids preVenciJĄ diskurso tok 
tekstuose turinio analiZė

anotacija. Straipsnio objektas yra požiūrio į ŽiV/AiDS prevenciją diskurso turinys ir kontekstas. Straipsnyje 
pristatomo tyrimo strategija yra kokybinė tekstų turinio analizė remiantis kritiškosios diskurso analizės principais. 
Pristatomo tyrimo tikslas yra išanalizuoti tOK tekstuose konstruojamo požiūrio į ŽiV/AiDS turinio ir konteksto 
charakteristikas. tyrimas atskleidė, kad tOK tekstuose konstruojamas požiūris, jog ŽiV/AiDS yra labiau socialinė 
problema nei medicinos liga, nes ŽiV/AiDS pagrindinė plitimo priežastis yra rizikinga elgsena, todėl „mums visiems“ 
reikėtų pradėti nuo atsakingo požiūrio į savo elgesį, jei norime sustabdyti ŽiV/AiDS plitimą. Sportas galėtų padėti 
išmokyti jaunus žmones elgtis atsakingai, mylėti save tokius, kokie esame, ir gerbti kitokius nei mes.

raktažodžiai: ŽiV/AiDS, tOK, prevencija, sportas, jaunimas.
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sportas gali padėti įgyvendinti ŽiV/AiDS preven-
ciją. i. Lindsley ir D. Banda pateikia Zambijos pa-
vyzdį, kur nevyriausybinės organizacijos naudoja 
sportą kaip įrankį, kad įgyvendintų ŽiV/AiDS pre-
venciją. Remiantis i. Lindsley ir D. Banda (2010), 
galima teigti, kad sportą kaip įrankį, kuris padėtų 
įgyvendinti efektyvią ŽiV/AiDS prevenciją, galima 
būtų panaudoti sukuriant efektyvią ŽiV/AiDS pre-
vencijos programą ir ją įgyvendinant. Garsūs sporti-
ninkai galėtų tapti nuomonės lyderiais, kurie padėtų 
pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių dėmesio susi-
domėti sveiku gyvenimo būdu, atsakinga elgsena ir 
ŽiV/AiDS prevencija.

nuo 2003 m. JtO įgyvendina platformą „Spor-
tas vystymuisi ir taikai“, kurioje yra numatyta, kad 
sportas gali padėti pasiekti šeštąjį JtO tūkstantme-
čio vystymosi tikslą: kovoti su ŽiV/AiDS pandemi-
ja. JtO (2013) teigia, kad sportas visose visuomenė-
se yra vertybė, jo, kaip įrankio, naudojimas siekiant 
įgyvendinti humanitarinės vystymosi politikos pro-
gramas kainuoja pigiai, bet poveikis būna efektyvus. 
Remiantis JtO (2013), sportas galėtų būti naudin-
gas įgyvendinant politikos programas, kuriomis sie-
kiama skatinti individo raidą, lyčių lygybę, taiką ir 
konfliktų prevenciją bei sveiko gyvenimo būdą.

2004 m. ispanijoje tOK, Raudonojo kryžiaus fe-
deracija ir Raudonojo pusmėnulio draugijos pasirašė 
memorandumą, kad ŽiV/AiDS prevencijos politiką 
padės įgyvendinti tOK, kad olimpinis judėjimas 
bus pagrindinis „aktorius“ globalioje kovoje su ŽiV/
AiDS pandemija, kad olimpiniam judėjimui kovoti 
su ŽiV/AiDS padės garsūs sportininkai, kurie taps 
jaunimo, kaip pažeidžiamiausios grupės, galinčios 
užsikrėsti ŽiV, įkvėpimo šaltiniu. 

naujumas ir ištirtumas pristatomi pateikiant is-
torinę mokslinių tyrimų apie ŽiV/AiDS apžvalgą.

Louise L. Hay, JAV fizioterapeutė, 1988 m. išlei-
do knygą apie AiDS ir skyrė ją visiems, kas susiduria 
su šia liga. Knyga buvo išleista praėjus keletui metų, 
kai  1981 m. buvo identifikuotas pirmasis ŽiV atve-
jis. Autorė savo darbe aprašė matytas situacijas, kai 
apie ŽiV/AiDS buvo žinoma dar nedaug ir AiDS 
buvo tapatinama su gėjais, narkomanais, prostitu-
tėmis. Pirmosios ŽiV/AiDS aukos JAV buvo gėjai. 
JAV visuomenė diskriminavo sergančiuosius ŽiV/
AiDS. Autorė pasiūlė meditaciją ir sportą kaip ga-
limus sprendimus, kurie galėtų palengvinti diskri-
minacijos daromą žalą. Ji AiDS pavadino meilės 
trūkumo liga ir paaiškino, kad ŽiV/AiDS žmonės 
užsikrečia tada, kai jiems trūksta artimųjų meilės ir 
dėmesio, nes pradeda gyventi rizikingą gyvenimo 
būdą: vartoti alkoholį, narkotikus, turėti nesaugių 
lytinių santykių. toks neatsakingas elgesys padidina 
riziką užsikrėsti ŽiV (Louise L. Hay, 1988). 

S. Čaplinskas ir i. Liutkevičienė (2009) primena, 
kad 1981 m. JAV ligų kontrolės leidinyje paskelbto-
je žinutėje buvo pranešta, jog nuo keistos ligos mirė 
penki vyrai. Mirties priežastimi buvo įvardyta neaiš-

kios kilmės pneumonija. Visi mirusieji buvo gėjai ir 
liga JAV visuomenėje gavo pavadinimą „su gėjais 
susijęs imunodeficitas“. Be šio pavadinimo, JAV vi-
suomenėje ŽiV buvo siejama su išeiviais iš Haičio 
bei sergančiaisiais kraujo liga hemofilija (Čaplins-
kas, Liutkevičienė, 2009, p. 40).

Lietuvoje vienas išsamiausių socialinių tyrimų 
ŽiV/AiDS tematika buvo atliktas 2009 m. (Kokybi-
nio tyrimo ataskaita: „Kokybinis tyrimas dėl žmo-
nių, užsikrėtusių ŽiV/ sergančių AiDS, pažeidžia-
mumo įvertinimo Lietuvoje“). Vienas iš tyrimo tiks-
lų buvo atskleisti ŽiV užsikrėtusių asmenų socialinę 
atskirtį sukeliančius veiksnius. tyrimo duomenų 
analizė parodė, kad Lietuvos visuomenėje vyrauja 
nuostatos, jog ŽiV tapatinama su tokiomis rizikos 
grupėmis,  kaip prostitutės, narkomanai, homosek-
sualai. tokios nuostatos Lietuvos visuomenėje yra 
susijusios su informacijos trūkumu apie ŽiV/AiDS. 
Lietuvoje vyrauja požiūris, kad ŽiV yra „kitų“ pro-
blema. tikslios informacijos trūkumas sudaro sąly-
gas stereotipų atsiradimui visuomenėje (Gurevičius, 
Žydžiūnaitė, Vainoriūtė, 2009).

Europoje 2007 m. startavo tarptautinis projektas 
„Saulėgrąža“, kurio pagrindinis tikslas buvo surink-
ti visą gerają praktiką ir informaciją apie ŽiV/AiDS 
prevenciją jaunimui. Projektas buvo įgyvendinamas 
visose naujose ES narėse ir finansuojamas iš EK 
fondų. Jo rekomendacijose  teigiama, kad Europo-
je trūksta jaunimui skirtų ŽiV/AiDS prevencijos 
programų ir kad šią informaciją apie prevenciją nuo 
ŽiV/AiDS reikia skelbti socialinės žiniaskalaidos 
tinkluose (Facebook, twitter). 

R. Levermore (2008) teigia, kad sportas gali tapti 
įrankiu, galinčiu padėti įgyvendinti įvairias politikos 
strategijas tose bendruomenėse, kurių pasiekti nega-
li politikai ar nevyriausybinės organizacijos. 

M. Soffer, M. Ajzenstadt (2010) analizavo, kaip 
izraelio žiniasklaidoje yra atspindimos ligos, stigma 
ir kitoniškumas. M. Soffer, M. Ajzenstadt tyrė, kokį 
požiūrį į su ŽiV/AiDS susijusią stigmą konstruoja 
izraelio spauda, ir analizavo laikraščių straipsnius, 
kuriuose yra rašoma apie ŽiV/AiDS. Jie atliko 242 
straipsnių, kurie buvo išleisti per 2 mėnesius, turinio 
analizę. Atlikus analizę buvo nustatyta, kad straips-
niuose vyrauja dvi  temos: ŽiV/AiDS buvo pristato-
ma kaip „užsienio liga“, kuria užsikrečia imigrantai 
iš buvusios Sovietų sąjungos ir Etiopijos; ŽiV/AiDS 
buvo pristatoma kaip liga, kuria serga  „kiti“ (Soffer, 
Ajzenstadt, 2010). Remiantis  M. Soffer, M. Ajzens-
tadt, galima teigti, kad jų analizuotuose izraelio lai-
kraščių straipsniuose ŽiV/AiDS yra pristatoma kaip 
„kitų“ liga, bet ne izraelio gyventojų. 

Visuomenės supratimą apie ŽiV/AiDS formuoja 
ne tik masinė žiniasklaida. Svarbūs ir kiti nuomo-
nės formuotojai. Kaip jau minėta šiame straipsnyje, 
tarptautinis olimpinis komitetas siekia tapti svarbiu 
diskurso veikėju ir tikslingai formuoti požiūrius į 
ŽiV/AiDS. todėl straipsnio naujumą nusako ir šios 
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pasauliniu mastu įtakingos organizacijos pasirinki-
mas.

Kita vertus, mokslininkai dažniau analizuoja 
konkrečioje šalyje vykstančius ŽiV/AiDS diskursus. 
trūksta tyrimų, atliktų tarptautiniame kontekste. 
tad kitas straipsnio naujumą ir aktualumą nusa-
kantis argumentas - tarptautinio konteksto pasirin-
kimas. Siekiama ištirti tarptautiniu mastu naudoja-
mus prieinamus tekstus. 

Tyrimo dizainas
Straipsnyje pristatomam tyrimui pasirinktas toks 

tyrimo dizainas, pagal kurį būtų galima atlikti po-
žiūrio į ŽiV/AiDS prevenciją diskurso tOK teks-
tuose turinio analizę. Duomenų analizės metodas 
yra kokybinė turinio analizė. Duomenų rinkimo 
metodas - dokumentų analizė (peržiūra). Buvo pa-
sirinkta atlikti kokybinį tyrimą  todėl, kad ši sritis 
yra mažai tyrinėta. Remiantis M. P. F. Chimombo, 
R. L. Roseberry (1998), galima teigti, kad atliekant 
diskurso analizę reikia analizuoti diskurso kontekstą 
ir diskurso kalbą. M. P. F. Chimombo ir R. L. Ro-
seberry teigia, kad analizuojant diskurso kontekstą 
būtina nalizuoti diskurso kultūrą, dalyvius, situaciją 
arba aplinką, kanalus, diskurso dalyvių santykius, 
tekstų tikslą ir temą. M. P. F. Chimombo, R. L. Ro-
seberry teigimu, diskurso konteksto šaknys yra kul-
tūroje ir situacijoje.  V. Morkevičius, A. telešienė, 
G. Žvaliauskas (2008), remdamiesi Wodak (1996), 
išskiria šiuos pagrindinius KAD principus, kuriais ir 
remiamasi atliekant ŽiV/AiDS diskurso tOK teks-
tuose turinio analizę:

KDA yra skirta analizuoti socialines proble-•◆
mas. 
Kalba gali būti naudojama kryptingai ir selek-•◆
tyviai, todėl reikia analizuoti skirtingus teks-
tus ir jų interpretacijas.
Diskurso analizė yra interpretacinė.•◆

Pasirinkta analizuoti tOK tekstus buvo todėl, 
kad tOK yra įtakingiausia tarptautinė sporto or-
ganizacija, kuri savo veikloje vadovaujasi lygybės, 
sąžiningumo, pagarbos žmogiškumui ir bet kokios 
diskriminacijos formos neigimo principais. 

tOK kartu su unAiDS dalyvauja tarptautinės 
ŽiV/AiDS prevencijos politikos įgyvendinime. Įvai-
rios tarptautinės organizacijos yra viešai pripažinu-
sios, kad pasaulyje trūksta globaliu mastu sukurtų 
iniciatyvų, skirtų įgyvendinti ŽiV/AiDS prevenciją 
jaunimui, kaip pažeidžiamiausiai grupei, galinčiai 
užsikrėsti ŽiV. 

todėl iniciatyvos ėmėsi tOK. tOK ir JtO vie-
šai teigia, kad sportas gali tapti įrankiu, kuris padėtų 
įgyvendinti ne tik ŽiV/AiDS prevencijos politiką, 
bet ir skatintų taiką ir žmonijos vystymąsi visame 
pasaulyje. 

tOK yra pripažinęs, kad ŽiV/AiDS kelia grėsmę 
visai tarptautinei bendruomenei. Šie argumentai pa-
grindžia tarptautinio olimpinio komiteto ir jo ku-

riamų tekstų pasirinkimą.
Sudarant tyrimo imties planą buvo naudojama 

tikslinė daugiapakopė atranka. Pirmiausia tOK 
internetinės svetainės paieškos laukelyje 2012 m. 
gruodžio mėnesio pradžioje buvo įvesti raktažodžiai 
ŽiV/AiDS, pagal kuriuos pateikti 48 rezultatai, tada 
dar kartą paieškos laukelyje buvo įvestas raktažodis 
ŽiV ir gauti 75 rezultatai. Po to iš šių rezultatų buvo 
atrinkti tOK tekstai tyrimui. Remiantis tiksline kri-
terine atranka, pirmiausia buvo atrinktas tOK ir 
unAiDS 2010 m. išleistas tekstas „Kartu ŽiV/AiDS 
prevencijai - priemonių rinkinys sporto bendruo-
menei“, nes beveik visuose tOK tekstuose jis yra 
minimas kaip pagrindinis tOK tekstas, kuriuo tOK 
deklaruoja savo ŽiV/AiDS prevencijos politiką.  

tOK siekia įgyvendinti olimpinio judėjimo idė-
jas, iš kurių viena pagrindinių yra siekti, kad spor-
tas tarnautų žmonijai. todėl tOK yra nusprendęs 
parengti ir įgyvendinti ŽiV/AiDS pandemijos 
prevencijai skirtas iniciatyvas. Po to buvo taikytas 
tikslinės politiškai svarbių atvejų atrankos meto-
das (Morkevičius, telešienė, Žvaliauskas, 2008). 
iš tOK internetinės svetainės paieškos rezultatų 
lauke pateikto tekstų sąrašo atrinkti politiškai svar-
biausi tekstai, kuriuose tOK kalba apie ŽiV/AiDS 
problematiką. 

Atrinktų tekstų sąrašas:
 1. „Faktų rinkinys: ŽIV/AIDS prevencija per 

sportą.“ tOK, 2012 m. gegužė.
tOK, unAiDS (2008). 2. „Informacija sporti-

ninkams apie sveikatą. Žaisk saugiai - padėk sustab-
dyti ŽIV. Atlik savo vaidmenį, apsaugok tave supantį 
pasaulį nuo ŽIV.“

tOK (2010). 3. „Tarptautinio olimpinio komite-
to ŽIV/AIDS politika.“

tOK, unAiDS (2010). 4. „Kartu ŽIV/AIDS pre-
vencijai - priemonių rinkinys sporto bendruomenei.“

TOK sportininkų komisijos naujienlaiškis.5.  
Sportininkų biuletenis: leidimas 033, 2004 m. rug-
pjūtis.

tOK, unOSDP (2010). 6. „JT-TOK forumo re-
komendacijos: Luzanos 2010 m. gegužės 21-22 die-
nomis vykusio Luzanoje partnerių susitikimo svar-
bumas.“

tOK (2004). 7. „2004 m.  kovo 7-8d. Marakeše, 
Maroke, vykusios III pasaulinės konferencijos: mote-
rys ir sportas ataskaita.“

PSO, tOK (2008). 8. „Sveikatos palikimas 2008 
m. Pekino olimpinėse žaidynėse: pasisekimai ir reko-
mendacijos.“

Po to buvo sudarytas kokybinio tyrimo katego-
rijų sąrašas.

Tyrimo atlikimo logika
Pirmiausia tyrime yra naudojamas pirminis 

(atviras) kodavimas. tekstas užkoduojamas nau-
dojantis induktyviai kuriamu ir perkuriamu kate-
gorijų/kodų sąrašu. Kai kurie kodai buvo sujungti į 
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sociologiją sudaro labai daug kultūros produktų, pa-
vyzdžiui, tokių, kaip idėjos, ideologijos, etiniai įsi-
tikinimai, filosofija. todėl remiantis n. Stehr ir V. 
Meja, galima būtų teigti, kad žinojimo sociologijoje 
diskursyvaus požiūrio konstravimą galėtų nulemti 
daug įvairių kultūros produktų: konkreti visuome-
nės, kurioje vyrauja tam tikra kultūra, vertybės, nor-
mos, įsitikinimai.

P. L. Berger ir t. Luckmann (1999, p. 13) įsi-
tikinimu, žinojmo sociologija analizuoja ir žino-
jimo įvairovę, ir procesus, kurie padeda socialiai 
įtvirtinti visokį žinojimo apibrėžimą kaip tikrovę. 
Remiantis P. L. Berger ir t. Luckmann (1999, p. 
13), galima tvirtinti, kad žinojimo sociologija ana-
lizuoja įvairius žinojimo apibrėžimus, nes skirtin-
goms visuomenėms yra būdingas skirtingas žino-
jimas. Bet jei vienoje visuomenėje egzistuoja keli 
žinojimo apibrėžimai, tada gali įvykti socialinis 
konfliktas, nes kelios visuomenės grupės, turinčios 
skirtingus požiūrius, pradės konfliktuoti ir siekti, 
kad jų žinojimas taptų dominuojantis. n. Stehr ir 
V. Meja (2009, p. 36) teigia, kad socialinis konflik-
tas aštrėja dėl skirtingų vertybių, požiūrių ir mąs-
tymo, kuris pasireiškia arba tarp atskirų individų, 
arba tarp individų grupių. Remiantis n. Stehr ir 
V. Meja (2009, p. 36), galima tvirtinti, jog siekiant 
išvengti socialinio konflikto reikia susitarti dėl so-
cialinės realybės - kurį iš konstruojančių požiūrių 
pripažinti kaip pagrindinį ir teisingiausią konkre-
čioje visuomenėje. todėl galima būtų teigti, jog 
žinojimo sociologija analizuoja socialinį tikrovės 
konstravimą, nes socialinė tikrovė yra konkrečioje 
visuomenėje socialiai sukonstruojama. tai patvir-
tina ir P. L. Berger ir t. Luckmann (1999, p. 14), 
kurie teigia, kad  žinojimo sociologija analizuoja 
socialinį tikrovės konstravimą.

Remiantis n. Stehr ir V. Meja (2009, p. 39-40), 
galima teigti, jog pagrindinės žinojimo sociologijos 
idėjos yra tokios:

Žinojimo paradigmoje yra svarbus minčių ga-•◆
mybos pagrindas, kuris gali būti arba socialinis, arba 
kultūrinis. Jei minčių gamybos pagrindas yra socia-
linis, tai požiūrio konstravimui įtakos gali turėti so-
cialinė pozicija, karta, visuomenė, etninė grupe. Jei 
minčių pagrindas yra kultūrinis, tai požiūrio kons-
travimui įtakos galėtų turėti vertybės, įsitikinimai.

Žinojimo sociologijoje taip pat yra svarbūs in-•◆
divido intelekto produktai: ideologijos, idėjos, soci-
alinės normos. 

E. D. McCarthy (1996, p. 11-27) pateikia žino-
jimo sociologijos apibrėžimą, pagal kurį žinojimo 
sociologija apibūdinama kaip sociologija, kuri ana-
lizuoja platesnes sociologines problemas, nei, pa-
vyzdžiui, stratifikacijos ar lyčių lygybės sociologija. 
Žinojimo sociologija analizuoja problemas, susiju-
sias su socialinių grupių įtaka žmonių gyvenimams, 
socialiniais ir kultūriniais pažinimo ir suvokimo 
pamatais (McCarthy, 1996, p. 11-27). Remiantis E. 

1 lentelė. Kokybinio tyrimo kategorijų sąrašas 
(ATLAS.ti programoje naudotų kodų sąrašas)

1. Diskurso veikėjai _kalbantysis politikas.
2. Diskurso veikėjai_auditorija.
3. Diskurso veikėjai_autorius.
4. Diskurso veikėjai_kalbantysis sportininkas
5. Šalutinė tema_ ŽiV/AiDS.
6. Lokalizacija_ regioninė
7. Lokalizacija_globali.
8. Lokalizacija_nacionalinė.
9. Lokalizacija_vietinė.
10. Pagrindinė tema_sportas ir lygios lyčių galimybės.
11. Pagrindinė tema_sveikata ir olimpinės žaidynės.
12. Pagrindinė tema_tOK ŽiV/AiDS politika.
13. Prevencinės periemonės_informacija.
14. Prevencinės priemonės_ nediskriminuoti.
15. Prevencinės priemonės_gydymas.
16. Prevencinės priemonės_saugūs lytiniai santykiai.
17. Prevencinės priemonės_sportas.
18. Prevencinės priemonės_tOK vaidmuo.
19. Prevencinės priemonės_ŽiV testas.
20. ŽiV/AiDS apibrėžimas_ aprašoma kaip socialinė 

problema.
21. ŽiV/AiDS apibrėžimas_aprašoma kaip medicinos 

liga.
22. ŽiV/AiDS apibrėžimas_kam kelia riziką.

šeimas. Buvo sukurtos tokios kodų šeimos: diskurso 
veikėjai, lokalizacija, prevencinės priemonės, ŽiV/
AiDS apibrėžimas (tai pagrindinės tyrime naudo-
jamos kategorijos). Po to atliekamas teminis koda-
vimas, pagal temas pateikiama analizė ir kuriamas 
ataskaitos tekstas. Kokybiniai duomenys buvo ap-
doroti kokybinių duomenų apdorojimo programa 
AtLASti.6.

socioloGiniŲ teoriJŲ apŽValGa: 1. 
poŽiūrio konstraVimas Į ŽiV/aids 
tok tekstuose

Šioje straipsnio dalyje yra pristatoma teorinė 
mokslinės literatūros analizė, padedanti sociologiš-
kai paaiškinti ir interpretuoti ŽiV/AiDS diskursus.

diskursyvus socialinės realybės 1.1. 
konstravimas
Šiame poskyryje yra pateikiama teorinė analizė, 

kuria siekiama išanalizuoti, kaip požiūriai gali būti 
konstruojami diskursyviai.  Remiamasi socialinio 
konstrukcionizmo paradigma ir siekiama atskleis-
ti, kaip dėl socialinės realybės yra susitariama, kaip 
sukuriamas požiūris ir kaip šis požiūris yra išreiš-
kiamas. Analizuojami pagrindiniai žinojimo socio-
logijos teiginiai.

Pasak n. Stehr ir V. Meja (2009, p. 35), kurie re-
miasi Robert K. Merton (2009), galima būtų teigti, 
jog žinojimo sociologija interpretuojama labai pla-
čiai ir neturi vieno konkretaus apibrėžimo. n. Stehr 
ir V. Meja (2009, p. 35) taip pat teigia, jog žinojimo 
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D. McCarthy (1996, p. 11-27) žinojimo sociologijos 
apibrėžimu, galima teigti, kad požiūrio konstravi-
mui įtakos galėtų turėti atskiros socialinės grupės, 
egzistuojančios visuomenėje, bei tų grupių kultūra. 

E. D. McCarthy (1996, p. 11-27) taip pat teigia, 
jog žinojimo sociologijoje žinojimas yra socialiai 
apibrėžtas ir sukuria socialinę tvarką. todėl remian-
tis E. D. McCarthy (1996, p. 11-27), galima būtų 
teigti, kad požiūrio konstravimas į kažkokį objektą 
priklauso nuo vyraujančios visuomenėje kultūros, 
kurios vertybės socialiai apibrėžia, kas visuomenėje 
yra socialiai priimtina, o kas ne.

P. L. Berger ir t. Luckmann (1999, p. 33)  teigia, 
kad kasdienis gyvenimas yra tikrovė, kurią žmonės 
interpretuoja, ir kuri jiems yra subjektyviai prasmin-
ga kaip vientisas pasaulis. Būtent todėl sociologams 
ši tikrovė yra analizės objektas. todėl remiantis P. L. 
Berger ir t. Luckmann (1999, p. 33), atliekant ŽiV/
AiDS diskurso turinio sociologinę analizę reikėtų 
atsižvelgti, kad socialinė tikrovė, kurioje pasireiškia 
diskursyvaus požiūrio į ŽiV/AiDS konstravimas, 
tOK tekstuose galėtų tapti sociologinės analizės 
objektu. Analizuojant požiūrio konstravimą reikėtų 
atsižvelgti į vyraujančią ženklų sistemą ir kalbą, ku-
ria yra pateikiamas tOK ŽiV/AiDS diskurso turi-
nys.  P. L. Berger ir t. Luckmann (1999, p. 53) teigia, 
kad kalba yra svarbiausia žmonių visuomenės žen-
klų sistema. Remiantis P. L. Berger ir t. Luckmann 
(1999, p. 53), taip pat galima teigti, kad kalba leidžia 
tipizuoti patirtį suskirstant ją į plačias kategorijas, 
kurių dėka ši patirtis tampa prasminga ir „man“, ir 
kitiems žmonėms. todėl analizuojant, kokį požiūrį 
į ŽiV/AiDS tOK savo tekstuose konstruoja, reikėtų 
atsižvelgti, kaip tOK savo tekstuose pristato ŽiV/
AiDS tematiką.

P. L. Berger ir t. Luckmann (1999, p. 148) teigia, 
kad tikrovė apibrėžiama socialiai. Ją apibrėžia kon-
kretūs individai ir jų grupės. norint suprasti socialiai 
sukonstruoto pasaulio kaitą laikui bėgant reikia per-
eiti nuo klausimo „Kas?“ prie klausimo „Kas sako?“ 
(Berger, Luckmann, 1999, p. 148). todėl analizuo-
jant, koks požiūris į ŽiV/AiDS yra konstruojamas 
tOK tekstuose, reikėtų atkreipti dėmesį į diskurso 
kalbėtojus.

1.2. ŽiV/aids problematikos mokslinė 
teorinė diskusija
Remiantis Archana R. Singh (2006, p. 5), galima 

teigti, kad ŽiV/AiDS kelia tokią grėsmę visos žmo-
nijos egzistavimui, kokios nėra sukėlusi jokios kitos 
ligos epidemija žmonijos istorijoje. Archana R. Singh 
(2006, p. 4) pabrėžia, jog ŽiV/AiDS sparčiai plinta 
visame pasaulyje nuo 1981 m., kai ŽiV pirmą kartą 
buvo identifikuotas JAV. tada nuo AiDS mirė pen-
ki homoseksualūs vyrai ir nuo tada įvairiose pasau-
lio visuomenėse stereotipiškai ŽiV/AiDS yra sieja-
ma su homoseksualiais asmenims. Dėl su ŽiV/AiDS 
susijusios diskriminacijos ir stigmatizacijos žmonės 

vengia atlikti ŽiV testą. taip užkertamas kelias ŽiV/
AiDS diagnozavimui. ŽiV/AiDS plinta toliau. Yra 
ir kitų teoretikų, kurie apie ŽiV/AiDS pirmiausia 
kalba apie ŽiV/AiDS sergančiųjų stigmatizaciją ir 
diskriminaciją. Vienas iš tokių teoretikų yra M Cas-
tells (2011), kuris teigia, kad pirmosios AiDS aukos 
Amerikoje buvo gėjai, todėl gėjų bendruomenė San 
Franciske patyrė, kaip M. Castells vadina, nenorma-
lumo stigmą.

Yra teoretikų, kurie akcentuoja, jog viena iš pa-
grindinių kliūčių efektyviai ŽiV/AiDS plitimo pre-
vencijai globaliu mastu yra vyraujantis mitas, jog 
ŽiV/AiDS yra tik besivystančio pasaulio problema. 
Būtent taip teigia ir A. irwin, J. Millen, D. Fallows 
(2003). Bet gyvename globaliame pasaulyje, kuriame 
daugybė žmonių keliauja iš vienos šalies į kitą, o kar-
tu keliauja ir ŽiV/AiDS. Archana R. Singh (2006, p. 
4) teigia, kad jei norime laimėti kovą su ŽiV/AiDS, 
turime įgyvendinti visus įmanomus ŽiV/AiDS pre-
vencijos ir kontrolės būdus ir po to dar įsitikinti, kad 
buvo įgyvendinti visi įmanomi ŽiV/AiDS prevenci-
jos ir kontrolės būdai. 

Kaip teigia R. Singh (2006, p. 4), ŽiV yra iššūkis, 
kuris reikalauja persvarstyti tradicijas, moralę, ver-
tybes, kad būtų tinkamai ir laiku sureaguota į ŽiV/
AiDS pandemijos keliamą riziką. 

Mokslinėje diskusijoje taip pat pabrėžiama, jog 
ŽiV/AiDS nėra išskirtinai kurio nors socialinio 
sluoksnio liga. Būtent taip teigia Kempe R. Hope 
(1999). Šio mokslininko duomenimis, Afrikoje 
AiDS serga  įvairių sluoksnių žmonės. Kempe R. 
Hope (1999) taip pat teigia, kad AiDS nėra išskirti-
nai kurio nors socialinio sluoksnio liga, bet didžiau-
sią riziką užsikrėsti ŽiV Afrikoje patiria moterys dėl 
Afrikos visuomenėse vyraujančių vertybių ir kultū-
rinių nuostatų. Afrikoje moteris ŽiV/AiDS užkrečia 
dažniausiai jų vyrai (Kempe R. Hope, 1999).

Kempe R. Hope (1999) teigia, kad yra Afrikoje 
valstybių, kuriose paplitusi daugpatystė, dėl kurios 
ŽiV/AiDS plinta dar sparčiau. Kempe R. Hope 
(1999) taip pat tvirtina, kad Afrikoje nuo 30 iki 50 
proc. ištekėjusių moterų gyvena poligaminėse san-
tuokose, todėl ŽiV/AiDS užsikrėtusių asmenų Af-
rikoje daugėja. todėl, remiantis R. Hope (1999), 
galima teigti, jog viena iš pagrindinių priežasčių, 
kodėl ŽiV/AiDS sparčiai plinta Afrikoje, yra joje 
vyraujanti kultūra, kurioje poligaminės santuokos 
socialiai yra priimtinos. 

Viešą kalbėjimą seksualumo tematika stab-
do „gėdos“ fenomenas. Sutinkant su A. tereškinu 
(2007, p. 9), galima teigti, kad gėda skirtingose vi-
suomenėse turi daug skirtingų reikšmių, nes gėda 
yra kultūrinis dalykas. todėl, remiantis A. tereški-
nu (2007, p. 9), galima konstatuoti, kad skirtingose 
visuomenėse vyrauja skirtinga kultūra ir skirtingi 
požiūriai į užsikrėtusius asmenis lytiniu keliu plin-
tančiomis infekcijomis, ypač tokiomis, kaip ŽiV/
AiDS. Vienose visuomenėse ŽiV/AiDS sergantieji 
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gali būti tapatinami su didžiausios rizikos užsikrėsti 
ŽiV grupėmis, tokiomis, kaip narkomanai, prostitu-
tės, homoseksualai. Kitose visuomenėse ŽiV/AiDS 
sergantieji gali būti eiliniai ligoniai, sergantys eiline 
liga. ir tokioje visuomenėje nėra gėda sirgti ŽiV/
AiDS, nes joje ŽiV/AiDS sergantieji nėra diskrimi-
nuojami.

G. i. Mohanthy (2005) teigia, kad vertybės yra 
įsitikinimai, kurie turėtų nurodyti socialiai priimti-
ną elgesį, kuris priklauso nuo socialinės situacijos. 
todėl remiantis G. i. Mohanthy (2005), galima teig-
ti, kad požiūris į ŽiV/AiDS gali skirtis priklausomai 
ne tik nuo vyraujančių vertybių visuomenėje, bet ir 
nuo socialinės situacijos. G. i. Mohanthy (2005) ak-
centuoja pirminės socializacijos įtaką vaikams, kai 
jų tėvai jiems perduoda vertybes, pagal kurias jie gali 
spręsti, kaip elgtis galima ir kaip ne.

1.3. sporto tematinis kontekstas
Šiame poskyryje yra pateikiama sporto tematinio 

konteksto analizė. Sportą, kaip tematinius rėmus 
savo plėtojamam ŽiV/AiDS diskursui, pasirinko 
tOK, todėl svarbu apžvelgti ir atitinkamą mokslinę 
teorinę diskusiją. 

Sporto socializacijai, kaip teigia L. A. Wenner 
(1989), yra būdingos šios vertybės: drąsos, disci-
plinos, drausmės, lyderystės, bendradarbiavimo, 
lojalumo, sąžiningumo, kurios turi padėti su-
kurti sportininko charakterį. todėl, remiantis L. 
A. Wenner, galima teigti, kad per sportinę veiklą 
vykstančią socializaciją galima išugdyti jaunų žmo-
nių įvairias vertybes. Pasak L. A. Wenner (1989), 
sportas gali paskatinti normatyvinę socialinę in-
tegraciją per narystę grupėje, kurioje yra bendra 
simbolika, žaidžiama kartu sporto varžybose. Per-
duodamos bendros vertybės, normos, tikėjimai. L. 
A. Wenner (1989) teigimu, sportas gali tapti puikiu 
įrankiu, kuris galėtų padėti įgyvendinti ŽiV/AiDS 
prevenciją visame pasaulyje. Pavyzdžiui, per sporto 
renginius garsūs sportininkai jauniems žmonėms 
galėtų skelbti informacines žinutes apie ŽiV/AiDS 
prevenciją. 

Pasak A. Laker (2002), nors sportas atlieka daug 
skirtingų funkcijų, sporto švietimo programos mo-
kyklose egzistuoja, nes visuomenėje sportas yra su-
prantamas kaip vertybė ir todėl yra  įtraukiamas į 
mokyklų programas. 

Pati aukščiausia ir svarbiausia sporto vertybė yra 
olimpizmas, kuris apima visą olimpinio judėjimo 
veiklos filosofiją. Olimpinis judėjimas savo veiklo-
je vadovaujasi panašiais principais kaip JtO, ku-
rios veiklą reglamentuoja visuotinė Žmogaus teisių 
deklaracija. Olimpinio judėjimo idėjas įgyvendina 
tarptautinis olimpinis komitetas, kuris yra įtakin-
giausia tarptautinė sporto organizacija. Remiantis 
Olimpine chartija, galima teigti, jog olimpinio ju-
dėjimo veikla yra nesuderinama su jokios formos 
diskriminacija, taip pat ir su ŽiV/AiDS sergančiųjų 

diskriminacija. Olimpinis judėjimas, įgyvendinda-
mas savo veiklos principus, siekia, kad sportas tar-
nautų žmonijai ir skatintų jos vystymąsi bei taiką 
visame pasaulyje.

Yra sociologų, kurie taip pat gilinosi į tOK is-
toriją ir olimpizmo, kaip aukščiausios sporto ver-
tybės, raidą. iš jų vieni garsiausių yra V. Girginov, 
J. Parry (2005), kurie teigia, kad P. De Coubertin 
(Olimpinio judėjimo įkūrėjas) olimpizmas įkū-
nija tokias vertybes, kaip lygybė, sąžiningumas, 
teisingumas, pagarba žmogui, racionalumas, su-
pratimas, autonomija, nepriekaištingumas. todėl 
remiantis V. Girginov ir J. Parry, galima tvirtinti, 
kad per sporto socializaciją jauniems žmonėms 
perduodant olimpines vertybes jie yra ugdomi kaip 
socialiai atsakingos asmenybės. 

R. Mikalauskas (2007, p. 4) teigia (remiasi Karo-
bliu, 2005), kad sportas yra visų tautų vertybė, kuri 
apima fizinio, dvasinio, kultūrinio ugdymo siste-
mą, sporto laimėjimus, mokslo žinias, tarptautinį 
bendradarbiavimą. todėl, remiantis R.Mikalausku, 
galima teigti, jog sportas galėtų būti naudingas įgy-
vendinant ŽiV/AiDS prevenciją:

teikiant informaciją apie ŽiV/AiDS prevenciją •◆
jaunimui;

išugdant sveiko gyvenimo įgūdžius;•◆
išugdant socialiai atsakingą asmenybę;•◆
suteikiant galimybę siekti karjeros aukštumų •◆

profesionaliame sporte; taip jaunam žmogui sutei-
kiant daugiau motyvacijos sportuoti ir gyventi atsa-
kingą bei sveiką gyvenimo būdą.

Pasak S. Čaplinsko, i. Liutkevičienės (2009, p. 
91), rizikingą elgesį galima keisti pagal šias rizikin-
go elgesio keitimo stadijas: rizikingo elgesio keiti-
mas prasideda nuo problemos pripažinimo, tada 
yra reikalinga motyvacija keisti elgesį, po to reikia 
pabandyti elgesį pakeisti, o tada gaunamas rezulta-
tas - ilgalaikis elgesio pakeitimas. Jei norime išvengti 
tokių su ŽiV/AiDS susijusių socialinių problemų 
kaip stigmatizacija ir diskriminacija, reikia proble-
mą spręsti. Problemos sprendimas, kaip ir elgesio 
keitimas, prasideda nuo problemos pripažinimo. 
O pripažinus galima panaudoti sportą kaip įrankį, 
kuris padėtų išugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius ir 
išvengti rizikingos elgsenos. 

2. politinio konteksto analiZės 
reZultatai

Šiame poskyryje yra pateikiami politinio kon-
teksto analizės rezultatai. Politinio konteksto anali-
zė buvo atlikta todėl, kad šis kontekstas apsprendžia 
diskurso tekstų žanrą, turinį ir auditoriją. Šiame 
poskyryje aptariami pagrindiniai dokumentai, ku-
rie yra tarsi veidrodis, kuriame atsispindi analizuo-
jamuose tOK tekstuose konstruojamas požiūris į  
ŽiV/AiDS. 

tOK bendradarbiauja su unAiDS ir kartu įgy-



Agnė VEDEGYtė

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

58

vendina globaliu mastu iniciatyvas, skirtas reali-
zuoti ŽiV/AiDS prevenciją jaunimui, kaip pažei-
džiamiausiai grupei, galinčiai užsikrėsti ŽiV. 2004 
m. tOK ir unAiDS pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, kurioje buvo numatyta įgyvendinti ŽiV/
AiDS prevenciją jaunimui kartu su sporto švietimo 
programomis. Po šios sutarties pasirašymo tOK ir 
unAiDS 2005 m. išleido leidinį, skirtą sporto ben-
druomenei, kurio pagrindinis tikslas yra realizuoti 
ŽiV/AiDS prevenciją tarptautinėje sporto bendruo-
menėje. tOK naudoja tarptautinės sporto bendruo-
menės apibrėžimą, pagal kurį tarptautinę sporto 
bendruomenę sudaro ir profesionalūs sportininkai, 
ir mėgėjai. 2010 m. buvo išleistas antrasis šio leidinio 
leidimas. Jame rekomenduojama, kad nacionaliniai 
olimpiniai komitetai kartu su garsiais sportininkais 
galėtų per sporto renginius organizuoti seminarus, 
skirtus teikti jaunimui informaciją apie ŽiV/ AiDS 
prevenciją. Leidinyje teigiama, kad ŽiV/AiDS yra 
grėsmė olimpiniam judėjimui ir tarptautinei spor-
to bendruomenei. Jame taip pat rašoma, kad garsūs 
sportininkai galėtų tapti siektinais jaunimui pavyz-
džiais, kurie skatintų gyventi sveiką gyvenimo būdą 
ir vengti rizikingos elgsenos, kuri padidina riziką 
užsikrėsti ŽiV.

2004 m. kovo 7-8 dienomis Maroke vyko tarp-
tautinė konferencija, kurioje buvo diskutuojama 
apie lygias lyčių galimybes dalyvauti profesiona-
liame sporte. Konferencijos ataskaitoje teigiama, 
kad pati pažeidžiamiausia grupė, galinti užsikrėsti 
ŽiV, yra 15-49 m. amžiaus moterys. Konferenci-
joje buvo akcentuojama, kad moterų pažeidžiamu-
mas užsikrėsti ŽiV padidėja besivystančiose šalyse, 
kuriose jos neturi lygių galimybių su vyrais, nes to-
kiose šalyse moterys negali diskutuoti su jais apie 
saugius lytinius santykius ir ŽiV/AiDS prevenciją. 
Konferencijos ataskaitoje buvo akcentuojamas Jt 
rezoliucijos 58/5 svarbumas, kurioje teigiama, kad 
prieinamumas prie sporto būtų užtikrintas visiems 
žmonėms visame pasaulyje, kad visi norintys spor-
tuoti galėtų sportuoti. Buvo pripažinta, kad sporto 
organizacijos turėtų į sporto švietimo programų 
įgyvendinimą įtraukti ŽiV/AiDS prevencijos pro-
gramas; kad garsūs sportininkai visame pasaulyje 
galėtų per sporto renginius skelbti trumpas infor-
macines žinutes, kaip  apsisaugoti nuo ŽiV/AiDS, 
ką daryti, jei manai, kad užsikrėtei ŽiV. Konferen-
cjoje buvo teigiama, kad diskriminacija ir stigma-
tizacija, kurią visuomenėje patiria ŽiV užsikrėtę/
AiDS sergantys asmenys, padidina riziką naujų 
ŽiV atvejų, nes individai, žinodami, kad gali būti 
diskriminuojami dėl su ŽiV/AiDS susijusio statu-
so, bijosis kreiptis dėl prevencijos ir vengs atlikti 
ŽiV testą. Dr. J. Sekajungo konferencijoje pristatė 
pranešimą, kuriame teigė, kad daugiausia ŽiV užsi-
krėtusių asmenų gyvena Afrikoje, Pietryčių Azijoje; 
Vakarų ir Rytų Europoje pažeidžiamiausia grupe, 
galinčia užsikrėsti ŽiV, įvardijo 15-49 m. moteris. 

J. Sekajungo pripažįsta, kad ŽiV/AiDS yra grėsmė 
tolimesnei sporto raidai, galinti neigiamai paveikti 
sporto žmogiškuosius išteklius, būti skurdo, sulė-
tėjusios žmogaus raidos, lyčių nelygybės priežas-
timi. J. Sekajungo rekomendavo kartu su sporto 
švietimo programomis ir ŽiV/AiDS prevencijos 
programomis siekti įgyvendinti Jt tūkstantmečio 
vystymosi tikslus. 

tOK veiklą reglamentuoja Olimpinė chartija. 
Veiklos pagrindą sudaro olimpizmas kaip aukščiau-
sia sporto vertybė; olimpizmo vertybės ir olimpinio 
judėjimo veiklos principai, kurie yra  įstatymiškai 
įtvirtinti Olimpinėje chartijoje, nusako tOK veiklos 
principus. Remiantis Olimpine chartija (2011), ga-
lima teigti, jog šių dienų modernus olimpizmas yra 
kilęs iš 1894 m. Pierre de Coubertin įkurto olimpi-
nio judėjimo. Šių dienų olimpizmas, remiantis pa-
sak Olimpinės chartijos, reiškia gyvenimo filosofiją, 
kuri sportą susieja su kultūra ir švietimu, siekia su-
kurti gyvenimo būdą, kuris padėtų skatinti socialinį 
atsakingumą, pagarbą žmogaus teisėms. Remiantis 
Olimpine chartija, galima teigti, kad olimpizmo 
pagrindinis tikslas yra siekti, kad sportas tarnau-
tų žmogiškumui, padėtų skatinti taiką visuomenė-
je, saugotų žmogaus orumą. Olimpinėje chartijoje 
pabrėžiama, kad bet kokios formos diskriminacija, 
susijusi su šalimi ar asmeniu dėl rasės, religijos, po-
litikos, lyties ar kokia kita, yra nesuderinama su pri-
klausymu olimpiniam judėjimui.

3. ŽiV/aids turinio diskurso 
analiZės reZultatai

3.1. analizuotų tok tekstų diskurso veikėjai
Pagrindiniai diskurso veikėjų analizės rezultatai:

Apibendrinant atliktą diskurso veikėjų ana-•◆
lizę galima teigti, jog analizuotuose tOK tekstuose 
pagrindiniai diskurso veikėjai yra garsūs politikai ir 
garsūs sportininkai.

Analizuotose tOK tekstuose diskurso veikėjus •◆
- garsius politikus ir sportininkus - tOK naudoja 
kaip nuomonės lyderius, kuriais siekiama pritraukti 
kuo didesnį žmonių dėmesį. tai suplanuota komu-
nikavimo strategija, leidžianti pateiktą informaciją 
padaryti paveikesnę.

Analizuotų tOK tekstų diskurso auditorijos •◆
yra įvairios: nuo tarptautinių organizacijų iki indi-
vidualių asmenų, į kuriuos tOK kreipiasi savo teks-
tuose. 

Analizuotų tOK tekstų autoriai yra arba pats •◆
tOK, arba jis ir jo partneriai, tarptautinės organiza-
cijos, pvz., tokios, kaip unAiDS. 

Diskursuose įvairūs veikėjai siekia pristatyti savo 
požiūrį į ŽiV/AiDS. tOK savo tekstuose akcentuo-
ja svarbumą įvairių veikėjų, kurie padeda konstruoti 
požiūrį į ŽiV/AiDS tOK tekstuose. 2 lentelėje yra pa-
teikiamos tekstų iškarpos iš analizuotų tOK tekstų ir 
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pristatomi analizuotų tOK tekstų diskurso veikėjai.
Analizuotuose tOK tekstuose, siekdami patrauk-

ti skaitytojų auditoriją, autoriai naudoja nuomonių 
lyderius - diskurso politikus arba sportininkus. tOK 
tekstuose dažnai minimos tarptautinės organiza-
cijos, nOK (nacionaliniai olimpiniai komitetai), 
vietinės sporto organizacijos  ir jų bendruomenės, 
sportininkai ir kiti asmenys, kurie dalyvauja spor-
tinėje veikloje kaip dalyviai ar kaip žiūrovai. nepa-
mirštant, kad analizuotųjų tekstų autoriai yra arba  
tOK, arba tOK ir jo partnerės - tarptautinės orga-
nizacijos, galima teigti, kad įtraukiant garsius spor-
tininkus ir politikus kaip nuomonių lyderius, kaip 
savitus  komunikacijos tarp tOK ir tOK auditorijų 
tiltus, siekiama pritraukti kuo daugiau tarptautinių 
bei vietinių organizacijų ir atskirų asmenų dėmesio. 

3.2. analizuojamo tok diskurso  
problematikos lokalizacija
Diskurse aprašomų problemų lokalizacija yra 

įvairi: globali, regioninė, nacionalinė, vietinė, bet 
dažniausiai tOK tekstuose aprašomų problemų 
lokalizacija yra globali. Analizuoti tOK tekstai pir-

miausia yra skirti tarptautinei sporto bendruomenei 
ir visiems jos nariams: tarptautinėms ir vietinėms 
organizacijoms, individualiems asmenims.

Pristatant globalią problematikos lokalizaciją 
dažniausiai tekstuose minima, kad tOK yra tarp-
tautinė organizacija, kuri bendradarbiauja su kito-
mis tarptautinėmis organizacijomis. tekstuose nuo-
lat įžvelgiamos sąsajos tarp globalios problematikos 
lokalizacijos, tarptautinių organizacijų ir tarptauti-
nės ŽiV/AiDS statistikos. Kai analizuotuose tOK 
tekstuose yra pristatoma globali problematikos lo-
kalizacija, galima pastebėti, kad tekstuose nuolat yra 
akcentuojama, jog globalioje erdvėje tOK pats nu-
mato sau ypatingą vaidmenį kovoje su globalia ŽiV/
AiDS pandemija.

Kai yra pristatoma vietinė problematikos loka-
lizacija, yra kalbama apie konkrečias šalis, kuriose 
buvo kada nors suorganizuotos olimpinės žaidynės, 
pvz., Kinijoje 2008 m. vyko Pekino olimpinės žaidy-
nės. Kai analizuotuose tOK tekstuose yra pristato-
ma regioninė problematikos lokalizacija, yra patei-
kiami gerosios praktikos pavyzdžiai. 

tOK tekstuose dažnai skaitome aprašymus apie 

2 lentelė. Analizuotų TOK tekstų diskurso veikėjai: tekstų iškarpos

diskurso 
veikėjai autentiškų tekstų iškarpos (pvz.)

sportininkai

„Sportininkai ir ypač garsūs sportininkai yra vaidmenų modeliai - jų balsas yra vienas iš būdų 
siųsti prevencijai ir priežiūrai skirtas žinutes bendruomenės lygiu.“ (P1: „Faktų rinkinys: ŽIV/
AIDS prevencija per sportą...“ -1-7 [Sportininkai  ir ypač...] (1:2167-1:2334).

„Garsūs sportininkai taip pat gali užsikrėsti ŽIV. ŽIV užsikrėsti gali bet kas, todėl apsaugok save 
ir tuos, kurie tau rūpi. Mes visi galime padaryti kažką, kad išvengtume ŽIV plitimo ir sustabdyti 
ŽIV užsikrėtusių žmonių diskriminaciją. Yao Ming kinų krepšininkas.” (P 2: TOK ir UNAIDS 
(2008) „Informacija sportininkams apie sveikatą. Žaisk saugiai...“- 2:5 [“Garsūs sportininkai...] 
(1:440-1:756).  

sporto 
organizacijos

„Sporto organizacijos ne tik turėtų pabandyti užtikrinti, kad jų sportininkai būtų apsaugoti nuo ŽIV, 
bet ir užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami ir stigmatizuojami su ŽIV/AIDS gyvenantys žmonės; 
jos taip pat turėtų užtikrinti, kad darbo aplinka būtų saugi, kad joje vyrautų nediskriminacinė 
aplinka, kurioje galima diskutuoti apie ŽIV/AIDS.“ (P 1: : „Faktų rinkinys: ŽIV/AIDS prevencija 
per sportą...“- 1:8 [Sporto organizacijos ne tik turėtų...] (1:2340-1:2643).

tok ir 
unaids

partnerystė

„TOK paragins NOK ir jų struktūras dirbti kartu su tarptautinėmis ir nacionalinėmis ŽIV/AIDS 
kontrolės organizacijomis. TOK prezidento dr. Jacques Rogge ir UNAIDS direktoriaus Michel 
Sidibé žinutė: AIDS yra iššūkis viso pasaulio  bendruomenėms ir individams. Vienas iš trijų iš  33.4 
milijonų žmonių, gyvenančių su ŽIV, yra iki 25 m. amžiaus ir dauguma jų dalyvauja sportinėje 
veikloje arba kaip žiūrovai, arba kaip dalyviai. Sportas leidžia pasitikėti savimi, gali išmokyti 
gyvenimo įgūdžių ir sveikos elgsenos. Būtent todėl TOK ir UNAIDS nusprendė suvienyti jėgas 
globaliam atsakui į AIDS. (…) Iš šio „priemonių rinkinio“ sporto bendruomenė išmoks daug, ypač 
atsakingo požiūrio į pandemiją, tai bus įnašas į jos prevenciją. Sportininkai gali būti įkvėpimu ir  
savo asmeniniu  elgesiu gali būti vaidmenų modeliais jaunimui visame pasaulyje. Mes visi esame 
susirūpinę, nes ŽIV gali pasiekti  kiekvieną visur. Keisdami savo požiūrį, įsitikinimus ir elgesį, mes 
galime pakeisti žmonių tarpusavio santykius ir padaryti pasaulį geresne ir saugesne vieta mums 
visiems.” (P 4: TOK-UNAIDS (2010) 
„Kartu ŽIV/AIDS prevencijai priemonių rinkinys sporto bendruomenei.” - 4:2 [TOK paragins…] 
(10:52-10:1790)  )

* 2013-03-14 10:22:02  Originalios citatos yra anglų kalba. Į lietuvių kalbą išvertė tyrėja.
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regionines iniciatyvas, kurias įgyvendina tarptau-
tinės organizacijos (tokios, kaip tOK ir unAiDS) 
ir vietinės organizacijos (tokios, kaip vietinės baž-
nyčios ir religinės organizacijos) kartu. tokiu būdu 
siekiama įtraukti į bendrą kovą su ŽiV/AiDS visame 
pasaulyje kuo įvairesnių organizacijų, pvz., religinių 
bendruomenių ir bažnyčių.

tOK tekstuose išskirtinai dažnai pabrėžiama, 
kad globalios organizacijos turi bendradarbiauti su 
regioninėmis ir vietinėmis organizacijomis siekda-
mos vieno bendro tikslo: kovoti su globalia ŽiV/

AiDS pandemija vietiniu bendruomenės lygiu.
3 lentelėje yra pateikiamos autentiškų tOK teks-

tų iškarpos, kuriose diskutuojama apie ŽiV/AiDS 
problematikos lokalizaciją.

3.4. ŽiV/aids samprata analizuotuose tok  
tekstuose
Diskursuose įvairūs veikėjai siekia pristatyti savi-

tus problemų apibrėžimus. Analizuotuose tekstuose 
atsiskleidžia specifinis tOK požiūris į ŽiV/AiDS, 
šiai organizacijai būdingas šios problemos specifinis 

3 lentelė. ŽIV/AIDS problematikos lokalizacija: tekstų iškarpos

lokalizacija autentiškų tekstų iškarpos (pvz.)

Globali 
lokalizacija

Kodai: [Lokalizacija_globali. - Šeima: Lokalizacija.] 

„TOK yra moraliai įsipareigojusi, to reikalauja jo chartija, siekti, kad sportas tarnautų 
žmonijai, ir yra pasiryžęs dalyvauti globalioje kovoje prieš ŽIV/AIDS, kaip yra pareikšta 
JT tūkstantmečio vystymosi 6 tiksle. TOK sieks investuoti į projektus ir skatins švietimo 
iniciatyvas. AIDS lemia bendrą sporto ateitį ir  kiekvienas privalo atlikti savo vaidmenį šioje 
kovoje. Štai kodėl visi esame kviečiami atlikti savo vaidmenį atsakant į ŽIV/AIDS ir kovoti 
su diskriminacija.“ (P 1: „Faktų rinkinys: ŽIV/AIDS prevencija per sportą...“-1:4 [TOK turi 
moralinį įsipareigojimą…]  (1:790-1:1369).  

 [Lokalizacija_globali. - Šeima: Lokalizacija.] 

„Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) pripažįsta ir yra susirūpinęs AIDS pandemijos 
apimtimi. Kiekviena amžiaus grupė ir bendruomenė, jauni ir seni, vargšai ir turtingi, yra 
paveikti. Pandemija turėjo neigiamą poveikį visuomenės produktyvumui ir šeimų maitintojams, 
dėl to pablogėjo gyvenimo standartai. Paveikė ji ir sporto bendruomenę.“ (P 4: TOK-UNAIDS 
(2010) „Kartu ŽIV/AIDS prevencijai priemonių rinkinys sporto bendruomenei.“-4:11 
[Tarptautinis olimpinis komitetas…] (12:444-12:963).

regioninė 
lokalizacija

Kodai: [Lokalizacija regioninė - Šeima: Lokalizacija.] 

„Keletas iniciatyvų buvo pradėtos įgyvendinti regioniniu lygiu: sporto treniravimo ir 
informavimo apie ŽIV programa „STOP ŽIV“ buvo sukurta iš Ramiojo vandenyno salų 
sekretariato/UNAIDS/ Azijos Ramiojo vandenyno lyderystės forumo Ramiojo vandenyno 
salų AIDS forumo ir nacionalinių olimpinių komitetų, kurie naudoja sportą kaip  jėgą skleisti 
švietimą  apie ŽIV ir kitas lytiniu keliu plintančias infekcijas.
http://www.sportingpulse.com/assoc_page.cgi?c=2-4052-0-0-0&sID=86454 “
 „CUAHA (Bažnyčių susivienijimas prieš ŽIV ir AIDS Rytinėje ir Pietinėje Afrikoje) yra 
pasaulinis tinklas, kurio pagrindinis tikslas yra suvienyti bažnyčias kovai su ŽIV/AIDS. Per 
gebėjimų stiprinimą ir patirtis tinklas padeda bažnyčioms ir religinėms organizacijoms sukurti 
efektyvesnes programas kovai su epidemija. CUAHA bendradarbiauja su TOK. 
http://www.cuaha.info“ 
(P 1: „Faktų rinkinys: ŽIV/AIDS prevencija per sportą...“-1:15 [Keleto iniciatyvų...]  (3:294-
3:880).

Vietinė

 lokalizacija

Kodai: [Lokalizacija_globali. - Šeima: Lokalizacija.] [Lokalizacija_nacionalinė. - Šeima: 
Lokalizacija.] 
„Apie 33.4 milijonai žmonių visama pasaulyje gyvena su ŽIV. Bet Kinijoje ŽIV nėra paplitusi- 
mažiau kaip 0.1% iš visos populiacijos, bet šiuomet, kaip rašoma, epidemijos naujų atvejų 
skaičius auga visose šalies dalyse.“ (P 8: PSO ir TOK (2008) „Sveikatos palikimas 2008 
m. Pekino olimpinėse žaidynėse: pasiekimai ir rekomendacijos.”- 8:4 [Apie 33.4 milijonai 
žmonių…] (88:1420-88:1923) 

*2013-03-14 10:24:31 Originalios citatos yra anglų kalba. Į lietuvių kalbą išvertė tyrėja.
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apibrėžimas. Pirmiausia pažymėtina, jog ŽiV/AiDS 
dažnai apibrėžiama kaip socialinė problema. Kita 
ryški tendencija - pateikiamas gana mediciniškas 
ŽiV/AiDS, kaip ligos, apibrėžimas. Pristatant ŽiV/
AiDS kaip socialinę problemą dažniausiai minimi 
tokie neigiami užsikrėtusiųjų patiriami reiškiniai: 
socialinė atskirtis, diskriminacija, stigmatizacija. 
tOK tekstuose ŽiV/AiDS tematika dažnai sieja-
ma su tolerancijos/nediskriminacijos, lygių lyčių 
galimybių temomis. taip pat plėtojamos dalyvavi-
mo skatinimo ir įgalinimo temos. tekstuose nuolat 
įžvelgiamos sąsajos tarp ŽiV/AiDS problematikos ir 
tokių problemų, kaip alkoholizmas, narkotikų var-
tojimas. Kai tOK tekstuose ŽiV/AiDS pristatoma 
kaip medicininė problema (liga), diskutuojama apie 

ligos eigą, užsikrėtimo būdus, gydymo galimybes. 
taip pat iškeliami ir paneigiami įvairūs mitai, pvz., 
jog užsikrėsti šia liga galima apsikabinant, per buči-
nius, žaidimus, plaukiojant tame pačiame baseine. 
tada, kai tOK tekstuose aptariama ŽiV/AiDS kaip 
medicininė problema, dažniausiai kalbama apie 
ŽiV plitimo būdus. Minimi tokie ŽiV plitimo bū-
dai: nesaugūs lytiniai santykiai; kraujo perpylimas;  
nešvarių adatų naudojimas, nėštumo, gimdymo, 
maitinimo krūtimi metu (motina gali perduoti ŽiV 
vaikui).

tOK tekstų diskurse taip pat galima pastebėti, kad 
pažeidžiamiausia grupė užsikrėsti ŽiV  yra 15-24 m. 
jaunimas. tokiu būdu konstruojama nuomonė, jog 
jaunimas yra didžiausios rizikos grupė. 

4 lentelė. Diskusija apie ŽIV/AIDS analizuotuose TOK tekstuose: tekstų iškarpos

diskusija apie 
ŽiV/aids autentiškų tekstų iškarpos (pvz.)

diskusija apie 
užsikrėtimo būdus

Kodai: [Prevencinės periemonės_informacija. - Šeima: Socialinės.] [ŽIV/AIDS apibrėžimas_
aprašoma kaip medicinos liga. - Šeima: ŽIV/AIDS apibrėžimas.] 

„ŽIV neplinta per apsikabinimus, bučinius, žaidimą kartu, plaukiojimą tame pačiame baseine, 
naudojantis tualetais, rankšluosčiais, ar per normalų žmonių kontaktą. Nediskriminuok 
žmonių, kurie yra užsikrėtę ŽIV.“ (P 2: TOK ir UNAIDS (2008) „Informacija sportininkams 
apie sveikatą. Žaisk saugiai - padėk sustabdyti ŽIV. Atlik savo vaidmenį - apsaugok tave supantį 
pasaulį nuo ŽIV.“ - 2:10 [ŽIV neplinta per…]  (2:2432-2:2652).   

Kodai: [Prevencinės periemonės_informacija. - Šeima: Socialinės.] [ŽIV/AIDS apibrėžimas_
aprašoma kaip medicinos liga. - Šeima: ŽIV/AIDS apibrėžimas.] 

„ŽIV gali plisti per nesaugius lytinius santykius; kraujo perpylimą; naudojantis nešvariais 
švirkštais ar adatomis; tarp mamos ir naujagimio, per nėštumą, gimdymą ir maitinimą krūtimi.“ 
(P 2: TOK ir UNAIDS (2008) „Informacija sportininkams apie sveikatą. Žaisk saugiai- padėk 
sustabdyti ŽIV. Atlik savo vaidmenį- apsaugok tave supantį pasaulį nuo ŽIV.“- 2:9 [ŽIV gali 
plisti per...]  (2:2186-2:2426).  

Kodai: 
[ŽIV/AIDS apibrėžimas_ aprašoma kaip socialinė problema. - Šeima: ŽIV/AIDS 
apibrėžimas.] [ŽIV/AIDS apibrėžimas_kam kelia riziką. - Šeima: ŽIV/AIDS apibrėžimas.] 

„Dauguma žmonių, kurie yra užsikrėtę ŽIV net nežino, kad jie yra užsikrėtę. Todėl jie gali 
perduoti virusą kitiems.“ P 2: TOK ir UNAIDS (2008) „Informacija sportininkams apie sveikatą. 
Žaisk saugiai- padėk sustabdyti ŽIV. Atlik savo vaidmenį- apsaugok tave supantį pasaulį nuo 
ŽIV.“- 2:9 [Dauguma žmonių...]  (2:2186-2:2426).   

diskusija apie 
prevenciją

Kodai: [Prevencinės periemonės_informacija. - Šeima: Socialinės.] [Prevencinės 
priemonės_ nediskriminuoti. - Šeima: Socialinės.] [Prevencinės priemonės_gydymas. - Šeima: 
Medicininės.] [ŽIV/AIDS apibrėžimas_ aprašoma kaip socialinė problema. - Šeima: ŽIV/AIDS 
apibrėžimas.] 

„Mes visi galime turėdami atsakingą požiūrį ir laikydamiesi atsakingos elgsenos išvengti ŽIV 
ir padėti ŽIV užsikrėtusiems žmonėms gauti priežiūrą ir gydymą.“ (P 2: TOK ir UNAIDS 
(2008) „Informacija sportininkams apie sveikatą. Žaisk saugiai- padėk sustabdyti ŽIV. Atlik 
savo vaidmenį- apsaugok tave supantį pasaulį nuo ŽIV.“- 2:16 [Mes visi galime per...]  (1:293-
1:437))   

*2013-03-14 10:27:20 Originalios citatos yra anglų kalba. Į lietuvių kalbą išvertė tyrėja.
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tOK tekstuose išskirtinai dažnai pabrėžiamos 
moterys kaip didelės rizikos grupė. tekstuose teigia-
ma, kad daugelyje visuomenių jaunos moterys pati-
ria didelę riziką užsikrėsti ŽiV dėl vyraujančių nuos-
tatų. Pavyzdžiui, dėl tokių nuostatų, kaip ankstyvos 
tėvų suplanuotos santuokos, kai moteris privalo pa-
klusti savo vyrui. Jaunas moteris tokiose santuokose 
dažniausiai ŽiV užkrečia jų sutuoktiniai. teigiama, 
jog ŽiV/AiDS yra susijusi ne tik su medicininiais 
klausimais, bet yra ir socialinė problema.

Kaip teigiama analizuojamuose tekstuose, di-
džiausią riziką užsikrėsti ŽiV jaunos moterys turi tose 
visuomenėse, kuriose egzistuoja didelė lyčių nelygy-
bė, kuriose moterys neturi lemiamo balso šeimoje, 
nes pagal egzistuojančią kultūrą privalo klausyti savo 
vyro. Moterys tokiose visuomenėse negali atsisakyti 
turėti nesaugių lytinių santykių su savo sutuoktiniu, o 
sutuoktinis gali būti jai neištikimas ir užkrėsti ŽiV.

Kalbant apie tai, kaip tOK savo tekstuose for-
muoja ŽiV/AiDS sampratą, reikėtų pastebėti, jog 
siekiama atmesti vaizdinį, jog tai tik neturtingų, ri-
zikingos elgsenos, deviantų liga. Siekiama konstruo-
ti požiūrį, jog tai liga, kaip ir kitos ligos, kuria gali 
sirgti visų socialinių sluoksnių ir profesijų atstovai. 
tokiu būdu siekiama panaikinti stigmatizaciją, pri-
statyti ligą kaip „normalią“, „standartinę“ ligą. Kad 
sustiprintų konstruojamo naujo vaizdinio poveikį, 
tOK naudoja nuomonės lyderis. tai - garsūs spor-
tininkai, kurių nuotraukos ir pasisakymai spausdi-
nami tOK tekstuose. 4 lentelėje pateikiamas tokio 
pasisakymo pavyzdys.

tOK tekste sportininkas „naudojamas“ kaip 
nuomonės lyderis, kuris padeda siekti, kad tekstas 
apie ŽiV/AiDS patrauktų kuo daugiau žmonių dė-
mesio. tOK tekstuose konstruojamas požiūris, jog 
„mes visi“ galime kažką padaryti, kad sustabdytume 
ŽiV plitimą, bet reikėtų pradėti nuo atsakingo po-
žiūrio į savo elgesį. taip norima priartinti, suasme-
ninti problemą, įtraukti į ją asmeninės atsakomybės 
lauką (kaip priešpriešą nuostatai, kad šia problema 
turėtų rūpintis tik ekspertai ir specialiosios organi-
zacijos).

3.5. pagrindinės analizuotų tok tekstų temos
Analizuojant tekstus buvo nurodomos visos vie-

no teksto šalutinės ir pagrindinės temos. Analizuo-
tuose tOK tekstuose pagrindinės temos yra sveikata 
ir olimpinės žaidynės, sportas ir lygios lyčių galimy-
bės. Analizės rezultatai pateikiami pagal kiekvieną 
identifikuotą temą.

Sveikata ir olimpinės žaidynės. tOK tekste kons-
truojamas požiūris, jog sveikata ir olimpinės žaidy-
nės yra neatsiejamos viena nuo kitos. 

Kada tOK tekste pristatoma tematika „sportas“ 
ir „2008 m. Pekino olimpinės žaidynės“, diskutuoja-
ma apie ŽiV/AiDS paplitimą Kinijoje. tekste teigia-
ma, kad Kinijoje ŽiV/AiDS paplitimas nėra didelis, 
bet bandoma konstruoti nuomonę, kad pandemija 

yra globali, ir atvykstantys svečiai iš užsienio į Kini-
joje organizuojamas Pekino olimpines žaidynes pa-
didina riziką, kad naujų ŽiV atvejų skaičius Kinijoje 
gali išaugti.

Sportas ir lygios lyčių galimybės. Diskurse prista-
tant tematiką „sportas ir lygios lyčių galimybės“ daž-
niausiai minimi teiginiai, jog sportas yra vertybė viso-
se pasaulio visuomenėse, todėl tiek vyrai, tiek moterys 
privalėtų turėti lygias galimybes dalyvauti sporte. Ly-
gių lyčių galimybių sporte problematikos svarbumą 
patvirtina faktai, kad buvo surengtos trys tarptautinės 
konferencijos, kuriose buvo kalbama apie sporto vai-
dmenį skatinant lygias lyčių galimybes, o paskutinė 
konferencija, kuri buvo surengta musulmoniškoje ša-
lyje Maroke, kuriame moterys neturi lygių galimybių 
su vyrais, buvo skirta aptarti lyčių lygias galimybes 
dalyvauti profesionaliajame sporte. 

Kai tOK tekstuose aptariamos lygios lyčių ga-
limybės ir sporto vaidmuo visuomenėse, dažniau-
siai teigiama, kad sportas gali padėti skatinti lyčių 
lygybę, mažinti socialinę atskirtį. Kada tOK teks-
tuose pristatoma tematika „sportas ir lygios lyčių 
galimybės“ kaip pagrindinė tema, tai šiuose teks-
tuose ŽiV/AiDS pristatoma kaip šalutinė tema. 
Kai tekstuose pristatoma ŽiV/AiDS kaip šalutinė 
tema, teigiama, kad lyčių nelygybė skatina ŽiV pli-
timą, nes tose visuomenėse, kuriose yra lyčių nely-
gybė, vyrauja hegemoniška kultūra ir moteris turi 
paklusti savo vyrui, taigi moterys patiria didesnę 
riziką užsikrėsti ŽiV, nes dėl vyraujančios kultūros 
jos negali atsisakyti turėti nesaugių lytinių santykių 
su savo vyru.

Kai tOK tekstuose yra pristatoma tematika 
„sportas ir lygios lyčių galimybės“, konstruojamas 
požiūris, jog tOK yra išskirtinė tarptautinė organi-
zacija, kuri yra prisiėmusi moralinį įsipareigojimą 
per sportą skatinti visame pasaulyje siekti lyčių lygy-
bės. taip pat tOK tekstuose konstruojamas požiū-
ris, jog kai bus lygios lyčių galimybės, moterys galės 
drąsiai pareikšti savo nuomonę savo vyrams, pvz., 
atsisakyti turėti nesaugius lytinius santykius, ŽiV 
plitimas sumažės visame pasaulyje.

3.6. požiūriai į ŽiV/aids prevencines 
priemones
Analizuotuose tOK tekstuose atsiskleidžia įvai-

rūs požiūriai į ŽiV/AiDS prevencines priemones. 
Vienuose tOK tekstuose yra pristatomos tokios 
ŽiV/AiDS prevencinės priemonės, kuriomis yra 
rekomenduojama spręsti ŽiV/AiDS kaip sociali-
nę problemą, o kituose siūloma ŽiV/AiDS spręs-
ti kaip medicinos problemą (ligą). Bet dažniausiai 
analizuotuose tOK  tekstuose rekomenduojama 
spręsti ŽiV/AiDS kaip socialinę problemą panau-
dojant socialines ŽiV/AiDS prevencijos priemo-
nes. Reikėtų paminėti, jog visuose analizuotuose 
tOK tekstuose pristatant požiūrius į ŽiV/AiDS 
prevencines priemones pabrėžiama, kad pati pa-
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žeidžiamiausia grupė, galinti užsikrėsti ŽiV, yra 
jaunimas, ir būtent todėl tOK ėmėsi iniciatyvos 
globaliu mastu įgyvendinti ŽiV/AiDS prevenciją 
kartu su sporto programomis. Visuose analizuoja-
muose tOK tekstuose yra nuolatos akcentuojama, 
jog garsūs sportininkai galėtų tapti nuomonės ly-
deriais, kurie padėtų teikti ŽiV/AiDS prevencijai 
skirtą informaciją jaunimui ir taip pritrauktų kuo 
daugiau visuomenės dėmesio.

Kai analizuojamuose tOK tekstuose yra pristato-
ma tOK ŽiV/AiDS prevencijos politika, diskutuo-
jama apie ŽiV/AiDS prevenciją tarptautinėje sporto 
bendruomenėje. tOK tekstuose akcentuojama, kad 
reikia vieningos ŽiV/AiDS politikos, skirtos įgyven-
dinti ŽiV/AiDS prevencijos politiką globaliu mastu, 
nes ŽiV/AiDS kelia riziką tarptautinei sporto ben-
druomenei ir nė vienas nėra apsaugotas nuo ŽiV.

tOK tekstuose konstruojamas požiūris, jog efek-
tyviausia ŽiV/AiDS politika būtų ta, kuri suteiktų 
kuo daugiau informacijos apie ŽiV/AiDS prevenci-
ją. Kai kalbama apie efektyvią ŽiV/AiDS prevenci-
jos politiką sporto bendruomenei,  nuolatos akcen-
tuojama, kad nacionalinėse valstybėse ŽiV/AiDS 
prevencijos politiką turėtų padėti parengti ir įgyven-
dinti nacionaliniai olimpiniai komitetai. Remiantis 
atlikta tOK tekstų analize, galima teigti, kad kai 
tekstuose yra pristatoma pati ŽiV/AiDS pandemi-
jos problema, yra pabrėžiamas globalumas, bet kai 
kalbama apie prevenciją kiekvienai atskirai šaliai, 
tada pabrėžiamas nacionalinių olimpinių komitetų 
(nOK) vaidmuo. 

tOK tekstuose nuolatos pabrėžiamas nOK vai-
dmuo ir teigiama, kad nOK galėtų padėti kartu su 
kitomis organizacijomis įgyvendinti savo šalyse 
efektyvią ŽiV/AiDS politiką. Pristatant tOK ŽiV/
AiDS politiką dažniausiai minimi gerosios prakti-
kos pavyzdžiai, aprašomos jau įgyvendintos tOK 
ŽiV/AiDS politikos programos įvairiose pasaulio 
šalyse, pvz., Barbadose, Brazilijoje, Malavyje, nau-
jojoje Gvinėjoje, tailande, ugandoje.

tekstuose dažnai pabrėžiamas išskirtinis tOK 
vaidmuo įgyvendinant globalią ŽiV/AiDS politiką. 
tokiu būdu konstruojama nuomonė, jog tOK nėra 
tradicinė tarptautinė organizacija, kuri sprendžia 
sveikatos ar socialines problemas. Analizuojamuo-
se tekstuose teigiama, kad tOK bendradarbiaus su 
JtO agentūromis įgyvendindama ŽiV/AiDS politi-
ką, nes yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
JtO. Kada tOK tekstų diskurse kalbama apie tOK 
ŽiV/AiDS politiką ir tai, kad tOK bendradarbiaus 
su JtO agentūromis šią politiką įgyvendindama, 
akcentuojama, kad tOK ateityje sieks pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartis su tokiomis įtakingomis 
tarptautinėmis organizacijomis kaip Pasaulio ban-
kas ir kartu su jomis įgyvendins ŽiV/AiDS preven-
cijos politiką.

Kada tOK tekstuose pristatoma tOK ŽiV/AiDS 
politika, diskutuojama apie tai, kad tOK bendra-

darbiaus su įvairiomis organizacijomis visame pa-
saulyje, pvz., su įvairiomis tarptautinėmis organiza-
cijomis, su nacionalinėmis organizacijomis ir sieks, 
kad į nacionalines sporto švietimo programas būtų 
įtrauktos tOK ŽiV/AiDS prevencijos politikos pro-
gramos. tOK tekstuose išskirtinai dažnai pabrėžia-
ma, jog įtraukus tOK ŽiV/AiDS politiką į naciona-
linių valstybių sporto ir ŽiV/AiDS politikų progra-
mas, bus galima kartu įgyvendinti Jt tūkstantmečio 
vystymosi tikslus, iš kurių šeštasis tikslas yra skirtas 
kovoti su ŽiV/AiDS pandemija.

tOK tekstų diskurse akcentuojamas glaudus JtO 
ir tOK bendradarbiavimas. Akcentuojama, kad tOK 
ir JtO veiklos principai yra labai panašūs. tOK vei-
klą reglamentuoja Olimpinė chartija, o JtO veikla 
paremta visuotine Žmogaus teisių deklaracija. 

Analizuojamuose tOK tekstuose pabrėžiama, 
jog vienas sportas negali išspręsti socialinių pro-
blemų, bet nuolatos akcentuojama, jog sportas gali 
prisidėti prie taikos ir vystymosi skatinimo visame 
pasaulyje. 

Kalbant apie tai, kaip tOK savo tekstuose pri-
stato savo ŽiV/AiDS politiką, reikėtų pastebėti, jog 
tOK siekia sukurti ypatingą nOK vaidmenį įgyven-
dinant tOK ŽiV/AiDS politiką nacionalinėse vals-
tybėse. Kada tOK tekstuose pristatomas ypatingas 
nOK vaidmuo įgyvendinant tOK ŽiV/AiDS politi-
ką, tOK tekstuose naudoja sportininkus kaip  nuo-
monių lyderius, kurie padeda siekti, kad per kartu 
su nOK organizuojamus sporto renginius teikiama 
informacija apie ŽiV/AiDS prevenciją pritrauktų 
kuo daugiau žmonių dėmesio. 

Analizuotų tOK tekstų diskurse išskirtinai pa-
brėžiama, kad tOK prašo, bet nereikalauja, kad 
nOK kviestų savo šalių garsius sportininkus daly-
vauti įgyvendinant tOK ŽiV/AiDS politiką nacio-
nalinėse šalyse. tOK tekstų diskurse galima paste-
bėti, jog dažnai tOK prašo nOK žvelgti į jaunimą 
kaip į pažeidžiamiausią grupę, galinčią užsikrėsti 
ŽiV, kai bus įgyvendinama tOK ŽiV/AiDS politi-
ka nacionalinėse šalyse.  tOK tekstų diskurse tOK 
tekstuose pateikiamos rekomendacijos įvairiems 
veikėjams, įvairioms organizacijoms, nOK, spor-
tininkams, kaip jie turėtų įgyvendinti tOK ŽiV/
AiDS politiką, nuolatos akcentuojama, jog skurdas, 
švietimo trūkumas ir lyčių nelygybė padidina rizi-
ką plisti ŽiV. tOK rekomenduoja nOK įgyvendinti 
ŽiV/AiDS politiką kartu su garsiais sportininkais, 
kurie galėtų padėti pritraukti kuo daugiau visuome-
nės dėmesio susidomėti ŽiV/AiDS problematika.

Analizuotuose tOK tekstuose atsiskleidžia 
specifinis tOK požiūris į ŽiV/AiDS prevencines 
priemones, specifinis šiai organizacijai būdingas 
problematikos apibrėžimas ir galimi jos sprendi-
mo būdai. Pirmiausia pažymėtina, jog dažniau siū-
lomos tokios ŽiV/AiDS prevencinės priemonės, 
kuriomis galima spręsti ŽiV/AiDS problemą kaip 
socialinę problemą. Kita ryški tendencija - patei-
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kiamas gana mediciniškas ŽiV/AiDS problemos 
apibrėžimas ir siūloma įgyvendinti tokias preven-
cines priemones, kuriomis būtų sustabdytas ŽiV/
AiDS plitimas kaip mirtinos ligos. 

Pristatant socialines ŽiV/AiDS prevencijos prie-
mones dažniausiai minimos tokios prevencinės 
priemonės, kaip strategijų sukūrimas, kurios padėtų 
išvengti socialinės atskirties, stigmatizacijos, diskri-
minacijos, kurią patiria ŽiV/AiDS sergantys asme-
nys visame pasaulyje. tOK tekstuose socialinių ŽiV/
AiDS prevencijos priemonių tematika dažnai siejama 
su tolerancijos/nediskriminacijos, įgalinimo, lyčių ly-
gybės temomis. tekstuose nuolatos įžvelgiamos sąsa-
jos tarp socialinių ŽiV/AiDS prevencijos priemonių 
apibrėžimo ir sporto kaip normatyvinės veiklos, kuri 
gali padėti išspręsti daugumą socialinių problemų, 
susijusių su ŽiV/AiDS plitimu. 

tOK tekstuose konstruojamas požiūris, jog ŽiV/
AiDS yra labiau socialinė problema nei medicinos 
liga, nes ŽiV/AiDS pagrindinė plitimo priežastis yra 
rizikinga elgsena, todėl „mums visiems“ reikėtų pra-
dėti nuo atsakingo požiūrio į savo elgesį. todėl, kai 
analizuojamuose tOK tekstuose yra kalbama apie 
ŽiV/AiDS prevencijos priemones, konstruojama 
nuomonė, jog geriausia prevencija nuo ŽiV/AiDS  - 
mūsų visų atsakingas požiūris į savo elgesį.

išVados 

Buvo atlikta diskursyvaus socialinės realybės 1. 
konstravimo teorinė analizė. Remiantis analizės re-
zultatais, galima teigti, kad požiūrio konstravimas 
priklauso nuo kultūros charakteristikų, dominuo-
jančių vertybių. Socialinis kontekstas selektyviai 
apriboja ir įgalina žmonių mąstymą. Kasdienis gy-
venimas yra tikrovė, kurią žmonės interpretuoja. 
Kasdieniame gyvenime žinojimas yra paskirstytas 
socialiniu požiūriu. Žinojimas ir požiūriai yra soci-
aliai sukonstruoti. 

Buvo atlikta ŽiV/AiDS problematikos moks-2. 
linės teorinės diskusijos analizė. Analizė atskleidė, 
jog ŽiV/AiDS problematika gali būti tyrinėjama 
įvairiai: ŽiV/AiDS problemą galima analizuoti ir 
kaip socialinę problemą, ir kaip medicinos ligą.

Remiantis atlikta moksline teorine analize, 3. 
buvo suformuotas ŽiV/AiDS diskurso tOK teks-
tuose tyrimo dizainas. Buvo pasirinkta atlikti koky-
binę turinio analizę su kritiškosios diskurso analizės 
(KDA) principais: KDA yra skirta analizuoti, kaip 
diskursuose atspindimos socialinės problemos; kal-
ba gali būti naudojama selektyviai, todėl reikia ana-
lizuoti skirtingus tekstus; diskurso analizė yra inter-
pretacinė.

Reikšmingiausi politinio konteksto elemen-4. 
tai, veikiantys ŽiV/AiDS diskurso turinį, yra tOK 
ir unAiDS politiniai susitarimai bei specifinė tOK 
politika ŽiV/AiDS atžvilgiu. Diskursą inspiravo 
2004 m. ispanijoje tOK, Raudonojo kryžiaus fede-

racijos ir Raudonojo pusmėnulio draugijų pasira-
šytas memorandumas, kuriame teigiama, kad ŽiV/
AiDS prevencijos politiką padės įgyvendinti tOK.  
Analizuojamo diskurso turinį labiausiai apibrėžia 
tOK ir unAiDS 2010 m. išleistas leidinys „Kartu 
ŽIV/AIDS prevencijai -  priemonių rinkinys sporto 
bendruomenei“ (anglų k. iOC, unAiDS (2010) To-
gether for HIV and AIDS prevention - a toolkit for the 
sports community). 

Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, ga-5. 
lima teigti, jog pagrindiniai analizuojamo diskurso 
veikėjai yra garsūs sportininkai. tOK remiasi gar-
siais sportininkais kaip nuomonės lyderiais. tai su-
planuota tOK komunikavimo strategija, kuri leidžia 
pateiktą informaciją padaryti paveikesnę.

tekstų turinio analizė atskleidė, kad daž-6. 
niausiai analizuotuose tOK tekstuose ŽiV/AiDS 
problematikos lokalizacija yra globali. išskirtinai 
dažnai pabrėžiama, kad iniciatyvas, skirtas kovoti su 
globalia ŽiV/AiDS pandemija, reikėtų įgyvendinti 
vietiniu lygiu. 

ŽiV/AiDS analizuotuose tOK tekstuose daž-7. 
niausiai pristatoma kaip socialinė problema, kurią 
siūloma spręsti naudojant socialines priemones. 
tarp tokių priemonių vardijamos: lyčių lygybės už-
tikrinimas, sportinės veiklos skatinimas, užsikrėtu-
siųjų/sergančiųjų stigmatizacijos ir diskriminacijos 
prevencija. 

Analizuotuose tOK tekstuose konstruoja-8. 
ma nuomonė, jog jaunimas yra didžiausios rizikos 
grupė, galinti užsikrėsti ŽiV. todėl analizuojamame 
diskurse jaunimas įvardijamas kaip svarbiausia tiks-
linė auditorija. 

Pagrindinės analizuotų tekstų temos yra: 9. 
„Sveikata ir olimpinės žaidynės“ ir „Sportas ir lygios 
lyčių galimybės.“ tokiu būdu diskursyviai AiDS/
ŽiV tematika susiejama su sporto ir lygių galimybių 
tematikomis.

Remiantis atlikta analize, galima teigti, kad ir 10. 
Lietuvoje būtų galima pritaikyti tOK gerąją prakti-
ką kovojant su ŽiV/AiDS keliama rizika jaunimui, 
kaip pažeidžiamiausiai grupei. Sportas galėtų padėti 
išspręsti tokias socialines problemas, kaip patyčios, 
jaunimo nusiklastamumas, narkotikų ir alkoholio 
vartojimas, neatsakingi lytiniai santykiai. Per sporto 
socializaciją perduodamas vertybes galima išugdyti 
socialiai atsakingą asmenybę.
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hiV/aids discourse content analysis: a case oF international olympic committee

agne Vedegyte

summary
The main purpose of this article is to analyse the content and context of discursively constructed attitudes towards 

HiV/AiDS in the texts of the international Olympic Committee
(iOC). The research strategy is qualitative content analysis. Research followed several principles of critical discour-

se analysis (CDA).
The theoretical principles rely upon paradigm of social constructionism. Sociology of knowledge argues that social 

reality (and attitudes) is socially constructed. it also shows that social reality constructs are socio-culturally determi-
ned.

texts were sampled out of the list of texts on HiV/AiDS in iOC website (in December, 2012). Purposive criteria 
sampling was conducted. Sampling criteria: keywords “HiV” and “HiV/AiDS” were entered into iOC website search 
field. Then the most intense and informative texts were sampled out. These texts were taken because they represent the 
position of iOC in the global fight against HiV/AiDS. Empirical basis: eight texts sampled out of 48 texts.

Empirical analysis revealed that the main actors of discourse are famous politicians and athletes. The content 
analysis of texts of iOC revealed that iOC uses famous athletes as opinion leaders in the texts. iOC seeks to draw at-
tention to HiV/AiDS prevention initiatives and sports activities around the world. iOC declares that young people are 
particularly vulnerable to HiV. iOC constructs an attitude that HiV is a global risk, a risk that can affect regardless of 
a social status. HiV/AiDS is presented more as a social rather than as a medical problem. iOC recommends using the 
power of sport to implement the global iniciatives of HiV/AiDS prevention in community level. iOC appeals to inter-
national sport community to use power of sport and to stand in the global fight against global HiV/AiDS pandemic.

key words: HiV/AiDS, iOC, prevention, sport, youth. 
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ĮVadas

Remiantis K. Datta, C. Mciiwaine, Y. Evans, J. 
Herbert, J. May, J. Wills (2006), galima teigti, kad 
Londone iš visų dirbančiųjų mažai apmokamus dar-
bus 46 proc. yra imigrantai, atvykę iš tokių regionų, 
kaip Afrika, Lotynų Amerika, Rytų Europa, Pietryčių 
Azija.1  tyrinėtojai K. Datta, C. Mciiwaine, Y. Evans, 
J. Herbert, J. May, J. Wills teigia, kad dirbti į Lon-
doną atvyksta imigrantai iš neturtingų šalių. Viena 
tokių šalių, iš kurios atvykstama dirbti į Londoną, 
yra Lietuva. Būtent todėl ir buvo pasirinkta atlikti 
mokslinės literatūros analizę apie imigrantų gyveni-
mą ir darbą Londono darbo rinkoje.

 K. Datta, C. Mciiwaine, Y. Evans, J. Herbert, J. 
May, J. Wills (2006) teigimu,  Londone yra plačiai 
paplitęs skurdas tarp darbininkų imigrantų.2 Vadi-
nasi, remiantis šiais tyrėjais, galima suprasti, kad 
imigrantai iš neturtingų šalių dirbdami Londone 
ekonominės padėties nepagerina.

ir W. Somerville, D. Sriskandarajah, M. Latorre 
(2009) teigia, kad XXi a. į Jungtinę Karalystę (JK) 
atvyksta vis daugiau imigrantų. Didžiausia JK užsie-
niečių grupė yra lenkai. 3

todėl šiame tyrime bus atlikta antrinė pasirinktų 
tyrimų ataskaitų, kuriose pateikiami tyrimų rezul-
tatai apie imigrantų gyvenimą JK, jų galimybes įsi-
darbinti, duomenų analizė. Viename iš tyrimų ana-
lizuojama lenkų imigrantų galimybės gauti darbą 
Londone.
1 K. Datta, C. Mciiwaine, Y. Evans, J. Herbert, J. May, J. Wills 
(2006). Work and survival strategies among low paid migrants 
in London. Queen Mary university of London.  Žiūrėta 2012-
11-15 adresu: http://www.geog.qmw.ac.uk/globalcities/reports/
docs/working_paper_3.pdf
2 ten pat.
3 Migration information Source. W. Somerville, D. Sriskandara-
jah, M. Latorre (2009). Country Profiles. united Kingdom: 
A Reluctant Country to immigration.  Žiūrėta 2012-11-15 
adresu: http://www.migrationinformation.org/feature/display.
cfm?iD=736

Šio straipsnio tikslas yra pateikti mokslinės litera-
tūros apie socialinę nelygybę ir stratifikaciją. Straips-
nyje pristatomo tyrimo tema yra socialinė nelygybė 
ir stratifikacija darbo rinkoje. Analizuojama socia-
linė stratifikacija ir nelygybė Londono darbo rinkoje, 
kai darbininkams imigrantams už tą patį darbą yra 
mokamas skirtingas atlyginimas. Atlikta antrinė ko-
kybinių ir kiekybinių duomenų analizė. tiriamos 
dviejų tyrimų ataskaitos. Duomenys buvo renkami 
dokumentų peržiūros metodu, analizuojant taikyta 
kokybinė turinio analizė, naudojamos sukonstruo-
tos siužetinės linijos. Siužetinės linijos sukonstruo-
tos remiantis sociologijos teorijomis ir atliktu pilo-
tiniu tyrimu, kurio metu buvo tikslingai pasirinktos 
dviejų tyrimų ataskaitos kaip tyrimo objektas.

Pirmiausia bus atlikta antrinė kokybinių ir kie-•◆
kybinių duomenų analizė Darren Thiel (2010) tyri-
mo, kurio rezultatus jis pristatė moksliniame straips-
nyje apie kontaktus ir kontraktus, apie ekonominį 
įsitvirtinimą ir etninę stratifikaciją Londono statybų 
rinkoje.4 

Po to bus atlikta antrinė kokybinių ir kiekybinių •◆
duomenų analizė M. P. Garapich 2006 m. pristatytos 
tyrimo ataskaitos, kurioje teigiama, kad buvo siekia-
ma ištirti, kaip etniškumas yra susijęs siekiant soci-
alinio statuso ir padėties Londono socialinių klasių 
hierarchijoje. Buvo apklausti imigrantai iš Lenkijos, 
gyvenantys Londone, ir grįžę į Lenkiją iš Londono.5

Šio tyrimo tikslas yra ištirti kelis atvejus, kai 
Londono darbo rinkoje už tą patį darbą mokamas 
4 D. Thiel (2010). Contacts and Contracts: Economic embedde-
dness and ethnic stratification in London’s construction mar-
ket. Ethnograpgy 11 (3) 443-471. Sagepub.co.uk/journalsPer-
missions.nav DOi: 10.1177/1466138110370496. Downloaded 
from eth.sagepub.com at Kaunas university of technology on 
September 13, 2012. 
5 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehampton 
university (2006). London’s Polish Borders Class and Ethni-
city among Global City Migrants. Žiūrėta 2012-11-02 adresu:  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/LOnDOn-Polish-Bor-
ders-interim-report.pdf
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anotacija. Londone iš visų mažai apmokamus darbus dirbančiųjų 46 proc. yra imigrantai, atvykę iš tokių regi-
onų, kaip Afrika, Lotynų Amerika, Rytų Europa, Pietryčių Azija. Daugiausia į Londoną atvyksta dirbti imigrantų iš 
neturtingų šalių. Straipsnyje yra pristatomi atliktos antrinės pasirinktų tyrimų ataskaitų duomenų analizės rezultatai. 
tyrimo tikslas yra ištirti kelis atvejus, kai Londono darbo rinkoje už tą patį darbą yra mokamas skirtingas atlyginimas. 
Analizė atskleidė, kad, remiantis tirtais atvejais, tie imigrantai, kurie turi daug silpnų ryšių, gauna didesnį atlyginimą. 
Londono atvejis buvo pasirinktas todėl, kad daugiausia imigrantų iš Lietuvos gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje.
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skirtingas atlyginimas. Šio tyrimo objektas - dviejų 
tyrimų ataskaitose pateikiami duomenys apie Lon-
dono darbo rinkoje egzistuojančią socialinę nely-
gybę ir stratifikaciją tarp imigrantų darbininkų, kai 
jiems yra mokamas skirtingas atlyginimas už tą patį 
darbą. tyrimo problema: kaip pasireiškia ir kaip 
aprašoma pasirinktų tyrimų ataskaitose Londono 
darbo rinkoje egzistuojanti socialinė nelygybė ir 
stratifikacija tarp imigrantų darbininkų, kai jiems 
yra mokamas skirtingas atlyginimas už tą patį dar-
bą? (išvados bus rašomos tik tiriamų dviejų tyrimų 
ataskaitų ištirtai imčiai.)

tyrimo mokslinę problemą galėtų atskleisti tokie 
klausimai: Kaip pasireiškia, kokia yra socialinė nely-
gybė ir stratifikacija Londono darbo rinkoje mokant 
atlyginimus darbininkams imigrantams už tą patį 
darbą, remiantis pasirinktų tyrimo ataskaitų duome-
nų analize jose ištirta imtimi? Kaip socialinę nelygy-
bę ir stratifikaciją Londono darbo rinkoje mokant 
atlyginimus už darbą darbininkams imigrantams 
paveikia etniškumas, religija, profesija?

tyrimo dalykas yra socialinės nelygybės ir stra-
tifikacijos Londono darbo rinkoje tarp imigrantų 
darbininkų gaunant atlyginimą už tą patį darbą pa-
sirinktų tyrimų ataskaitose turinys ir raiška. tyrimo 
uždaviniai: 

Pateikti sociologijos teorijų požiūrius į socialinę •◆
stratifikaciją ir nelygybę darbo rinkose: Londono atvejis.

Atlikti antrinę kokybinių ir kiekybinių duo-•◆
menų analizę Darren Thiel (2010) tyrimo, kurio 
rezultatus jis pristatė moksliniame straipsnyje apie 
kontaktus ir kontraktus, ekonominį įsitvirtinimą ir 
etninę stratifikaciją Londono statybų rinkoje.6 

Po to atlikti antrinę kokybinių ir kiekybinių •◆
duomenų analizę M. P. Garapich 2006 m. pristatytos 
tyrimo ataskaitos, kurioje teigiama, kad tyrimu buvo 
siekiama ištirti, kaip etniškumas yra susijęs siekiant 
socialinio statuso ir padėties Londono socialinių 
klasių hierarchijoje. Buvo apklausiami imigrantai iš 
Lenkijos, gyvenantys Londone, ir grįžę į Lenkiją iš 
Londono.7

kitŲ autoriŲ darBai 1. 
apie socialinĘ nelyGyBĘ ir 
stratiFikaciJĄ londono darBo 
rinkoJe

 Franca J. van Hooren (2012) savo straipsnyje 
palygino migrantų, dirbančių sveikatos priežiūros 
6 D. Thiel (2010). Contacts and Contracts: Economic embedde-
dness and ethnic stratification in London’s construction mar-
ket. Ethnograpgy 11 (3) 443-471. Sagepub.co.uk/journalsPer-
missions.nav DOi: 10.1177/1466138110370496. Downloaded 
from eth.sagepub.com at Kaunas university of technology on 
September 13, 2012. 
7 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehampton 
university (2006). London’s Polish Borders Class and Ethni-
city among Global City Migrants. Žiūrėta 2012-11-06 adresu:  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/LOnDOn-Polish-Bor-
ders-interim-report.pdf

srityje, padėtį italijoje, Anglijoje ir nyderlanduose 
ir pristatė tyrimo rezultatus.8 Franca J. van Hooren 
(2012) atskleidžia, kad visoje Europoje sparčiai dau-
gėja migrantų, kurie prižiūri senus žmones. Senų 
žmonių populiacija Europoje auga. Kodėl šeimos ir 
agentūros samdo imigrantus? todėl, kad jie dirba pi-
giau ir ilgiau.9 

J. Wills, J. May, K. Datta, Y. Evans, J. Herbert, C. 
McLLwaine (2009) pastebi, kad nuolat vyksta deba-
tai apie imigraciją ir jos vaidmenį šiuolaikinėje eko-
nomikoje. Straipsnyje jie pristato originalią analizę 
duomenų, gautų iš apklausos apie darbo jėgą ir atve-
jų studijų apie Londono valymo paslaugų sektorių ir 
jame dirbančius imigrantus. J. Wills, J. May, K. Dat-
ta, Y. Evans, J. Herbert, C. McLLwaine (2009) įrodo, 
kad Londone visada dirbo daug imigrantų iš įvairių 
šalių. Per dvidešimt metų imigrantų skaičius Londo-
ne išaugo. 1986 m. 18 proc. visų Londono gyventojų 
sudarė imigrantai, o 2006 m. imigrantai sudarė 31 
proc. visų Londono gyventojų.10 J. Wills, J. May, K. 
Datta, Y. Evans, J. Herbert, C. McLLwaine (2009) pa-
teikia pagrindinių šalių, iš kurių atvykę imigrantai 
dirba valymo paslaugų sektoriuje, sąrašą: tai  Lietu-
va, nigerija, Angola, Gana, Bangladešas.11 Remiantis 
K. Datta, Y. Evans, J. Herbert, C. McLLwaine (2009), 
galima teigti, kad imigrantai iš Lietuvos dirba kar-
tu su trečiojo pasaulio šalių imigrantais tuos pačius 
ir vienodai apmokamus darbus. Dažnai Lietuvos 
politikai viešai kalba apie gerą Lietuvos ekonominę 
padėtį ir lygina Lietuvą su turtingomis Vakarų vals-
tybėmis, bet, ar normalu, kad ES valstybės piliečiai 
dirba sunkiausius darbus už mažiausią atlyginimą 
Londone kartu su imigrantais iš trečiojo pasaulio ša-
lių? Kad ES valstybės piliečiai dirba nekvalifikuotus 
darbus kartu su neturtingiausių pasaulio šalių pilie-
čiais, kurių dauguma yra karo pabėgėliai? Juk Lietu-
voje karas nevyksta, o žmonės iš jos bėga kaip nuo 
karo, nors karo pabėgėlio statuso negauna? Kodėl 
niekas viešojoje erdvėje iš politikų nepripažįsta, kad 
dažnai Lietuva gali būti lyginama su trečiojo pasau-
lio šalimis?

B. Anderson (2010) teigia, kad JK Vyriausybė 
vykdoma migracijos kontrolės politika siekia iš-
saugoti darbo vietas savo piliečiams ir apsaugoti 

8 Franca J. van Hooren (2012). Journal of European Soci-
al Policy. Varieties of migrant care work: comparing pat-
terns of migrant labour in social care. 2012 22:133. DOi: 
10.1177/0958928711433654. Downloaded from esp.sagepub.
com at Kaunas university of technology on november 22, 
2012. http://esp.sagepub.com/content/22/2/133
9 ten pat.
10 J. Wills, J. May, K. Datta, Y. Evans, J. Herbert, C. McLL-
waine (2009). European urban and Regional Studies 
2009 16:257. London’s Migrant Division of Labour. DOi: 
101177/0969776409104692. http://eur.sagepub.com/
content/16/3/257. Downloaded from eur.sage.pub at Kaunas 
university of technology on December 22, 2012.
11 ten pat.
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imigrantus nuo išnaudojimo.12 B. Anderson (2010) 
atskleidžia, kad migrantai dažniausiai dirba tokiuo-
se sektoriuose, kaip viešbučių, statybų, sekso, žemės 
ūkio, privačių namų ūkių.13  teigiama, kad migrantai 
su šiais sektoriais susiję todėl, kad gerai nemoka an-
glų kalbos, neturi tinkamų įgūdžių, kad galėtų gauti 
geresnį darbą, arba patiria diskriminaciją.14

Socialinė nelygybė Londono darbo rinkoje, 
kai darbininkams imigrantams už tą patį darbą 
yra mokamas skirtingas atlyginimas, kiekvienam 
imigrantui gali pasireikšti labai įvairiai. R. Collins 
(1975:107:114:124) socialinę nelygybę darbo rinko-
je palygina su scena ir jos užkulisiais ir teigia, kad 
kiekvienoje visuomenėje yra dominuojanti klasė ir 
jos kultūra, kuriai paklūsta visi kiti visuomenės in-
dividai.15 

2.  socialinės nelyGyBės raiška 
darBo rinkoJe VartoJimo ir 
socialinio kapitalo teoriJŲ 
perspektyVoJe:  londono atVeJis 

Douglas E. Allen ir Paul F. Anderson (1994) savo 
straipsnyje pristato P. Bourdieu  (1984) vartojimo 
ir socialinės stratifikacijos teoriją.16 Jie teigia, kad P. 
Bourdieu (1984) atmeta teiginį, jog vartotojų pirme-
nybė priklauso nuo individualaus žmogaus intelekto 
ir individo pasirinkimų; pasirinkimas tampa „socia-
liniu ginklu“, kuris yra apibrėžiamas „nuo viršaus iki 
apačios“. Pagrindiniai kultūrinio ekonominio kapi-
talo faktoriai yra: 

kultūrinės žinios, patirtys, įgūdžiai, gebėjimai;1. 
bendravimo būdai, kalba, žodynas;2. 
mąstymo būdai.3. 

Pavyzdžiui, į Londoną atvyksta dirbti imigrantas 
iš Rytų Europos ir imigrantas iš Azijos. Rytų euro-
pietis yra individualistas, jo socializacija ir vertybės 
yra būdingos pokomunistinėms šalims; korupcija, 
nelygybė jam yra normalus socialinės realybės reiš-
kinys, kurio jis net nebandys pakeisti. imigrantas iš 
Azijos yra užaugęs su Azijos kultūra, jam svarbiausia 
už viską yra jo šeima ir atsakomybė savo bendruo-
menei, todėl jis reikalaus, kad Londone aplinkiniai 
jį gerbtų.

Douglas E. Allen ir Paul F. Anderson (1994) 
teigia, kad kultūrinio kapitalo socializacija vyksta 
12 B. Anderson (2010). Work, Employment & Society.2010 
24:300. Migration, immigration controls and the fashioning of 
precariuos workers. DOi: 10.1177/0950017010362141. http://
wes.sagepub.com/content/24/2/300. Downloaded from wes.sa-
gepub.com at Kaunas university of technology on november 
22, 2012.
13 ten pat.
14 ten pat.
15 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). R.Collins 
(1975:107:114:117:124). A Conflict Theory of Stratification.
16 Douglas E. Allen, Paul F.Andersen (1994). Consumption and 
Social Stratification Bourdiuo Distinction. Advances and Consu-
mer Research Volume 21: Association for Consumer Research, 
Pages: 70-74. Žiūrėta 2012-10-13 adresu: http://www.acrwebsi-
te.org/search/view-conference-proceedings.aspx?id=7565

kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje klasėje, vyksta in-
dividų kova dėl įvairių kapitalo formų paskirstymo. 
imigrantai darbininkai į Londoną kartu su savimi at-
siveža ir savo vertybes, požiūrius, kuriuos įgijo savo 
šeimose ir visuomenėse, todėl ir jų požiūris į darbą ir 
atlygį skiriasi. tie, kurie turi daugiau kultūrinio ka-
pitalo ir savigarbos, išsireikalauja didesnį atlyginimą 
ir daugiau teisių.17

Douglas E. Allen ir Paul F. Anderson (1994) tei-
gia, kad P. Bourdieu (1984) vartojimą mato kaip kovą 
dėl teisėtos populiarios kultūros. Kiekvienoje visuo-
menėje norint dominuoti socialiai ir ekonomiškai 
reikia pasiekti vartojimo kultūros hierarchiją ir do-
minuojančią kultūrą. Pavyzdžiui, mokykla, švieti-
mas yra vienos iš įtakingiausių institucijų, kurios 
leidžia dominuoti kiekvieną dieną, tai dominuojan-
čios kultūros hegemonija. Douglas E. Allen ir Paul 
F. Anderson (1994) teigia, kad P. Bourdieu  (1984), 
kalbėdamas apie vartojimą ir švietimą, įtikina, kad 
švietimo institucijų sėkmė  įgyvendinti gerąsias kul-
tūrines praktikas priklauso nuo statuso ir jiems pri-
skiriamų atributų, kvalifikacijų, socialinių pozicijų, 
kai „kopėčios“ suteikia galimybę siekti pozicijos ir 
statuso.18 

Douglas E. Allen ir Paul F. Anderson (1994) tei-
gia, kad, pagal P. Bourdieu (1984), norint pasiekti vi-
suotinį prieinamumą prie kultūrinio kapitalo, reikia 
laisvos ekonomikos ir savo laisvo laiko investavimo į 
kultūrinio kapitalo kūrimą.19 Pavyzdžiui, imigrantai 
iš Lenkijos, Lietuvos, kurie nemoka anglų kalbos ir 
neturi aukštos kvalifikacijos, turėtų gerai pamąstyti, 
ar verta nuolatinį darbą, jeigu jį turi, gimtojoje šalyje 
iškeisti į sunkų nekvalifikuotą darbą Londone. nes 
gali atsitikti taip, kad skatinami vartojimo kultūros 
užsidirbti kuo daugiau pinigų savo poreikiams, jie 
atsidurs dar didesniame skurde. Gal geriau gyventi 
kukliau, bet kurti kultūrinį kapitalą dirbant kvalifi-
kuotą darbą savo gimtojoje šalyje? Pavyzdžiui, rusų 
kalbos mokytojai, nemokančiai anglų kalbos, bet 
norinčiai uždirbti daugiau ir galvojančiai apie išvy-
kimą padirbėti į Londoną, gal vis dėlto geriau likti 
savo šalyje ir dirbti mokykloje kvalifikuotą darbą nei 
nekvalifikuotą Londone? Žinome, kad Rytų Europo-
je pakilti iš žemesniosios socialinės klasės į aukštes-
niąją yra sunku, nes čia vidurinė klasė dar tik kuria-
si, tačiau tai  galima  pasiekti  praturtėjus. tokiose 
šalyse, kaip Lietuva, Lenkija, yra dvi pagrindinės 
visuomenės klasės: labai turtingi ir labai neturtingi. 
Galima teigti, kad skurdas yra paveldimas ir imigra-
cijos teikiamas galimybes žmonės sieja su galimybe 
praturtėti. Jei vaikas gimsta ir užauga neturtingų 
darbininkų šeimoje mažame miestelyje daugiabuty-
17 Douglas E. Allen, Paul F. Andersen (1994). Consumption and 
Social Stratification Bourdiuos Distinction. Advances and Con-
sumer Research Volume 21: Association for Consumer Rese-
arch, Pages: 70-74. Žiūrėta 2012-10-13 adresu: http://www.acr-
website.org/search/view-conference-proceedings.aspx?id=7565
18 Douglas E. Allen, Paul F. Andersen (1994).
19 ten pat.
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je, kur reikia mokėti didelius mokesčius ir yra ma-
žai galimybių įgyti aukštąjį išsilavinimą didmiestyje,  
jam tėra tik du pasirinkimai: arba gyventi pas tėvus 
skurde, arba bandyti naujas galimybes išvykstant iš 
šalies.

Remiantis David B. Grusky (2000), vienas iš 
kraštutinių paveldimo statuso pavyzdžių galėtų būti 
indijos kastų sistema. Statusas indijos statusų hie-
rarchijoje priklauso nuo turto, etninės kilmės, priei-
namumo prie prekių ir paslaugų. Paveldimų statusų 
sistemoje yra griežta profesijų segregacija.20 David 
B. Grusky (2000) teigimu, galima manyti, kad bū-
tent todėl indijoje yra labai didelė socialinė nelygybė 
tarp turtingų ir neturtingų šalies gyventojų. indijoje 
aukštasis mokslas yra mokamas ir neturtingi indi-
jos piliečiai už savo vaikų studijas nepajėgūs mokėti, 
todėl tie, kurie gimsta skurde, gyvena jame visą gy-
venimą.

nan Lin (1999:450) teigia, kad statuso siekimas 
gali būti suprastas kaip procesas, kuris mobilizuoja 
individus investuoti išteklius, kad pasiektų tam tikrą 
socioekonominį statusą.21 nan Lin (1999:450) įsiti-
kinimu, siekiant statuso yra reikalingi dviejų tipų iš-
tekliai: asmeniniai ir socialiniai. nan Lin (1999:450) 
remiasi Granovetter (1995) ir tikina, kad silpni ryšiai 
padeda gauti geresnį darbą. Žvalgomasis tyrimas at-
skleidė, kad Londono statybų rinkos nekontroliuoja 
oficialiosios valstybės institucijos, todėl Londono 
statybų rinkos veikla remiasi silpnais ryšiais. Lon-
done yra svarbu turėti daug pažįstamų, tada ir alga 
už tą patį darbą bus mokama skirtingiems darbinin-
kams skirtinga. tas, kuris turės daugiau pažįstamų, 
uždirbs daugiau.

Z. Bauman‘o (2010) nuomone, Didžiojoje Brita-
nijoje vidaus reikalų ministras Charles‘as Clarke‘as 
buvo paskelbęs naują, „balais paremtą“ imigracijos 
sistemą, kuria buvo siekiama pritraukti gabiausius ir 
geriausius specialistus į JK, bet spauda apie tai nera-
šė.22 Z. Bauman‘o (2010) teigimu, tokie ministro pa-
reiškimai apie žmones leidžia galvoti apie juos „kaip 
apie prekes lentynose“.23 Remiantis Z. Bauman‘u 
(2010), galima teigti, kad Didžiosios Britanijos Vy-
riausybės nariai oficialiais pareiškimais bando at-
kreipti dėmesį, kad Didžiajai Britanijai reikia tik 
aukštos kvalifikacijos specialistų, o nekvalifikuotų 
darbininkų nereikia. Didžiosios Britanijos darbo 
rinka yra perpildyta nekvalifikuotų darbininkų, ku-
rie tampa panašūs į „prekes parduotuvių lentynose“, 
todėl ir mokama alga jiems už tą patį darbą skiriasi. 

Pasak Z. Bauman‘o (2010), buvęs Prancūzijos pre-
zidentas nicolas Sarkozy (2006) per rinkimus teigė, 
20 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). David B. 
Grusky (2000). The Past, Present and Future of Social inequ-
ality. 
21 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). nAn Lin 
(1999). Social networks and Status Attainment. 
22 Bauman, Z. (2010) Vartojamas gyvenimas. Vilnius: Apostro-
fa.
23 ten pat.

kad selektyvią imigraciją vykdo beveik visos demo-
kratinės valstybės.24 Remiantis Z. Bauman‘u (2010), 
galima manyti, kad ir Prancūzijoje yra taip pat, kaip 
JK: Prancūzijos politikai viešojoje erdvėje kalba, 
kad nekvalifikuotų darbininkų Prancūzijai nereikia. 
Z. Bauman‘o (2010) nuomone, būsimieji imigran-
tai pateikia kruopščiai surinktus už jų gerai atliktą 
darbą gautus balus ir  pateikia tai kaip įrodymą, kad 
jų paslaugos tvarkingos ir jų prašymai priimti į dar-
bą turi būti svarstomi.25 nekvalifikuoti darbininkai 
tapti konkurencingi gali tik sumažindami kainą už 
savo siūlomą darbą. Žvalgomasis tyrimas atskleidė, 
kad imigrantai iš Lenkijos taip ir daro. Z. Bauman‘as 
(2010) teigia, kad būsimieji imigrantai yra tuo pat 
metu ir produktų reklamuotojai, ir produktai, ir 
pardavimo objektai, ir reklamos agentai. Būsimieji 
imigrantai gyvena vartojimo visuomenėje ir užsiima 
rinkodara. tokioje visuomenėje nuolat vyksta darbo 
jėgos „suprekinimas“.26 Z. Bauman‘as (2010) pateikia 
Silicio slėnio pavyzdį, kur vadovai darbuotojų ieško 
tokių, kurie nebūtų su niekuo susaistyti, neturėtų 
vaikų ir būtų nesusituokę, būtų lankstūs dirbti viso-
kius darbus, norėtų dažnai juos keisti.27

3. tyrimo diZainas

Sociologinių teorijų požiūrių į socialinę stratifi-
kaciją ir nelygybę darbo rinkoje apžvalga atskleidė, 
kad, remiantis R. Collins (1975), visose visuomenėse 
egzistuoja socialinė nelygybė, dominuojanti kultūra 
ir klasė, kuriai kiti visuomenės individai turi paklus-
ti.28 Remiantis S. Burt (1997), galima teigti, kad vieni 
gauna didesnį atlyginimą, o kiti mažesnį už tą patį 
darbą. Socialinė nelygybė gaunant skirtingą atlygini-
mą už tą patį darbą atsiranda dėl socialinio kapitalo 
nebuvimo.29 Remiantis nan Lin (1999), galima teig-
ti, kad individai mobilizuoja savo išteklius ir siekia 
geresnio socioekonominio statuso.30 nan Lin (1999) 
remiasi Granovetter (1995) ir teigia, kad silpni ryšiai 
padeda gauti geresnį darbą.31 Z. Bauman‘o teigimu, 
Didžiosios Britanijos Vyriausybė bandė vykdyti se-
lektyvios imigracijos politiką, kad į JK atvyktų tik 
aukščiausią kvalifikaciją turintys imigrantai. Darbo 
rinka tapo panaši į prekių rinką, o darbininkai, gy-
vendami vartojimo visuomenėje, tapo tuo pat metu 
ir prekėmis, ir jų reklamos agentais.32

toliau bus atlikta antrinė kokybinių ir kieky-
24 Bauman, Z. Vartojamas gyvenimas. Vilnius: Apostrofa, 2010.
25 ten pat.
26 ten pat.
27 ten pat.
28 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). R. Collins 
(1975:107:114:117:124). A Conflict Theory of Stratification.
29 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). Ronald S. 
Burt (1997:454). Structural Holes.
30 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). nAn Lin 
(1999). Social networks and Status Attainment.
31 ten pat.
32 Bauman,  Z. (2010) Vartojamas gyvenimas. Vilnius: Apos-
trofa.



SOCiALinė nELYGYBė iR StRAtiFiKACiJA LOnDOnO DARBO RinKOJE: PASiRinKtŲ AtVEJŲ AnALiZė

71HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

binių duomenų analizė. Prieš analizę buvo atliktas 
žvalgomasis tyrimas, ir atrinkti du tyrimai, kurių 
duomenys bus tiriami. Duomenys bus tiriami re-
miantis sukonstruotomis siužetinėmis linijomis. ty-
rimo imtis yra tikslinė; buvo tiksliai atrinktos dviejų 
tyrimų ataskaitos, kurios geriausiai turėtų atskleisti, 
kokia nelygybė egzistuoja Londono darbo rinkoje 
tarp darbininkų imigrantų, kai jiems yra mokamas 
skirtingas atlyginimas už tą patį darbą.

Bus tiriamos dviejų tyrimų ataskaitos. Duome-
nys bus renkami dokumentų peržiūros metodu. 
Duomenys analizuojami remiantis kokybine turinio 
analize, bus naudojamos sukonstruotos siužetinės 
linijos. Siužetinės linijos sukonstruotos remiantis 
sociologijos teorijomis ir atliktu pilotiniu tyrimu, 
kurio metu buvo tikslingai atrinktos dviejų tyrimų 
ataskaitos kaip tyrimo objektas. tyrimo metu iš pa-
sirinktų antrinių duomenų bus išsirinktos citatos, 
mintys, kuriose imigrantai, gyvenantys Londone, 
pasakoja apie savo socialinę realybę. Bus atrinkti 
kiekybiniai duomenys, pavyzdžiui, atliktų anketinių 
apklausų rezultatai.

Pirmiausia bus atlikta antrinė kokybinių ir kie-•◆
kybinių duomenų analizė Darren Thiel (2010) tyri-
mo, kurio rezultatus jis pristatė moksliniame straips-
nyje apie kontaktus ir kontraktus, apie ekonominį 
įsitvirtinimą ir etninę stratifikaciją Londono statybų 
rinkoje.33 

Po to bus atlikta antrinė kokybinių ir kiekybi-•◆
nių duomenų analizė M. P. Garapich 2006 m. pri-
statytos tyrimo ataskaitos, kurioje M. P. Garapich  
(2006) teigia, kad tyrimu buvo siekiama ištirti, kaip 
etniškumas yra susijęs siekiant socialinio statuso ir 
padėties Londono socialinių klasių hierarchijoje. 
Buvo apklausti imigrantai iš Lenkijos, gyvenantys 
Londone, ir grįžę į Lenkiją iš Londono.34

Šio tyrimo tikslas - ištirti kelis atvejus, kai Londo-
no darbo rinkoje už tą patį darbą mokamas skirtingas 
atlyginimas. tyrimo objektas - dviejų tyrimų ataskai-
tose pateikiami duomenys apie Londono darbo rin-
koje egzistuojančią socialinę nelygybę ir stratifikaciją 
tarp imigrantų darbininkų, kai jiems yra mokamas 
skirtingas atlyginimas už tą patį darbą. tyrimo pro-
blema: kaip pasireiškia ir kaip aprašoma pasirinktų 
tyrimų ataskaitose Londono darbo rinkoje egzistuo-
janti socialinė nelygybė ir stratifikacija tarp imigrantų 
darbininkų, kai jiems yra mokamas skirtingas atlygi-
nimas už tą patį darbą? (išvados bus rašomos tik tiria-
mų dviejų tyrimų ataskaitų ištirtai imčiai.)
33 Thiel, D. (2010). Contacts and Contracts: Economic embed-
dedness and ethnic stratification in London’s construction mar-
ket. Ethnograpgy 11 (3) 443-471. Sagepub.co.uk/journalsPer-
missions.nav DOi: 10.1177/1466138110370496. Downloaded 
from eth.sagepub.com at Kaunas university of technology on 
September 13, 2012. 
34 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehamp-
ton university (2006). London’s Polish Borders Class and Eth-
nicity among Global City Migrants. Žiūrėta 2012-11-02 adresu:  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/LOnDOn-Polish-Bor-
ders-interim-report.pdf

tyrimo mokslinę problemą galėtų atskleisti to-
kie klausimai: Kaip pasireiškia, kokia yra socialinė 
nelygybė ir stratifikacija Londono darbo rinkoje 
mokant atlyginimus darbininkams imigrantams už 
tą patį darbą, remiantis pasirinktų tyrimo ataskaitų 
duomenų analize jose ištirta imtimi? Kaip sociali-
nę nelygybę ir stratifikaciją Londono darbo rinkoje 
mokant atlyginimus už darbą darbininkams imi-
grantams paveikia etniškumas, religija, profesija?

tyrimo dalykas yra socialinės nelygybės ir stra-
tifikacijos Londono darbo rinkoje tarp imigrantų 
darbininkų gaunant atlyginimą už tą patį darbą pa-
sirinktų tyrimų ataskaitose turinys ir raiška. tyrimo 
uždaviniai:

Atlikti antrinę kokybinių ir kiekybinių duome-•◆
nų analizę Darren Thiel (2010) tyrimo, kurio rezul-
tatus jis pristatė moksliniame straipsnyje apie kon-
taktus ir kontraktus, apie ekonominį įsitvirtinimą ir 
etninę stratifikaciją Londono statybų rinkoje.35 

Po to atlikti antrinę kokybinių ir kiekybinių •◆
duomenų analizę M. P. Garapich 2006 m. pristatytos 
sutrumpintos tyrimo ataskaitos ir visos tyrimo atas-
kaitos, kuri buvo pristatyta 2007 m. J. Eade, S. Drin-
kwater, M. P. Garapich  (2007), kurioje teigiama, kad 
tyrimu buvo siekiama ištirti, kaip etniškumas yra 
susijęs su socialinio statuso ir padėties Londono so-
cialinių klasių hierarchijoje siekimu. Buvo apklausti 
imigrantai iš Lenkijos, gyvenantys Londone, ir grįžę 
į Lenkiją iš Londono.36

siužetinė linija•◆ : Londono statybų rinkoje eg-
zistuoja nelygybė tarp skirtingų tautybių darbinin-
kų, kai jie gauna atlyginimą už tą patį darbą.

siužetinė linija•◆ : Londono darbo rinkoje egzis-
tuoja silpnais ryšiais paremti darbo santykiai.

siužetinė linija•◆ : jaunimas išvyksta iš Lenkijos 
dėl galimybių sukurti savarankišką ekonominį gyve-
nimą trūkumo.

siužetinė linija•◆ : net gyvenimas Londono ga-
tvėse negąsdina Lenkijos jaunimo bandyti ieškoti 
laimę Londone.

analiZė ir reZultatai 

siužetinė linija•◆ : Londono statybų rinkoje eg-
zistuoja nelygybė tarp skirtingų tautybių darbinin-
kų, kai jie gauna atlyginimą už tą patį darbą.

D. Thiel (2010) savo straipsnyje teigia, kad nuo-
lat viešojoje ir oficialiojoje erdvėse yra diskutuojama 
apie galimybes sukurti ekonomikos rinkas, pagerinti 
35 D. Thiel (2010). Contacts and Contracts: Economic embedde-
dness and ethnic stratification in London’s construction mar-
ket. Ethnograpgy 11 (3) 443-471. Sagepub.co.uk/journalsPer-
missions.nav DOi: 10.1177/1466138110370496. Downloaded 
from eth.sagepub.com at Kaunas university of technology on 
September 13, 2012. 
36 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehamp-
ton university (2006). London’s Polish Borders Class and Eth-
nicity among Global City Migrants. Žiūrėta 2012-11-02  adresu:  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/LOnDOn-Polish-Bor-
ders-interim-report.pdf
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darbo kokybę ir patobulinti darbo sutartis. D. Thi-
el (2010) tvirtinimu, jis 2003/2004 m. stebėjo, kaip 
neformaliai yra reguliuojama darbo ir darbo sutar-
čių rinka Londone, ir, remdamasis savo stebėjimu, 
teigia, kad Londono darbo rinkoje dažnai pasinau-
dojama neteisėtomis praktikomis, tokiomis, kaip 
nelegalių imigrantų priėmimas į darbą, už tos pa-
čios kvalifikacijos ir už tą patį darbą mokamas ne-
vienodas atlyginimas darbuotojams dėl jų tautinės, 
religinės kilmės. D. Thiel (2010) teigia, kad stebėji-
mas atskleidė, kad londono statybų rinkoje egzis-
tuoja socialinė stratifikacija ir socialinė nelygybė 
tarp skirtingų klasių, etninių grupių statybininkų 
ir tarp vadybininkų. nelygybė pasireiškia mokant 
ir gaunant atlyginimą už darbą bei ieškant darbo 
londono statybų rinkoje.37 

siužetinė linija•◆ : Londono darbo rinkoje egzis-
tuoja silpnais ryšiais paremti darbo santykiai.

Pagrindinės  Darren Thiel (2010) straipsnio są-
vokos yra statybininkai, sąrangos sutartys, rinkos, 
kapitalas, kapitalizmas, ekonomikos sociologija, so-
cialiniai tinklai, stratifikacija.38 Darren Thiel (2010) 
teigia, kad Mark Granovetter (1974, 1985, 1992) 
sociologiniuose tyrimuose, kuriuose tiria ekonomi-
ką, remiasi socialiais ryšiais, egzistuojančiais rinko-
se. Darren Thiel (2010) remiasi Mark Granovetter 
(1974, 1985, 1992), kuris teigia, kad socialinis įgali-
nimas ekonominėje veikloje yra susijęs  ne su indi-
vidualizmu, o su socialiniais normatyviniais ryšiais, 
ir nesutinka su naujojo liberalizmo ekonomikoje 
idėjomis, kad svarbiausia yra individualizmas.39 Re-
miantis D. Thiel, galima teigti, kad Londone kapita-
lizmas remiasi silpnais ryšiais ir kad darbo rinka yra 
nekontroliuojama ir veikia „laukinio kapitalizmo“ 
principu.

Darren Thiel (2010) straipsnyje pateikia savo 
paties vienerių metų stebėjimo patirties ir  interviu 
Londono statybų vietose 2003/2004 m. rezultatus. 
Darren Thiel (2010) teigia, kad Londono statybų 
rinka yra formaliai nekontroliuojama, darbo santy-
kius Londono statybų rinkoje labiau reguliuoja ne-
formalūs ryšiai nei politinės, teisinės institucijos.40 

Darren Thiel (2010) straipsnio metodologijo-
je teigia, kad jis dalyvavo daugybėje statybų rinkos 
užsakytų projektų įgyvendinime kaip stebėtojas. 
Beveik visi projektai buvo įgyvendinami pagal pro-
gramą, kurios tikslas buvo atnaujinti nacionalinės 
sveikatos tarybos pastatus Londono centre.

Darren Thiel (2010) praleido vienerius metus 
statybvietėse, kur dirbo darbininkai. Paėmė 32 inter-
viu ir vedė labai daug neformalių pokalbių, kuriuos 
užsirašė užrašuose. Galimybę stebėti darbus Darren 
Thiel gavo vietos architekto, dirbančio tame pačiame 
universitete, kuriame ir Darren Thiel buvo įtrauktas 
37 D. Thiel (2010). 
38 D. Thiel (2010). 
39 D. Thiel (2010).
40 D. Thiel (2010).

į doktorantūros programą, sutikimu. Architektas 
bendravo su daugeliu JK statybų rangovų. Darren 
Thiel taip pat susisiekė su didelės statybų įmonės 
direktoriumi, kuris jam pažadėjo, kad galbūt leisiąs 
dalyvauti ir stebėti kai kuriuos projektus. Bet vėliau 
direktorius Darren Thiel informavimo, kad įmonė 
nėra tokia, kuri padėtų susitikti su kitais statomo 
objekto rangovais. Kai vienas iš statomo objekto at-
stovų leido Darren Thiel stebėti, kaip vyksta darbai, 
Darren Thiel pradėjo lauke dirbti kaip darbininkas, 
kad darbininkai imtų juo pasitikėti. Bet jo darbas 
lauke sukėlė ir darbininkų, ir darbdavių nepasitikė-
jimą, nes Darren Thiel nemokėjo atlikti darbų taip 
kaip kiti darbininkai. taip pat jis apie 15 savaičių at-
liko stebėjimą statybvietės biure. Jame ėmė interviu. 
Po darbo artimiausiuose baruose jis apklausdavo 
vadybininkus, meistrus, darbininkus. Darbą baigė 
kartu  su keliais dažytojais per du mėnesius. Darbo 
pabaigoje Darren Theil vizitai į tyrimo statybų vietą 
tapo retesni. Dauguma darbuotojų Darren Theil va-
dino „šnipu“, o ne tyrėju, sakė, kad jis yra vaikų pa-
ramos agentūros ar panašių organizacijų siųstas as-
muo, nors jis bandė paaiškinti, kad yra studentas, ir 
didžiąją savo gyvenimo dalį dirbo statybų pramonė-
je. Bet projekto vadovybė jam leido atlikti tyrimą.41

Remiantis Darrien Thiel aprašyta stebėjimo eiga, 
galima teigti, kad jis bandė iš arti pamatyti, kaip iš 
tikrųjų veikia Londono statybų rinka ir kokia socia-
linė nelygybė, stratifikacija joje egzistuoja. Remian-
tis jo aprašyta darbininkų reakcija į „naujoką“, ne-
mokantį dirbti kaip jie, nelygybė statybų rinkoje yra 
kasdienė socialinė realybė ir yra pačių darbininkų 
palaikoma.

Darren Thiel (2010) teigia, kad pastatų atnaujini-
mu rūpinosi labdaringa asociacija „Housing Associ-
ation“, kuri laimėjo sutartį 30 metų remontuoti, re-
novuoti, pastatams  administruoti. Remiantis Darren 
Thiel, galima teigti, kad statybų rinka Londone yra iš 
viso nekontroliuojama: nors renovuojami viešojo sek-
toriaus pastatai, o norint juos juos renovuoti, reikia 
laimėti viešąjį konkursą, statybininkais dirba nelega-
lūs imigrantai. Kad pastatai priklauso valstybiniam 
sektoriui, patvirtina Darren Thiel (2010:447) pateikta 
iliustracija nr. 1, kurioje pristatomos pagrindinės gru-
pės, įtrauktos į statybą, pristatymas. Schemos viršuje 
nurodyta nacionalinė sveikatos taryba, žemiau - būsto 
asociacija, statybos konsultantai, remontuojamas pas-
tatas, rangovai, sutarčių vykdytojai. Remiantis Darren 
Thiel (2010), per visą laikotarpį darbuose dalyvavo 
skirtingos darbininkų grupės: mechanikai, elektrikai, 
dažytojai, darbininkai ir kiti. 

Darren Thiel (2010) teigia, kad sutartis vykdan-
čios grupės atstovavo labai įvairioms žmonių gru-
pėms; kiekviena grupė gali būti charakterizuojama 
pagal jai būdingus etninius, geografinius modelius. 
Pateikiamas pavyzdys apie stalius, kurie buvo Kut-
cho diasporos dalis (Kutchas yra maža dalis Gudža-
41 D. Thiel (2010).



SOCiALinė nELYGYBė iR StRAtiFiKACiJA LOnDOnO DARBO RinKOJE: PASiRinKtŲ AtVEJŲ AnALiZė

73HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

rato valstijos indijoje). Jų protėviai XiX a. migravo 
iš Rytų Afrikos, kad galėtų dirbti Didžiosios Bri-
tanijos Rytų Afrikos įmonėje, bet dėl ksenofobijos 
Afrikoje 1970 m. persikėlė gyventi į Angliją. Dau-
guma darbininkų yra kilę iš Airijos. Dažytojai buvo 
airiai, škotai, anglai, bet jie visi buvo baltaodžiai ir 
gyveno šiaurinėje Londono dalyje. Didžioji daugu-
ma tinkuotojų - Seišelių diasporos nariai; visi vady-
bininkai buvo anglai, gyvenantys Kente, grafystėje 
šalia Londono.42 Remiantis Darrien Thiel, galima 
teigti, kad projektą įgyvendinant statybų aikštelėje 
dirba įvairių kultūrų darbininkai, gal todėl ir egzis-
tuoja socialinė nelygybė ir stratifikacija Londono 
statybų rinkoje, kuri dažniausiai pasireiškia mo-
kant atlyginimus. 

Darren Thiel (2010) teigimu, londono statybų 
rinkoje egzistuoja socialinė stratifikacija ir socia-
linė nelygybė pagal etninę kilmę, kuri yra panaši 
į tinklą. Jis pateikia konkrečių pavyzdžių. Darren 
Thiel (2010) straipsnyje pasakoja apie Londone gy-
venančią mažą Seišelių diasporos grupę; šios grupės 
sutarčių vykdytojai priėmė dirbti statybininkus ne iš 
Seišelių kilmės etninės grupės - dauguma naujų dar-
bininkų buvo iš Rytų Europos; tada dar nebuvo pri-
imtas A8 leidimas, kuris leidžia Rytų europiečiams 
legaliai dirbti JK, taigi jie dirbo nelegaliai. Pagal 
etnines grupes atsirado du statybininkų sluoksniai, 
ir statybininkai buvo skirstomi į legalius ir nelegalius 
imigrantus. nelegalių imigrantų įdarbinimas yra 
kasdienė londono realybė. Jų  įdarbinimas tapo pa-
našus į tinklą, darbdaviams nereikėjo per agentūras 
skelbti laisvų darbo vietų ir ieškoti darbininkų. Ka-
pitalistinė darbo rinka gavo daugiau dinamiškumo, 
nes algos tapo nereguliuojamos, buvo susitariama 
kiek kam mokėti. londono statybų pramonės rinka 
remiasi neformaliais socialiniais ryšiais, specifinės 
darbo užduotys atliekamos labai lanksčiai. 

Darren Thiel (2010) teigia, kad  londono statybų 
rinkoje įsidarbinti draugų draugams statybininkams 
padeda socialiniai tinklai, nes juos vieną su kitu sieja 
ryšiai, galima aptikti ir darbų rangavimą:

paprasti darbai, kurie atliekami padedant vie-1. 
nas kitam;

darbai, kuriuos turi dirbti du žmonės;2. 
darbai, kuriuose vienas kitam turi padėti.3. 43

Darren Thiel (2010) pateikė Bill, mechanikos ir 
elektros meistro, pamąstymų:

 Statybų aikštelės valdžia yra pirmos klasės valdy-
tojas, kuriam jie turi dirbti, o tai reiškia, kad jie gali 
būti seni šunsnukiai, turi mokėti už maistą. Jei nori 
švęsti Kalėdas, reikia turėti pinigų, bet jis neelgetauja, 
nes jei ko nors kada reikia, pvz., pasiskolinti pinigų, 
valdžia jam padeda, jo darbdavys jam padeda. Sutar-
čių vykdytojai savo darbuotojams visada duoda dau-
giau - ne vien tik kontrolė ir darbo priežiūra. Pavyz-
džiui, turėjo darbininką iš Seišelių, nelegaliai dirbo, 
42 D. Thiel (2010).
43 D. Thiel (2010).

susirgo, sutarties vykdytojas jam mokėjo jo atostogų 
algą, nors galėjo nemokėti. Morali ekonomika, ben-
druomenė susieta silpnais ryšiais.44

Darren Thiel (2010) aprašė statybininko „Mickey 
t“, kuris kartais dirbo subrangovu, atvejį: 

Prieš tai, kai jis tapo subrangovu, turėjo seną fur-
goną ir turėjo, kaip jis vadina, visą „gaują“ ir nusivežė 
juos į Cricklewood (šiaurinis Londono priemiestis). 
Pasiėmė juos iš Londono oro uosto, o vakare parvežė 
atgal. Jis nuvežė juos pas rangovus, jis pasiėmė juos 
kartu ir nuėjo į banką, daug keikėsi pasakodamas, 
baigiantis dienai pasiėmė iš piniginės pinigų ir sumo-
kėjo jiems už dienos darbą tiesiog gatvėje.45

Darren Thiel (2010) paėmė interviu iš Ernie Coat, 
vadybininko, kuriame jis pasakoja, kaip už darbą 
mokami atlyginimai. Vadybininkas teigia, kad jis 
moka statybininkams už dieną, kurią jie dirba, bet 
jeigu jie yra samdomi kitą dieną, negauna atlygini-
mo už pusę dienos, nes blogai dirbo. Jeigu samdomi 
po pirmos dienos, jis jiems sumoka „normaliai, kol 
eina arbatos gerti“. Darren Thiel (2010) teigia, kad 
formalus įstatyminis reguliavimas yra toli nuo rea-
laus statybininkų gyvenimo.46

Londono statybų rinką Darren Thiel vadina nefor-
maliais prekių mainais, panašiais į prancūzišką spekta-
klį: mainus, kurie vyksta tarp „pirkėjų“ ir „pardavėjų“ 
sieja neformalūs ryšiai. Prekių kainos priklauso nuo 
santykių tarp prekybininkų; jų sutartys gali būti nele-
galios. Buvo darbuotojų, kuriems kurį laiką algų ne-
mokėjo, bet jie savo viršininko neapskundė, nes jis - jų 
draugas. Statybininkų ryšiai remiasi socialinio mobilu-
mo laiptais ir yra kaip tramplinas, kuris priklauso nuo 
socialinių santykių. nebuvo vertinamas produktyvus 
darbas ir įgūdžiai, viskas buvo paremta socialiniais 
ryšiais. Konkurencija ir įsitvirtinimas. Kaip prade-
dantysis statybininkas ir subrangovas pasiekia pirmau-
jančią poziciją rinkoje? Subrangovams visada atsiras 
konkurentų, ypač iš atvykstančių migrantų. Pavyz-
džiui, du dažytojai iš Rusijos dirbo už perpus mažesnę 
algą nei kiti.47 

Remiantis Darren Thiel (2010) tyrimo rezultatų 
atlikta antrine duomenų analize, galima teigti, kad 
Darren Thiel (2010) tirtoje statybininkų imtyje eg-
zistuoja socialinė nelygybė ir stratifikacija, kai staty-
bininkams vadybininkai moka nevienodą atlygini-
mą už tokį patį darbą, ir tokia nelygybė dažniausiai 
pasireiškia dėl etninės kilmės ir statybininko turimų 
silpnų ryšių Londono darbo rinkoje.

siužetinė linija•◆ : jaunimas išvyksta iš Lenkijos 
dėl galimybių sukurti savarankišką ekonominį gyve-
nimą trūkumo.

siužetinė•◆  linija: net gyvenimas Londono gatvė-
se negąsdina Lenkijos jaunimo bandyti ieškoti laimę 
Londone.
44 D. Thiel (2010).
45 D. Thiel (2010).
46 D. Thiel (2010).
47 D. Thiel (2010).



Agnė VEDEGYtė

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

74

2006 m. M. P. Garapich pristatė tyrimo apie eko-
nominius  imigrantus Londone iš Lenkijos ataskaitą, 
kurioje analizavo socialinę nelygybę ir stratifikaciją 
Londone ir Lenkijoje, kaip kinta imigrantų socialinis 
statusas jiems migruojant. M. P. Garapich (2006:9) 
tyrimo ataskaitoje pateikė vieno respondento atsa-
kymą į klausimą: „Kodėl nusprendėte vykti į Londo-
ną?“ Jis atsakė: „Kaip „kodėl?“ Aiškino, kad jam nu-
sibodo nuobodus gyvenimas: namai, darbas, darbas, 
namai. Jis gyveno Lenkijoje su drauge, kurią vedė, 
tada gyveno tėvų namuose. Būdavo pykčių. Jie nu-
sprendė, kad turi išvykti.48 Remiantis M. P. Garapich 
(2006:9), galima teigti, kad jauni žmonės iš Lenkijos 
išvyksta, nes Lenkijoje negali susikurti savarankiško 
ekonominio gyvenimo, o Londonas jiems gali pasiū-
lyti daugiau galimybių. 

M. P. Garapich (2006:9) tyrimo ataskaitoje teigia, 
„kad jis kalbėjo su žmogumi, kuris neturi darbo ir gy-
vena Londono gatvėse, naktimis gatvėse miega“. M. 
P. Garapich (2006:9)  paklausė jo, kur jis save norėtų 
matyti šioje šalyje, ir jis jam atsakė, kad šiuo metu 
save matytų dugne. Dar paklausė, kaip jis manąs, kur 
lengviau gyventi - Lenkijoje ar čia (Londono gatvėje)? 
Atsakė: „Žinoma, čia. Čia galimybės yra tiesiog nuos-
tabios“. 49

M. P. Garapich (2006:9) tyrimo ataskaitoje pa-
teikė penkias skirtingas diagramas, kurios parodo 
skirtingus visuomenių tipus. Kai atliko interviu-ap-
klausą su migrantais Lenkijoje ir Londone, prašė jų 
perskaityti, kas prie diagramų parašyta, ir pažymėti, 
kuri juos geriausia apibūdina šiandien Lenkijoje ir 
JK. 

a tipas. Maža elito grupė viršuje, šiek tiek žmo-
nių viduryje ir didžiausia masė apačioje, šalia su-
trumpintai užrašyta Lenkija.50

XXX
X 
X
X
X
 X 
X

XXXXXXXXX [pl]51

B tipo visuomenei būdinga visuomenės struktū-
ra yra panaši į piramidę; nurodyta, kad ji būdinga 
Didžiajai Britanijai: mažai elito viršuje, daug žmonių 
viduryje, daugiausia - apačioje.

48 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehampton 
university (2006:9). London’s Polish Borders Class and Ethni-
city among Global City Migrants. Žiūrėta 2012-11-02 adresu:  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/LOnDOn-Polish-Bor-
ders-interim-report.pdf
49 ten pat.
50 ten pat.
51 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehamp-
ton university (2006:13). 
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M. P. Garapich (2006:9) tyrimo ataskaitoje Lenkų 
migrantas Londone pasakoja apie savo, lenko, istoriją 
Londone: kaip jis norėjo įgyti patirties, be to, buvo 
nusibodę gyventi išlaikomam tėvų. Londone rado 
daug galimybių, ir jo mąstymas čia pasikeitė, nes gali 
sutikti žmonių iš viso pasaulio, išmokti dirbti su jais 
kartu. Londonas yra  puiki vieta „suaugti“.53

M. P. Garapich (2006:9) tyrimo ataskaitoje tyrė 
etninį solidarumą. M. P. Garapich (2006:9) ataskai-
toje nurodo, kad vienas iš respondentų teigia, jog 
norėjo dirbti anglų kompanijoje, bet dirbo su len-
kais; jis atvirauja, kad nežino, kaip juos, lenkus, ga-
lima pakęsti. Kitas respondentas teigia, kad jis yra 
daug girdėjęs apie lenkus, pavyzdžiui, lenkas vady-
bininkas algos nemoka, jo draugai su lenkais irgi yra 
turėję problemų, bet apie anglus tokių dalykų nėra 
girdėjęs.54

M. P. Garapich (2006:9) tyrimo ataskaitoje rašo, 
kad jam respondentai lenkai pasakojo, jog kai jie 
atvyko į Londoną ir gatvėse pamatė girtus lenkus, 
kurie garsiai kalbėjo,  jiems buvo gėda būti len-
kais.55

M. P. Garapich (2006:9) daro išvadą, kad šių die-
nų Londonas yra įvairių kultūrų globalus miestas.56 
Jis teigia, kad 30 proc. apklaustųjų respondentų tei-
giamai vertina, kad Londone gyvena įvairių kultū-
rų, etninių grupių žmonių. Respondentas, paklaus-
tas, kaip jis vertina, kad Londone gyvena įvairių 
kultūrų, etninių grupių žmonių, atsakė, kad vertina 
teigiamai, kad, jo nuomone, visas pasaulis yra Lon-
done.57 M. P. Garapich (2006:9) tyrimo ataskaitoje 
teigia, kad į klausimą: „Ar toks daugiakultūrišku-
mas kaip Londone, tiktų Lenkijai?“, respondentas 
atsakė, kad tai būtų tiesiog neįmanoma, nes lenkai 
nėra tolerantiški.58 M. P. Garapich (2006:9) tyrimo 
ataskaitoje teigia, jog, respondentų įsitikinimu, bu-
vimas „baltuoju“ padaro gyvenimą lengvesnį. An-
glija yra šalis, kur valdo baltieji. Vienas iš respon-
dentų pateikė palyginimą, kad turbūt nairobyje 
geriau būti „juoduoju“.59

52 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehamp-
ton university (2006:13)
53 ten pat.
54 ten pat.
55 ten pat.
56 ten pat.
57 ten pat.
58 ten pat.
59 ten pat.
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išVados

Sociologinių teorijų požiūrių į socialinę strati-1. 
fikaciją ir nelygybę darbo rinkoje apžvalga atskleidė, 
kad, remiantis R. Collins (1975), visose visuomenėse 
egzistuoja socialinė nelygybė, dominuojanti kultūra 
ir klasė, kuriai kiti visuomenės individai turi paklus-
ti.60 

Remiantis S. Burt (1997), galima teigti, kad 2. 
vieni gauna didesnį atlyginimą, o kiti mažesnį už 
tą patį darbą. Socialinė nelygybė gaunant skirtingą 
atlyginimą už tą patį darbą atsiranda dėl socialinio 
kapitalo nebuvimo.61 

Remiantis nan Lin (1999), galima teigti, kad 3. 
individai mobilizuoja savo išteklius ir siekia geresnio 
socioekonominio statuso.62 nan Lin (1999) remiasi 
Granovetter (1995) ir teigia, kad silpni ryšiai padeda 
gauti geresnį darbą.63 

Remiantis Z. Bauman‘u, Didžiosios Britanijos 4. 
Vyriausybė bandė vykdyti selektyvios imigracijos 
politiką, kad į JK atvyktų tik aukščiausią kvalifika-
ciją turintys imigrantai. Darbo rinka tapo panaši į 
prekių rinką, o darbininkai, gyvendami vartojimo 
visuomenėje, tapo tuo pat metu ir prekėmis, ir jų re-
klamos agentais.64

Darren Thiel (2010) tyrimo ataskaitoje pateik-5. 
tų duomenų analizė atskleidė, kad Londone statybų 
rinka yra reguliuojama silpnų ryšių. Jei migrantas 
turi daug pažįstamų, gali gauti geresnį atlyginimą. 
Londono statybų rinkos tirtoje imtyje egzistuoja so-
cialinė nelygybė ir stratifikacija, kai statybininkams 
imigrantams už tą patį darbą yra mokamas skirtin-
gas atlyginimas.65

M. P. Garapich (2006) tyrimo ataskaitoje pa-6. 
teiktų duomenų analizė atskleidė, kad į Londoną 
Lenkijos jaunimas vyksta tikėdamasis daugiau ga-
limybių siekti karjeros, užsidirbti ir susikurti nuo 
tėvų nepriklausomą ekonominį gyvenimą. Jaunų 
lenkų negąsdina rizika gyventi Londono gatvėse, bet 
lenkai teigia, kad jų tautiečiai yra nepakantūs kitoms 
kultūroms, ir Lenkija niekada tokia nebus, kokia yra 
Jungtinė Karalystė.66

60 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). R. Collins 
(1975:107:114:117:124). A Conflict Theory of Stratification.
61 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). Ronald S.Burt 
(1997:454). Structural Holes.
62 Socialinės stratifikacijos skaitiniai. Ktu (2012). nAn Lin 
(1999). Social networks and Status Attainment.
63 ten pat.
64 Bauman, Z.  Vartojamas gyvenimas. Vilnius: Apostrofa, 2010.
65 D.Thiel (2010). Contacts and Contracts: Economic embedde-
dness and ethnic stratification in London’s construction mar-
ket. Ethnograpgy 11 (3) 443-471. Sagepub.co.uk/journalsPer-
missions.nav DOi: 10.1177/1466138110370496. Downloaded 
from eth.sagepub.com at Kaunas university of technology on 
September 13, 2012. 
66 M. P. Garapich. university of Surrey, CROnEM, Roehamp-
ton university (2006). London’s Polish Borders Class and Eth-
nicity among Global City Migrants. Žiūrėta 2012-11-02, adresu:  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/LOnDOn-Polish-Bor-
ders-interim-report.pdf
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social ineQuality and stratiFication in london’s laBour market: sample case 
analysis

agnė Vedegytė

summary
46 per cent of the immigrants employed in low-paid jobs in London’s labour market are from such regions as Af-

rica, Latin America, and East Europe. The paper deals with the sampled cases of inequality in London‘s labour market 
when the immigrants from different regions receive different pay for the same job. The research analysis revealed that 
inequality exists in London‘s labour market, and the immigrants who have a lot of weak ties receive more for the same 
job.

key words: London, labour market, immigrants, inequality. 



77HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

ĮVADAS

Aktualumas. Pasaulio Sveikatos Organizacijos 
Europos biuro direktorius Marc Danzon oficialiai 
teigia, kad su alkoholio vartojimu susijusios pro-
blemos kelia grėsmę ne tik alkoholį geriančiajam, 
bet ir aplinkiniams: dar negimusiam kūdikiui, ku-
rio mama būdama nėščia vartoja alkoholį, šeimai, 
draugams, kolegoms1. Vien ES gyvena 4,5 milijonai 
žmonių šeimose, neigiamai paveiktose alkoholio.2 
2001 m. PSO atliktas globalus tyrimas apie alkoholį 
ir jaunus žmones patvirtino, kad alkoholis yra viena 
iš priežasčių, dėl kurios kyla problemos mokykloje, 
darbe, šeimoje, neplanuotas nėštumas, vagystės, nu-
sikaltimai, ypač smurtiniai, nelaimingi atsitikimai 
keliuose.3 2002 metais PSO atliktoje studijoje apie 
globaliai plintančias ligas Europos regione alkoholis 
buvo 3 iš 26 rizikos faktorių plisti ligoms, daugiau-
sia infekcinėms, Europos regione.4 JtO Vaiko teisių 
komitetas kartu su PSO atliko tarptautinį tyrimą 
turtingose industrinėse šalyse; tyrė vaikų mirtingu-
mo atvejus dėl blogo elgesio su jais ir blogo elgesio 
pagrindines priežastis. tyrimas atskleidė, kad 3500 
industrinio pasaulio vaikų iki 15 m. amžiaus kie-
kvienais metais miršta dėl nepriežiūros. Pagrindi-
nėmis vaikų nepriežiūros priežastimis įvardijamas 
skurdas, stresas, alkoholis, narkotikai.5 JK Alkoholio 
studijų institutas Europos Komisijos užsakymu 2006 

1 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, 2006, P.1.
2 Jernigan, D. H., Global Status Report: Alcohol and Young Pe-
ople, WHO, Geneva, 2001, p 5.
3 ten pat.
4 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, 2006, P.1.
5 http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/repcard5e.pdf,  p.2.
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alkoholio kontrolės politika europoJe ir VaikŲ 
teisės: lietuVos atVeJis

anotacija. Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) Europos biuro direktorius Marc Danzon oficialiai teigia, 
kad su alkoholio vartojimu susijusios problemos kelia grėsmę ne tik alkoholio vartotojui, bet ir aplinkiniams: dar 
negimusiam kūdikiui, kurio mama būdama nėščia vartoja alkoholį, šeimai, draugams, kolegoms. Vien ES gyvena 
4,5 milijonai žmonių šeimose, neigiamai paveiktose alkoholio. 2001 m. PSO atliktas globalus tyrimas apie alkoholį ir 
jaunus žmones patvirtino, kad alkoholis yra viena iš priežasčių, dėl kurių kyla problemos mokykloje, darbe, šeimoje, 
neplanuotas nėštumas, vagystės, nusikaltimai, ypač smurtiniai, nelaimingi atsitikimai keliuose. Yra atlikta tarptautinių 
ir LR dokumentų bei tyrimų analizė, kuria remiantis sukonstruota metodologija ir atlikti kokybiniai tyrimai - pusiau 
struktūruoti interviu su ekspertais. Rezultatai atskleidė, jog efektyviausios alkoholio kontrolės priemonės Lietuvoje 
galėtų būti prevencinis švietimas, alkoholio reklamos draudimas, alkoholinių gėrimų kainų pakėlimas. tyrimai 
atskleidė, jog patys jautriausi žalingai alkoholio vartojimo įtakai  yra vaikai ir jaunimas.

raktažodžiai: PSO, alkoholis, žala, kontrolė, jaunimas.

m. atliko alkoholio studiją Europoje, kuri atskleidė, 
kad 2003 m. materiali alkoholio sukeltos žalos kai-
na ES buvo 125 milijardai eurų, sveikatos priežiūra 
kainavo 17 milijardų eurų, o policija, teismai, kalėji-
mai - 15 milijardų eurų6. 15-16 m. amžiaus paaugliai 
dažniausiai girtauja Centrinėje Europoje (5-9 kartai 
per mėnesį) ir mažiausiai Šiaurinėje (iki 2 kartų per 
mėnesį).7 PSO Europos biuro atstovybė Lietuvoje 
kartu su KMu atliko tyrimą apie Lietuvos mokslei-
vių alkoholinių gėrimų vartojimo kaitą 1994-2006 
m. Konstatuota, kad pereinamasis laikotarpis į rin-
kos ekonomiką, lydimas žiniasklaidos ir prekybos 
globalizacijos, turi vis didesnę reikšmę Centrinės ir 
Rytų Europos jaunimui, kad alkoholinių gėrimų var-
tojimas tarp Lietuvos jaunimo auga.8

Lietuvoje atliktuose tyrimuose apie alkoholį ir 
vaikus bei jaunus žmones vyrauja tyrimai apie var-
tojimą ir jo padarinius daugiau iš socialinės pusės, o 
darbų apie alkoholio kontrolės politiką nėra atlikta 
daug. Šio straipsnio objektas yra viešoji alkoholio 
kontrolės politika ir alkoholio vartojimo žalos vai-
kams ir jaunimui prevencija Europoje ir Lietuvoje. 
Šio straipsnio pagrindinis tikslas yra išanalizuoti al-
koholio kontrolės politiką ir atskleisti alkoholio var-
tojimo keliamą žalą vaikams ir jaunimui. tam, kad 
būtų pasiektas šis darbo tikslas, reikia įgyvendinti  

6 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p.64.
7 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p.103.
8 Zaborskis, A., Žemaitienė, n., Veryga, A., Petkevičius, R. Lie-
tuvos moksleivių alkoholinių gėrimų vartojimo kaita 1994-2006 
m. ir nauji iššūkiai, KMu Biomedicininių tyrimų institutas, 
PSO Europos biuro atstovybė Lietuvoje, 2006, p.12.
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pagrindinius uždavinius. Šio darbo uždaviniai yra:
išanalizuoti mokslinius tyrimus, susijusius su 1. 

alkoholio keliama žala, bei prevencines priemones, 
taikomas vaikų ir jaunimo alkoholio vartojimo pre-
vencijai.

išanalizuoti tarptautinę alkoholio kontrolės 2. 
politiką, tarptautinius dokumentus, pagal kuriuos 
yra kuriama nacionalinė alkoholio politika, kad būtų 
galima išskirti svarbiausias nacionalinės alkoholio 
kontrolės politikos dalis.

išanalizuoti Lietuvos alkoholio kontrolės po-3. 
litiką, įvertinti, kiek Lietuvos dokumentai atitinka 
tarptautinius dokumentus, bei, remiantis kokybi-
niais tyrimais, rasti efektyviausią alkoholio kontrolės 
politiką ir prevenciją jaunimui ir vaikams dėl alko-
holio vartojimo kylančios žalos.

Straipsnyje naudojami šie metodai: dokumentų 
ir literatūros analizė. Kaip informacijos šaltiniai, 
straipsnyje naudojami pusiau struktūruoti koky-
biniai interviu. Straipsnyje remiamasi 3 pusiau 
struktūruotais kokybiniais interviu, kurie padeda 
ieškoti efektyviausios alkoholio kontrolės politikos 
priemonės Lietuvoje ir atskleidžia esamos politikos 
trūkumus:

individualiu interviu Kauno apskrities pri-1. 
klausomybės ligų centro Vaikų ir jaunimo skyriuje 
su vaikų ir paauglių psichologe, kurio pagrindinis 
tikslas buvo sužinoti, kokią pagalbą centre gali gauti 
vaikai, kurie turi priklausomybę alkoholiui.

individualiu interviu su nacionalinės alko-2. 
holio ir tabako koalicijos prezidentu dr. Aurelijumi 
Veryga. interviu pagrindinis tikslas buvo sužinoti, 
kokia reali situacija yra Lietuvoje - ar girtaujantys 
paaugliai yra labai rimta problema ir kokias spragas 
Lietuvos sistemoje mato dr. Veryga, ką ir kaip siūlo 
keisti.

individualiu interviu Šilainių policijos nuo-3. 
vadoje su vyr. postininke, kurio pagrindinis tikslas 
buvo sužinoti, ką pagal kompetenciją gali policija, 
kai patiriantiems smurtą vaikams iš alkoholikų šei-
mų reikia pagalbos, ir kaip policija gali įgyvendinti 
prevenciją  prieš girtų nepilnamečių įvykdomus nu-
sikaltimus.

1. su alkoholio VartoJimu 
susiJusios Žalos tyrimŲ apŽValGa

1.1. tarptautinių tyrimų, atliktų dėl žalingo 
alkoholio vartojimo kylančių problemų, 
apžvalga
Šiandien pasaulyje, ypač turtingose išsivysčiu-

siose šalyse, alkoholis yra globali viešosios sveikatos 
problema, o augantis žalingas alkoholio vartojimas 
tarp jaunimo, ypač Europos regione, tampa panašus 
į ŽiV/AiDS, maliarijos, choleros9 žalą. Alkoholio 
vartojimas ir jo sukeliama žala vartotojui bei aplin-
9 Holt, P. M, Alcohol: a Social and Cultural History, BERG Ox-
ford, new York, 2006, p. 27.

kai ir aplinkiniams yra globali šių dienų pasaulio 
problema ir labai aktuali Europoje. Europa - tai re-
gionas, daugiausia suvartojantis alkoholio pasaulyje, 
o pagal vartojimą kiekvienam žmogui - vartojimas 
yra dukart didesnis nei pasaulio vidurkis. 2002 me-
tais alkoholis buvo 3 iš 26 rizikos faktorių kilti plin-
tančioms ligoms Europos regione10. JK Alkoholio 
studijų institutas ES Europos Komisijos užsakymu 
2006 m. atliko tyrimą ir Europos Komisijai pateikė 
ataskaitą apie alkoholį Europoje, kurioje atskleidė, 
kad reali alkoholio sukeltos žalos kaina ES 2003 m. 
buvo 125 milijardai eurų. Sveikatos apsauga kainavo 
17 milijardų eurų,  prevencinis gydymas - 5 milijar-
dus eurų, mirtingumas - 36 milijardus eurų, įvairios 
pravaikštos - 9 milijardus eurų, nedarbas - 14 mi-
lijardų eurų, kriminalinės policijos paslaugos - 15 
milijardų eurų, nusikaltimų gynyba - 12 milijardų 
eurų, nusikaltimų sukelta žala - 6 milijardus eurų, 
keliuose įvykusių nelaimingų atsitikimų žala - 10 
milijardų eurų11. Europoje dauguma alkoholio var-
totojų teigia, kad jį vartodami dažniau galvoja apie 
jo suteikiamus malonumus nei apie žalą. Alkoholis 
padidina socialinės žalos riziką: kuo daugiau alko-
holio vartojama, tuo didesnė rizika. Atlikta studija 
apie alkoholį Europoje patvirtino, kad alkoholis at-
lieka svarbų vaidmenį kasdieniame socialiniame 
gyvenime, marketinge, gimtadieniuose, vestuvėse12: 
alkoholis mažina stresą, pakelia nuotaiką. tyrimas 
atskleidė, kad priklausomybė nuo alkoholio ypač 
pasitaiko tarp jaunų suaugusiųjų, žalingas alkoho-
lio vartojimas ypač Europoje paplitęs tarp 11-15 m. 
paauglių, kuris vėliau, kai jie bus 20-21m. amžiaus, 
gali peraugti į priklausomybę nuo alkoholio. Visose 
Europos šalyse alkoholio vartojimas siejamas su nu-
sikalstamumu, ypač su smurtiniais nusikaltimais13. 
tyrimas atskleidė, kad Europoje yra dvi pagrindi-
nės vietos, kuriose paaugliai geria: jų pačių namai 
ir kieno nors kito namai. ne daugiau nei trečdalis 
paauglių yra žalingai vartoję alkoholį atvirame ore 
viešosiose vietose: restoranuose, paplūdimiuose. tai 
rodo, kad paaugliai Europoje bijo viešumo ir vengia 
žalingai vartoti alkoholį viešumoje14. Europoje iš 
prieinamų alkoholinių gėrimų galima rinktis tris rū-
šis: alų, spiritą, vyną. Lietuvoje atsiranda vadinamoji 
ketvirtoji rūšis - paaugliams geriau žinomi „miksai“, 
„alkoholiniai kokteiliai“. 15-16 m. paaugliai dažniau-
10 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, 2006, p.1.
11 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p.64.
12 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p.131.
13 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p. 149.
14 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p. 102.



ALKOHOLiO KOntROLėS POLitiKA EuROPOJE iR VAiKŲ tEiSėS: LiEtuVOS AtVEJiS

79HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

siai  piktnaudžiauja alkoholiu Centrinėje Europoje 
(5-9 kartai per mėnesį) ir mažiausiai - Šiaurinėje Eu-
ropoje (apie 2 kartus per mėnesį). Berniukai iš Šiau-
rinės Europos mažiau vartoja (2-3 litrai per metus) 
palyginti su Pietinės ir Rytinės Europos ( 2-6 litrai 
per metus) berniukais 15.

1.2. alkoholio vartojimas ir vairavimo išgėrus 
keliama grėsmė vairuotojui ir aplinkiniams
PSO kartu su Pasaulio Banku atliko tyrimą vi-

same pasaulyje apie vairavimą išgėrus ir pateikė 
pasiūlymų sprendimus priimantiems asmenims ir 
institucijoms, kaip šią problemą spręsti. Atlikdami 
šį tyrimą atliko apklausas žemų ir vidutinių paja-
mų šalyse, kurios atskleidė, kad alkoholio kraujyje 
buvo rasta 4 proc. iš 69 proc. sužeistųjų vairuotojų, 
18 proc. - iš 90 proc. avarijose sužeistų pėsčiųjų. 
Daugumoje aukštų pajamų šalyse apie 20 proc. visų 
vairuotojų, kurie patyrė sužalojimų, pasibaigusių 
mirtimi, turėjo viršytą leistiną alkoholio normą 
savo kraujyje16. tyrimas, remdamasis apklausomis 
visame pasaulyje, patvirtino, kad alkoholis visuo-
menėje atlieka svarbias funkcijas ir yra reikšmingas 
kultūrinis ir religinis simbolis daugelyje šalių. ta-
čiau jis taip pat yra ir narkotikas su daugybe tok-
sinių poveikių, kurie sukelia apsinuodijimą ir pri-
klausomybę17. Alkoholis gali padidinti riziką esant 
ir žemam AKK (alkoholio koncentracija kraujyje) 
lygiui. Vairuotojai, kurie yra gėrę alkoholio, turi žy-
miai didesnę riziką padaryti avariją nei tie, kurie 
neturi alkoholio savo kraujyje. Buvo apskaičiuota, 
kad motociklininkai, kurių AKK yra lygus 0,05/ 
100 ml, turi didesnę riziką patekti į avariją iki 40  
kartų daugiau nei tie, kurių AKK lygus nuliui18. 
Atlikto tyrimo ataskaitoje apie vairavimą išgėrus 
PSO pateikė apie AKK kiekius žmogaus kraujyje ir 
jo keliamą poveikį elgsenai ir pačiam organizmui 
analizę ir išvadas apie alkoholio keliamą riziką. Jei 
AKK  yra 0,01-0,05, gali pagreitėti širdies darbas ir 
kvėpavimo tempas, sulėtėti įvairių smegenų centro 
funkcijos, sukelti nepastovų elgesį, atsipalaidavi-
mo, trumpalaikį malonumo jausmą. Jei AKK yra 
0,06-0,10, gali atsirasti fiziologinis ramumas visose 
organizmo sistemose, sumažėjęs dėmesys ir reak-
cija, sutrikusi koordinacija, sumažėjusi galimybė 
priimti racionalius sprendimus, kilti susierzinimas, 
sumažėti kantrybės. Jei AKK yra 0,10-0,15, gali su-
mažėti reakcija, sutrikti judėjimas ir pusiausvyra, 
15 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p 103.
16 Drinking and Driving: a road safety manual for decision-ma-
kers and practitioners, WHO, FiA foundation for the Automo-
bile and Society, Global Road Safety Partnership, WB, p.4.
17 Drinking and Driving: a road safety manual for decision-ma-
kers and practitioners, WHO, FiA foundation for the Automo-
bile and Society, Global Road Safety Partnership, WB, p. 6.
18 Drinking and Driving: a road safety manual for decision-ma-
kers and practitioners, WHO, FiA foundation for the Automo-
bile and Society, Global Road Safety Prtnership, WB, p. 7.

strigti kalba, pradėti vemti. Jei AKK yra 0,16-0,29, 
gali atsirasti pavojingas jutimo nervų pablogėji-
mas. Jei AKK yra 0,30-0,39, tai gali sukelti žmogaus 
kūno stingulį, sąmonės praradimą. Didesnis nei 
0,40 AKK gali sukelti sąmonės praradimą ir mir-
tį, kuri įvyksta dėl kvėpavimo nutrūkimo19. tyrime 
apie vairavimą išgėrus ir alkoholio pavojus vairuo-
tojams buvo atskleista, kad vairuotojai ir motoci-
klininkai, kurių kraujyje yra bent koks (kad ir že-
mas) alkoholio kiekis,  turi didesnę riziką padaryti 
avariją nei tie, kurių kraujyje alkoholio iš viso nėra. 
Ypač nepatyrę jauni suaugusieji vairuotojai, kurių 
AKK yra 0,05g/100 ml, turi 2,5 karto didesnę riziką 
padaryti avariją nei turintys tokį pat AKK patyrę 
vairuotojai. Jauni suaugusieji 20-29 metų amžiaus 
vairuotojai rizikuoja tris kartus dažniau patekti į 
avariją palyginti su 30 metų ir vyresniaisiais tuos 
pačius kiekius AKK turinčiais kraujyje vairuoto-
jais. Vairuotojams paaugliams gresia penkis kartus 
didesnė rizika patekti į mirtiną  autoįvykį palyginti 
su 30 metų ir vyresniais vairuotojais20. 

1.3. alkoholio keliama žala vaikams ir 
jaunimui
Jungtinių tautų vaiko teisių komitetas kartu su 

PSO atliko tyrimą turtingose industrinėse šalyse apie 
vaikų mirtingumo atvejus dėl blogo elgesio su jais. 
tyrimas atskleidė, kad kasmet 3500 industrinio pa-
saulio vaikų iki 15 m. amžiaus miršta dėl nepriežiū-
ros. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje 
kas savaitę miršta po vaiką dėl nepriežiūros. Atlikto 
tyrimo ataskaitoje pagrindinėmis vaikų nepriežiūros 
priežastimis buvo nurodyti skurdas, stresas, alkoho-
lis, narkotikai21. 

2001 m. PSO pateikė ataskaitą apie jaunus žmo-
nes, kurioje teigiama, kad šiuolaikinis alkoholio 
marketingas yra nukreiptas į jaunimą ir vaikus, 
kad jų gyvenimams įtaką visame pasaulyje daro 
alkoholis. Šiuolaikinio marketingo specialistas 
kalba apie ryšį tarp vartotojo ir prekės kaip apie 
specialų dvasinį ryšį, kuris vartotojui reiškia jo 
patirtį, išgyvenimus, įsitikinimus22. PSO atliktas 
tyrimas apie alkoholį ir jaunimą visame pasaulyje 
atskleidė, kad daugelyje išsivysčiusių šalių jauni-
mas alkoholį pradeda vartoti ankstyvame amžiu-
je23. išsivysčiusiose šalyse alkoholis yra labiau pra-
bangos prekė nei būtinybė. tyrimas atskleidė, kad  
turtingose šalyse alkoholio suvartojama daugiau 
19 Drinking and Driving: a road safety manual for decision-ma-
kers and practitioners, WHO, FiA foundation for the Automo-
bile and Society, Global Road Safety Prtnership, WB, p.8.
20 Drinking and Driving: a road safety manual for decision-ma-
kers and practitioners, WHO, FiA foundation for the Automo-
bile and Society, Global Road Safety Partnership, WB, p. 13.
21 http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/repcard5e.pdf, p.2.
22 Jernigan, D. H, Global Status Report: Alcohol and Young Pe-
ople, WHO, Geneva, 2001, p.10.
23 Jernigan, D. H, Global Status Report: Alcohol and Young Pe-
ople, WHO, Geneva, 2001, p.1.
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nei visose kitose šalyse. Alkoholio vartojimo au-
gimui įtakos turi alkoholinių gėrimų prieinamu-
mas ir nebrangumas24. Vien ES 4,5 milijono jaunų 
žmonių gyvena šeimose, neigiamai paveiktose al-
koholio. tyrimas atskleidė ir tai, kad iki šiol nėra 
nustatytos saugios alkoholio dozės nėštumo laiko-
tarpiu. Vaikams, kurie gimsta motinai, nėštumo 
metu vartojusiai alkoholį, yra rizika gimti su ap-
sigimimais ir tiek protinio, tiek fizinio vystymosi 
sutrikimais. Vaikams, kurie užauga neigiamai al-
koholio paveiktose šeimose, vėlesniame gyvenime 
gali sunkiai sektis sukurti šeimą, jų santuoka  gali 
greičiau iširti, yra rizika seksualinio, fizinio, bui-
tinio smurto, įtampos šeimos finansuose. Žalingas 
alkoholio vartojimas gali sukelti problemų moky-
kloje, darbe, šeimoje; neplanuotą nėštumą, paska-
tinti vagystes, nusikaltimus, smurtą, nelaimingus 
atsitikimus keliuose25.

Europos alkoholio marketingo monitoringo 
centro išspausdintame straipsnyje apie ryšį tarp 
alkoholio reklamos ir didėjančio skaičiaus paau-
glių, vartojančių alų, buvo teigiama, kad jaunėliai 
iki 16 m. amžiaus žymiai pozityviau galvoja apie 
alų po masinės alaus reklamos per tV, kai buvo 
rodomas Europos futbolo čempionatas 2008 m. 
tie, kurie dažnai žiūrėjo futbolo rungtynes, buvo 
nusiteikę dažniau gerti alkoholį per ateinančius 
mėnesius, nei tie, kurie jų nežiūrėjo, - pastarieji 
neturėjo noro gerti dažnai per ateinančius mėne-
sius26. Daugybę metų alkoholio kompanijos nei-
gė, kad jų užsakomos reklamos pagrindiniu taiki-
niu pasirenka paauglius. Šiandien yra tvirtų  įro-
dymų, kad būtent dėl tokių reklamų yra išaugęs 
alkoholio vartojimas tarp paauglių27. nuo 1995 
m., kai pirmasis alkoholinis kokteilis „alcopop“ 
buvo pateiktas rinkai, prekyboje greitai pasirodė 
daugybė alkoholinių gėrimų, kurie, atrodo, yra 
specialiai sukurti vaikams ir paaugliams, - sal-
dus skonis, karikatūrų, paveiksliukų naudojimas, 
ryškios spalvos28. Alkoholio pramonė finansuo-
ja sporto renginius ir atletų komandas, tai daro 
kaip vieną iš būdų pasiekti paauglius ir jaunimą 
kaip ateities alkoholio vartotojus29. tarptautinė 
24 Jernigan, D. H, Global Status Report: Alcohol and Young Pe-
ople, WHO, Geneva, 2001, p. 3.
25 Jernigan, D. H, Global Status Report: Alcohol and Young Pe-
ople, WHO, Geneva, 2001, p.    5.
26 Beer promotion during EC football popular among youth un-
der the age of 16, 9 February 2009, utrecht, http://www.eucom.
info/
27 Marketing Alcohol to Young People, A brochure produced 
and presented at the WHO Ministerial Conference on Young 
People and Alcohol in Stockholm from 19-21 February 2001, p. 
4. http://www.eurocare.org/resources/eurocare_publications/
marketing_alcohol_to_young_people
28 Marketing Alcohol to Young People, A brochure produced 
and presented at the WHO Ministerial Conference on Young 
People and Alcohol in Stockholm from 19-21 February 2001, p. 
4. http://www.eurocare.org/resources/eurocare_publications/
marketing_alcohol_to_young_people
29 Marketing Alcohol to Young People, A brochure produced 

apklausa, atlikta PSO Europos regiono biuro, 
apie vaikų ir paauglių sveikatos politiką regione 
atskleidė, jog, be to, kad paaugliai yra veikiami 
įvairių socialinių faktorių, jie dar ir patys akty-
viai renkasi tokias veiklas, kaip alkoholio vartoji-
mas, remdamiesi savo asmeniniais įsitikinimais, 
tikslais, socialinėmis ir šeimos charakteristiko-
mis. Jiems alkoholis gali simbolizuoti vieną iš 
privilegijų pasijusti tarp suaugusiųjų vyresniems 
ir savarankiškesniems. Bendraamžių grupėje al-
koholis gali palengvinti bendravimą ir suteikti 
galimybę susipažinti su naujais draugais. Alko-
holis jauniems žmonėms gali padėti atsipalai-
duoti. Komercinėse reklamose alkoholis siejamas 
su daugybe teigiamybių, kuriomis apeliuojama į 
jaunus žmones: socialinė draugystė, vyriškumas, 
seksualinis patrauklumas, romantika, nuotykiai. 
tokios reklamos retai kada parodo neigiamas al-
koholio vartojimo pasekmes.30 Jungtinėje Kara-
lystėje nacionalinė savanorių agentūra („Alcohol 
Concern“), susirūpinusi dėl alkoholio vartojimo, 
pateikė analizę, paremtą stebėjimais ir tyrimais 
alkoholiu piktnaudžiaujančiose JK šeimose (ta-
čiau bendri dalykai apie alkoholio sukeliamą 
žalą tinka visai Europai),  kaip piktnaudžiavimas 
alkoholiu šeimose gali paveikti vaikus. tyrimai 
atskleidė, jog, kai alkoholį vartojančiojo elgesys 
tampa nenuspėjamas, šeimai pasidaro sunku bet 
ką planuoti, net ir kasdienę rutiną. (Pavyzdžiui, 
kas pasiims vaiką iš mokyklos?) Piktnaudžiavi-
mas alkoholiu skatina keistis vaidmenimis šei-
moje - moteris gali pradėti daryti tai, ką anksčiau 
darydavo vyras, ir atvirkščiai. Sutrinka bendravi-
mas tarp šeimos narių. Vaikų elgesys gali peraug-
ti į antisocialų elgesį arba į elgesio sutrikimus. Jie 
gali tapti agresyvesni arba tylesni31. tyrimas at-
skleidė, kad vaikai, užaugę šeimose, kuriose bent 
vienas iš tėvų girtavo, gali patirti socialinę izolia-
ciją, kuri sukelia bendravimo sunkumų su kitais 
žmonėmis; kadangi vaikai negali nuspėti įvykių 
savo namuose, todėl vengia bendrauti su kitais 
vaikais. tokie vaikai savo socialinį gyvenimą 
ir namus laiko atskirtus vieną nuo kito. Vaikai 
iš alkoholikų šeimų dažniausiai namus palieka 
anksti, dažnai pasitaiko ankstyvos jų santuokos, 
girtaujančių šeimų vaikai kartais patys pradeda 
piktnaudžiauti alkoholiu ar vartoti narkotikus 
kaip priemonę nuo depresijos32.
and presented at the WHO Ministerial Conference on Young 
People and Alcohol in Stockholm from 19-21 February 2001, p. 
7. http://www.eurocare.org/resources/eurocare_publications/
marketing_alcohol_to_young_people
30 Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Health Policy for Children 
and Adolescents, no.4: Young people’s health in context health 
behavior in school-aged children (HSBC) study: international 
report from the 2001/2002 survey, WHO Europe, 2004, p. 73.
31 http://www.alcoholandfamilies.org.uk/documents/7/effects_
children_and_families/effects_families_life.htm
32 http://www.alcoholandfamilies.org.uk/documents/7/effects_
children_and_families/effects_%20_mature_children.htm
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2. alkoholio politikos tikslai ir 
alkoholio kontrolės priemonės 
Vaikams ir Jaunimui

2.1. alkoholio politikos tikslai
Pagrindinis alkoholio politikos tikslas yra su-

naikinti žalingo alkoholio vartojimo keliamą žalą ir, 
kiek galima, apsaugoti nuo žalingo alkoholio vartoji-
mo sukeliamos žalos pažeidžiamiausias visuomenės 
grupes: vaikus, paauglius, jaunus suaugusiuosius, 
nėščias moteris ir dar negimusį vaiką, jei jo mama 
būdama nėščia vartoja alkoholį. PSO yra pagrindinis 
organas, kuris aktyviausiai veikia viešosios sveikatos 
srityje alkoholio klausimais, yra priėmusi daugiau 
nei dešimt su alkoholiu susijusių rezoliucijų, vado-
vauja Pasaulio Sveikatos Asamblėjai. PSO ekspertų 
komitetas problemoms, susijusioms su alkoholio 
vartojimu, spręsti savo ataskaitoje 2007 m. patvirti-
no, kad ligų dėl alkoholio vartojimo paplitimas yra 
labai reikšmingas, kad daugelyje šalių alkoholio var-
tojimo sukeltos viešosios sveikatos problemos sim-
bolizuoja esmines sveikatos, socialines, ekonomines 
problemas. Šiandien tarptautinės viešosios sveikatos 
prioritetinė veiklos sritis - kaip galima sumažinti dėl 
alkoholio vartojimo kylančių problemų. Su alkoho-
liu susijusi žala galėtų būti mažinama per alkoholio 
strategijų įgyvendinimą globaliu lygmeniu. Ataskai-
toje alkoholio vartojimo lemiamais faktoriais buvo 
įvardyta daugybė kultūrinių ir socialinių faktorių, 
taip pat religinių įsitikinimų, kurie daro poveikį, 
kas taps abstinentu, o kas vartos tiek, kiek visi kiti 
šalies gyventojai. Daugelyje visuomenių yra stiprus 
ryšys tarp susilaikymo ir skurdo. tarp tų, kurie ge-
ria, matoma, kad jie turi tendenciją vartoti alkoholį 
žalingai, ir tai dominuoja tarp labiau skurdesniųjų 
nei tarp turtingesniųjų33. PSO atlikta studija apie ga-
tvės vaikus skirta rasti būdų, kaip sumažinti žalingą 
alkoholio ir kitų priklausomybę keliančių medžiagų 
vartojimą, atskleidė, kad alkoholis gali daryti skirtin-
gą poveikį įvairiems asmenims. Vaikams, jauniems 
žmonėms ir moterims alkoholio poveikis stipresnis 
nei suaugusiam vyrui, nes jų kūno svoris ir kepenys 
yra mažesnės34. norint sukurti tinkamą politiką, 
kaip apsaugoti gatvės vaikus nuo priklausomybę ke-
liančių medžiagų vartojimo, visų pirma yra reikalin-
gas išsamus jų gyvenimo gatvėje esamos situacijos 
įvertinimas, kuris atkreiptų bendruomenės ir vaikų 
tėvų dėmesį bei padėtų suvokti, kokioje rizikoje yra 
atsidūrę gatvės vaikai. Ataskaitoje pripažįstama, kad 
33 WHO expert committee on problems related to alcohol con-
sumption, Second Report, WHO, Geneva, 2007, p.15., http://
www.who.int/substance_abuse/expert_committee_alcohol_
trs944.pdf
34 Working With Street Children Module 3 understanding 
Substance use Among Street Children: a training package on 
substance use, sexual and reproductive health including HiV/
AiDS and StDs, WHO,2000,  Geneva, p.8, http://whqlibdoc.
who.int/hq/2000/WHO_MSD_MDP_00.14_Module3.pdf

kiekvienas vaikas turi skirtingas galimybes kovoti su 
vartojimo priklausomybe, tačiau kai kurie vaikai yra 
labiau pažeidžiami.  Reikia suprasti, kaip gatvės vai-
kai galėtų kovoti su šia problema: tai yra būtina teikti 
jiems specialią pagalbą35. Kuriant efektyvią politiką 
kovoje su priklausomybę keliančiomis medžiagomis 
alkoholio, tabako kompanijų lyderiai turėtų tapti 
svarbiais bendruomenės nariais, kad tarp jų ir ben-
druomenės vyktų dialogas36. 

2.2.tarptautinės alkoholio kontrolės politikos 
priemonės
Jungtinių tautų Vaiko teisių deklaracijoje pami-

nėtos svarbiausios žmogaus teisės, kurias valstybės 
turi užtikrinti vadovaudamosi Visuotine žmogaus 
teisių deklaracija. tai tokios teisės, kaip nediskrimi-
nuoti rasiniu, religiniu, tautiniu požiūriais. Kalbama 
ir apie papildomas teises, kurias valstybė turi užti-
krinti kiekvienam vaikui: tai - socialinės, ekonomi-
nės, politinės teisės. Pagal Vaiko teisių deklaraciją, 
kiekviena valstybė kiekvienam vaikui turi užtikrinti 
teisę į (2 principas) galimybę normaliai vystytis fi-
ziškai, morališkai, protiškai normaliomis, sveikomis 
socialinėmis sąlygomis; (4 principas) kiekvienas vai-
kas turi turėti galimybę džiaugtis socialinės apsaugos 
teikiama nauda, turi vystytis ir augti sveikai. Vaikui 
ir jo mamai turi būti suteikta speciali priežiūra, vai-
kas turi teisę į tinkamą mitybą, gyvenimo sąlygas, 
poilsį ir medicininį aptarnavimą37. 

2.3. alkoholio politikos pagrindiniai  veikėjai 
PSO ataskaita apie alkoholio politiką Europos 

regione kaip svarbiausius veikėjus, formuojant efek-
tyvią alkoholio politiką, įvardijo vietinę bendruome-
nę, kurios įtraukimas yra būtinas, siekiant užtikrinti 
prevenciją ir sumažinti su alkoholio vartojimu susi-
jusią žalą. taip pat reikia įtraukti sveikatos priežiū-
ros specialistų ir viešosios sveikatos institucijų, kurie 
suteiktų pagalbą ir girtaujančiajam, ir jo šeimai. Bū-
tina įtraukti pilietinę visuomenę bei nevyriausybi-
nes organizacijas38. PSO jaunus žmones įvardijo kaip 
labai svarbų šaltinį, formuojant efektyvią alkoholio 
kontrolės politiką; jie turėtų būti labiau įgalioti keisti 
patys savo aplinkoje nusistovėjusį žalingą požiūrį į 
alkoholio vartojimą. Viešosios sveikatos politika dėl 

35 Working With Street Children Module 3 understanding 
Substance use Among Street Children: a training package on 
substance use, sexual and reproductive health including HiV/
AiDS and StDs, WHO,2000,  Geneva, p. 30, http://whqlibdoc.
who.int/hq/2000/WHO_MSD_MDP_00.14_Module3.pdf
36 Working With Street Children Module 3 understanding 
Substance use Among Street Children: a training package on 
substance use, sexual and reproductive health including HiV/
AiDS and StDs, WHO,2000,  Geneva, p. 33, http://whqlibdoc.
who.int/hq/2000/WHO_MSD_MDP_00.14_Module3.pdf
37 Declaration of the Rights of the Child Proclaimed by General 
Assembly resolution 1386 (XiV) 20 november 1959 ( http://
www.unhchr.ch/html/menu3/b/25.htm)
38 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, Denmark, 2006, p. 10.
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alkoholio vartojimo turi būti svarstoma be komerci-
nių interesų įsikišimo39. 

Vietinės bendruomenės turi laikytis tokios poli-
tikos, kuri pasirinktų pagrindinius tikslus, identifi-
kuotų atsakingas agentūras ir atskaitomybės formas, 
įtrauktų nVO. Su alkoholiu susijusios problemos 
turi būti tinkamai įtrauktos į viešosios sveikatos 
politikos sistemą, priimtos tinkamos efektyvios po-
litikos priemonės40. PSO pabrėžia, kad labai svarbų 
vaidmenį alkoholio kontrolės politikoje atlieka al-
koholio prieinamumas ir jo ribojimas, ypač alkoholį 
netinkamai vartojančiam jaunimui41.

Europos Sąjungos lygiu viena rimčiausių alkoho-
lio politikos iniciatyvų yra europos komisijos pra-
nešimas ep europos ekonomikos ir socialiniam 
komitetui ir regionų komitetui dėl es paramos 
šalims narėms teikiant paramą mažinant su al-
koholio vartojimu susijusią žalą. Šiame pranešime 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas, kaip galima 
būtų išvengti, arba sunaikinti, žalingo alkoholio var-
tojimo kultūras, ypač tarp nepilnamečių, dėl žalingo 
alkoholio vartojimo įvykstančius nelaimingus atsiti-
kimus keliuose. Pranešimo pagrindinis tikslas - pa-
matuoti Komisijos veiksmus ir šalių narių veiksmus, 
kurie yra įgyvendinti alkoholio kontrolės politikoje, 
ir nustatyti, ko dar reikėtų, kad būtų sėkmingiau 
kovojama su alkoholio sukelta žala. Europos teisin-
gumo teismas paskelbė, kad sunaikinti su alkoholiu 
susijusią žalą yra svarbus viešosios sveikatos tikslas. 
Komisija identifikavo penkias prioritetines temas, 
kuriomis valstybės narės turėtų papildyti savo naci-
onalines politikas ir jomis vadovautųsi koordinuo-
damos nacionalinius veiksmus:

nuo alkoholio žalingo vartojimo apsaugoti 1. 
jaunus žmones, vaikus, dar negimusį vaiką.

Sumažinti sužalojimų ir mirčių, susijusių su 2. 
nelaimingais atsitikimais keliuose, dėl alkoholio var-
tojimo.

išvengti su alkoholiu susijusios žalos tarp 3. 
suaugusiųjų ir sumažinti negatyvų poveikį darbo 
aplinkai.

informuoti, šviesti ir kelti susirūpinimą dėl al-4. 
koholio sukeliamos žalos.

Vystyti ir paremti įrodymais pagrįstą alkoho-5. 
lio politiką ES lygiu42.

Remiantis Jungtinės Karalystės Alkoholio studi-
jų instituto tyrėjų B. Baumberg ir P. Anderson at-
likta alkoholio studija Europoje viešosios sveikatos 
39 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, Denmark, 2006, p. 11.
40 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, Denmark, 2006, p. 12.
41 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, Denmark, 2006, p. 13.
42 Communication from the Commission to the Council, the 
EP, the European Economic and Social Committee and Com-
mittee of the regions on Eu Strategy to support Memer States 
in reducing alcohol related harm, Brussels, 24.10.2006 COM 
(2006) 625 final, p. 5.

perspektyvoje, kuri 2006 m. buvo pateikta Europos 
Komisijai, alkoholio politika gali būti grupuojama į 
penkias rūšis:

politika, kuri mažina vairavimą išgėrus;•◆
politika, kuri remia švietimą, skatina visuome-•◆

nės susirūpinimą;
politika, kuri reguliuoja alkoholio rinką;•◆
politika, kuri remia apribojimus dėl alkoholio •◆

keliamos žalos;
politika, kuri remia individų įsikišimą.•◆ 43

2.4. Vairavimo išgėrus prevencijos priemonės
PSO, atlikusi tyrimą apie vairavimą išgėrus, pa-

teikė pasiūlymus, kaip galima keisti esamą alkoholio 
kontrolės politiką, kad sumažėtų vairavimo išgėrus 
visame pasaulyje bei su ja susijusios žalos atvejų. Sie-
kiant mažinti vairavimo išgėrus atvejus, rekomenda-
vo: parinkti AKK limitus, priversti vykdyti AKK ly-
gius, tinkamai bausti tuos, kurie pakartotinai įvykdo 
tą patį nusižengimą, nustatyti apribojimus jauniems 
ir nepatyrusiems vairuotojams, sukurti vairuotojų 
programas44. Siekiant įvertinti konkrečioje šalyje ar 
regione duomenis dėl įvykstančių avarijų, ataskaito-
je buvo pateikta anketa, pagal kurios klausimus ga-
lima įvertinti padėtį šalyje. Pateikti tokie klausimai: 
Kiek sužeidimų ir mirčių įvyksta dėl transporto su-
sidūrimo keliuose regione? Koks yra problemos pa-
grindas  su alkoholiu susijusių avarijų - susidūrimų 
skaičius, sužeidimų, pasibaigusių mirtimi, skaičius? 
Ar duomenys suteikia informacijos apie tai, kur ir 
kada susidūrimai įvyko ir kas buvo į juos įtrauktas? 
Kas būna dažniausiai įtrauktas į tokias avarijas, ku-
rios įvyksta dėl alkoholio? Ar ligoninės turi įrangos 
ir yra pasiruošusios, ar joms leista legaliai paimti 
kraujo mėginius? Ar policija yra paruošta ir turi ga-
limybes įgyvendinti įstatymus, kurie reglamentuoja 
vairavimą išgėrus keliuose?45 Įvertinti esamus įsta-
tymus, ar pakankamai jie reglamentuoja vairavimą 
išgėrus, galima vadovaujantis tokiais klausimais: Ar 
yra įstatymų, susijusių su saugumu keliuose (ben-
drai)? Ar vairavimas išgėrus traktuojamas kaip lega-
lus veiksmas? Ar yra įstatymas, nusakantis leistiną 
AKK normą? Gal AKK yra skirtingas skirtingoms 
grupėms? Kokių įrodymų reikia teismams, norint 
nubausti pažeidėją? Ar gali policija reikalauti, kad 
vairuotojas bet kuriuo metu pasidarytų „pūtimo į 
alkotesterį“ tyrimą? Ar visi, įtraukti į susidūrimą, 

43 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public 
health perspective, a report for the European Commission, 
iAS, uK, June, 2006, p. 15-16., http://dse.univar.it/addiction/
documents/External/alcoholeu.pdf
44 Drink and Driving: a road safety manual for decision-makers 
and practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 
2007, p. 19,  http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/
alcohol/en/index.html
45 Drink and Driving: a road safety manual for decision-makers 
and practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 
2007, p. 29,  http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/
alcohol/en/index.html
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tikrinami dėl alkoholio? Ar yra speciali teisinė sis-
tema, reglamentuojanti vairavimą išgėrus? Ar tei-
sėjai diskretiški skirdami lengvesnes bausmes nei 
numatyta įstatymuose? Ar visuomenė žino apie 
egzistuojančius įstatymus dėl vairavimo išgėrus ir 
bausmes?46 Siekiant įvertinti, ką visuomenė žino apie 
esamus įstatymus, rekomenduojama atsakyti į tokius 
klausimus: kaip gerai žmonės supranta įstatymo pa-
grindus, AKK limitus, leistiną girtumo laispnį, kaip 
gerai žmonės supranta santykį tarp vairavimo išgė-
rus ir AKK limitų, kaip gerai supranta bausmes ir už 
ką jos skiriamos?47 Siekiant įvertinti tarpininkus, ku-
rių vaidmuo yra labai svarbus formuojant alkoholio 
kontrolės politiką (tarpininkai padeda suvokti, kokia 
politika yra reikalinga, remdamiesi socialine aplinka, 
pagal kurią vairavimui išgėrus stabdyti bus vykdo-
mos programos), siūloma vadovautis tokiais etapais: 
identifikuoti pagrindinius tarpininkus, apibrėžti jų 
charakteristikas ir ištirti, kiek jie gali paveikti poli-
tiką; pamatuoti jų potencialią įtaką sprendimams, 
suvokti, ar yra galimas interesų konfliktas tarp tar-
pininkų48. Pagrindiniai tarpininkai į savo veiklą gali 
įtraukti vyriausybės departamentus, aukštesniuosius 
sveikatos biurus, chirurgus ir kitus įtakingus medi-
kus, vietines bendruomenes, nevyriausybines orga-
nizacijas, individus49. 

2.5. Geroji praktika formuojant efektyvią 
alkoholio viešąją politiką ir įtraukiant 
svarbiausius veikėjus - nevyriausybines 
organizacijas ir visuomenę: Jungtinės 
karalystės atvejis
PSO rekomenduoja valstybėms narėms, norin-

čioms suformuoti efektyvią viešąją alkoholio kon-
trolės politiką, įtraukti tokius svarbiausius politikos 
veikėjus: vietinę bendruomenę, sveikatos priežiūros 
specialistus, viešosios sveikatos institucijas, pilieti-
nę visuomenę ir nevyriausybines organizacijos.50 JK 
veikiantis Alkoholio studijų institutas turi daug 
įtakos formuojant viešąją alkoholio politiką ne tik 
JK, bet ir už jos ribų. Lietuvoje trūksta gerai išplėtoto 
ir efektyviai veikiančio nevyriausybinių organizacijų 
tinklo viešojoje alkoholio politikoje. Alkoholio stu-
46 Drink and Driving: a road safety manual for decision-makers 
and practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 
2007, p. 30,  http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/
alcohol/en/index.html
47 Drink and Driving: a road safety manual for decision-makers 
and practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 
2007, p. 34,  http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/
alcohol/en/index.html
48 Drink and Driving: a road safety manual for decision-makers 
and practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 
2007, p. 34,  http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/
alcohol/en/index.html
49 Drink and Driving: a road safety manual for decision-makers 
and practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 
2007, p. 36,  http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/
alcohol/en/index.html
50 Framework for alcohol policy in the WHO European Region, 
WHO, Denmark, 2006, p.10-11.

dijų instituto veikla yra geras pavyzdys Lietuvai, ku-
rioje tokios organizacijos tik kuriasi. institutas kartu 
su Europos Komisija dažnai vykdo alkoholio žalos 
ir jos kontrolės politikai skirtus tyrimus Europos 
Sąjungoje; vienas iš žinomiausių yra B. Baumberg ir 
P. Anderson atlikta alkoholio studija Europoje 2004 
metais. Dar kartą tokia pat studija pakartota 2006 
m. institutas veikia kaip nepriklausomas balsas tarp 
alkoholio kontrolės politiką formuojančių veikėjų 
Jungtinėje Karalystėje. Alkoholio studijų instituto 
pagrindinis tikslas yra tarnauti viešajam interesui 
viešosios alkoholio politikos srityje. institutas atlieka 
tyrimus ir jų paremtais faktais siūlo rekomendacijas, 
kaip galima sumažinti alkoholio vartojimo sukelia-
mą žalą. Vykdydamas savo veiklą, jis siekia įtraukti 
kuo platesnę žmonių auditoriją. Alkoholio studijų 
instituto finansavimas gaunamas labdaros būdu, 
vykdant projektus EK užsakymu, gaunant paramą iš 
Europos Komisijos. 

3. lietuVos alkoholio kontrolės 
politikos analiZė

3.1. lietuvos alkoholio kontrolės politikos 
suderinamumas su tarptautiniais 
dokumentais
Lietuva, kaip viena iš JtO valstybių narių, turi 

laikytis JtO žmogaus teises reglamentuojančių tei-
sės deklaracijų, konvencijų. Pagal JtO Vaiko teisių 
deklaracijos 2 principą, kiekvienas vaikas turi teisę 
į galimybę normaliai vystytis fiziškai, morališkai, 
protiškai normaliomis ir sveikomis sąlygomis51. LR 
1995 metų Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straips-
nyje numatyti tokie alkoholio reklamos draudimai, 
kurie teoriškai turėtų padėti apsaugoti nuo alkoholio 
reklamos keliamų pavojų vaikus ir paauglius. Pagal 
šį įstatymą LR draudžiama visų formų alkoholio re-
klama, jeigu ji yra: 

skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų, nau-•◆
doja asmenis iki 18 metų, naudoja sportininkus, gar-
sius asmenis, valstybės institucijų vardą ar pastatus, 
sieja alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėji-
mu, sieja alkoholio vartojimą su vairavimu, sieja al-
koholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, 
asmeninių problemų sprendimu, su gydomosiomis 
savybėmis, socialine sėkme, palankiai vaizduoja ne-
saikingą alkoholinių gėrimų vartojimą arba neigia-
mai atsiliepia apie abstinenciją. 

Alkoholio reklama draudžiama: 
laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų, •◆

knygų pirmuosiuose puslapiuose, vaikams ir paau-
gliams skirtuose žurnaluose, knygose, televizijos, 
radijo programose; 

LR įregistruotų radijo ir televizijos stočių, ka-•◆
belinio radijo ir televizijos tranliuojamose ir retrans-
51 Declaration of the Rights of the Child Proclaimed by Gene-
ral Assembly resolution 1386 (XiV) 20 november 1959 , http://
www.unhchr.ch/html/menu3/b/25.htm
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liuojamose programose, išskyrus tiesiogiai ir ištisai 
iš užsienio transliuojamas laidas, nuo 15 val. iki 22 
val. 30 min., o savaitgaliais ir moksleivių atostogų 
dienomis - nuo 8 val. iki 22 val. 30 min. (išskyrus al-
koholinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio kon-
centracija neviršija 22 proc., reklamą); 

koncertų, cirko, kitų masinių renginių, teatro •◆
spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vie-
tose;

švietimo, ugdymo įstaigose;•◆
visuomeniniame transporte, degalinėse ir jų •◆

teritorijose, ant paštu siunčiamų atvirlaiškių, loteri-
jose, žaidimuose, konkursuose. 

2006 m. EK savo pranešime identifikavo 5 priori-
tetines temas šalims narėms ir rekomendavo įtraukti 
į nacionalines alkoholio politikas:

nuo alkoholio žalingo vartojimo apsaugoti 1. 
vaikus, jaunus žmones.

Sumažinti sužalojimų ir mirčių, susijusių su 2. 
nelaimingais atsitikimais keliuose, dėl alkoholio var-
tojimo. 

išvengti dėl alkoholio vartojimo susijusios ža-3. 
los tarp suaugusiųjų ir sumažinti neigiamą poveikį 
darbo aplinkai.

informuoti, šviesti, kelti susirūpinimą alkoho-4. 
lio keliama žala.

Vystyti ir paremti įrodymais pagrįstą alkoho-5. 
lio politiką ES.52

LR Alkoholio kontrolės įstatymu siekiama vai-
kus ir jaunimą apsaugoti nuo alkoholio vartojimo 
keliamos žalos tokiomis priemonėmis: visų pirma 
mažinti apskritai alkoholio vartojimą ekonominė-
mis priemonėmis, mokesčiais ir kainomis; tai pačios 
efektyviausios priemonės, bent taip jas apibūdino JK 
Alkoholio studijų instututas 2006 m. atliktoje Euro-
pos alkoholio studijoje - viešosios sveikatos perspek-
tyvoje.53 Siekiama skatinti gaminti, pardavinėti sil-
pnesnius gėrimus, nes Lietuvoje stiprieji alkoholiniai 
gėrimai sukelia didelių problemų. Siekiama riboti al-
koholinių gėrimų pardavimo ir vartojimo skatinimą. 
Įgyvendinus tikslus turėtų sumažėti nelaimingų at-
sitikimų keliuose, kurie kyla dėl alkoholio. Įstatymo 
10  straipsniu dradžiama gaminti naminę degtinę.54 
Įstatymo 25 straipsniu alkoholinių gėrimų vartojimas 
ribojamas ugdymo, sveikatos priežiūros, valstybės 
valdžios institucijose, viešajame transporte. Europos 
52 Communication from the Commission to the Council, the 
EP, the European Economic and Social Committee and Com-
mittee of the regions on Eu Startegy to support Member States 
in reducing alcohol related harm, Brussels, 24.10.2006 COM 
(2006) 625 FinAL, p. 5.
53 Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A public he-
alth perspective, a report for the European Commission, iAS, 
uK, June, 2006, p. 13., http://dse.univar.it/addiction/docu-
ments/External/alcoholeu.pdf
54 LR Alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. 
nr i-857 Vilnius 2003-07-01 teisės aktą priėmė LR Seimas,10 
str, http://www3.lrs.lt/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215421&p_
query=&p_tr2=&p_hil=&p_hil=&p_sess=&p_no=1

alkoholio kontrolės antrame principe teigiama, kad 
visi žmonės turi teisę į informaciją, švietimą apie 
alkoholio keliamą žalą. Pagal 26 įstatymo straipsnį 
Švietimo ir mokslo ministerija privalo parengti svei-
katos ugdymo visose bendrojo lavinimo mokyklose 
programas bei įtraukti sveikatos ugdymo klausimus 
į naujai leidžiamus vadovėlius. Visos švietimo įstai-
gos, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija, 
privalo į ugdymo programas įtraukti žinių apie al-
koholinius gėrimus, jų daromą žalą sveikatai, šalies 
ūkiui55. taip siekiama informuoti vaikus, jaunimą 
ir kitus asmenis apie alkoholio vartojimo keliamą 
žalą sveikatai, visuomenei. Remiantis LR Alkoho-
lio kontrolės įstatymu, buvo parengta ir patvirtinta 
valstybės alkoholio kontrolės programa. (PSO re-
komenduoja kiekvienai šaliai turėti tokią programą 
nacionaliniu lygiu.) Programoje siekiant įgyvendin-
ti tolimuosius tikslus buvo numatyta: rūpintis, kad 
Lietuvoje būtų mažiau vartojama alkoholio, rečiau 
juo piktnaudžiaujama, mažėtų jo pasiūla ir daroma 
žala sveikatai ir ūkiui, būtų mažiau padaroma nusi-
kaltimų išgėrus alkoholio, rečiau vairuojama išgėrus. 
Buvo tikimasi iki 2009 m. pasiekti, kad palaipsniui 
būtų sumažėjęs: 25 proc. alkoholinių gėrimų var-
tojimas, 15 proc. mirtingumas nuo kepenų cirozės, 
15 proc. mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, 
25 proc. mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, 
susijusių su alkoholio vartojimu; kad būtų pakeista 
vartojamų alkoholinių gėrimų struktūra: būtų var-
tojami silpnesni gėrimai, mažiau piktnaudžiaujama 
stipriaisiais alkoholiniais gėrimais; kad būtų mažiau 
daroma nusikaltimų išgėrus, kad alkoholinių gėrimų 
rinka būtų orientuota į silpnesnių gėrimų prekybą, 
gamybą, importą. Apie pasiekimus buvo planuota 
gauti informaciją iš šių informacijos šaltinių: Statis-
tikos departamento, Sveikatos informacijos centro, 
Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarybos, 
Žemės ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministeri-
jos, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos, apskričių viršininkų administraci-
jos, žiniasklaidos institucijų, nVO veiklos alkoholio 
kontrolės srityje ekspertizės medžiagos, sociologinių 
apklausų duomenų. Buvo numatyta, kad priimti įsta-
tymai teoriškai turėtų padėti pasiekti tikslus, bet dėl 
galimo įstatymų nevykdymo galėjo būti ir priešin-
gai. Buvo numatyta organizuoti sveikatos priežiūros, 
pedagogų, valstybės valdymo ir vietos savivaldos 
vykdomųjų institucijų tarnautojų mokymus alkoho-
lio kontrolės politikos klausimais; išugdyti Lietuvoje 
blaivaus gyvenimo įpročius, neigiamą jaunimo po-
žiūrį į alkoholio vartojimą, parengti priklausomybės 
ligų gydymo, pirminės  sveikatos priežiūros speci-

55 LR Alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. 
nr i-857 Vilnius 2003-07-01 teisės aktą priėmė LR Seimas, 
http://www3.lrs.lt/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215421&p_
query=&p_tr2=&p_hil=&p_hil=&p_sess=&p_no=1
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alistų, pedagogų, socialinių darbuotojų56. Formuo-
jant nacionalinę alkoholio politiką PSO valstybėms 
narėms siūloma 10 veiklos sričių, kurias patariama 
įtraukti į alkoholio politiką: informaciją ir švietimą, 
viešą ir privatų, ir darbo aplinką, vairavimą išgėrus, 
alkoholio produktų prieinamumą, reklamą, gydymą, 
reabilitaciją, alkoholinių gėrimų pramonės atsako-
mybę, visuomenės pajėgumą atsakyti dėl alkoholio 
vartojimo kylančios žalos, nevyriausybines organi-
zacijas, politikos įgyvendinimą, monitoringą.

4. tyrimai ir JŲ reZultatai

4.1. kokybinių  tyrimų metodologija
Kokybinių tyrimų metodologijos vadovėlyje, 

skirtame vadybos ir administravimo studentams 
(autoriai - Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė), kokybi-
nio tyrimo sąvoka apibrėžiama kaip tyrimo, kuris yra 
atviras tyrimas. Rengdamasis kokybiniam tyrimui 
tyrėjas vadovaujasi prielaida, kad pažinimo objektas 
vertas dėmesio. tyrimo koncepcija grindžiama ne 
tik teorinėmis prielaidomis, bet ir kiek nagrinėjama 
socialinė realybė išreikšta gyvosios kalbos priemo-
nėmis.57 

individualus interviu su vaikų ir paauglių psi-
chologe ieva krivickaite kauno apskrities pri-
klausomybės ligų centre buvo atliktas 2009 metais 
balandžio 2 dieną. Šio individualaus interviu pagrin-
dinis tikslas buvo paiimti interviu iš vaikų ir paau-
glių psichologės, kuri kiekvieną dieną susiduria su 
paaugliais, turinčiais priklausomybę nuo alkoholio, 
ir sužinoti problemos rimtumą bei įstatymų, siste-
mos, kovojančios su alkoholio keliama žala vaikams 
ir jaunimui, pagrindinius privalumus ir trūkumus. 
Pagrindiniai interviu uždaviniai buvo:

Sužinoti, kokias paslaugas ir kokią pagalbą gali 1. 
suteikti Kauno apskrities priklausomybės ligų cen-
tras vaikams ir jaunimui, kurie turi priklausomybę 
nuo alkoholio.

Sužinoti pagrindinius „pliusus“ ir „minusus“ 2. 
dabartinės alkoholio kontrolės politikos Lietuvoje.

Sužinoti, ką vaikų psichologė gali pasiūlyti 3. 
keisti alkoholio politikoje ir kokią prevenciją būtų 
galima įgyvendinti siekiant apsaugoti vaikus ir jau-
nimą nuo alkoholio žalingo vartojimo sukeliamos 
žalos.

Pagrindiniai tyrimo klausimai buvo:
Ką gali pagal kompetenciją vaikų psichologė 1. 

Kauno apskrities priklausomybės ligų centre teikiant 
pagalbą vaikams ir paaugliams?

Kokio lygio ši gydymo įstaiga, centras yra ir 2. 
kokias paslaugas teikia vaikams, paaugliams Vaikų 
ir jaunimo skyriuje nuo priklausomybės?
56 LR Vyriausybės nutarimas 1999 m. vasario 25 d. nr.212 
Vilnius Dėl valstybės alkoholio kontrolės programos patvirti-
nimo: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_i?p_
id=74909
57 Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. Kokybinių tyrimų 
metodologija, i dalis, Klaipėda 2008, p. 40.

Kokio amžiaus grupės paaaugliams teikiama 3. 
pagalba centre ir kokio amžiaus paauglių daugiausia 
gydosi nuo alkoholio priklausomybės?

Ar daug vaikų gydosi nuo alkoholio priklauso-4. 
mybės iš alkoholikų šeimų? Kiek procentų nuo visų 
besigydančiųjų?

Kokia psichologės nuomonė: kodėl paaugliai 5. 
vartoja žalingai alkoholį? Kokius gėrimus jie geria?

Kokia prevencija ir politikos priemonės būtų 6. 
efektyviausios siekiant sumažinti girtaujančių paau-
glių skaičių?

individualus interviu su nacionalinės alkoho-
lio ir tabako koalicijos prezidentu dr. a. Veryga, 
atliktas 2009 m. balandžio 20 d. 9-9:45 val. KMu. 

tyrimo tikslas - paimti individualų interviu iš 
nacionalinės alkoholio ir tabako koalicijos preziden-
to dr. A. Verygos ir sužinoti efektyviausias alkoholio 
kontrolės politikos priemones ir galimą prevenci-
ją nuo žalingo alkoholio vartojimo kylančios žalos 
vaikams ir jaunimui Lietuvoje. Pagrindiniai tyrimo 
uždaviniai:

Sužinoti augančio žalingo alkoholio vartojimo 1. 
ir jo keliamos žalos tarp paauglių, jaunų suaugusiųjų 
Lietuvoje problemos aktualumą.

Sužinoti, kokias efektyviausias alkoholio kon-2. 
trolės politikos priemones ir prevenciją dr.  A. Very-
ga siūlo.

Sužinoti Lietuvos alkoholio kontrolės politi-3. 
kos spragas, ką ir kaip reikėtų  keisti.

individualus interviu su šilainių policijos nuo-
vados vyr. postininke rasa trumpeliene buvo at-
liktas 2009-04-10 08:15-09:45. Pagrindinis tyrimo 
tikslas - sužinoti, ką realiai gali pagal kompetenciją 
Lietuvos policijos institucija siekiant padėti vaikams 
iš alkoholikų šeimų, jei šeimoje yra smurtaujama ir 
pan. ir kaip kovojama su girtų paauglių padaromais 
nusikaltimais. tyrimo uždaviniai:

Sužinoti paauglių, kurie žalingai vartoja alko-1. 
holį, dažniausiai įvykdomų nusikaltimų ir vaikų, 
kenčiančių dėl alkoholikų tėvų, atvejų dažnumą. Ar 
tai aktualu šiandien Lietuvoje?

Sužinoti,  ką gali policija pagal kompetenciją 2. 
tokiose situacijose.

Sužinoti, ką reikėtų keisti LR įstatymuose, kad 3. 
policija galėtų dirbti efektyviau šioje srityje.

Pagrindiniai klausimai prieš interviu buvo tokie:
Kiek Šilainių policijos nuovadoje dirba žmonių 1. 

su nepilnamečiais ir jaunuoliais? Kiek susiduriama su 
dėl alkoholio vartojimo sukeltomis problemomis?

Ar daug vaikų iš alkoholikų šeimų prašo poli-2. 
cijos pagalbos? Kokios tai situacijos?

Ar daug yra jaunuolių, kurie žalingai vartoja 3. 
alkoholį ir kelia problemų? Kokios tai problemos?

Kuo gali padėti policija nepilnamečiui iš alko-4. 
holikų šeimos prašančiam pagalbos?

Ką keistų įstatymuose ir kaip?5. 
Kokią prevenciją jaunimui nuo alkoholio ke-6. 

liamos žalos pasiūlytų?
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4.2. efektyviausios alkoholio kontrolės 
politikos paieškos remiantis tyrimų rezultatų 
analize
4.2.1. Lietuvos alkoholio kontrolės politikos 
trūkumai ir efektyviausios alkoholio kontrolės 
politikos, prevencijos nuo žalingo alkoholio 
vartojimo  paieška remiantis alkoholio kontrolės 
specialistų patirtimis (kokybinių tyrimų rezultatų 
analizė)
individualus interviu kauno apskrities pri-

klausomybės ligų centro Vaikų ir jaunimo skyriu-
je su vaikų ir paauglių psichologe ieva krivickaite 
atskleidė, kad:

Lietuvoje sparčiai daugėja paauglių, turinčių pri-
klausomybę nuo alkoholio, ir paauglių, besigydančių 
nuo alkoholio ir narkotikų priklausomybės skaičius. 
Apie 80 procentų besigydančiųjų Kauno apskrities pri-
klausomybės ligų centre yra iš alkoholikų šeimų. Jų  tė-
vams yra apribotos teisės, ir vaikai gyvena vaikų globos 
namuose. Daugiausia centre gydosi 14-17 m. amžiaus 
paauglių. Lietuvoje paaugliai dažniausiai vartoja alko-
holinius kokteilius, „Mixus“, nes stiprieji gėrimai jiems 
yra per stiprūs. Be alkoholio, kuris yra slopintojas, pa-
augliai vartoja dar ir narkotikus, kurie turi įvairų po-
veikį; paaugliai labiausiai mėgsta stimuliantus.(...)

Kauno apskrities priklausomybės ligų centras yra 
antrinio gydymo įstaiga, kurios vaikų skyriuje teikia-
ma pagalba vaikams nuo 14 m. iki 21 m. amžiaus. 
Jei vaikas yra nepilnametis ir nori gydytis, reikalingas 
tėvų arba globėjų sutikimas. Yra buvę atvejų, kai vaikai 
norėdavo gydytis, bet tėvai nesutikdavo, taip atsitinka 
dažniausiai dėl tėvų neišsilavinimo. Kartais patys vai-
kai nenorėdavo gydytis - labai svarbi motyvacija. Į cen-
trą vaikai kreipiasi tada, kai jiems jau priklausomybė 
alkoholio trukdo normaliai gyventi. Kad vis daugiau 
nepilnamečių vartoja alkoholį, iš dalies yra kalta aplin-
ka. Vartojimas susideda iš tokių etapų:

eksperimentinis vartojimas - pabando, nes žino, 1. 
kad toks yra, ir tuo baigiasi;

nereguliarus vartojimas - vartoja retkarčiais;2. 
reguliarus vartojimas - pradeda planuoti kada, 3. 

kur, su kuo vartoti;
piktnaudžiavimas - jau rimtesni padariniai pa-4. 

čiam vartotojui.
Žalingas vartojimas - tai tausojanti sąvoka, po ku-

rios eina priklausomybė, kuri būna dvejopa:
psichologinė;•◆
fizinė.•◆

(...). Jei vaikas iš vaikų globos namų gatvėje pa-
gaunamas girtas su buteliu rankose, baudą už jį moka 
vaikų globos namai policijai, – taigi viena valstybės 
institucija moka baudą kitai valstybės institucijai. Ir 
tie paaugliai, kurie su tėvais gyvena, o ne vaikų globos 
namuose, jeigu ką nors neleistina padaro girti, neat-
sako už savo poelgius, juk tėvai už juos atsako tol, kol 
jiems sukanka pilnametystė. JAV yra specialus Nar-
kotikų teismas, skirtas būtent tokiems paaugliams: 

jei paauglys gavo bausmę, baudą sumokės jis pats, 
kai sueis  pilnametystė; ten paaugliai  atsako už savo 
veiksmus. Sėkmingai įgyvendinti alkoholio kontrolės 
politiką Lietuvoje trukdo pilietiškumo nebuvimas, 
pavyzdžiui, kai centras norėjo atidaryti naujas patal-
pas narkomanams, tai visa tos vietovės bendruomenė 
užprotestavo, kad narkomanų pašonėje jie negyvens. 
Niekas nepagalvojo, kad narkomanai centre nesisvai-
gins narkotikais, ir pačiai visuomenei bus daug sau-
giau, jeigu jie gatvėmis nevaikščios apsvaigę. Lietuvo-
je vyrauja kalėjimo kultūra, ne kartą  mačiau, kaip 
prekybos centruose nepilnamečiai lengvai nusiperka 
alkoholinių gėrimų. Reikia pakelti kainas, nors daug 
kas kalba, kad pakėlus kainas paaugliai pradėtų gerti 
pilstuką. Nepradėtų, nes pilstukas jiems per stiprus. 
Svarbi ir prevencija, švietimas mokyklose, bet tokia 
kampanija turi būti organizuojama nuo 1 iki 12  kla-
sės, kai vaikas formuojasi.58

indvidualus interviu su dr. aurelijumi Veryga 
atskleidė, kad:

Statistiniai tyrimai neparodo šimtu procentų rea-
lios padėties, bet HSBC, ESPAD atliktos tarptautinės 
studijos ir Lietuvoje atlikti tyrimai parodo bendrą ten-
denciją - kaip kinta ji metų metais: ar didėja, ar ma-
žėja - Lietuvoje žalingai alkoholį vartojančių nepilna-
mečių ir studentų skaičius auga. (...) per pastaruosius 
6-7 metus apsinuodijusių alkoholiu nepilnamečių, 
atvežtų į KMU, skaičius išaugo septyniolika kartų. 
HSBC atliktoje studijoje 1995 m. Lietuva tarp Europos 
šalių pagal paauglių girtuokliavimą buvo viduryje, o 
dabar mus lenkia tik Jungtinė Karalystė. ESPAD tyri-
muose naudojama anketa, kurią sudaro klausimynas 
apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimą. Nors 
anketavimas yra patikimas būdas gauti informacijos, 
bet anketa paaugliams yra per sudėtinga. Nors aps-
kritai statistika yra reikalinga siekiant sumažinti al-
koholio keliamą žalą vaikams ir jaunimui. Lietuvoje 
ir paaugliai, ir studentai dažniausiai ir daugiausia 
geria energetinius gėrimus, nes jie tonizuoja, o stiprių 
gėrimų paaugliai nevartoja, nes jie jiems per stiprūs. 
(...)  didžiausia nesąmonė yra, kai kalbama, kad yra 
stiprių ir silpnų narkotikų, prie kurių galima priprasti 
greičiau ir lėčiau. Nėra tokių, prie kurių galima pri-
prasti lėčiau ar greičiau, visi vienodai pavojingi. Kiek 
KMU po operacijų daug vartojama morfijaus, tačiau 
kažkodėl pacientai netampa narkomanais.(...) faktas, 
kad  dauguma paauglių ir studentų žino apie žalingo 
alkoholio vartojimo keliamą žalą, bet vis tiek varto-
ja, - tai ir yra pagrindinis priklausomybės požymis. 
Lietuvoje yra labai reikalinga prevencija nuo žalingo 
alkoholio keliamos žalos vaikams ir jaunimui, kurią 
stengtųsi įgyvendinti tėvai, šeima, kad jie vaikams aiš-
kintų apie alkoholio keliamą žalą, o vaikišką šampaną 
reikėtų išvis uždrausti! Vaikiškas šampanas - tai būdas 
pripratinti vaiką prie alkoholio nuo pat mažens. Būtina 
58 indiviadualus interviu Kauno apskrities priklausomybės ligų 
centre Vaikų ir jaunimo skyriuje su vaikų ir paauglių psichologe 
i. Krivickaite, 2009 m. balandžio 10 d., 08:15-09:15 val.
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keisti esamus įstatymus ir kelti alkoholinių gėrimų kai-
nas. Studentai yra jautriausia socialinė grupė - pakėlus 
alkoholio kainas, jie jo nebepirktų. Bet norint pakelti 
alkoholinių gėrimų kainas reikia, kad Seimas keistų 
įstatymus arba rinkti gyventojų parašus, bet Lietuvoje 
pilietiškumas labai prastos būklės, tad lieka tik Seimas. 
(...) yra trys rūšys seimo narių:

tokie nariai, kurie tiesiog yra „atsitiktiniai“;1. 
tokie nariai, kurie yra mąstantys žmonės, bet 2. 

dėl kažkokių priežasčių ši informacija jų nepasiekia, 
nors juos pasiekia lobistai;

tokie nariai, kuriems galima, kiek nori, pasa-3. 
koti apie alkoholio keliamą žalą,  vis tiek balsuos taip, 
kaip jiems reikia.

Prevenciją dėl alkoholio vartojimo kylančios ža-
los galėtų padėti įgyvendinti ir gydytojai - nusto-
ti kalbėti apie alkoholio gerąsias savybes žmogaus 
sveikatai ir reklamuoti vyno kapsules ir panašius 
dalykus, nes jie yra kaip ir autoritetai: jeigu pasako, 
kad kažkas yra sveika, tai jais ir tikima. Dar gali-
ma būtų padidinti  amžių nuo 18 m. iki 21 m., nuo 
kada legaliai galima būtų nusipirkti alkoholio. (...) 
nė viena priemonė neveikia 100 procentų, maksi-
maliai veikia 10 procentų, bet ir tai gerai, nes reiš-
kia, kad pasiekė tam tikrą dalį žmonių. (...) pakeisti 
administracines nuobaudas į baudžiamąją atsako-
mybę tiems, kurie prekybos centruose parduoda al-
koholį nepilnamečiams. Geriausia būtų uždrausti 
alkoholį pardavinėti prekybos centruose; alkoholi-
nių gėrimų būtų galima nusipirkti tik specializuo-
tose alkoholinių gėrimų parduotuvėse. Daug žalos 
įgyvendinant prevenciją vaikams ir jaunimui nuo 
alkoholio vartojimo kylančios žalos padaro žinias-
klaida, nes iš alkoholio pramonės, nors alkoholio re-
klama yra uždrausta, ji vis dar gauna pinigų. Nuo 
tada, kai buvo uždrausta alkoholio reklama, nei per 
TV, nei spaudoje apie alkoholio keliamą žalą niekas 
nieko nerašo, net kai Nacionalinė sveikatos taryba 
skaito pranešimą, niekas apie tai nežino. Buvo su-
kurta programa, skirta mažinti alkoholio keliamai 
žalai, tai valstybė jai per metus skyrė tik 60000 litų, 
o, palyginkim, už alkoholio reklamą per metus gau-
namas pelnas yra per 100 mln. litų. LR Alkoholio 
kontrolės įstatyme deklaruoti tikslai su dabartiniais 
pataisymais eina priešingomis kryptimis, nei buvo 
planuota kuriant įstatymą. Nacionalinė alkoholio 
ir tabako koalicija veikia kaip nevyriausybinė or-
ganizacija, kurios vienas iš veiklos tikslų yra sukelti 
visuomenės susirūpinimą. Koalicija gali raštu teikti 
Seimui pasiūlymus, ką ir kaip keisti alkoholio poli-
tikoje. Apskritai pasaulyje yra du nevyriausybinių 
organizacijų modeliai:

skandinaviškas;•◆
amerikietiškas.•◆

Skandinaviškame modelyje pati valstybė yra soci-
aliai gerai orientuota. Ten nevyriausybinių organiza-
cijų beveik nereikia. Pavyzdžiui, jei parlamento na-
riai svarsto ar atpiginti, ar pakelti alkoholinių gėrimų 

kainas, tai jie svarsto, ir kokią valstybei kainą tektų 
sumokėti, jei atpigintų, nes būtų daugiau geriama. 
Amerikietiškame modelyje valstybė yra orientuota į 
verslą ir nevyriausybinių organizacijų veikla yra la-
bai išplėtota. Lietuvoje valstybės nėra. Tarp lietuvių 
paplitusios alkoholio vartojimo kultūros pagrindinės 
priežastys yra šios: lietuviai išgyveno du pasaulinius 
karus, daug įtakos turėjo carinės Rusijos vykdyta po-
litika - steigti „bravorai“, bet Smetonos laikais su al-
koholio žalingu vartojimu buvo susitvarkyta, tačiau 
dabar problema vėl tampa labai aktuali. Dabar Lietu-
voje patyrusiems vairuotojams yra taikomos 0,4 pro-
milės, o nepatyrusiems ir tolimųjų reisų vairuotojams 
yra taikoma 0,2 promilės, bet norima padaryti nulį 
promilių. Iki 2012 m. išorinė alkoholio reklama turėtų 
būti uždrausta. Šeimos gydytojai galėtų daugiau teikti 
informacijos apie alkoholio keliamą žalą - ypač nėš-
čioms moterims, paauglėms, kad nevartotų alkoholio 
nėštumo metu.59

individualus interviu su vyr. postininke rasa 
trumpeliene atskleidė, kad be jos, Šilainių policijos 
nuovadoje su nepilnamečiais dirba 4 nepilnamečių 
reikalų inspektorės, dar kelios specialistės dirba su 
nusikaltimų prevencija. Vyr. postininkė dirba su pil-
namečiais iki 25 m. amžiaus.

Dažnai susiduriame su jaunuoliais iš alkoholikų 
šeimų. Pavyzdžiui, ateina 17-18 m. mergina ir prašo 
padėti, nes tėvai geria, triukšmauja, bet jeigu ji pilna-
metė, niekuo negalim padėti (...) Jei nepilnametis, tada 
galim perduoti Vaiko teisių tarnybai arba nukreip-
ti tėvus į pagalbos centrus, bet tėvai turi patys norėti 
gydytis. Dažniausiai tokiose situacijose elgiamės taip: 
apdorojame juos psichologiškai. Prigąsdiname, kad jei 
nepradės gerti mažiau, tai vaikus atimsim ar dar ge-
riau - išvešim juos gydyti. Šito bijo, labai bijo, va čia 
kėdėj sėdi ir dreba. Jie visiškai nesuvokia įstatymų ir tai 
matyti. (...) nepriklausomybės pradžioje įstatymai buvo 
geresni. Būdavo, jei alkoholikas trukdo šeimai norma-
liai gyventi, šeimoje smurtauja, jei 3 kartus patenka į 
policijos akiratį, užtekdavo, kad kaimynai paskųstų,- 
policija jį galėdavo išvežti į Vilnių gydytis. Išveždavo, 
šeima pailsėdavo, o kartais tas alkoholikas pasveikdavo 
bent laikinai. Šiandieniniuose įstatymuose pakeisčiau 
viską. Dabar policija tik egzistuoja kaip formali institu-
cija, bet realiai beveik nieko negali. Dažniausiai šeimo-
se girtuokliauja vyrai. Daug girtų paauglių įvykdomų 
nusikaltimų - dažniausiai tai smulkios vagystės ir api-
plėšimai, įprastai tai daro žmonės, kurie turi priklauso-
mybę alkoholiui ir/ar narkotikams. (... ) reikia pradėti 
nuo šeimos ir visuomenės pilietiškumo skatinimo, mo-
kyklose kalbėti, - nuo švietimo apie alkoholio žalą. Jei 
būtų pakeltos alkoholinių gėrimų kainos, manau, kad 
jaunimas pradėtų vartoti pigius narkotikus.60

59 individualus interviu Kauno medicinos universitete su dr. 
A.Veryga, 2009 m. balandžio 20 d. 9-9:45 val.
60 individualus interviu Kauno Šilainių policijos nuovadoje su 
vyr. postininke R. trumpeliene, 2009 m. birželio 10 d., 08:15-
08:45 val.
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išVados

Mokslinių tyrimų ir prevencinių priemonių, su-1. 
sijusių su alkoholio vartojimu, keliamos žalos analizė 
atskleidė, kad alkoholis yra viena iš pagrindinių prie-
žasčių, dėl kurių kyla smurtas, ypač tarp jaunų vyrų, ir 
padaromi smurtiniai nusikaltimai. Yra paskaičiuota, 
kad per 2003 m. ES dėl alkoholio vartojimo padaryta 
materiali žala kainavo 125 milijardus eurų. 2004 m. 
PSO atliktame tarptautiniame tyrime apie alkoholį 
buvo paminėtas labai svarbus dalykas, skaičiuojant 
realius alkoholizmo atvejus konkrečioje šalyje, ypač 
posovietinėse respublikose, - neužregistruotas alko-
holio vartojimas (nelegalus) kiekvienoje šalyje. PSO ir 
Pasaulio Banko atliktu tyrimu apie vairavimą išgėrus 
buvo patvirtinta, kad net mažas alkoholio kiekis krau-
jyje padidina riziką patekti į nelaimingą autoįvykį 
arba jį sukelti. 2001 m. PSO pateiktoje ataskaitoje apie 
jaunimą ir alkoholį buvo konstatuota, kad šiuolaikinis 
alkoholio marketingas yra nukreiptas į vaikus ir pa-
auglius, ir jį yra būtina kontroliuoti, nes vaikai vartoti 
alkoholį pradeda vis jaunesni.

tarptautinės alkoholio kontrolės politikos do-2. 
kumentų analizė atskleidė, kad kiekviena valstybė, 
kuri yra ES ir/ar PSO valstybė narė, formuodama 
savo nacionalinę alkoholio kontrolės politiką, turė-
tų vadovautis PSO, EK rekomendacijomis alkoholio 
kontrolės politikos srityje. 

2006 m. JK Alkoholio studijų instituto EK už-3. 
sakymu atliktoje alkoholio studijoje Europoje viešo-
sios sveikatos perspektyvos pačia efektyviausia al-
koholio kontrolės politika buvo įvardytos vairavimo 
išgėrus politikos ekonominės bei teisinės priemonės. 
institutas visai ES rekomendavo AKK 0,05 g/100 ml 
patyrusiems vairuotojams ir 0,02 g/100 ml nepaty-
rusiems, kad vairavimo išgėrus politika visoje ES 
būtų suvienodinta.

Lietuvos alkoholio politikos analizė atskleidė, 4. 
kad Lietuvos nacionalinė alkoholio politika verti-
nant Lietuvos dokumentų atitikimą tarptautiniams 
dokumentams visiškai atitinka tarptautinę alkoholio 
kontrolės politiką.

Atlikus tyrimus, galima teigti, kad alkoholio 5. 
kontrolės ekspertai kaip efektyviausias alkoholio 
vartojimo reguliavimo priemones išskiria: prevenci-
nį švietimą mokyklose nuo 1 iki 12 klasės, kuriame 
būtų įtraukta prevencinė programa apie alkoholio, 
tabako, narkotikų, nesveiko maisto vartojimą; alko-
holio reklamos draudimą ir socialinę reklamą, skir-
tą supažindinti jaunimą su alkoholio keliama žala; 
alkoholinių gėrimų kainų pakėlimą, ypač silpnųjų 
alkoholinių gėrimų; prieinamumo apribojimą - al-
koholinių gėrimų būtų galima nusipirkti tik specia-
lizuotose parduotuvėse. 

literatūra ir šaltiniai

Anderson, P., Baumberg, B., Alcohol in Europe: A 1. 
public health perspective, a report for the European Com-

mission, iAS, uK, June, 2006, p.13.,  64, 103, 131, 149. 
Prieiga per internetą: http://dse.univar.it/addiction/docu-
ments/External/alcoholeu.pdf

Beer promotion during EC football popular among 2. 
youth under the age of 16, 9 February 2009, utrecht, 
http://www.eucom.info/

Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V., Kokybi-3. 
nių tyrimų metodologija, i dalis, Klaipėda 2008, p. 40.

Communication from the Commission to the 4. 
Council, the EP, the European Economic and Social Com-
mittee and Committee of the regions on Eu Strategy to 
support Memer States in reducing alcohol related harm, 
Brussels, 24.10.2006 COM (2006) 625 final, p. 5.

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Health Poli-5. 
cy for Children and Adolescents, no.4: Young people’s 
health in context health behavior in school-aged children 
(HSBC) study: international report from the 2001/2002 
survey, WHO Europe, 2004, p. 73.

Declaration of the Rights of the Child Proclaimed 6. 
by General Assembly resolution 1386 (XiV) 20 novem-
ber 1959 Prieiga per internetą: ( http://www.unhchr.ch/
html/menu3/b/25.htm)

Drink and Driving: a road safety manual for de-7. 
cision-makers and practitioners, Geneva, Global Road 
Safety Partnership, 2007, p. 19,  http://www.who.int/road-
safety/projects/manuals/alcohol/en/index.html

Framework for alcohol policy in the WHO Euro-8. 
pean Region, WHO, 2006, p. 1.

Holt, P. M, Alcohol: a Social and Cultural History, 9. 
BERG Oxford, new York, 2006, p. 27.

Prieiga per internetą: 10. http://dse.univar.it/addic-
tion/documents/External/alcoholeu.pdf

Prieiga per internetą: 11. http://whqlibdoc.who.int/
hq/2000/WHO_MSD_MDP_00.14_Module3.pdf

Prieiga per internetą: 12. http://www.alcoholandfami-
lies.org.uk/documents/7/effects_children_and_families/
effects_families_life.htm

Prieiga per internetą: 13. http://www.alcoholandfami-
lies.org.uk/documents/7/effects_children_and_families/
effects_%20_mature_children.htm

Prieiga per internetą: 14. http://www.eurocare.org/
resources/eurocare_publications/marketing_alcohol_to_
young_people

Prieiga per internetą: 15. http://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/repcard5e.pdf

Prieiga per internetą: 16. http://www.who.int/sub-
stance_abuse/expert_committee_alcohol_trs944.pdf

individualus interviu Kauno apskrities priklauso-17. 
mybės ligų centre Vaikų ir jaunimo skyriuje su vaikų ir 
paauglių psichologe i. Krivickaite, 2009 m. balandžio 10 
d., 08:15-09:15 val.

individualus interviu Šilainių policijos nuovadoje 18. 
su vyr. postininke R. trumpeliene, 2009 m. birželio 10 d., 
08:15-08:45 val.

individualus interviu su Kauno medicinos univer-19. 
siteto dr. A. Veryga, 2009 m.  balandžio 20 d.  9-9:45 val.

Jernigan, D. H, Global Status Report: Alcohol and 20. 
Young People, WHO, Geneva, 2001, p.10.

LR Alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balan-21. 
džio 18 d. nr i-857 Vilnius 2003-07-01 teisės aktą priėmė 
LR Seimas, 10 str, Prieiga per internetą: http://www3.lrs.
lt/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215421&p_query=&p_
tr2=&p_hil=&p_hil=&p_sess=&p_no=1



ALKOHOLiO KOntROLėS POLitiKA EuROPOJE iR VAiKŲ tEiSėS: LiEtuVOS AtVEJiS

89HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2014 m. Nr. 1 (3)

LR Vyriausybės nutarimas 1999 m. vasario 25 d. 22. 
nr. 212, Vilnius. Dėl valstybės alkoholio kontrolės pro-
gramos patvirtinimo. Prieiga per internetą: http://www3.
lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_i?p_id=74909

Marketing Alcohol to Young People, A brochure 23. 
produced and presented at the WHO Ministerial Confe-
rence on Young People and Alcohol in Stockholm from 
19-21 February 2001, p. 4. 

WHO expert committee on problems related to alco-24. 
hol consumption, Second Report, WHO, Geneva, 2007, p. 15.

Working With Street Children Module 3 under-25. 
standing Substance use Among Street Children: a train-
ing package on substance use, sexual and reproductive 
health including HiV/AiDS and StDs, WHO, 2000,  Ge-
neva, p. 8, 

Zaborskis, A., Žemaitienė, n., Veryga, A., 26. 
Petkevičius, R. Lietuvos moksleivių alkoholinių gėrimų 
vartojimo kaita 1994-2006 m. ir nauji iššūkiai. KMu Bio-
medicininių tyrimų institutas, PSO Europos biuro atsto-
vybė Lietuvoje, 2006, p. 12.

alcohol control policy in europe and children‘s riGhts: a case oF lithuania

agnė Vedegytė

summary
According to WHO the consumption of alcohol has harmful effects not only on the user but on all people around 

him. The main aim of this article is to analyse alcohol control policy in Europe and present a case of Lithuania. Ac-
cording to the analysis of international and Lithuanian documents and reports, also the results of qualitative research 
( interviews with the experts in Lithuania) the best way to fight the harmful use of alcohol is education, higher alcohol 
prices and prohibition of various marketing forms in public environment. The research also revealed that the most 
vulnerable group is the youth.

key words: WHO, alcohol, harm, control, youth. 
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