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Mieli skaitytojai!
Jūsų rankose septintasis HOMO–SOCIETAS–TECHNOLOGIAE leidinys, kurio straipsnius vienija bendra idėja – 

edukacinė problematika ir pedagogų rengimas. Šiais metais kolegija mini pedagogų rengimo šimtmetį Marijampolėje. 
Tuo tikslu, Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas organizavo konferenciją „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, 
kaita, perspektyvos“, kuri buvo skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. 
Svarbu paminėti, kad Marijampolės kolegija vienintelė Lietuvoje aukštoji mokykla, nepertraukiamai rengianti pedago-
gus. Nuo Mokytojų seminarijos, įkurtos 1919 m. iki šiandieninės kolegijos buvo rengiami įvairaus profilio pedagogai: 
pradinių klasių mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, muzikos, šokio, dailės ir technologijų, užsienio kalbų 
(anglų ir vokiečių) mokytojai, lietuvių kalbos ir tikybos, socialiniai pedagogai. Absolventai pasklidę po Sūduvos regio-
ną ir kitas Lietuvos švietimo įstaigas, įnešė svarų indėlį į visos šalies švietimo sistemą.

Minėjome jubiliejinę sukaktį – 100 metų: daug tai ar mažai? Jei matuosime žmogaus gyvenimu – tai kiekvieno 
noras sulaukti šimtmečio, jei kalbėsime apie valstybės istoriją – tai gali būti visas jos egzistavimo laikotarpis. Labai 
simboliškai Marijampolės mokytojų seminarijos įsteigimas beveik sutapo su Lietuvos valstybės atkūrimu ir savotiškai 
atspindėjo visą respublikos egzistavimo laikotarpį. Todėl ir konferencijos pranešimų temos sietinos su tolimesne ar 
artimesne istorine praeitimi, nagrinėjo ugdymo aspektų, pedagoginio darbo ypatumų bei kultūrinės raiškos tematiką. 
Leidinyje publikuojami straipsniai atspindi ir šiandien dirbančių dėstytojų nagrinėjamas aktualias temas.

Šiame leidinyje pristatomi straipsniai, parengti  konferencijoje skaitytų pranešimų temomis. Straipsnyje „Mari-
jampolės mokytojų seminarija, pedagoginė mokykla kaip kultūros reiškinys Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo 
istorijoje“ pristatoma šios mokyklos įtaka kultūriniam regiono gyvenimui skirtingais istoriniais laikotarpiais.

Pedagogines temas ir dėstytojų požiūrį į socialinę atsakomybę nagrinėja kolegijos dėstytojų K. Miškinienės, I. Mu-
lerenkienės ir D. Ravinienės straipsniai.

Nacionalinę Turkijos švietimo reformą pristato į Marijampolės kolegiją atvykstantis dirbti dėstytojas iš Turkijos 
Sakarijos universiteto prof. dr. Mustafa Yasan.

Lietuvių ir anglų kalbos vertimo subtilybes pristato lektorė O. Gluoksnytė ir absolventė G. Kantautaitė, o teisingu-
mo principų taikymą dėstytojas V. Stumbrys.

Vienuolijų veiklai pasiaukojančias asmenybes pristato kolegijos kapelionas prof. dr. K. Žemaitis ir V. Labanauskas 
straipsnyje „Šv. Teresė Avilietė ir pal. Jurgis Matulaitis – vienuolijų atnaujintojai“.

Malonaus skaitymo.
Alė Murauskienė, Marijampolės kolegijos direktorė

Dear Readers!
In your hands is the seventh publication of HOMO–SOCIETAS–TECHNOLOGIAE, the articles of which are 

united by a common idea - educational issues and teacher training. This year, the college celebrates the centenary of 
teacher training in Marijampole. To this end, the Faculty of Education Studies and Social Work organized a conference 
"Education and Culture in Sūduva: History, Change, Perspectives", which was dedicated to the 100th anniversary of the 
origins of Marijampole college and the training of teachers in Marijampole. It is important to mention that Marijam-
pole college is the only higher education institution in Lithuania that continuously trains teachers. Since the Teachers' 
Seminary, founded in 1919, until today the college has trained teachers of various profiles: primary school teachers and 
pre-school teachers, music, dance, art and technology, foreign language (English and German), Lithuanian language 
and religion teachers, social pedagogues. Scattered across the Sūduva region and other Lithuanian educational institu-
tions, the graduates made a significant contribution to the education system of the whole country.

We celebrated the 100th anniversary: a lot or a little? If we measure in human life - it is everyone's desire to live  a 
hundred years, if we talk about the history of the state - it can be the whole period of its existence. Very symbolically, 
the establishment of Marijampole Teachers' Seminary almost coincided with the restoration of the Lithuanian state and 
in a way reflected the entire period of the republic's existence. Therefore, the topics of the conference reports are related 
to the distant or recent historical past, the aspects of education, the peculiarities of pedagogical work and the topics of 
cultural expression were examined. The articles published in the publication also reflect the relevant topics discussed 
by the lecturers working today.

This publication presents articles prepared on the topics of the papers presented at the conference. The article 
“Marijampole Teachers' Seminary, Pedagogical School as a Cultural Phenomenon of Teacher Training in the History of 
the 100th Anniversary of Lithuania ” presents the influence of this school on the cultural life of the region in different 
historical periods. 

Pedagogical topics and teachers' attitudes towards social responsibility are analyzed in the articles of the college 
lecturers K. Miškinienė, I. Mulerenkienė and D. Ravinienė.

The national reform of education in Turkey is presented by assoc. prof. dr. Mustafa Yasan from Sakarya University, 
a guest lecturer at Marijampole college. 

The subtleties of Lithuanian and English translation are presented by lecturer O. Gluoksnytė and graduate G. 
Kantautaitė, and the application of the principles of justice  - by lecturer V. Stumbrys.

The chaplain of the college prof. dr. K. Žemaitis and V. Labanauskas present personalities dedicated to the monastic 
activities in the article “Saint Teresa of Avila and Blessed Jurgis Matulaitis - Monastery Restorers”.  

Enjoy reading!
Alė Murauskienė, Rector of Marijampole University of Applied Sciences
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ĮVADAS

Mokslinė problema ir jos aktualumas
Marijampolės mokytojų seminarija ir vėlesnis 

šios mokymo institucijos gyvavimo laikotarpis su-
vaidino svarų vaidmenį Lietuvos 100-mečio peda-
gogų rengimo istorijoje. Ši institucija, ilgus dešim-
tmečius nenutrūkstamai rengusi mokytojus, Nepri-
klausomybės metus pasitiko su turtingu kultūriniu 
paveldu.

Temos aiškumo dėlei prasminga aptarti keletą 
raktinių jau straipsnio pavadinime pateiktų sąvo-
kų. Pirma sąvoka - tai kultūra. Žodis kultūra kilęs iš 
lotynų kalbos – ,,apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, 
lavinimas“.1 Kultūra yra iš žemdirbystės paimta są-
voka. Verta atkreipti dėmesį į Vilniaus universiteto 
prof. Alvydo Jokubaičio kultūros prasmės suvokimą. 
Jis, priimdamas Gargždų miesto garbės piliečio var-
dą, kalbėjo, jog ,,kaip kultivuojami laukai, taip rei-
kia nuolatos kultivuoti vaikų ir suaugusių žmonių 
sielas. Visa Lietuva šiandien žemę kultivuoja geriau 
negu žmonių sielas. Šiandien mes dažnai kalbame 
apie antraeilius dalykus, užmiršdami svarbiausius. 
Būtinai viską norime suskirstyti į seną ir naują. Bet 
kuris naujas dalykas pristatomas kaip pažangus, o 
senas kaip atsilikimas. Tai klaidingas įsitikinimas. 
Galima nurodyti daugybę sričių, kuriose žmonės 
nepadarė jokių atradimų ir kuriose negali būti at-
radimų. Tarp jų pirmoji yra moralė... Žmonės turi 

1 Vaitkevičiūtė, V. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius. Žody-
nas. 2007.

saugoti paveldėtas dorybes.“2 Tokiu gilesniu, koky-
biniu, o ne kiekybiniu kultūros suvokimu remsimės 
kalbėdami apie pedagogų rengimą Marijampolėje. 
Daugiau akcentuodami ne naujoves, o kokybinius 
perimamumo dalykus.  Apie tokios kultūros priori-
tetus kalba buvęs ilgametis Marijampolės pedagogi-
nės mokyklos dėstytojas ir direktoriaus pavaduoto-
jas,  krašto kultūros tyrinėtojas Vytautas  Viliūnas: 
,,Marijampolės mokytojų seminarija, <...> garsėjanti 
kultūrinėmis akcijomis, įsitvirtina Užnemunėje kaip 
ryškus kultūros židinys.3 Ryškus kultūros tęstinumas 
matomas ir vėlesniu jau Pedagoginės mokyklos gy-
vavimo laikotarpiu.

Antra sąvoka, kurią svarbu paaiškinti, yra reiški-
nys. Lietuvių kalbos žodyne rašoma, kad reiškinys yra 
,,ko nors pasireiškimas, įvykis, faktas“4. Tačiau šio 
straipsnio temos kontekste reiškinys suprantamas 
šiek tiek plačiau. Reiškinio sąvoka šiame straipsnyje 
apibūdina tai, ko nėra kitur arba yra mažiau.

Tikslas – atskleisti Marijampolės mokytojų semi-
nariją, pedagoginę mokyklą kaip kultūros reiškinį 
Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje.

Darbo objektas: Marijampolės mokytojų semi-
narija, Pedagoginė mokykla kaip kultūros reiškinys 
2 Adomaitė, A. Neatskleista filosofo A. Jokubaičio pusė: artimų-
jų įžvalgos // Internetinis šaltinis http://www.gargzdai.lt/neat-
skleista-filosofo-a-jokubaicio-puse-artimuju-izvalgos/ [Žiūrėta 
2020 02 17 d.].
3 Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą. Marijampolė. Piko va-
landa. 2004, 9 p.
4 Lietuvių kalbos žodynas (t. I-XX, 1941-2002): elek-
troninis variantas // Internetinis šaltinis http://www.
l k z . l t / ? z o d i s = r e i % C 5 % A 1 k i n y s & l n s = - 1 & l e s = -
1&id=23035700000 [Žiūrėta 2020 02 17 d.].       

Kazys BALICKAS, Vida BALICKIENĖ
Marijampolės kolegija

MARIJAMPOLĖS MOKYTOJŲ SEMINARIJA, PEDAGOGINĖ 
MOKYKLA KAIP KULTŪROS REIŠKINYS LIETUVOS 100-MEČIO 

PEDAGOGŲ RENGIMO ISTORIJOJE
Anotacija. Marijampolės mokytojų seminarija ir vėlesnis šios mokymo institucijos gyvavimo laikotarpis suvaidino svarų vai-

dmenį Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje. 1919 m. spalio 1 d. Marijampolėje įsteigta mokytojų seminarija buvo viena 
iš pirmųjų Lietuvoje. Paveldėjusi įspūdingą kultūrinį ir istorinį Veiverių mokytojų seminarijos palikimą, Marijampolės mokytojų 
seminarija tapo solidžia švietimo ir kultūros įstaiga. Didžiausioje tarpukario Lietuvos Marijampolės mokytojų seminarijoje, kurioje 
dirbo vieni iš geriausių to laikotarpio pedagogų, buvo paruošta ir išugdyta apie pusantro tūkstančio mokytojų. Tai buvo kūrybingi, 
tautinę ir patriotinę savimonę turėję žmonės, rodę pavyzdį ir kitais Lietuvos istorijos laikotarpiais. Sovietiniu laikotarpiu Mokytojų 
seminarija, vėliau Pedagoginė mokykla, išlaikė aukštą mokytojų paruošimo lygį. Kiek tuo laiku buvo įmanoma, buvo išlaikytos ir 
senosios Mokytojų seminarijos tradicijos, o atgavus Nepriklausomybę, jau Aukštesnioji pedagogikos mokykla, kartu su reformomis 
perėmusi ankstesniųjų mokyklos laikotarpių patirtis bei turėdama deramą kūrybinį lygmenį, ateityje galėjo tapti neuniversitetine 
aukštąja mokykla.

Reikšminiai žodžiai: Mokytojų seminarija, pedagogų rengimas, tarpukario Lietuva, kultūra, reiškinys.
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Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje.
Uždaviniai: 
1. Aptarti Marijampolės mokytojų seminarijos 

pirmuosius steigimosi metus ir Veiverių mokytojų 
seminarijos įtakos ypatumus.

2. Įvertinti Mokytojų seminarijos vaidmenį tar-
pukario Lietuvos kultūros puoselėjimui.

3. Atskleisti Mokytojų seminarijos, vėliau Kapsu-
ko pedagoginės mokyklos, būklę sovietiniais metais 
bei aukštesniosios pedagogikos mokyklos pertvarką 
atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę.

Darbo metodai: dokumentų ir literatūros šaltinių 
analizė. 

1. MARIJAMPOLĖS MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA PIRMAISIAIS STEIGIMOSI 
METAIS IR BUVUSIOS VEIVERIŲ 
MOKYTOJŲ SEMINARIJOS ĮTAKA

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 1918 m., rei-
kėjo steigti ir mokyklas. Vytautas Viliūnas taikliai 
pastebi, jog anuomet buvo ,,gerai suvokta (galbūt 
netgi geriau, nei, pavyzdžiui, 1990 m.), kad respubli-
ka gimsta mokyklose, kad valstybei nepakanka tik 
steigimo akto, kad šalia valdžios, kariuomenės, fi-
nansų būtinas visiems vaikams prieinamas mokyklų 
tinklas ir patriotiškai nusiteikę kvalifikuoti mokyto-
jai. O jų tada katastrofiškai trūko.“5 

Valstybinės mokytojų seminarijos Lietuvoje buvo 
pradėtos steigti 1919 m. Pirmosios iš jų atidarytos 
Marijampolėje ir Panevėžyje. Kiek vėliau steigiamos 
ir kituose miestuose. Pirmieji mokslo metai Mari-
jampolės mokytojų seminarijoje prasidėjo 1919 m. 
spalio 1 d. Į seminariją susirinko 23 mokiniai – 11 
mergaičių ir 12 berniukų.6

Susiklosčiusi situacija lėmė, kad Marijampolės 
mokytojų seminarija turėjo išskirtinę, geresnę padė-
tį palyginus su kitomis besisteigiančiomis seminari-
jomis. Ji paveldėjo įspūdingą kultūrinį ir istorinį Vei-
verių mokytojų seminarijos palikimą. Netgi oficia-
liuose to meto dokumentuose Mokytojų seminarijos 
įsteigimas Marijampolėje buvo traktuojamas tik 
kaip jos atkėlimas iš Veiverių. 1921 m. vadinamojoje 
,,Marijampolės mokytojų seminarijos apyskaitoje“ 
buvo rašoma: ,,Švietimo Ministerija, norėdama pa-
ruošti mūsų pradedamosioms ir vidurinėms mo-
kykloms mokytojų, sumanė atnaujinti Panevėžio ir 
Veiverių mokytojų seminarijas. Kadangi Veiveriai 
labai arti nuo Kauno, o Kaune jau yra ,,Saulės“ mo-
kytojų seminarija, tai Veiverių mokytojų semina-
riją Švietimo Ministeris iškėlė į Suvalkijos centrą – 
Marijampolę“.7 Veiverių mokytojų seminarija, įkurta 
1866 m. ir Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m., 
iškelta į Rusijos gilumą, buvo reikšmingas švietimo 
5 Viliūnas, V. Lietuvos šimtmečio istorijos ženklai miesto centre 
// Straipsnio rankraštis. Marijampolė. 2018.
6 Lietuvos centrinis valstybės archyvas // LCVA.F.391.Ap.3.B.4.
7 Viliūnas, V. Aštuoni pedagogų rengimo dešimtmečiai Mari-
jampolėje. Marijampolė. Ramona. 1999, 9 p.

ir kultūros židinys Lietuvoje. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo seminarija buvo vienintelė lietuvių mokytojų 
rengimo įstaiga, kurioje Rusijos administracija lei-
do mokytis ir lietuviams katalikams. Be to, čia buvo 
leista 2 valandas per savaitę mokyti lietuvių kalbos.8 

Veiverių mokytojų seminarija yra svarbi visai 
Lietuvai. Nemaža dalis jos auklėtinių buvo pradinių 
klasių mokytojai, o kiti tapo žymiais visuomenės bei 
kultūros veikėjais, pavyzdžiui: operos solistas A. Ku-
čingis, teatro kūrėjas P. Kubertavičius, kanklininkai 
P. Puskunigis ir J.Strimaitis, dailininkas A. Žmui-
dzinavičius, žemės ūkio ministras M. Krupavičius, 
profesorius P. Dovydaitis, vidaus reikalų ministras 
K. Skučas, Tomo Žilinsko sūnus Aleksandras, tei-
singumo ministras, diplomatai M. Bagdonas, V. Si-
dzikauskas. Seminarijoje mokėsi poetas, publicistas 
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, poetas, vertėjas Petras 
Arminas-Trupinėlis, rašytojas K. Sakalauskas-Vana-
gėlis, įvairių vadovėlių autoriai P. Bendorius, J. Da-
mijonaitis, J. Geniušas, A. Jakučionis, S. Matjošaitis, 
V. Palukaitis, M. Vasiliauskas, J. Vokietaitis, J. Žiugž-
da.9 Seminaristai privalėjo išmokti groti smuiku, vei-
kė choras, nepilnas simfoninis orkestras, kuris grojo 
ištraukas iš operų, šokius, koncertuodavo Kaune, 
Marijampolėje, Kybartuose ir kitur. Įvairiomis pro-
gomis buvo ruošiami vakarai, inscenizuojami įvai-
rūs dramos kūriniai. Kai buvo leista kalbėti lietuviš-
kai, suvaidintos lietuvių rašytojų pjesės, dainuotos 
lietuviškos dainos, skambėjo kanklių muzika. Semi-
naristai rinko tautosaką, dainoms muziką pritaikė K. 
Sakalauskas-Vanagėlis.10 

Seminarijoje veikė nelegalus mokinių ratelis, buvo 
leidžiamas lietuviškas laikraštis ,,Laimės valandos“, 
buvo skaitoma ir platinama ,,Aušra“, ,,Varpas“, ,,Tėvy-
nės sargas“ bei  kita draudžiama spauda. Buvę semi-
naristai kovojo frontuose su bermontininkais, bolše-
vikais, lenkais. 1919 m. žuvo leitenantas P. Gudynas, 
saugodamas ministrą pirmininką prof. A. Voldema-
rą.11 Visas šis kultūrinis, patriotinis Veiverių mokytojų 
seminarijos gyvenimas negalėjo neturėti įtakos besi-
kuriančiai Marijampolės mokytojų seminarijai. 

Marijampolės mokytojų seminarija galėjo pasi-
mokyti iš Veiverių seminarijos ir aplinkos sutvar-
kymo. Veiverių mokytojų seminarijos sodas, pra-
dėtas sodinti 1872 m., išsiplėtė iki 6 ha. Seminarijos 
medelių galėjo įsigyti sodų neturėjusios mokyklos. 
Seminarijos rūmų teritoriją puošė gėlynai. Čia buvo 
iškasti trys tvenkiniai seminaristams praustis ir 
maudytis.12 

8 Kudirka, J. Lietuviškoji Veiverių mokytojų seminarija. Kaunas. 
Spindulys. 1996.
9 Kudirka, J. Lietuviškoji Veiverių mokytojų seminarija. Kaunas. 
Spindulys. 1996.
10 Petrauskas, A. Muzikinis švietimas Lietuvos mokyklose iki 
Pirmojo pasaulinio karo: (istorijos bruožai). Vilnius. Lietuvos 
muzikos akademija. 1996.
11 Kudirka, J. Lietuviškoji Veiverių mokytojų seminarija. Kau-
nas. Spindulys. 1996.
12 Ten pat.
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Veiverių ir Marijampolės mokytojų seminarijas 
sieja ir tai, kad besikuriančioje Marijampolės moky-
tojų seminarijoje šalia įvairius universitetus baigusių 
pedagogų ilgą laiką dirbo ir Veiverių mokytojų se-
minarijos auklėtiniai (ilgiausiai Bronius Akelis, Pi-
jus Natkevičius), kurių Veiveriuose sukaupta prakti-
nio mokytojų rengimo patirtis buvo labai naudinga 
naujai besikuriančiai mokytojų seminarijai. Taip pat 
gana ilgai ne tik nepriklausomoje Lietuvoje, bet ir 
sovietiniais laikais, net iki 7-ojo dešimtmečio pabai-
gos, su Veiverių auklėtiniais nenutrūko tiesioginiai 
ryšiai. Marijampolėje buvo minimi Veiverių moky-
tojų seminarijos jubiliejai. 1966 m. švenčiant Veive-
rių mokytojų seminarijos 100-metį, o 1969 m. - Ma-
rijampolės mokytojų seminarijos 50-metį, dalyvavo 
dar gausūs veiveriečių būreliai.13 

Taigi toks šių pedagogus rengiančių institucijų 
ryšys ir perimamumas sudarė geresnes sąlygas kul-
tūros ir pedagoginės minties sklaidai. Marijampolės 
mokytojų seminarija, o vėliau ir Pedagoginė moky-
kla pasinaudojo unikalia patirtimi, kuri prisidėjo ir 
prie tolimesnės pedagogų rengimo sėkmės. 

2. MOKYTOJŲ SEMINARIJOS VAIDMUO 
TARPUKARIO LIETUVOJE

Marijampolės mokytojų seminarijoje pirmaisiais 
gyvavimo metais besimokančiųjų buvo nedaug. Čia 
trūko patalpų. Buvusios carinės Rusijos karininkų 
klubo patalpos, kuriose įsikūrė seminarija, buvo per 
mažos augančiam tuometiniam poreikiui. Tačiau 
1926 m., pastačius naują pastatą, besimokančiųjų 
skaičius sparčiai didėjo. Iš pateiktų Švietimo mi-
nisterijos duomenų mėnesiniame žurnale ,,Švieti-
mo darbas“ matyti, kad jau 1928 m. Marijampolės 
mokytojų seminarijoje mokėsi 230 moksleivių: 111 
berniukų ir 119 mergaičių.14 Moksleivių skaičiumi 
tai buvo didžiausia mokytojų seminarija tuometinė-
je Lietuvoje.

Naujų seminarijos rūmų pagal architekto J. Dra-
gašiaus projektą pastatymas atvėrė ir naujas galimy-
bes. Senuose rūmuose buvo įkurdinta pavyzdinė 
pradžios mokykla, kurioje seminaristai atlikdavo 
pedagoginę praktiką. Buvo pastatyti ūkiniai pasta-
tai, atskiras sargo namelis. Jau 1928 m. pedagoginėje 
spaudoje buvo konstatuojama, kad mokymo patal-
pomis Marijampolės mokytojų seminarijai tegalėjo 
prilygti Kauno ,,Saulės“ ir iš dalies Ukmergės moky-
tojų seminarijos. Naujuosius Seminarijos rūmus ir 
joje esančią iškilmių salę pastabiai apibūdina V. Vi-
liūnas straipsnyje ,,Rūmai Seminarijos gatvėje“: ,,Šį 
stilingą pastatą pirmiausia reiktų vertinti kaip jau-
nos, bet dar neturtingos Lietuvos valstybės dovaną, 
liudijančią ypatingą dėmesį besikuriančiai seminari-
jai. Išmintingai suprojektuotas nedidelei seminarijai 
13 Viliūnas, V. Aštuoni pedagogų rengimo dešimtmečiai Mari-
jampolėje. Marijampolė. Ramona. 1999, 10 p
14 Švietimo darbas // Mėnesinis Švietimo ministerijos žurnalas. 
Klaipėda. Rytas. 1928. Nr. 12 (111), 2714-2715 p.

pastatas su nuostabia iškilmių salės akustika, kurią 
kadaise prof. S. Sondeckis pavadino ,,fantastika“ ir 
dėl kurios šioje salėje labai mėgo koncertuoti žy-
miausi ne tik Lietuvos dainininkai.“15 

Išskirtinė ir svarbi buvo Marijampolės mokyto-
jų seminarijos aplinka. Buvusi nevaizdinga, pelkėta 
teritorija tapo gražiausia vieta Marijampolėje. Nė 
viena mokytojų seminarija neturėjo tokios aplinkos. 
V. Viliūnas straipsnyje ,,Lietuvos šimtmečio istorijos 
ženklai miesto centre“ rašo: ,,Be jokios technikos, 
naudodami tik kastuvus ir karučius, seminaristai, 
vadovaujami direktoriaus Felikso Treigio, pakorega-
vo Jevonio upelio vagą, sutvarkė jo pakrantes, supylė 
pagrindinį įėjimo pyliminį kelią. Po to pagal sudary-
tą planą ėmė kurti parką: sodino medžius, krūmus, 
formavo pasivaikščiojimo takus, įrengė gėlynus 
(klombus), įrengė dekoratyvinius tiltelius – viską 
darė su dideliu skoniu, išmanymu ir meile. Būsimieji 
mokytojai šią ,,parkų kultūrą“ turėjo skleisti po visą 
kraštą, pradėdami nuo savų pradinių mokyklėlių.“16 
Ir pastatai, ir gamtinė aplinka, be abejo, turėjo įtakos 
besimokančių kultūriniam lavinimui ir estetiniam 
skoniui formuoti.

Ypatingus nuopelnus galima priskirti Marijam-
polės mokytojų seminarijos pedagogų kolektyvui. 
Jie buvo ne tik puikūs pedagogai intelektualai, bet 
didelė dalis iš jų žinomi visuomenės, kultūros vei-
kėjai, dirbo švietėjišką ir mokslinį darbą. Bendruo-
menės krikščioniškąja savimone rūpinosi garsios 
tarpukario asmenybės – kunigai intelektualai, ap-
dovanoti pedagogo talentu.17 Apie pusę čia dirbusių 
pedagogų buvo baigę universitetus. Palyginus su 
kitomis to meto Lietuvos mokytojų seminarijomis, 
Marijampolės mokytojų seminarijos pedagogų išsi-
lavinimas buvo vienas iš geriausių, o gal ir geriau-
sias. Galima įvardinti daugybę iškilių asmenybių, 
dirbusių mokytojų seminarijoje. Pavyzdžiui, Anta-
nas Daniliauskas – pirmasis mokytojų seminarijos 
direktorius, studijavęs filologiją Peterburgo ir Kaza-
nės universitetuose. Jis, kaip gabus studentas, buvo 
paliktas universitete ruoštis profesūrai, bet caro val-
džia jam šio sprendimo nepatvirtino. A. Daniliaus-
kas sugebėjo suburti gerą, kūrybingą pedagogų ko-
lektyvą, kuriame gerai jautėsi ir darbuotojai, ir semi-
narijos auklėtiniai. Kita iškili asmenybė yra kunigas 
Pijus Dambrauskas – antrasis mokytojų seminarijos 
direktorius, žymus Lietuvos Katalikų Bažnyčios vei-
kėjas, publicistas. Jis dėstė tikybą ir pedagogiką. P. 
Dambrauskas buvo geras S. Šalkauskio filosofijos ži-
novas. Jis, kaip pedagogas, buvo visapusiškai  išsila-
vinęs, mokėjęs rusų, vokiečių, lotynų, anglų, prancū-
zų, italų kalbas. Jis iš vokiečių kalbos išvertė garsųjį 
15 Viliūnas, V. Rūmai Seminarijos gatvėje // Straipsnio rankraš-
tis. Marijampolė. 2018.
16 Viliūnas, V. Lietuvos šimtmečio istorijos ženklai miesto cen-
tre // Straipsnio rankraštis. Marijampolė.  2018.
17 Balickienė, V., Daugirdienė, V. Tikybos mokytojų rengimas 
Marijampolės kolegijoje. Dabartis ir ateities perspektyvos // 
SOTER: religijos mokslo žurnalas. 2006. Nr. 20(48), 75-94 p.
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A. Hargeto veikalą ,,Svarbiausios pedagoginės srovės 
šių dienų gyvenime“. P. Dambrausko direktoriavimo 
metu Marijampolės mokytojų seminarija tapo viena 
žinomiausių Lietuvoje.18 Trečiasis mokytojų semina-
rijos direktorius buvo Feliksas Treigys – gražiausiojo 
Marijampolės miesto kampelio – mokytojų semina-
rijos parko, sodo, gėlyno - kūrėjas. Jis taip pat buvo 
puikus pedagogas, matematikas. F. Treigys 1927 m. 
vykusioje Lietuvos matematikos mokytojų konfe-
rencijoje Kaune buvo išrinktas į 5 asmenų Vykdo-
mąją konferencijos komisiją (šalia prof. Z. Žemaičio, 
doc. K. Zlezevičiaus ir kt.).19

Dar viena išskirtinė asmenybė Marijampolės 
mokytojų seminarijoje buvo  vicedirektorė, istori-
jos mokslų daktarė Marija Krasauskaitė, profesorės 
Vandos Sruogienės pavadinta viena intelektualiausių 
moterų to meto Lietuvoje. M. Krasauskaitė studijavo 
Vokietijos ir Šveicarijos universitetuose. Šveicarijoje 
ji vokiečių kalba parašė disertaciją ,,Lietuvos bajorų 
privilegijos iki 16 a.“. Šiuo darbu rėmėsi daugelis Va-
karų Europos istorikų. Kartu su kitais istorikais M. 
Krasauskaitė parašė ir išleido monografiją apie Vy-
tautą Didįjį.  Ji gerai mokėjo lenkų, rusų, vokiečių, 
prancūzų, lotynų, anglų kalbas, taip pat galėjo skai-
tyti raštus, parašytus senosiomis slavų ir vokiečių 
kalbomis.20 Dr. M. Krasauskaitė neapsiribojo vien 
tyrinėjimais istorijos mokslų srityje. Jos plati erudi-
cija leido pažvelgti ir į kitas to meto svarbias proble-
mas. M. Krasauskaitė domėjosi pedagogika, istorijos 
dėstymo metodika. Tačiau jai, kaip pedagogei, ypač 
buvo svarbi mokyklų problema, mokyklų refor-
mos būtinumas. Dr. Marija Krasauskaitė spausdino 
straipsnius nepriklausomos Lietuvos prestižiniuose 
leidiniuose, tokiuose kaip ,,Vairas“, ,,Židinys“, ,,Lie-
tuvos mokykla“, bet daugiausia jos rašytų straipsnių 
yra ,,Tautos mokykloje“. Šiuose straipsniuose autorė 
kalba apie taisytinas programas, netinkamus mo-
kymo metodus, apie geresnį moksleivių paruošimą 
praktiniam gyvenimui.21  

Marijampolės mokytojų seminarijoje visais lai-
kotarpiais dirbo tikrai talentingų pedagogų. Be jau 
paminėtų galima dar išskirti muzikus Juozą Kamaitį 
ir Kostą Gurevičių, lituanistus Kazį Akelį ir rašytoją 
Vincą Ramanauską-Ramoną, europinio lygio peda-
gogą Petrą Maldeikį, istoriką, monografijos apie ku-
nigaikštį Kęstutį autorių Antaną Kučinską.22 

Įvairius Rusijos ir Vakarų Europos universite-
18 Viliūnas, V. Aštuoni pedagogų rengimo dešimtmečiai Mari-
jampolėje. Marijampolė. Ramona. 1999.
19 Ažubalis, A. Matematika lietuviškoje mokykloje: (XIX a. pr. – 
1940). Vilnius. Žiburio leidykla. 1997.
20 Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą. Marijampolė. Piko 
valanda. 2004.             
21 Balickas, K. Nepriklausomos Lietuvos mokyklų reforma dr. 
Marijos Krasauskaitės akimis, reformos sąsajos su dabartimi // 
Dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės asmenybių įtaka moder-
ninant Lietuvos mokyklą. Sud. Balickas, K. Marijampolė. MK 
Leidybos centras. 2002.
22 Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą.  Marijampolė. Piko 
valanda. 2004.             

tus baigusieji pedagogai įgalino pasiekti čia reikia-
mą mokymo lygį ir išugdyti tik per dvidešimt metų 
didelį būrį asmenybių, palikusių pėdsaką Lietuvos 
istorijoje. Tarp šio laikotarpio seminarijos auklėti-
nių buvo ne tik daugybė puikių mokytojų, bet ir ne-
mažai iškilių kultūros, mokslo žmonių. Pavyzdžiui, 
filosofas Pranas Dielininkaitis, Sorbonoje parašęs 
sociologijos daktaro disertaciją, pedagogikos moks-
lininkė prof. Magdelena Karčiauskienė, daugelio 
pedagogikos knygų autorius, vėliau tapęs Marijam-
polės mokytojų seminarijos direktoriumi Pranas 
Naujokaitis, rašytojai Kazys Boruta, Antanas Gustai-
tis, Anzelmas Matutis ir kiti. Nereikėtų užmiršti ir 
1941 m. laidos absolvento, Lietuvos partizanų pulki-
ninko, Tauro apygardos vado, Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro 
Aleksandro Grybino-Fausto.23 

Taigi gražioje Mokytojų seminarijos aplinkoje 
kilnių ir talentingų žmonių pastangomis gana per 
trumpą laiką buvo paruošta apie pusantro tūkstan-
čio pradžios mokyklos mokytojų. Tai buvo kūry-
bingi, tautinę ir patriotinę savimonę turėję žmonės. 
Mokytojų seminarija tapo ryškiu švietimo ir kultū-
ros židiniu ne tik regione, bet girdima ir visoje Lietu-
voje, o sukauptas patyrimas leido išsaugoti dvasines 
vertybes, kiek tai buvo įmanoma sunkiais pokario 
metais ir visu sovietmečiu.

3. MOKYTOJŲ SEMINARIJOS – 
PEDAGOGINĖS MOKYKLOS BŪKLĖ 
SOVIETMEČIU BEI AUKŠTESNIOSIOS 
PEDAGOGIKOS MOKYKLOS PERTVARKA 
ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Sudėtingas ir sunkus Mokytojų seminarijai buvo 
pokario laikotarpis. Sovietinė valdžia sekė ir moky-
tojus, ir mokinius. Rezistencinėse pokario kovose 
dalyvavo ne mažiau kaip 40 seminarijos moksleivių. 
Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir seminarijoje vyravo 
antisovietinės nuotaikos. Per visą pokarį čia nebu-
vo partinės organizacijos, o komjaunimas įsikūrė 
tik 1947 m. pabaigoje. Pirmuoju jos sekretoriumi iš 
8 buvusių komjaunuolių buvo išrinktas trečiakur-
sis Vytautas Laban  auskas, kuris 1948 m. pavasarį 
seminarijos koridoriuje partizanų buvo nušautas. 
1948 m. iš seminarijos bibliotekos buvo išimtos visos 
prieš karą išleistos knygos. Seminarija neteko ne tik 
grožinės literatūros knygų, bet ir pedagogikos, psi-
chologijos veikalų. Viešajame seminarijos gyvenime 
buvo vaidinamas lojalumas esamai santvarkai. Vie-
šai buvo pritariama, dėkojama, o iš tiesų niekuo, kas 
buvo naujosios valdžios skelbiama, nebuvo tikima. 
Taip prasidėjo dvilypis, iškreiptas gyvenimas. Bet vis 
dėlto be tos viešosios slogios politinės atmosferos se-
minarijoje buvo ir visai kita dėstytojų ir moksleivių 
santykių atmosfera, kupina tarpusavio supratimo ir 
dvasinio bendrumo. Kaip liudija to meto mokslei-
23 Viliūnas, V. Aštuoni pedagogų rengimo dešimtmečiai Mari-
jampolėje. Marijampolė. Ramona. 1999.
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viai, jie puikiai jautė, kad pedagogai stengiasi juos 
apsaugoti, išlaikyti jų tikėjimą ir viltį.24 

1952 m. visos mokytojų seminarijos Lietuvoje 
Sovietų Sąjungos pavyzdžiu  pavadinamos peda-
goginėmis mokyklomis. Marijampolės mokytojų 
seminarija imta vadinti Marijampolės O. Žemaity-
tės-Sukackienės vardo pedagogine mokykla (vėliau 
- Kapsuko O. Sukackienės pedagogine mokykla). Po 
Stalino mirties (1953 m.), pasibaigus masinėms po-
litinėms represijoms, mokyklos darbas tapo norma-
lesnis. Čia dirbo patyrę, daugiausia dar prieškarinėje 
nepriklausomoje Lietuvoje Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą baigę pedagogai. Kaip tik jie ir tęsė, nors 
ir užmaskuotai, tautinės savimonės, pagarbos kitam 
žmogui ugdymo tradiciją. 1959 m. mokykloje buvo 
atidarytas ikimokyklinio auklėjimo skyrius. Taigi 
be pradinių klasių mokytojų buvo imami rengti ir 
ikimokyklinių įstaigų auklėtojai. Tuo metu ikimoky-
klinio auklėjimo specialistai Lietuvoje visai nebuvo 
rengiami. Dėl šios priežasties trūko šios srities kva-
lifikuotų dėstytojų, specialiosios literatūros, nebuvo 
mokymo programų. Konsultuotis buvo vykstama į 
Leningradą, Maskvą, Rygą. Buvo paruoštos pirmo-
sios programos, parašyti dalykų konspektai. 1960 m. 
buvo atidarytas ikimokyklinio auklėjimo neakivaiz-
dinis skyrius. Į jį buvo priimamos vidurinę mokyklą 
baigusios darželio darbuotojos. Mokslas trukdavo 
trejus metus. Pripažįstant šios mokymo institucijos 
nuopelnus, 1964 m. LTSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministro įsakymu Marijampo-
lės pedagoginė mokykla buvo patvirtinta atramine 
mokykla Lietuvoje. Mokykla buvo įpareigota koor-
dinuoti visų Lietuvos pedagoginių mokyklų bendra-
darbiavimą ir vadovauti dėstytojų metodinei veiklai. 
Šiuo laikotarpiu, mokyklai vadovaujant direktoriui 
Vincui Bukšniui, pagerėjo mokyklos materialinė 
padėtis. Prie centrinių rūmų buvo pastatytas pries-
tatas, sporto salė, bendrabutis. 1969 m. mokykla 
šventė savo gyvavimo penkiasdešimtmetį. Mokyklos 
sėkmę rodo ir jos šventės. Spalio mėnesį įvykusiose 
jubiliejinėse iškilmėse dalyvavo apie tūstantį svečių, 
tarp jų ir senosios Veiverių mokytojų seminarijos 
laidų atstovai, buvę dėstytojai, aukštojo mokslo ir 
švietimo ministrai. Šia proga buvo atidarytas mo-
kyklos istorijos muziejus, pasodintas penkiasdešim-
tmečio ąžuolas, įvyko prieškarinių laikų auklėtinių 
pagerbimo ceremonijos, koncertas. Taigi net tary-
binėje ideologizuotoje atmosferoje pavyko parodyti 
visų laikotarpių svarbą ir pasiekimus, akcentuojant 
dorovines vertybes. Visa tai matėsi penkiasdešim-
tmečio minėjime. Po kelių būtinų politinių frazių 
buvo pagarbus prisilietimas prie turtingos istorijos 
ir nepriklausomos Lietuvos laikų. Gana atvirai ir to-
kiai gausiai auditorijai kalbėta apie tai, ko mus moko 
Lietuvos Respublikos laikų patirtis ir tradicijos. Įvy-
ko įspūdinga koncerto pabaiga, kai jungtinis choras, 
24 Viliūnas, V. Aštuoni pedagogų rengimo dešimtmečiai Mari-
jampolėje. Marijampolė. Ramona. 1999, 60 p.

akompanuojant pučiamųjų orkestrui, užtraukė ,,Kur 
bėga Šešupė“. Klausytojai atsistojo, tai prilygo him-
nui. Visa tai rodo, jog mokykloje komunistinis au-
klėjimas buvo tik formalus.25 Apie tai kalba ir buvę 
šios mokyklos auklėtiniai. Judita Baltrušaitienė-
Pautienytė, buvusi šios mokyklos mokinė, o vėliau ir 
dėstytoja, savo atsiminimuose rašė: ,,Stebino vadovų 
gebėjimas nepastebėtiems pralįsti pro ideologines 
užkardas, sudaryti sąlygas gero specialisto ir kultū-
ringo, mąstančio žmogaus ugdymui.26 

1980 m. Vyriausybės sprendimu visose respubli-
kos pedagoginėse mokyklose buvo nutrauktas priė-
mimas į pradinių klasių mokytojų specialybę. Aiš-
kinama, kad reikalingas aukštasis išsilavinimas. Bet 
po dvejų metų Marijampolės pedagoginei mokyklai, 
kaip turinčiai didžiausią patirtį ir kaip pagarsėjusiai 
gerai paruoštais šios specialybės absolventais, buvo 
padaryta neoficiali išimtis: vėl buvo leista priiminėti 
į šią specialybę.271983 m. buvo įsteigtas Marijam-
polės pedagogikos mokyklos Kauno skyrius. Jame 
buvo rengiami ikimokyklinių įstaigų pedagogai 
Kauno miesto vaikų lopšeliams-darželiams. 1986 
m. prie Pedagogikos mokyklos buvo prijungta Ma-
rijampolės (tuo metu Kapsuko) kultūros mokykla, 
įsteigtas naujas Muzikinis skyrius. Mokykloje pra-
dėti rengti ne tik pedagogai, bet ir choro dirigentai, 
kaimo kapelų vadovai, dramos kolektyvų režisie-
riai. Moksleivių skaičius dieniniame skyriuje išaugo 
iki 1200, dėstytojų būta apie 170. Tokiu būdu vyko 
kiekybinis mokyklos augimas, žinoma, nepamirš-
tant ir kokybės, kurios sėkmę lėmė kūrybingas ir 
darbštus kolektyvas. Mokykla visada garsėjo darniu 
kolektyvu, gera darbo atmosfera ir palankiais atsi-
liepimais apie jos auklėtinius. Tad bendrojo lavini-
mo vidurinių mokyklų mokytojai sutikdavo pereiti 
į pedagoginę mokyklą, o jos vadovybė pakvietė čia 
dirbti gerai žinomus, patyrusius įvairių specialy-
bių pedagogus. Taip atsirado ne tik gerų pedagogų, 
bet ir didelį mokslinį, kūrybinį potencialą turinčių 
žmonių, vadovėlių autorių, rašytojų, vertėjų, įvairių 
meno ir sporto kolektyvų vadovų, kurie garsino ne 
tik mokyklą, bet ir Marijampolę, Lietuvą. Marijam-
polės pedagoginės mokyklos pasiekimus, žinoma, 
vertino ir ministerija. Be to, kad mokykla tapo at-
ramine, jai taip pat buvo pavesta atstovauti Lietuvos 
pedagogikos mokykloms Sovietų Sąjungos Peda-
gogikos mokyklų direktorių taryboje. Apie tai rašė 
savo atsiminimuose ilgiausiai direktoriavęs, net 25 
metus mokyklos direktoriaus pareigas ėjęs Algirdas 
Černeckis: ,,Dalyvaudamas Tarybos veikloje iki Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo, turėjau galimybę 
palyginti mūsų mokyklos rengiamų specialistų ko-
kybę su kitų respublikų pedagogikos mokyklomis. 
25 Ten pat. 63-66 p.
26 Baltrušaitienė, J. Tremties palydėto gyvenimo mozaika // P. 
D. Skambančios rugsėjų upės. 2 d. Sud. Vidrinskienė, Kaunas. 
Aušra. 2010, 35 p.
27 Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą. Marijampolė. Piko va-
landa. 2004.
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Mūsų naudai bylojo tokie faktai: <...> mūsų absol-
ventams adaptacija nebuvo būtina, gerai organizuo-
tos pedagoginės praktikos dėka jie drąsiai jautėsi 
klasėse; <...> mūsų absolventai buvo parengti dėstyti 
visus pradinio mokymo dalykus <...>“.28 Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ministerija ne tik gerai 
vertino mokyklą, bet ir ja pasitikėjo bei neoficialiai 
pritarė tautinės savimonės išlaikymui. Apie tai rašė 
jau minėtas direktorius Algirdas Černeckis. ,,<...> 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 
vadovaujama ministro H. Zabulio, didelio erudito, 
Antikos demokratijos idėjų propaguotojo, subtiliai 
pritarė tautos atgimimo idėjai. Ypač pajutau minis-
tro pasitikėjimą, kai jis neoficialioje aplinkoje be di-
plomatinių vingrybių pasakė, jog 1979 metų Tašken-
to pasitarimo dokumentai įteisina rusifikaciją, todėl 
mes drąsiai turime koreguoti mokymo planus, skir-
dami reikalingą valandų skaičių gimtosios kalbos 
mokymui ir savo tautos meno ir kultūros pažinimui. 
Anot jo, Maskvos vizitatoriai nemoka lietuvių kal-
bos, o mes mokėsime juos ,,išversti“ taip, kaip reikia. 
Pakoreguoti savo mokyklų mokymo planų pas mane 
atvykdavo kitų Lietuvos pedagogikos mokyklų va-
dovai. Ministras mūsų planus visada patvirtindavo, 
net jų neperskaitęs.“29 

Atgimimas, vėliau Nepriklausomybės atkūrimas 
keitė ir mokyklos planus. Jau pirmaisiais atgautos 
Nepriklausomybės metais įvyko svarbūs pokyčiai. 
Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministeri-
jos sprendimu buvo nutrauktas priėmimas į kultūros 
darbuotojų (chorvedžių, kaimo kapelų vadovų, reži-
sierių) specialybes. Tačiau buvo leista pradėti ruošti 
pradinių klasių mokytojus su muzikos pedagogikos 
specializacija. 1991 m. gegužės 27 d. Kultūros ir švie-
timo ministro įsakymu visos respublikos specialio-
sios vidurinės mokyklos buvo reorganizuotos į aukš-
tesniąsias mokyklas. Buvo panaikinta tik Sovietų Są-
jungoje buvusi specialiojo vidurinio mokslo sistema. 
Tai buvo pirmasis žingsnis einant į neuniversitetines 
aukštąsias mokyklas-kolegijas. Mokykla jau pati 
privalėjo parengti studijų programas, privalėjo tirti 
darbo rinkos poreikius ir į juos atsižvelgdama spręs-
ti, kokių ir kiek specialistų reikėtų rengti. Atlikus 
septyniose regiono rajonuose specialistų poreikio 
tyrimus, paaiškėjo, kad labiausiai trūksta tikybos, 
anglų ir vokiečių kalbų mokytojų, o kaimiškosiose 
mokyklose – ir muzikos  mokytojų. Dėl šios prie-
žasties buvo nuspręsta kreiptis į Ministeriją leidimo 
pradėti studijas būsimiems anglų, vokiečių kalbų 
ir tikybos mokytojams. 1994 m. buvo suformuotos 
pirmosios užsienio kalbų studijų grupės: 25 moks-
leiviai buvo priimti į anglų kalbos ir 12  - į vokiečių 
kalbos mokytojų specialybę.30 
28 Černeckis, A. J. Mokytojo profesijos pasirinkimas nebuvo 
klaida  // P. D. Skambančios rugsėjų upės. 2 d. Sud. Vidrinskie-
nė, Kaunas. Aušra. 2010, 72 p.
29 Ten pat. 73 p.
30  Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą. Marijampolė. Piko va-
landa. 2004, 25 p.

Lietuvos Atgimimas stiprino viltį, kad netru-
kus gali būti leista dėstyti tikybą bendrojo lavini-
mo mokyklose. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, 
vykstant Marijampolės aukštesniosios pedagogikos 
mokyklos reorganizavimo ir plėtros procesams, ti-
kybos mokytojų rengimo tinkamiausio modelio 
paieškų patirtis prasidėjo, siekiant sudaryti sąlygas, 
kad tikybą mažakomplektėse mokyklose galėtų dės-
tyti tie patys pradinių klasių mokytojai, todėl ... nuo 
1992/1993 mokslo metų buvo įvestas fakultatyvinis 
katechetikos kursas (vėliau pavadintas religinio ug-
dymo didaktika), kurį išklausiusiems ir atlikusiems 
pedagoginę praktiką, buvo leidžiama, esant reikalui, 
dėstyti tikybą mažakomplektėje mokykloje ar savo 
pradinėje klasėje.31

Po atliktų specialistų  poreikio tyrimų buvo 
nuspręsta tikybos mokytojus pradžioje rengti bū-
simiems pradinių klasių mokytojams suteikiant ti-
kybos mokytojų specializaciją. Taip 1994 m., ben-
dradarbiaujant su Vilkaviškio vyskupijos kurija ir 
jai pritarus, priimti pirmieji moksleiviai į pradinių 
klasių mokytojų specialybės grupę su tikybos mo-
kymo specializacija. Numatyta kasmet suformuoti 
vieną specialią akademinę grupę, kurioje be pradi-
nio mokymo studijų programos būtų studijuojamos 
ir teologinės disciplinos pagal tikybos pedagogikos 
studijų programą ir tokiu būdu gaunama būtina 
kvalifikacija, leidžianti dėstyti tikybą ne tik pradi-
nukams, bet ir pagrindinėje (tuo metu devynmetėje) 
mokykloje. Naujos specialybės įvedimas pareikalavo 
daug pastangų – reikėjo greitai kurti studijų progra-
mą, telkti reikiamų specialybių kvalifikuotus dėsty-
tojus ir sudaryti reikiamas materialines sąlygas. Tai 
galima vertinti kaip įžvalgų ir racionalų, pedagogų 
poreikio ypatumais bei tyrimais paremtą mokyklos 
sprendimą, kai buvo siekiama rengti tokius pedago-
gus, kurie būtų įgiję ne tik profesines kompetenci-
jas, bet ir išsiugdę krikščioniškąją savimonę, tvirtas 
vertybinės nuostatas, reikalingas profesinei karjerai 
ir gyvenimo įprasminimui32. Galima teigti, kad ka-
talikų tikybos dalyko, kartu ir tikybos mokytojų su-
grąžinimas į mokyklą susijęs su pastanga suderinti 
ugdymo praktiką su žmogaus prigimties esme, nes 
dėl sovietinės okupacijos buvo nuskurdintas moky-
klos ugdymo turinys. 33

Buvo įgyvendintas dar vienas projektas – dalį 
muzikos mokytojų rengti su bažnytinio vargonavi-
mo specializacija. 1996 m. susidarė reikiamos sąly-
gos suformuoti pirmąją būsimųjų muzikų-vargoni-
ninkų grupę. Naujai rengiamas studijų programas 
reikėjo priartinti prie bakalauro studijų programų 
31 Balickienė, V., Daugirdienė, V. Tikybos mokytojų rengimas 
Marijampolės kolegijoje. Dabartis ir ateities perspektyvos // 
SOTER: religijos mokslo žurnalas. 2006. Nr. 20 (48), 75-84 p.
32 Ten pat. 85-94 p.
33 Balickienė, V., Katalikų tikybos mokytojų profesinių kom-
petencijų paieška Marijampolės kolegijoje. Dabartis ir ateities 
perspektyvos // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007. Nr. 4(15), 
11-18 p.
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lygio, todėl reikėjo bendrauti su tuometinėmis aukš-
tosiomis mokyklomis, pasirašant sutartis.34 

Šis pertvarkos procesas iš viso mokyklos kolek-
tyvo reikalavo didžiulių pastangų ir ryžto. Moky-
kla faktiškai priartėjo prie aukštosios neuniversi-
tetinės mokyklos reikalavimų. Tai patvirtino 1995 
m. mokyklą aplankęs Europos neuniversitetinių 
aukštųjų mokyklų asociacijos prezidentas Edvard 
Dhondt, kuris teigiamai įvertino pertvarkos pro-
cesą ir teigė, kad Marijampolės aukštesnioji peda-
gogikos mokykla faktiškai atitinka Europos neu-
niversitetinių aukštųjų mokyklų reikalavimus.35 
1999 m. Švietimo ir mokslo ministras, remdama-
sis Centrinės ekspertų komisijos išvadomis, įtei-
sino ir patvirtino devynias aukštesniųjų studijų 
programas Marijampolės aukštesniojoje pedago-
gikos mokykloje: 1. Pradinio ugdymo pedagogika; 
2. Pradinio ugdymo pedagogika ir užsienio kalbos 
mokymas; 3. Pradinis ugdymas ir tikybos moky-
mas; 4. Pradinio ugdymo ir muzikos pedagogika; 
5. Ikimokyklinis ugdymas; 6. Ikimokyklinis ugdy-
mas ir šeimos pedagogika; 7. Muzikos pedagogika 
ir vargonavimas; 8. Vokiečių kalbos pedagogika; 
9. Anglų kalbos pedagogika. Po reorganizavimo į 
aukštesniąją pedagogikos mokyklą į ją galėjo būti 
priimami tik baigusieji vidurines mokyklas, todėl 
baigusiems nepilną vidurinį mokslą buvo sudary-
tas bendrojo lavinimo skyrius. Tai buvo specifinė 
vidurinė mokykla, veikianti aukštesniojoje peda-
gogikos mokykloje. Baigę bendrąjį skyrių, moks-
leiviai galėjo tęsti mokslus jau kaip studentai aukš-
tesniojoje mokykloje. 1991 m. moksleivių buvo 
121, studentų  - 753. Be intensyvios akademinės 
veiklos studentai aktyviai dalyvavo meno mėgė-
jų kolektyvų veikloje, sportiniame gyvenime. Čia 
veikė 8 meno mėgėjų studijos ir kūrybinės grupės: 
dramos studija, choro studija, dainų ir šokių an-
samblis, etnografinis ansamblis, šiuolaikinio šo-
kio grupė, lengvosios muzikos studija, liaudiškos 
muzikos kapela, dailės kūrybinės grupės. 1994 m. 
buvo išleistas pirmasis studentų eilių ir prozos kū-
rinių almanachas ,,Skrydis“, iliustruotas studentų 
grafikos darbais. Nemaži studentų ir sportiniai 
pasiekimai. Šalies studentų varžybose sėkmingai 
dalyvavo krepšinio, tinklinio, stalo teniso, lengvo-
sios atletikos komandos.36 

Visa tai rodo, kad Marijampolės aukštesnioji pe-
dagogikos mokykla, perėmusi ankstesniųjų moky-
klos laikotarpių patirtis ir tradicijas, turėjo tinkamą 
kūrybinį lygmenį ir netolimoje ateityje galėjo tapti 
neuniversitetine aukštąja mokykla.

34 Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą. Marijampolė. Piko va-
landa. 2004, 26 p.
35 Černeckis, A. J.  Mokytojo profesijos pasirinkimas nebuvo 
klaida  // P. D. Skambančios rugsėjų upės. 2 d. Sud. Vidrinskie-
nė, Kaunas. Aušra. 2010, 72-73 p.
36 Viliūnas, V. Kelyje į aukštąją mokyklą. Marijampolė. Piko va-
landa. 2004, 29-33 p.

IŠVADOS

1. 1919 m. spalio 1 d. Marijampolėje įsteigta mo-
kytojų seminarija buvo viena iš pirmųjų Lietuvoje. 
Paveldėjusi įspūdingą kultūrinį ir istorinį Veiverių 
mokytojų seminarijos palikimą, Marijampolės mo-
kytojų seminarija tapo solidžia švietimo ir kultūros 
įstaiga.

2. Didžiausioje tarpukario Lietuvos Mari-
jampolės mokytojų seminarijoje, kurioje dirbo 
vieni iš geriausių to laikotarpio pedagogų, buvo 
paruošta ir išugdyta apie pusantro tūkstančio 
mokytojų. Tai buvo kūrybingi, tautinę ir patri-
otinę savimonę turėję žmonės, rodę pavyzdį ir 
kitais Lietuvos istorijos laikotarpiais. 

3. Sovietiniu laikotarpiu Mokytojų semina-
rija, vėliau Pedagoginė mokykla, išlaikė aukštą 
mokytojų paruošimo lygį. Kiek tai įmanoma, 
buvo išlaikytos ir senosios mokytojų seminari-
jos tradicijos, o atgavus Nepriklausomybę jau 
Aukštesnioji pedagogikos mokykla kartu su 
reformomis perėmė ir ankstesniųjų mokyklos 
laikotarpių patirtis ir, turėdama deramą kūrybi-
nį lygmenį, ateityje galėjo tapti neuniversitetine 
aukštąja mokykla.                                                 
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MARIJAMPOLE TEACHERS‘ SEMINARY, PEDAGOGICAL SCHOOL AS A CULTURAL PHENOMENON 
OF TEACHER TRAINING IN THE HISTORY OF THE  100TH ANNIVERSARY OF LITHUANIA
 
Kazys BALICKAS, Vida BALICKIENĖ
 
Summary 
Marijampole Teachers’ Seminary, Pedagogical School played an important role as an educational institution for 

teacher training in the history of Lithuania during the whole century period. Marijampole Teachers’ Seminary was 
established on October 1th, 1919 in Marijampole and it was one of the first seminaries in Lithuania. Marijampole Te-
achers’ Seminary inherited the impressive cultural and historical legacy of Veiveriai Teachers’ Seminary and became a 
solid educational and cultural institution. During the interwar a lot of great teachers of that time worked in the largest 
seminary in Lithuania. More than one and a half thousand teachers were trained and educated during that period. The-
se people were creative with national and patriotic self-awareness. They set an example in later periods in the history of 
Lithuania. Marijampole Teachers’ Seminary (Pedagogical School later) maintained a high level of teacher training even 
in the Soviet era. It also retained the old traditions of Marijampole Teachers’ Seminary during that period. After the 
restoration of Lithuania’s independence, Pedagogical High School, together with the reforms, took over the experience 
of the previous school period. With an appropriate creative level, it could become a non-university higher education 
institution in the future. 

The method used in the research: analysis of documents and literature sources.  
Key words: Teachers’ Seminary, teacher training, interwar Lithuania, culture, phenomenon. 
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INTRODUCTION

Today we have a tremendously growing need for 
the knowledge of the English language, not only in 
everyday life but also in many business and finance 
institutions. It is necessary to add that this phenom-
enon is also very much influenced by the growth of 
the globalization in the world. We become more and 
more connected throughout the power of internet 
and different technologies where the English lan-
guage is the main language.

Translation is about more than just words. It is 
also a deep familiarity with the culture of the coun-
try and its language. Human translation is the old-
est form of translation, and it remains the highest 
form of translation. No machine can quite capture 
the nuances of the language, meaning and cultures 
as a professional, experienced human translator.

Translation became indispensable to the process 
of communications. Translation plays a big part in 
writing, interpretation – to reading and speaking. 
Therefore, in today’s world the translation is a crucial 
aspect in mostly every part of life or business. Nearly 
every culture interacts with any other culture, thus 
translation becomes a dominant phenomenon and 
happens every second around the world, especially 
in intercultural interaction (Language Realm, 2006).

Translation has been used by humans for centuries, 
beginning after the appearance of written literature. 
Modern-day translators use sophisticated tools and 
technologies to accomplish their work and rely heav-
ily on software applications to simplify and streamline 
their tasks: website translations, translation manage-
ment systems (TMS), translation memory, On De-
mand, Geo Fluent and so forth (McCormick, 2017). 

After closely reviewing and examining literary 
resources, lexical gaps have a major impact in the 
process of translation. Most common problems oc-
cur while translating concepts which lack lexicaliza-

tion or are expressed by a free word combination, 
word formation differences. It can also be caused by 
social and cultural differences of source and target 
languages. Only international words of some spe-
cialized areas with prefixes and suffixes have their 
matching analogues. This leads us to another part 
of this research, which will identify morphological 
gaps in translation.

One of the biggest problems that even a profes-
sional translator faces is neologisms. The roots of 
neologisms are rather old. The term used to describe 
any new word that has come into common usage is 
usually derived from a combination of two Ancient 
Greek words: neos (‘young, new’) and logos (‘word’). 
The term itself became a neologism when English 
adopted it from French (neologisme) in 1735.Re-
search novelty. Neologisms translation into the Lith-
uanian language in business documents is rather a 
challenge and new words appear quicker nowadays 
and there are no equivalents adapted when translat-
ing them.

Research object – the use and frequency of the use 
of neologisms in business documents.

The aim of the research is to specify the peculi-
arities in the use and the frequency of use of neolo-
gisms in business documents.

To achieve the aim the following objectives have 
been set: 

1. To identify translation differences between the 
Lithuanian and English languages and how they are 
affected by neologisms coming into the mainstream 
use.

2. To analyse the most common types of neolo-
gisms used in business documents.

3. To analyse the frequency of the use of neolo-
gisms in business documents.

4. To find out the most common type of neolo-
gisms used in business documents.

Odeta GLUOKSNYTĖ, Gintarė KANTAUTAITĖ

Marijampole University of Applied Sciences

NEOLOGISMS AND THEIR TRANSLATION IN DOCUMENTS
Annotation. The article describes peculiarities of translation while translating different types of neologisms and 

difficulties in translating them into the Lithuanian language. Neologisms are quite a new lexical item every time they 
appear, and their usage and especially translation causes some problems each time. The research part revealed the 
peculiarities and types of neologisms used in business documents, determined the frequency of their use in business 
documents and what types are used more frequently.

Key words: neologisms, types of neologisms, business documents, translation of neologisms.



15HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2020 m. Nr. 1 (7)

NEOLOGISMS AND THEIR TRANSLATION IN DOCUMENTS

5. To compare the use of neologisms in business 
documents and find out in which business docu-
ments they are mostly common.

Research methods:
1. Descriptive method helps to express the pecu-

liarities of neologisms translation peculiarities.
2. Analytical method provides with the tools to 

register and analyse the peculiarities of neologisms 
used in business documents.

1. NEOLOGISMS AND THEIR 
TRANSLATION

Neologisms represent the evolving nature of 
the English language. People constantly create new 
words that express concepts or ideas that were pre-
viously expressed using other words or words that 
may not exist at all. Neologisms appear in the lan-
guage due to the development of social life, culture, 
science and engineering. Therefore, translators face 
a big problem here and have to rely on the context 
and try to grasp and transfer the meaning into the 
target language instead of relying on less reliable 
sources, such as online dictionaries. 

Due to this phenomenon of neologisms, Lithu-
anian language is said to be slowly vanishing. For ex-
ample, journalists tend to hitch Lithuanian suffixes 
or endings or the names of new things or phenome-
non emerging into our society, e.g. šeipingas – shap-
ing, tiuningas – tuning, kastingas – casting (Lietuvių 
kalba ir barbarizmai, 2007). 

New words can be added, and the meaning of 
already existing words can be changed. Neologisms 
can be defined as newly coined lexical units or exist-
ing lexical units that acquire a new sense. There are 
12 types of neologisms (Sayadi, 2011):

1. Existing lexical items with new senses:
1.1. Words
1.2. Collocations
2. New forms:
2.1. New coinages
2.2. Derived words
2.3. Abbreviations
2.4. Collocations
2.5. Eponyms
2.6. Phrasal words
2.7. Transferred words
2.8. Acronyms
2.9. Pseudo – neologisms
2.10. Internationalisms  
According to the adaptation to the Lithuani-

an language system or the degree of adaptation in 
translated texts, newly registered foreign words can 
be divided into several groups: 

 • Graphically, phonetically and morphologically 
adapted; 

 • Graphically and phonetically adapted but not 
morphologically registered; 

 • Not adapted at all (Girčienė, 2005). 
According to International Federation of Trans-

lators, foreign words’ (if they are common in Lithu-
anian texts) forms are elected based on usage: 

 • Many new foreign words – not having any 
tradition of use or functioning in general use – are 
presented graphically and phonetically and mor-
phologically adapted in translated texts, e.g. džinglas 
– jingle; boulingas – bouling; spagečiai – spaghetti 
(given form spageti). 

 • Some foreign words are adapted graphically 
and phonetically but not registered morphologically, 
e.g. sašimi, suši. 

 • Some new foreign words are presented in 
Lithuanian translated texts without being adapted. 
Mostly those are the names of different music styles, 
e.g. house, jungle, pop, hardcore, etc. 

However, the variety of forms of new foreign 
words cannot be explained only by its general use. It 
is very often noted that eventually new forms of for-
eign words are adapted based on linguistic recom-
mendations, language theory and (or) knowledge 
based on practice (Girčienė, 2005). 

Neologisms can be created through processes 
such as:

Blends. New words may be formed from exist-
ing ones by various blending processes, e.g. brunch 
(breakfast + lunch); trashware (trash + software); bit 
(binary + digit).

Generified words. Using brand names of prod-
ucts as names for the products in general is anoth-
er technique for creating new words. For example, 
Kleenex is a brand name for facial tissue, has come 
to denote facial tissue in general.

Borrowing: direct. A way to expand the vocabu-
lary is by “borrowing” words from other language. 
This is very common in English language, e.g. sushi 
(Japanese), kindergarten (German).

Borrowing: indirect. When an expression used 
in one language is translated literally into another 
language, e.g. firewater – alcohol (Native American).

Semantic drift. The meaning of words may 
change or drift over time.

Compounds and compounding. A new word 
can be formed from already existing words “joined 
together” to form a compound word, e.g. bathroom 
(bath + room).

The agentive suffix. Agentive nouns are formed by 
the word formation rule add the suffix ‘-er’ to a verb.

The diminutive suffix. The diminutive suffix is 
added to nouns, e.g. dad – daddy, mom – mommy, 
dog – doggy. 

However, the variety of forms of foreign words can-
not be explained only by its general use. It is very often 
noted that eventually new forms of foreign words are 
adapted based on linguistic recommendations, lan-
guage theory and (or) knowledge based on practice. 
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RESEARCH ANALYSIS

The study of professional language has been 
thought to be fruitful area of research from the per-
spective of neologisms used in business documents 
and how they are translated into Lithuanian. The 
subject of this investigation is the neologisms and 
the amount of them being used in English business 
documents. Neologisms have been selected from the 
following sources: meeting notes, e-mails, contracts 
and job agreements from JSC Furnmaster and other 
documents found online.

The research consists of three parts. In the first 
part of this research, business documents were di-
vided in groups. Each group of documents were 
researched, and neologisms detected were grouped 
into separate tables, showing what neologisms were 

found, presenting their meaning and translation 
into the Lithuanian language. In the second part of 
the research, the frequency of neologisms found was 
counted and presented. Finally, in the last part, re-
search shows and explains which neologisms and in 
what business documents are more frequently used. 

Language is an evolving thing. The language of 
social media has a tremendous effect on the way we 
use English in our day-to day life. It is more appro-
priate to consider just how much of an effect it has 
on the way we communicate. For example, Twit-
ter only allows tweets of 140 characters or less. The 
use of acronyms has gone through the roof. Acro-
nyms are not only used in personal communication 
but are also used in business interactions. (https://
www.compukol.com/social-medias-effect-on-
language/&ved=2ahUKewiWw)

Table 1. List of neologisms in meeting notes
Word Type Meaning Translation

FM acronym Furnmaster Furnmaster
LT acronym Lithuania Lietuva
QC acronym Quality control Kokybės kontrolė
COM acronym Customer ordered material (Inside company term 

used for fabrics and leather)
Kliento užsakyta 
medžiaga

BOM acronym Bill of materials Sąmata
GS acronym General shedule Bendra tvarka
WK acronym Week (Inside company term) Savaitė
PCS acronym Pieces Dalys, vienetai
PO acronym Purchase order Pirkimo užsakymas
ACC acronym Accounting account Apskaitos sąskaita
TUV acronym Technical Inspection Association Techninės apžiūros 

asociacija
MOQ acronym Minimum order quantity Minimalus 

užsakymo kiekis
L, R acronym Left, right Kairė, dešinė
Art. acronym Article Prekė
Spunbonded Compound word Of or relating to a nonwoven polymeric material 

that resembles cloth or fabric Sukabintas
Shipment Compound word The action of shipping goods Siunta
Deadline Compound word The latest time or date by which something 

should be completed Terminas
Mass-
production Compound word The production of large quantities of a 

standardized article Masinė gamyba
Update Compound word Make (something) more modern or up to date Atnaujinimas
Leadtime Compound word The time between the initiation and completion of 

a production process Pradinis laikas
Pricelist Compound word A list of the current prices of items on sale Kainininkas

Template Borrowed word 
(French)

A shaped piece of rigid material used as a pattern 
for processes such as cutting out, shaping, or 
drilling

Šablonas

Assembly Borrowed word 
(French) The action of fitting together the component parts Surinkimas

Upholstery The diminutive 
suffix

Soft, padded textile covering that is fixed to 
furniture such as armchairs and sofas Apmušimas

Partly The diminutive 
suffix To some extent; not completely Iš dallies, dalinai

Weekly The diminutive 
suffix Done, produced, or occurring once a week Kas savaitę

Word formation type Frequency
Acronym 14
Compound word 7
Borrowed word 2
The diminutive suffix 3
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Neologisms found in meeting notes
Meeting notes are special type of notes which are 

compiled at meetings by an appointed note-taker. 
The note taker could be a professional, or they could 
be one of the attendees who have been assigned the 
task for that meeting. They provide a written report 
about the meeting, which includes the place, date 
and time of the meeting, the purpose of the meeting, 
who attended the meeting and a list of the things 
which were discussed at the meeting.

Meeting Notes act as an official record of the de-
bates and decisions which were taken at a meeting. 
They are recognized as the official version of events 
and are ratified as such by the people who attended 
the meeting. These notes are often distributed to at-
tendees before the next meeting.

There were 4 meeting notes chosen to use:
1. Furnmaster – Feel Living
2. Fredericia – Furnmaster
3. Fredericia – Furnmaster
4. EFG – Furnmaster
These tables show how many neologisms where 

found in the meeting notes. Also, the 2nd table iden-
tifies the frequency of each type of neologism used 
in meeting notes. As it is seen in the tables, mostly 
used neologism type are acronyms: 14 items found 

in chosen documents, and less used are diminutive 
suffixes: only 3 items were found. This shows that 
even though meeting minutes is a formal document, 
there may be neologisms used in the context, mostly 
shortenings of the words. This may be since it is be-
ing written while someone is speaking, which sug-
gests that there might be a time limitation for noting 
the most important facts quickly.

Neologisms found in e-mails
E-mails are electronic mails, used to communi-

cate to other people. In business companies, espe-
cially international companies, it is the most popular 
communication tool. E-mails may not always be of 
a very formal nature. Especially in the business cul-
ture, formal e-mails are mostly written to those who 
we are addressing for the first time (new client, new 
supplier, etc.). However, if it is a long-time client or 
partner, e-mails become less formal, brief, covering 
only the main important points.

There were 6 e-mails chosen to use:
5. Shipments
6. Request
7. Delivery with UPS
8. Truck today
9. Order

Table 2. List of neologisms in e-mails
Word Type Meaning Translation

e-mail Acronym Electronic mail Elektoninis laiškas
pcs Acronym Pieces Dalys / vienetai
ASAP Acronym As soon as possible Kaip galima greičiau
OK Acronym Okay Gerai
DK Acronym Denmark Danija
No. Acronym Number Numeris

VIP Acronym Very important part (piece) Labai svarbi dalis 
(detalė, vienetas)

ERP Acronym Enterprise resource planning Įmonių išteklių 
planavimas

FM Acronym FurnMaster Furnmaster
CC Acronym Carbon copy Kopija
Info Clipping Information Informacija

Part - delivery Compound word Circumstance when only some of the 
products from the given order are delivered Dalinis atkrovimas

Full truck Compound word Fully loaded truck Pilnai pakrautas 
sunkvežimis

Shipment Compound word That which is shipped Siuntimas
Forecast Compound word Predict / Estimate Prognozė

Warehouse Compound word
A large building where raw materials or 
manufactured goods may be stored prior to 
their distribution for sale

Sandėlys

Word formation type Frequency
Acronym 10
Compound word 5
Clipping 1
The diminutive suffix 0
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10. Friday loading
These tables show that mostly used neologisms in 

e-mails are acronyms. As mentioned before, e-mails 
as meeting notes can vary in their use of formality. 
Most of the e-mails used in this research where those 
with well-known clients, with whom conversations 
are very brief and informal, using some mutually 
agreed terms.

The frequency table indicates that there were 10 
acronyms found in the chosen documents in total. 
Only 5 compound words were detected and only 1 
clipping in total. There were none diminutive suf-
fixes found.

Neologisms found in job agreements
Job agreement specifies the conditions of the rela-

tionship between an employee and employer includ-

Table 3. List of neologisms in job agreement
Word Type Meaning Translation

UAB Acronym Legal liability company Uždaroji akcinė bendrovė
IT Acronym Information technology Infornacinės technologijos
No. Acronym Number Numeris
ETC Acronym Taip toliau (t.t.)
LR Acronym The Republic of Lithuania Lietuvos Respublika

Non-disclosure Compound word The fact or practice of not making 
information known Neatskleidimas 

Book-keeping Compound word The activity or occupation of keeping records 
of the financial affairs of a business Apskaita

Mismatch Compound word A failure to correspond or match; a 
discrepancy Neatitikimas

Word formation type Frequency
Acronym 5
Compound word 3
Borrowed word 0
The diminutive suffix 0

Table 4. List of neologisms in contracts
Word Type Meaning Translation

ETC Acronym Used at the end of a list to indicate that further, 
similar items are included Taip toliau

VIA Acronym By means of Per

EXW Acronym
An international trade term by which a seller 
makes a product available at a designated 
location, and the buyer of the product must cover 
the transport costs

EXW

ICC Acronym International Chamber of Commerce Business. 
International Business

Tarptautiniai prekybos 
rūmai. Tarptautinis 
verslas

VAT Acronym Value added tax Pridėtinės vertės 
mokestis

CMR Acronym

CMR stands for ‘Convention Relative au Contrat 
de Transport International de Marchandises 
par la Route’. In other words: an international 
agreement that contains the rights and obligations 
of parties involved in road transport: the shipper, 
carrier and addressee

Važtaraštis

Hereinafter Compound word Further on in this document Toliau
Therefrom Compound word From that or that place Iš jų
Wear-
through Compound word Which, whereby Per tai
Force 
majeure

Borrowed word 
(French)

Unforeseeable circumstances that prevent 
someone from fulfilling a contract Nenugalima jėga

Word formation type Frequency
Acronym 6
Compound word 3
Borrowed word 1
The diminutive suffix 0
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ing compensations and expectations. Also referred 
to as an employment contracts, they are executed 
for a specific period, such as one year. These agree-
ments should include a very formal use of language, 
including only legal terms.  One job agreement with 
JSC Furnmaster for this research was used.

As it is seen from the tables above, job agree-
ments do not contain so many neologisms as meet-
ing notes and e-mails. Only few neologisms are used, 
and those are only for shortening the names of coun-
tries or legal statuses of companies, legal terms. The 
frequency indicates 5 acronyms and 3 compound 
words found in these documents. No cases of bor-
rowed words or diminutive suffixes were discovered.

Neologisms found in contracts
A contract is basically an agreement between 

two parties creating a legal obligation for both to 
perform specific acts. Each party is legally bound 
to perform the specified duties such as rendering a 
payment or delivering goods. A formal contract also 
contains several elements that must be present, like 
offer, acceptance, consideration, legal capacity, mu-
tuality and legally enforceable terms.

There were 2 contracts chosen to use:
Cooperation agreement
Cooperation agreement
These tables show that there are very few ne-

ologisms used in contracts. Neologisms that were 
found are mostly legal and already widely used and 
accepted terms. Frequency table indicates 6 cases of 
acronyms, 3 of compound words and only one for 
borrowed words, none for diminutive suffix. 

These results sum up to a conclusion that as ex-
pected meeting notes and e-mails are less formal 
documents with a tendency of more frequent use of 
neologisms. Contracts and job agreements, on the 
other hand are more formal and mostly found ne-
ologism cases are accepted technical terms.

The frequency of the neologisms used in 
business documents
After carefully investigating business documents 

and characterizing found neologisms in them it was 
crucial to generalize the total quantity of found items 
in all the documents and to estimate their frequency. 
It will give us an estimate and deeper view of which 
types of neologisms are more popular amongst such 
types of documents.

Table 5. The frequency of neologisms uses
Word formation type Frequency Percentage
Acronym 35 58%
Compound words 18 30%
Borrowed words 3 5%
Clipping 1 2%
The diminutive suffix 3 5%

Figure 1 The frequency of neologisms usage

Both the table and the diagram show which type 
of neologisms are more frequent in business docu-
ments. Most frequent neologism type found is acro-
nym, which is 58% of the chart, the less used neolo-
gism type is clipping, which is only 2% of the chart. 
This sums up to a conclusion that the most frequent 
type of neologism is the acronym. Compound words 
are also quite popular amongst business documents. 
Borrowed words are more frequent in contracts and 
job agreements whereof they take up only a small 
5% part of the chart. Lastly, there are clippings and 
diminutive suffixes, which as the research shows are 
rarely used in business documents as only 1 clipping 
case were detected in contracts, and only 3 diminu-
tive suffixes were detected in meeting notes. 

Most frequent neologisms in different 
business documents
To conclude the research, it was very interesting 

and important to investigate the frequency of ne-
ologisms used in different business documents. We 
have already learned that majority of neologisms 
were found in meeting notes and e-mails since they 
are fewer formal documents. What we also have 
learnt from this research is that job agreements 
and other contracts are very formal documents in 
which neologisms are not very present, except for 
those that are legal terms or already accepted new 
words.

 

Figure 2 Frequency of neologisms in different 
business documents
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This chart suggests that neologisms can be mostly 
found in meeting notes and e-mails. They are less fre-
quent in job agreements and contracts. It is important 
to mention that mostly used neologism is acronym, 
which is normally a shortening of a word. It helps in 
the matters of time consumption especially. Most of 
the acronyms found in these documents are agreed 
terms within the company or with its clients and sup-
pliers. To sum up, results of this research confirm 
and prove how social media is affecting our everyday 
communication, and how we transfer our daily per-
sonal communication into the business life.

CONCLUSIONS

The investigation of the subject matter carried 
out by the means of linguistic analysis has led to the 
following conclusions:

Literary analysis shows that the main influence 
on translation differences from English to Lithuani-
an is impacted by lexical gaps, especially when com-
ing across concepts which lack lexicalization or are 
expressed by a free word combination. It is also in-
fluenced by morphological gaps when the translator 
is unable to find free word combinations to express 
the English word with negative prefixes. What is 
more, the problem may also lie in cultural and social 
differences of source and target languages. It is very 
often noted that eventually new forms of foreign 
words adapted are based on linguistic recommenda-
tions, language theory and (or) knowledge based on 
practice. Neologisms can be created through pro-
cesses such as: blends, generified words, borrowing, 
borrowing indirect, semantic drift, compounding, 
the agentive suffix and the diminutive suffix.

Although business documents sound to be very 
formal, few types of neologisms were detected dur-
ing the research, some of which are accepted tech-
nical terms and some, which are not, showing that 
business documents may also be of an informal na-
ture. There were in total 35 acronyms, 18 compound 
words, 3 borrowed words, 3 diminutive suffixes and 
1 clipping detected during the research. 

Neologisms are more frequent in documents 
such as e-mails and meeting notes. There were 26 
neologism cases found in meeting notes, 16 in e-
mails. Only 10 cases found in contracts and 8 in a 
job agreement. However, this is due to the fact, that 

these documents can be both formal and informal, 
whereof job agreements and contracts should be 
only formal, using only accepted technical terms. 

The most common type of neologisms found in 
business documents during the research is the acro-
nym, in total 35 acronyms from all 60 items detected 
amongst all business documents that were investigated.

The results of the research show that neologisms 
can be mostly found in meeting notes and e-mails. 
They are less frequent in job agreements and con-
tracts.
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NAUJADARŲ VERTIMAS DOKUMENTUOSE

Odeta GLUOKSNYTĖ, Gintarė KANTAUTAITĖ

Santrauka
Naujadarai – kaskart vis naujas fenomenas ne tik anglų kalbos leksikoje, bet ir vartosenoje bei vertime. Straip-

snyje nagrinėjami verslo dokumentai, kuriuose dažniausiai pasitaiko naujadarai. Kalbama apie verslo dokumentuose 
vartojamų naujadarų ypatumus ir tipus, nustatytas naujadarų vartojimo dažnumas bei kokie naujadarų tipai yra dau-
giausiai vartojami, taip pat yra pristatomi sunkumai, iškylantys naujadarus verčiant į lietuvių kalbą. 

Reikšminiai žodžiai: naujadarai, naujadarų vertimas, verslo dokumentai, naujadarų tipai.
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ĮVADAS

Šiuolaikinės visuomenės susidomėjimą socia-
liniu verslu didina valstybės paskata už negalią tu-
rinčių žmonių įdarbinimą, noras mažinti socialinę 
atskirtį. Vis daugiau steigiamų įmonių yra priskiria-
ma socialiniam verslui. LR socialinio verslo plėtros 
įstatymas apibrėžia socialinio verslo kūrimo ir plė-
tojimo sąlygas, numatant socialinio verslo steigimo 
sąlygas ir valstybės paskatą.1

Tyrimo aktualumas, vis daugiau dėmesio skiriant 
socialinei misijai ir vartotojų poreikiams, socialinis 
verslas perima dalį valstybės vykdomų funkcijų so-
cialinės gerovės srityje: mažinant socialinę atskirtį 
mažinimas, sprendžiant  nelygybės ir aplinkosaugos 
problemas, skatinant socialinę sanglaudą.

Tyrimo problema - kokią naudą kuria socialinis 
verslas šiuolaikinėje visuomenėje?

Tyrimo objektas - socialinio verslo nauda šiuolai-
kinėje visuomenėje.

Tyrimo tikslas - įvertinti vartotojų nuomonę apie 
socialinio verslo naudą šiuolaikinėje visuomenėje.

Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti socialinio verslo sampratą, veiklas ir 

kuriamą naudą.
2. Įvertinti socialinio verslo poveikį šiuolaikinėje 

visuomenėje.
3. Pateikti vartotojų tyrimo išvadas ir rekomen-

dacijas.
Tyrimo metodai ir tyrimo metodologija. 2019 

metais spalio-gruodžio mėnesiais, atliekant tyrimą, 
buvo siekiama įvertinti respondentų žinias apie soci-
alinio verslo sampratą, atpažinimo požymius, socia-
linio verslo veiklų identifikavimą bei kuriamą naudą 
šiuolaikinei visuomenei.

Tyrimo metu buvo sudaryta anketa. Pirmoje an-
ketos dalyje pateikti klausimai apie demografinius 
1  Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymas. Prieiga 
per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/92e1
cf8064c411e8b7d2b2d2ca774092 [žiūrėta 2019-09-19].

vartotojų duomenis.
Antroje dalyje buvo siekiama įvertinti socialinio 

verslo sampratą, socialinio verslo ir socialinės atsa-
komybės skirtumus.

Trečioje dalyje buvo siekiama išanalizuoti socia-
linio verslo naudą.

Apskaičiuojant imties dydį buvo remtasi V. Dik-
čiaus formule:

   
 (1)

Čia n – reikiamos imties dydis, kai imties pa-
klaidos galimybė P=0,954;

N – generalinės visumos dydis;
Δ - leidžiamos paklaidos imties dydis (Δ =0,05)

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento 
duomenimis, 2019 m. Marijampolės apskrityje gy-
veno 138 678 gyventojai (Marijampolės mieste 35 
241). 2

   
   (2)

Paskaičiavus gauta, kad n = 398 (tiriamieji).
Dėl laiko ir finansinių išteklių buvo išsiųsta 150 

anketų, iš kurių sugrįžo 111 užpildytų anketų. Res-
pondentai buvo pasirinkti iš Marijampolės apskri-
ties. Anketoje respondentų buvo prašoma pasirinkti 
vieną ar kelis pateiktus atsakymo variantus.

Atliekant tyrimą, naudoti tokie tyrimo metodai: 
mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, kie-
kybinė tyrimo duomenų analizė.

Socialinio verslo tema buvo analizuojama įvairi 
mokslinė literatūra bei interneto duomenų bazė.

2 Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/statis-
tiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R166#/[žiūrėta 2019 02 10].

Odeta GLUOKSNYTĖ, Živilė MYRU
Marijampolės kolegija 

SOCIALINIO VERSLO NAUDA ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE
Anotacija. Šiuolaikinė visuomenė socialinį verslą vis dar interpretuoja kaip socialiai atsakingą įmonę, gaunančią 

valstybinę paskatą už negalią turinčių žmonių įdarbinimą. Tačiau šiuo straipsniu norima pabrėžti, kad socialinis vers-
las įgauna didesnį pranašumą prieš tradicinio verslo organizacijas, nes tai galimybė versliais būdais spręsti visuomenei 
aktualias socialines problemas, parodyti kuriamą naudą visuomenei.

Reikšminiai žodžiai: ekonominė veikla, socialinis verslas, skaidrus verslas, socialinė atskirtis.
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SOCIALINIO VERSLO NAUDA

Europos Komisijos socialinio verslo iniciatyvos 
komunikate yra nurodoma, jog ES socialinę eko-
nomiką sudaro specifinį statusą turintys subjektai 
(kooperatyvai, fondai, asociacijos, savidraudos įstai-
gos), kurių daugelis yra socialinės įmonės ir įmonės, 
turinčios tradicinį individualios įmonės ar akcinės 
bendrovės statusą. 3

LR socialinio verslo koncepcijoje nurodyti pri-
vačiame sektoriuje veikiančių organizacijų valdymo 
principai, kurie padeda įgyvendinti viešojo sekto-
riaus tikslus, vykdant komercinę veiklą ir kuriant 
socialinę vertę visuomenei. Remiantis šia verslo 
koncepcija, socialinis verslas yra nukreiptas į viešąjį 
interesą, kuriuo išreiškiami įvairūs socialinio pobū-
džio siekiai, išryškėjantys ir pasireiškiantys šiuolai-
kinės visuomenės gyvenime. 4

Pagal Jakubavičių, Leichterį, Stumbrytę (2016), 
socialinis verslas - tai verslas, kurio pagrindinė misi-
ja ir tikslas yra nukreipti į visuomeninių ir socialinių 
poreikių tenkinimą. Toks verslas gali turėti ir papil-
domų tikslų, tačiau jie negali dominuoti palyginus 
su socialiniais, į visuomenę ir jos grupes nukreiptais 
tikslais. 5

Melnikui (2017) socialinis verslas yra pirmiau-
siai orientuotas į viešųjų interesų sąlygojamus soci-
alinio pobūdžio siekius ir/arba tepasižymintis verslo 
subjekto ekonominiais naudos siekiais, tik kaip ne-
pirmaeiliais, arba visai nepasižymintis tokiais verslo 
subjekto siekiais. 6

Kaip atpažinti socialinį verslą? Jei tradicinis vers-
lo modelis rinką išnaudoja pelno siekimui, tai soci-
alinis verslas stengiasi užpildyti nišą, kurios negali 
užpildyti viešosios paslaugos. Socialinio verslo vei-
klas galima identifikuoti pagal skiriamuosius socia-
linio verslo požymius: 7

 • socialinio verslo pagrindinis tikslas turi būti 
nukreiptas į socialinę misiją,

 • jis turi vykdyti ekonominę veiklą ir pelno dalį 
reinvestuoti į pagrindinius tikslus,

 • būti finansiškai ir instituciškai nepriklausomas 
nuo viešojo sektoriaus,
3 European Commission. Social Business Initiative: Creating a 
favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the 
social economy and innovation. Brussels, 2011.
4 Lietuvos Respublikos socialinio verslo koncepcija, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsaky-
mu Nr. 4-207. 3.
5 Jakubavičius, A., Leichteris, E. ir Stumbrytė, G. Socialinio vers-
lo plėtros Lietuvoje galimybių studija. Tyrimas atliktas Lietuvos 
inovacijų centro ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“,2016. 
Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/
documents/files/pdf/12778_soc_verslo_galimybiu_stud ija-
20161209.pdf [žiūrėta 2019 10 15].
6 Melnikas, B. Socialinis verslas: kūrimo ir plėtros poreikiai. 
Viešasis administravimas, No 1-2 (53-54), 64-81. 2017.
7 Navasaitienė, S. Socialinio verslo iniciatyvos kaimo bendruo-
menėse. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Žemės ūkio 
gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtros galimybės ir prie-
monės ES valstybėse. 2017.

 • skaidrus ir atsakingas.
Siekiant įvertinti socialinio verslo naudą, tyrėjai 

remiasi Lietuvos Respublikos Socialinio verslo kon-
cepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio mi-
nistro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207. 3. 
, kurioje nurodoma, kad socialinis verslas apima tris 
pagrindinius aspektus: verslumo (nuolatinė ūkinė 
komercinė veikla), socialinį (socialinių tikslų sieki-
mas) ir valdymo (ribotas pelno paskirstymas, skai-
drus valdymas). 8

Remiantis socialinio verslo naudos principu, vis 
daugiau dėmesio skiriama visuomenės gerovei užti-
krinti, o ne finansinei naudai didinti. 9

Todėl socialinis verslas apima verslo veiklos vyk-
dymo principus ir formą. Kaip procesas pasireiškia 
verslo principų taikymu sprendžiant socialines ir 
aplinkosaugos problemas, kaip veiklos forma yra 
kuriama siekiant spręsti socialines problemas, rein-
vestuojant pelną, neišmokant jo dalininkams, ir bent 
pusę pajamų gauna iš paslaugų ar prekių pardavi-
mo. Norint užtikrinti socialinių paslaugų teikimą 
ir prieinamumą visiems, socialinis verslas turi būti 
lankstus ir gebėti pritraukti skirtingus materialius ir 
nematerialius paramos šaltinius, kad galėtų pasiūlyti 
savo prekes ir paslaugas ne pačias mažiausias paja-
mas gaunantiems žmonėms. 10

Dar viena socialinio verslo nauda - socialinės ino-
vacijos, apibūdinamos inovatyvių socialinių idėjų, 
kurios padeda keisti socialines struktūras, sklaida. 11

Profesorius Muhammad Yunus išskiria šiuos so-
cialinio verslo principus: 12

1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą 
socialinę problemą visuomenėje (per socialinę ino-
vaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą);

2. Socialinis verslas yra finansiškai patvarus, turi 
gyvybingą verslo modelį;

3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams 
– jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas;

4. Pelnas skiriamas socialinės problemos sprendi-
mui arba yra reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą;

5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka;
6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštes-

nius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei 
vidutinėje įmonėje;

7. Socialinis verslininkas tiki tuo, ką daro, todėl 
8 Lietuvos Respublikos socialinio verslo koncepcija, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsaky-
mu Nr. 4-207. 3.
9 Europen  Commission. Socialinių įmonių ateičiai svarbus Euro-
pos lygmens renginys, 2014 m. sausio 15 d. Prieiga per internetą: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-20_lt.htm[žiūrėta 
2019 02 10].
10 Kvieska, V. Socialinio verslo ir verslumo kompetencijų sąsajos 
ISSN 1392-9569 E-ISSN 2351-6011 Socialinis ugdymas / Suma-
nioji edukacija. 2015.
11 Gembickienė, V., Leonienė, B. Socialinis verslas – nauja gali-
mybė stiprinti socialinę ekonomiką. Kauno kolegija. 2015.
12 Yunus, M., Moingeon, B. & Lehmann-Ortega, L. Building So-
cial Business Models: Lessons from theGrameen Experience. Long 
Range Planning, 43, 309-325.13. 2010.
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jis mėgaujasi savo darbu ir realizuoja save.
Anot N. Stropytės ir M. Kairytės (2016), vienas iš 

socialinio verslo indikatorių – orientacija į pokyčius, 
kurie iš esmės pakeičia problemos mastą ir randa 
naują sprendimą. Šiuolaikinės visuomenės susido-
mėjimą socialiniu verslu lemia tai, kas jis užpildo 
labai svarbią nišą, kurios nepadengia nei verslas, nei 
valstybė. Socialinis verslas tampa aktualesnis dėl 13

 • socialinės atskirties mažinimo bei pokyčių 
identifikavimo šiandieninėje visuomenėje,

 • vis augančios gyventojų senėjimo tendencijos, 
kuri lemia pokyčius socialinio draudimo bei sveika-
tos apsaugos paslaugų sektoriuose,

 • vykstančios sisteminės kaitos švietimo ir dar-
naus vystymo srityse,

 • iniciatyvos tapti atsakingais gerovės paslaugų 
vartotojais,

 •  pradėti vadovautis „padaryk tai pats“ principu,
 •  augančio pilietinio dalyvavimo įvairiuose vi-

suomenės kontekstuose.
Socialinio verslo poveikis šiuolaikinei visuome-

nei stiprėja. Verslas, siekdamas gauti finansavimą 
iš savivaldybės ar kitos valstybinės institucijos, turi 
parodyti savo veiklos pavyzdžius ir poveikį visuo-
menei, pademonstruoti jau nuveiktus darbus. Toks 
veiklos skaidrumo pateikimas daro teigiamą įtaką 
visuomenės pasitikėjimui privačia iniciatyva. Tai 
veikia kaip katalizatorius svarbiose visuomenės sri-
tyse – ekonomikos augimo, švietimo sektoriuje, so-
cialinėje infrastruktūroje. 14

Socialinio verslo poveikį galima įvertinti, mo-
tyvuojant darbuotojus, sprendžiant aplinkosaugos 
problemas, vertinant socialinių paslaugų kokybę, 
užtikrinant skirtingų socialinių grupių dalyvavimą 
visuomenėje, socialinės atskirties mažinimo prie-
monių užtikrinimą, pažeidžiamų visuomenės narių 
integraciją į darbo rinką ir visuomenę, ugdant jų so-
cialinius ir darbinius įgūdžius.

TYRIMO ANALIZĖ 

Atliekant tyrimą, buvo siekiama įvertinti respon-
dentų žinias apie socialinio verslo sampratą, jo atpa-
žinimo požymius, socialinio verslo veiklų identifi-
kavimą bei kuriamą naudą šiuolaikinei visuomenei. 

Apklausoje dalyvavo 111 respondentų: 77 proc. 
moterų 23 proc. vyrų, iš jų didžiąją dalį sudarė dar-
buotojai (52 proc.), tarnautojai (24 proc.), mažiausią 
– verslininkai (6 proc.), moksleiviai (7 proc.), stu-
dentai (11 proc.).
13 Stroputė, N., Kairytė, M. Kurk Lietuvai. Kas daro socialinį vers-
lą socialiniu verslu? Gerosios užsienio praktikos analizė 2016 m. 
sausio mėn. Prieiga per internetą: http://kurklt.lt/wp-content/
uploads/2015/11/U%C5%BEsienio-%C5%A1ali%C5%B3-
SV-vystymosi-ir-pl%C4%97tros-gerosios-praktikos-
analiz%C4%97_Neringa-ir-Modesta [žiūrėta 2019 02 10].
14 Čižikienė, J., Urmanavičienė, A. Adult Learning: Trends and 
Opportunities in the organization. Society. Integration. Education 
// Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. 4,  
2016.

Respondentų rezultatai apie socialinio verslo 
sampratą rodo, kad visi pateikti teiginiai daugiau 
ar mažiau atitinka socialinio verslo sampratą (žr. 1 
pav.). 

1 pav. Socialinio verslo samprata, respondentų 
nuomone

Tyrime dalyvavę respondentai socialinį verslą 
atpažįsta pagal visus pateiktus požymius. Dauguma 
respondentų socialinį verslą atpažįsta pagal tai, kad 
pagrindinis tikslas nukreiptas į socialinę misiją (87 
proc.). Pusė respondentų nurodė, kad skaidrumas ir 
atsakingumas yra neatsiejama socialinio verslo dalis. 
(žr. 2 pav.).

2 pav. Socialinio verslo atpažinimo požymiai, 
respondentų nuomone

Atliekant tyrimą, buvo siekiama įvertinti sociali-
nio verslo naudą. Todėl respondentų buvo paklaus-
ta, kaip jie vertina socialinio verslo naudą, remiantis 
Nobelio premijos laureato dr. Muhammad Yunus 
socialinio verslo principais. Didžiausia socialinio 
verslo nauda, respondentų nuomone, yra, kai pelnas 
eina socialinei problemai spręsti arba yra reinves-
tuojamas į socialinio verslo plėtrą. 

Šiuolaikinės visuomenės požiūrį į prekę ar pa-
slaugą formuoja ne tik prekės ar paslaugos kokybė, 
bet ir bendras įmonės įvaizdis, reputacija. Visuome-
nei įtaką daro socialinių ir darbinių įgūdžių lavini-
mas, mokslo bei technologijų inovacijų vystymas. 
Todėl respondentų paklausus, ar socialinio verslo 
misija dažniausiai sprendžia tam tikrą socialinę pro-
blemą visuomenėje, taikant socialines inovacijas, 71 
proc. pritarė. (žr. 3 pav.).
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3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo naudą (verslo misija yra išspręsti tam tikrą 
socialinę problemą visuomenėje, taikant socialines 

inovacijas)

Socialinis verslas yra naudingas tiek sociali-
niam, tiek ekonominiam visuomenės vystymuisi. 
Įmonė, norėdama turėti socialinio verslo statusą, 
turi atitikti Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 
nustatytus kriterijus: socialinį, verslumo, valdymo 
ir nepriklausomumo. Todėl dauguma respondentų 
sutinka, kad dažniausiai (72 proc.) socialinis vers-
las yra finansiškai tvarus, turi gyvybingą verslo mo-
delį (žr. 4 pav.).

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo naudą (socialinis verslas yra finansiškai tva-

rus, turi gyvybingą verslo modelį)

Socialinis verslas vykdo ekonominę ar kitą vertės 
mainų formos veiklą, kuria siekiama visuomenei ar 
jos grupei naudingų tikslų ir socialinio poveikio.  Iš 
šios veiklos uždirbamas pelnas ir jo dalis skiriama 
nustatytam poveikiui pasiekti. Tai yra finansiškai 
savarankiškas verslas, kuris mažiausiai 50 proc. pa-
jamų turi  generuoti iš savo veiklos. Todėl pusei tyri-
me dalyvavusių respondentų (50 proc.) atrodo, kad 
socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams, 
nes jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavi-
mas (žr. 5 pav.).

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo naudą (socialinis verslas nemoka dividendų 

investuotojams -   jo tikslas nėra akcininkų kapitalo 
maksimizavimas)

Socialiniame versle pelnas yra galimas, tačiau so-
cialiniai tikslai yra aukščiau finansinių. Todėl kaip 
didžiausią socialinio verslo naudą respondentai nu-
rodė (visada - 35 proc., dažniausiai - 55 proc.), kai 
pelnas naudojamas socialinei problemai spręsti arba 
reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą (žr. 6 pav.).

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo naudą (pelnas naudojamas socialinei 

problemai spręsti arba reinvestuojamas į socialinio 
verslo plėtrą)

Investicijos į ekologiškų prekių ir paslaugų rin-
ką gali sumažinti verslo išlaidas ilgalaikėje perspek-
tyvoje ir padidinti įmonės efektyvumą. Kuo geriau 
įmonė tenkina visuomenės lūkesčius ir poreikius, 
tuo tvirčiau ji įsitvirtina visuomenėje. Todėl darna 
su aplinka svarbu (žr. 7 pav.). 

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo naudą (socialinis verslas veikia darnoje su 

aplinka)



SOCIALINIO VERSLO NAUDA ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE

25HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2020 m. Nr. 1 (7)

Socialinio verslo nuosavybės struktūra atspindi 
jų misiją, dažniausiai orientuota į socialinį teisin-
gumą.  Įmonės valdymas yra atsakingas ir skaidrus, 
įtraukiant darbuotojus. Todėl, daugumos respon-
dentų nuomone, darbuotojams gaunamas atlygis 
nėra pagrindinis motyvas, jie negauna rinkos lygio 
arba aukštesnių atlyginimų (žr. 8 pav.).

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo naudą (darbuotojai gauna rinkos lygio arba 

aukštesnius atlyginimus)
Šiuolaikinės visuomenės dalyvavimas įvairiuose 

socialiniuose ir pilietiniuose kontekstuose tampa vis 
aktualesnis. Didžioji dalis respondentų (77 proc.) 
sutiko, kad socialinis verslas tampa aktualesnis dėl 
socialinės atskirties mažinimo bei pokyčių identifi-
kavimo šiandieninėje visuomenėje (žr. 9 pav.).

9 pav. Respondentams socialinis verslas tampa 
aktualesnis dėl socialinės atskirties mažinimo bei 
pokyčių identifikavimo šiandieninėje visuomenėje 

Augančios gyventojų senėjimo tendencijos lemia 
pokyčius socialinio draudimo bei sveikatos apsau-
gos paslaugų sektoriuose. Respondentų nuomone 
(66 proc.), socialinio verslo dalyvavimas šiuolaiki-
nėje visuomenėje tampa aktualesnis dėl senstančios 
visuomenės (žr. 10 pav.).

Švietimo, ugdymo ir asmens tobulėjimo progra-
mos yra ilgalaikis procesas, kuris dažniausiai in-
tegruojamas į socialinio verslo veiklos pobūdį bei 
siekiamą tikslą. Įvairaus pobūdžio mokymai, kva-
lifikacijos tobulinimo kursai, socialinių ir darbinių 
įgūdžių lavinimas (63 proc.) yra beveik neatsiejama 
kiekvienos organizacijos dalis (žr.11 pav.).

10 pav. Respondentams socialinis verslas šiandien 
tampa aktualesnis dėl vis augančios gyventojų 

senėjimo tendencijos, kuri lemia pokyčius socialinio 
draudimo bei sveikatos apsaugos paslaugų 

sektoriuose

11 pav. Respondentams socialinis verslas šiandien 
tampa aktualesnis dėl vykstančios sisteminės kaitos 

švietimo ir darnaus vystymo srityse

Socialinis verslas yra naudingas visuomenės soci-
aliniam ir ekonominiam vystymuisi. Dalis valstybės 
vykdomų funkcijų socialinės gerovės srityje gali būti 
atlikta, atsiradus socialiniam verslui. Norint surasti 
efektyvesnių priemonių socialinėms problemoms 
spręsti, reikia tapti atsakingais gerovės paslaugų var-
totojais ir pradėti vadovautis „padaryk tai pats“ (žr. 
12 pav.).

12 pav. Respondentams socialinis verslas tampa 
aktualesnis dėl iniciatyvos tapti atsakingais gerovės 
paslaugų vartotojais ir pradėti vadovautis „padaryk 

tai pats“ principu
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Augantis pilietinis dalyvavimas įvairiuose visuo-
menės kontekstuose puoselėja socialinę sanglaudą 
(pvz., aplinkos taršos, vartotojiškumo mažinimas, 
socialiai pažeidžiamų žmonių įdarbinimas) (žr.13 
pav.).

13 pav. Respondentams socialinis verslas tampa 
aktualesnis dėl augančio pilietinio dalyvavimo 

įvairiuose visuomenės kontekstuose

Vienas iš uždavinių buvo įvertinti socialinio vers-
lo poveikį šiuolaikinėje visuomenėje.

Svarbu tinkamai pamatuoti socialinio verslo po-
veikį visuomenei, nes visos jo dedamosios turi būti 
naudingos. Socialinis verslas nepajėgus spręsti visas 
šiuolaikinei visuomenei rūpimas problemas. Res-
pondentų nuomone, socialinės atskirties mažinimas 
daro didžiausią poveikį šiuolaikinei visuomenei (82 
proc.). Augantis visuotinis ir pilietinis aktyvumas 
užtikrina skirtingų socialinių grupių dalyvavimą (74 
proc.). Socialinės atskirties mažinimo priemonės 
užtikrina pažeidžiamų visuomenės narių integraci-
ją į darbo rinką ir visuomenę (63 proc.).  Socialinis 
verslas šiuolaikinei visuomenei daro įtaką ugdyda-
mas jos socialinius ir darbinius įgūdžius (žr. 14 pav.). 

14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio 
verslo poveikį šiuolaikinei visuomenei

Lietuvoje veikiantis salotų baras „Mano Guru“ - 
socialinio verslo pavyzdys. Įmonė vykdo ekonominę 
veiklą - teikia maitinimo paslaugas, taip pat tai yra 
socialinės misijos gerovė – vykdo darbinės reinte-
gracijos programą (įdarbina priklausomybių turėju-
sius, iš įkalinimo įstaigų išėjusius asmenis).

IŠVADOS

1. Apibendrinat socialinio verslo sampratą, gali-
ma teigti, kad jis turi išskirtinius požymius, lyginant 
su tradiciniais verslais - tikslas matuojamas socia-
liniu poveikiu ir nauda visuomenei, kuriant naujas 
darbo vietas, taikant socialines inovacijas, socialinę 
sanglaudą, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir nely-
gybę, spręsti  aplinkosaugos problemas.

2. Atliktas tyrimas parodė: šiuolaikinei visuo-
menei įtaką daro ne tik socialinių, darbinių įgūdžių 
lavinimas, bet ir bendras įmonės įvaizdis, reputaci-
ja. Kuo geriau įmonė tenkina visuomenės lūkesčius 
ir poreikius, tuo tvirčiau ji įsitvirtina visuomenėje. 
Analizuojant socialinio verslo principus, respon-
dentų nuomone, didžiausia socialinio verslo nauda 
yra, kai pelnas eina socialinei problemai spręsti arba 
yra reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą.

3. Kadangi socialinis verslas nepajėgus spręsti vi-
sas šiuolaikinei visuomenei rūpimas problemas, to-
dėl svarbu tinkamai pamatuoti socialinio verslo po-
veikį visuomenei, išsiaiškinti, kurios socialinio vers-
lo veiklos naudingiausios. Pagal anketinės apklausos 
respondentų atsakymus, nustatyta, kad socialinės 
atskirties mažinimas daro didžiausią poveikį šiuolai-
kinei visuomenei, nes socialinės atskirties mažinimo 
priemonės užtikrina pažeidžiamų visuomenės narių 
integraciją į darbo rinką ir visuomenę. Augantis vi-
suotinis ir pilietinis aktyvumas užtikrina skirtingų 
socialinių grupių dalyvavimą visuomenėje. 
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THE BENEFITS OF SOCIAL BUSINESS IN MODERN SOCIETY

Odeta GLUOKSNYTĖ, Živilė MYRU

Summary
Modern society still interprets social business as a socially responsible company that receives public incentive to 

employ people with disabilities. However, this article is intended to emphasize that social business has a greater advan-
tage over traditional business organizations as it is an opportunity to solve social problems that are relevant to society 
in an entrepreneurial way and to demonstrate the benefits to society.

Key words: economic activity, social business, transparent business, social exclusion.
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INTRODUCTION

First of all, I would like to express my pleasure and 
pride in having one of the opening presentations at 
this precious and important conference. Today is the 
29th of October. This date has great importance and 
meaning for me as an academician who has Turkish 
citizenship because the 29th of October is the day 
when the Republic of Turkey was founded by the lea-
dership of Mustafa Kemal Atatürk in 1923. Having a 
presentation at the conference organized by Marijam-
pole University of Applied Sciences today which is 
the same day of Republic of Turkey’s 96th foundation 
anniversary is making me feel happy and giving me 
pride. For this reason, I would like to thank all the 
staff of Marijampole College, especially the director 
Ale Muskiene and Dean Kestutis Traskevicius. 

The Republic of Turkey is celebrating 96 years 
today. However, efforts for modernization in edu-
cation in Turkey began in the first half of the 19th 
century. On the other hand, modernization efforts 
in education in the Ottoman Empire in the 19th cen-
tury did not consist of reforming the national edu-
cation but providing diversity in education with the 
pressure of the dominant western states. The reform 
of the national education came to the agenda for the 
first time with the National Education Congress held 
in Ankara in 1921. The timing of the congress is si-
gnificant. Because the congress was organized with 
the instruction of Mustafa Kemal Atatürk during the 
War of Independence. This situation proves the im-
portance that Atatürk attaches to national education 

and the aim of reforming national education existed 
in the minds and plans of Ataturk even before the 
War of Independence was completed. As a matter of 
fact, after the international recognition of indepen-
dence by the Lausanne Treaty in 1922, reforms were 
carried out in the social, economic, political and 
technical fields including education. In my presen-
tation I will try to underline the reforms in national 
education in Turkey since the 1920s to the present.

1. REFORMS ON TURKISH NATIONAL 
EDUCATION AS A RESULT OF 
ESTABLISHMENT OF TURKISH REPUBLIC

After the establishment of the Republic of Turkey 
in 1923 fundamentalist reform movements were ini-
tiated by the leaders of the Turkish revolution. These 
reform movements were carried out in a wide range 
of social and human areas. The only goal of the re-
forms was to lift the Republic of Turkey to the de-
served level of civilized states in the modern world 
(Ergün, 2008).

One of the first reforms carried out immediate-
ly after the establishment of the Republic of Turkey 
was in the field of education. On March 3, 1924, the 
Tevhidi Tedrisat Act (the Unification of Education 
Act) was adopted as a fundamental regulation that 
ended diversity, non-nationality and chaos in edu-
cation, which caused great problems during the Ot-
toman Empire. Following the Act, all educational 
institutions in the country were connected to the 
Ministry of Education (Hesapçıoğlu, 2009). On the 
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other hand, the Unification of Education Act com-
plied with the provisions related to the rights of 
the minorities in the Lausanne Treaty. Unification 
of Education Act has been respected as the main 
legal basis of education in The Republic of Turkey 
(Başgöz, 2010). It was also regarded as an inspiring 
source for the revolution codifications (Başdemir, 
2014). The abolition of the Caliphate and the closure 
of religious and traditional educational institutions 
can be considered as just two of the other several 
examples. This Code, which is still in force today, 
is considered as one of the Acts of Revolution and 
under special protection by the 1982 Constitution 
(Başdemir, 2014).

One of the most important stages of Turkish na-
tional education reform is the alphabet revolution. 
The Turks began to use the Arabic alphabet espe-
cially after converting to Islam in the 10th Century. 
The Arabic alphabet was used as the official alpha-
bet both in the Seljuks and the Ottomans (Ergün, 
2008). However, especially from the 1850s onwards, 
the idea of the transition from the Arabic alphabet 
to the Latin alphabet was put forward by Turkish 
intellectuals. The use of the Arabic alphabet was 
considered to be among the reasons for the very low 
levels of literacy rates in Turkey (Başgöz, 2010). As 
a result, The Republic of Turkey abolished the Ara-
bic alphabet and adopted the Latin alphabet on the 
1st of November in 1928 (Özkan, 2014). This reform 
began to take effect immediately. To explain, while 
the literacy rate in the country in the early 1920s was 
just 3 %, this rate increased to over 40 % before Ata-
türk’s death in 1938. This rate in Turkey is over 97 % 
today (Hesapçıoğlu, 2009).

Another stage of Turkish national education 
reform was the secularization of education. In the 
1924 Constitution, the religion of the state was un-
derlined as Islam. After an amendment performed 
on the Constitution in 1928, the provision referring 
to the religion of the state was repealed. As a result of 
this modernization process, the Republic of Turkey 
accepted the principle of secularism (laicism) by the 
Constitutional reforms in 1937 as last. Secularism 
which is one of the fundamental principles of the 
Republic of Turkey is not only understood as the se-
paration of religion and state affairs. Thanks to secu-
larism, religious principles were also prevented from 
shaping Turkish national education (Güven, 2014).

In 1942, Village Institutes were established to 
provide non-formal education and to carry out 
education throughout the country. The aim was to 
train teachers to give education in the villages. We 
can assume that non-formal education institutions 
established by Sinelman in Finland, which are now 
regarded as exemplary educational institutions, were 
modelled in the Village Institutes. There were 21 
Village Institutes supplying cultural, technical and 
agricultural education. This education model was 

successful in a short time (Güven, 2014). The young 
people who grew up in these schools were descri-
bed as “flowers in the steppe”. The more difficult it 
is to bloom in the steppe and the more precious the 
flowers bloom in the steppe. The village institutes 
succeeded in this challenge and contributed greatly 
to the spread of non-formal education throughout 
the country (Hesapçıoğlu, 2009). Unfortunately, the 
Village Institutes were closed in 1954 with some po-
litical concerns. The fact that village institutions are 
not included in the education system is still consi-
dered as a very important loss today by education 
historians in Turkey (Özkan, 2014).

In the 1924 Constitution, primary education 
was accepted as compulsory and free for 5 years for 
citizens aged between 7 and 14. Compulsion was 
valid for only primary education, not secondary 
education. The duration of compulsory education 
was increased to 7 intermittently in 1961 and to 8 
continuously in 1999. As a result of these changes, 
compulsory education covered the first stage of sec-
ondary education together with primary education. 
Today, primary and secondary education are organ-
ized as compulsory but intermittent for 12 years as 
4 + 4 + 4. The only thing that hasn’t changed since 
1924 is that primary and secondary educations can 
be carried out free of charge in public schools for all 
students including noncitizens. On the other hand, 
there are primary and secondary schools operated 
by the private sector. These private schools are also 
depending on the curriculum and supervision of the 
Ministry of National Education.

According to the statistics of the Ministry of Na-
tional Education for 2018-2019 education year, there 
are 18 million 108 thousand 860 students in pre-pri-
mary, primary, secondary and high schools in Tur-
key. 9 million 394 thousand 125 of them are male and 
8 million 714 thousand 735 of them are female stu-
dents. 15 million 88 thousand 592 of the total num-
ber are in public schools. 1 million 440 thousand 577 
of the total number are in private schools. 1 million 
579 thousand 691 students are in open educational 
institutions. The ratio of students in private educa-
tion institutions is 8.7 percent (https://www.tv100.
com/turkiyede-kac-ogrenci-kac-ogretmen-var-mil-
li-egitim-bakanligi-acikladi-haber-468146).

The number of teachers working in formal edu-
cation institutions is 1 million 77 thousand 307 in 
the 2018-2019 academic year. 907 thousand 567 
of these teachers work in public schools while 169 
thousand 740 in private schools. 51 thousand 143 
of the teachers work in pre-school education, 300 
thousand 732 in primary schools, 354 thousand 198 
in secondary schools, and as of the last 371 thousand 
234 work in high schools (https://www.tv100.com/
turkiyede-kac-ogrenci-kac-ogretmen-var-milli-egi-
tim-bakanligi-acikladi-haber-468146).

In formal education, there are 54 thousand 36 pub-
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lic schools and 12 thousand 809 private schools. As of 
last, there are 4 open education schools. The total num-
ber of schools is 66 thousand 849. 10 thousand 669 of 
the total number are schools in pre-school education, 
24 thousand 739 in primary education, 18 thousand 
935 in secondary education and as last 12 thousand 
506 are in high school education (https://www.tv100.
com/turkiyede-kac-ogrenci-kac-ogretmen-var-mil-
li-egitim-bakanligi-acikladi-haber-468146). 

Teaching was adopted as one of the most pres-
tigious professions in the young Republic (Sakaoğlu, 
2010). I think it would be appropriate to give the fol-
lowing example in order to understand the value giv-
en to education and teachers during Atatürk’s period. 
During the Atatürk period, the salaries of the mem-
bers of the parliament were determined not to exceed 
the salaries of the teachers. Today, unfortunately, the 
salaries of MPs are more than 5 times the salary of 
an experienced teacher. In 1927, Teachers’ Schools 
and Village Teachers’ Schools were established to 
train teachers who could work at the primary educa-
tion level (Sakaoğlu, 2010). These schools were on the 
same level as high schools. Graduates of these high 
schools were provided to become teachers in primary 
education. In 1973, educational institutes were estab-
lished for high school graduates, as replacement of 
Teachers’ Schools. The duration of these institutes was 
determined as 2 years (Erdoğan, 2010). The educa-
tional institutes later took the name of the vocational 
schools of education. In 1990, the vocational schools 
of education were upgraded to the faculties of educa-
tion and the duration of education was increased to 4 
years. Today there are 93 universities in Turkey which 
have faculty of education. Presently, the number of 
prospective teachers in education faculties is over 
220.000 (Erdoğan, 2010). Prospective teachers who 
graduate from faculties of education are subjected to 
a central proficiency exam in order to obtain teacher 
title. An average of 50,000 graduates begins to work in 
public schools. Other graduates prefer to be teachers 
in the private sector.

2. REFLECTIONS OF TURKISH 
EDUCATION REFORM ON HIGHER 
EDUCATION SYSTEM

In this part of my presentation, I would like to give 
brief information about reform movements related 
to Turkish Higher Education. Istanbul University 
and Istanbul Technical University which were estab-
lished in the period of the Ottoman Empire contin-
ued their activities after the Republic of Turkey was 
founded. Istanbul University is the oldest university 
in Turkey. Istanbul University accepts the establish-
ment date as 1453 with its previous names. After the 
establishment of the Republic of Turkey, the first 
higher education institution was Ankara Faculty of 
Law where I also graduated in 1996. Ankara Faculty 

of Law was founded in 1925 and was later connected 
to Ankara University in 1946 (Kısakürek, 1972). The 
main purpose of the establishment of Ankara Facul-
ty of Law was to educate lawyers who would protect 
the basic principles of the young Republic. Because 
the Istanbul Faculty of Law, which was established 
before, was opposed to the reforms of the Repub-
lic and had conservative structure and approach. 
For this reason, the Ankara Faculty of Law was de-
scribed by Ataturk as the guardian and sanction of 
the reforms of the Republic (Özkan, 2014).

In 1930, a large number of scientists from Ger-
many and Austria took refuge in Turkey. These sci-
entists were working in many different fields from 
law to medicine, from philosophy to zoology. It is 
significant that those scientists preferred the young 
Republic of Turkey for asylum from German Nazi 
persecution. The young Republic, established with 
sacrifices, was regarded as a safe haven for German 
Jewish scientists. This proves how successful the 
reforms of the Republic of Turkey were in a short 
time. Those scientists made a great contribution to 
the development of Turkish Higher Education. As a 
commercial lawyer, I want to underline Ord. Prof. 
Dr. Ernst Hirsch. Hirsch who kept Turkish citizen-
ship until his death in Germany in 1985, made a sig-
nificant role i     ution of Hirsch was the university 
reform of Turkey in 1948. Thanks to his efforts, tra-
ditional education in the university was completely 
rejected, and modern teaching techniques were 
adopted as a cornerstone.

When the Republic was founded in 1923 the 
number of universities was just 2. The number of uni-
versities increased from 2 to 17 by 1975 (Kısakürek, 
1972). As of September 2019, the number of state 
universities in Turkey is 129. In all state universities, 
higher education is free of charge (Ataünal, 1998). 
Even for noncitizens, there are various scholarship 
programs that are covered by The Republic of Turkey. 
For 2020, the quota for Lithuanian citizens was de-
termined as 2. In addition to state universities, there 
are 77 foundation universities, in other words, pri-
vate universities, which the first one was established 
in 1984 (https://toptalent.co/turkiyedeki-universite-
ler-listesi). Both public and private universities have 
legal personalities and are autonomous. Universities 
continue their activities under the coordination and 
supervision of the Turkish Higher Education Coun-
cil and all higher education institutions are subject 
to the Higher Education Code No. 2547.

According to statistics released by the Turkish 
Higher Education Council, at the beginning of the 
2018-2019 academic year, there are 7 million 740 
thousand 502 students at universities in Turkey. 7 mil-
lion 134 thousand 674 students are in public universi-
ties while 595 thousand 116 students are in foundation 
universities. 4 million 64 thousand 516 of this num-
ber are males while 3 million 675 thousand 986 are fe-
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males. There are 1 million 492 thousand 277 students 
enrolling in universities in the 2018-2019 academic 
year. 1 million 332 thousand 528 of these are in pub-
lic universities, while 156 thousand 258 are in foun-
dation universities. In addition to these, 3 thousand 
491 are studying at the foundation vocational schools. 
There are a total of 166 thousand 225 academicians, 
including 74 thousand 391 females and 91 thousand 
834 males. 26 thousand 453 of the total number are 
professors, 15 thousand 451 are associate professors, 
39 thousand 464 are assistant professors. Addition to 
these numbers, there are 36 thousand 461 lecturers 
and 48   thousand 396 research assistants (http://www.
hurriyet.com.tr/egitim/7-milyondan-fazla-universi-
te-ogrencisi-var-41202336). 

CONCLUSION

I would like to express that the process of Tur-
kish National Education since the 1920s is a su-
ccess story especially in the first years of the young 
Republic, thanks to the sacrifices despite all kinds 
of handicaps. As a young independent state, the 
reform movement in Turkish National Education 
was the leading force of reforms in all fields. The 
current result of the reforms in Turkish National 
Education is that it still continues its success at le-
ast in terms of quantity and infrastructure. In terms 
of the quality of education, despite the good faith 
efforts, the acceleration gained in the early years of 
the Republic could not be caught again, unfortuna-
tely. As an academician as well as an educator, my 
goal is to make a contribution to the improvement 
of education in terms of quality. At this point what 
motivates me the most is my belief that the new 
generation will be our masterpiece. I would like 
to finish my speech with a saying of Mustafa Ke-
mal Atatürk who is the founder of the Republic of 
Turkey. “The teachers are like candles, consuming 
themselves and giving light to the others.”
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NACIONALINĖS TURKIJOS ŠVIETIMO REFORMA NUO 1920 METŲ IKI DABAR

Doc. dr. Mustafa YASAN

Santrauka
Kaip Turkijos akademikui, šios konferencijos data (spalio 29-oji) turi labai gilią prasmę, kadangi šiandien yra švenči-

ama Turkijos Respublikos Nacionalinė diena. Šiais metais mes švenčiame 96-ąsias įkūrimo metines. Svarbiausi Respub-
likos pasiekimai, kaip naujos Turkijos valstybės, buvo pasiekti švietimo srityje. Švietimo sistemos sekuliarizacija, mokslo 
ir racionalizmo priėmimas kaip švietimo pagrindas, arabiškos abėcėlės atsisakymas ir perėjimas prie lotyniškos abėcėlės 
yra kraštutiniai  žingsniai modernizuojant jaunąją Respubliką. Šios reformos, vykdomos vadovaujant Mustafa Kemal Ata-
türk, per trumpą laiką parodė savo poveikį. Vadovaujantis Atatiurko principais ir mokymu, Turkijos nacionalinė švietimo 
sistema vaidino svarbų vaidmenį siekiant civilizuotų tautų lygio. Negalime neigti, kad kyla problemų dėl kokybės, nepai-
sant tikslų, kurių siekiama kiekybės atžvilgiu. Šiuo klausimu mes, Turkijos Respublikos akademikai, siekiame išspręsti šias 
problemas ir priversti Turkijos nacionalinę švietimo sistemą pasiekti civilizuotų šalių lygį. 

Reikšminiai žodžiai: švietimo reforma Turkijoje, Mustafa Kemal Atatürk, Turkijos švietimo modernizavimas, 
Turkijos aukštojo mokslo sistema, sekuliarizmas Turkijoje.
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ĮVADAS

Socialinė atsakomybė tampa vis aktualesniu vi-
suomenės klausimu. Ji, visų prima, susiformuoja 
kiekvieno individo viduje priklausomai nuo šeimos, 
vertybių, aplinkos ir kitų veiksnių poveikio. Šiandie-
ninės globalizacijos akivaizdoje socialinė atsakomy-
bė tampa ir  kiekvienos įmonės, siekiančios sėkmin-
gai vykdyti savo veiklą, būtinybe. Įmonėms nau-
dinga prisiimti socialinę atsakomybę, nes tai leidžia 
joms tiksliau prognozuoti kintančius visuomenės 
lūkesčius. Socialinė atsakomybė yra ne tik duoklė 
visuomenei, bet ji tampa ir sėkmingos organizacijos 
strategijos dalimi, taip pat rūpesčiu, siekiant ekono-
minių, socialinių ir aplinkosauginių tikslų.

Tyrimo aktualumas. Įvairiuose teisės aktuose ir 
strategijose, pavyzdžiui, Lietuvos pažangos strate-
gijoje „Lietuva 2030“ (LRS, 2012), Europos ekono-
mikos augimo strategijoje „Europa 2020“ (Euro-
pos Komisija, 2014), akcentuojamas siekis sukurti 
lanksčią, aukštą pridėtinę vertę kuriančią ekono-
miką, grindžiamą žiniomis, inovacijomis, verslu-
mu bei socialiniu atsakingumu. Įmonių socialinė 
atsakomybė suvokiama kaip vienas iš būdų sufor-
muoti sumanią visuomenę ir sumanią ekonomiką. 
Šiose strategijose nurodoma, kad įmonių socialinė 
atsakomybė didinama per atsakomybės ir ben-
druomeniškumo skatinimą ir gamtai draugiškos 
verslo kultūros ugdymą ne tik atskiros valstybės, 
bet ir viso regiono mastu („Europa 2020“ strategi-
jos atveju)1. Todėl svarbu išsiaiškinti, kiek socialinė 
1 Šneiderienė, A. Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regio-
no ekonominiam augimui. 2017// Prieiga per internetą  https://
vb.ku.lt/object/elaba:21312918 [Žiūrėta 2019-10-10].

atsakomybė yra susiformavusi individo viduje, kiek 
ji apima rūpinimąsi savimi ir visuomene, taip pat 
kokiose srityse  ir kaip įgyvendinamos įmonių so-
cialinės atsakomybės iniciatyvos.

Tyrimo problema - koks Marijampolės kolegijos 
dėstytojų požiūris į socialinę atsakomybę? Kaip jie 
prisideda prie socialinės atsakomybės puoselėjimo?

Tyrimo objektas – Marijampolės kolegijos dėsty-
tojų požiūris į socialinę atsakomybę.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Marijampolės kolegi-
jos dėstytojų požiūrį į socialinę atsakomybę .

Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti socialinės atsakomybės sampratą.
2. Išskirti socialinę atsakomybę skatinančius 

veiksnius.
3. Atskleisti dėstytojų požiūrį į socialinę atsakomybę.
Tyrimo metodai ir  tyrimo metodologija. 2019 

m. spalio mėn. atliktas tuo metu kolegijoje dir-
bančių dėstytojų nuomonės tyrimas apie socialinę 
atsakomybę. Atliekant tyrimą naudoti tokie tyri-
mo metodai: mokslinės literatūros analizė, dėsty-
tojų anketinė apklausa, kiekybinė tyrimo duome-
nų analizė. Anketinė apklausa leido įvertinti na-
grinėjamą problemą bei išsiaiškinti respondentų 
nuomonę.

Pagal pasirinktą temą buvo analizuojama įvairi 
mokslinė literatūra bei interneto duomenų bazė. Li-
teratūros analizė leido tiksliau suformuluoti tyrimo 
problemą, tikslus, uždavinius bei aktualumą.

1. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SĄVOKOS 
KONCEPCIJA

Vis didėjanti socialinė atskirtis pasaulyje neiš-
vengiamai skatina ugdyti žmonių sąmoningumą ir 

Kristina MIŠKINIENĖ, Ilona MULERENKIENĖ
Marijampolės kolegija

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ POŽIŪRIS Į 
SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ

Anotacija.  Socialinė atsakomybė - tai idėja, kurią įgyvendinant priimamas sprendimas prisidėti prie visuomenės 
gerovės ir švaresnės aplinkos. Tai tarsi įsipareigojimas įvairiuose lygmenyse – asmeniniame gyvenime ir profesinėje 
srityje. Visa tai diktuoja būtinybę įmonėms imtis socialiai atsakingos veiklos, nes darni, atsakinga ir etiška veikla yra 
didžiausia kiekvienos organizacijos vertybė. Įmonės, vykdydamos socialiai atsakingą veiklą, įsipareigoja nebūti abe-
jingos visuomenės interesams. Visuomenė iš organizacijų tikisi vis daugiau, todėl jos privalo prisitaikyti, siekdamos 
sėkmingai veikti. Straipsnyje tiriamas Marijampolės kolegijos dėstytojų požiūris į įmonių socialinę atsakomybę, akcen-
tuojant, kiek jie patys prisideda prie socialinės atsakomybės puoselėjimo.

Reikšminiai žodžiai: socialinė atsakomybė, įmonių socialinė atsakomybė, socialiai atsakingas vartojimas, visuo-
menė, vertybės.
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prisiimti viešajam ir privačiajam sektoriams atsako-
mybę už tokių pokyčių valdymą.

Socialinės atsakomybės koncepcija susiformavo 
XIX–XX a. sandūroje. Pirmiausia šios idėjos papli-
to tarp amerikiečių inžinierių, kuriems socialinės 
atsakomybės demonstravimas atrodė būdas savo 
profesijos prestižui pakelti. Netrukus šią koncepciją 
pradėta sieti su verslu. Tačiau socialinę atsakomybę 
įvairūs mokslininkai apibrėžia skirtingai. Dažnas 
autorius pateikia kiek kitokį socialinės atsakomy-
bės sąvokos apibrėžimą, tačiau jo esmė yra faktiškai 
ta pati. Iš esmės socialinė atsakomybė – sąmonin-
gai formuojamų ekonominių, politinių, dorovinių 
santykių tarp organizacijos ir visuomenės, įvairių 
jos struktūrų forma; pasirengimas atsakyti už savo 
poelgius ir veiksmus; gebėjimas atlikti pareigą ir 
prisiimti sau visuomenės sankcijas esant tam ti-
kroms teisingumo arba kaltumo sąlygoms. Socia-
linė atsakomybė numato organizacijos atsiliepimą 
ir pareigos prisiėmimą spręsti tam tikras socialines 
problemas2.

Organizacijų sėkmė dažnai priklauso nuo to, kaip 
protingai ir darniai jos geba integruoti savo veiks-
mus į aplinką ir dirbti socialiai atsakingai. Sociali-
nė atsakomybė  turi būti suvokiama kaip  procesas, 
nuolatinis įsipareigojimas visuomenei, įgyvendinant 
socialinius įsipareigojimus dėl visuomenės stabilu-
mo ir darnaus vystymosi3.

Nedzinskienė, Nedzinskas (2018) teigia, kad pa-
grindinis socialinės atsakomybės požymis yra tas, 
kad asmuo sąmoningai prisiima socialinę dalį, tam-
pa įsitraukusiu bendruomenės subjektu ir pats nu-
sprendžia dėl tinkamo elgesio. Socialinė atsakomybė 
vystosi kaip žmonių santykiai tam tikromis sąlygo-
mis4.

Organizacijų socialinė atsakomybė yra plataus 
spektro procesas, apimantis visą produkto/paslau-
gos gamybos/ kūrimo ciklą ir su tuo susijusius aplin-
kosauginius, socialinius, finansinius bei etinius as-
pektus5.

 Kyvuliuk ir kt. (2018) apibrėžia, kad socialinės 
atsakomybės sąvoka yra tiesiogiai susijusi ir supran-
tama kaip organizacijų įsipareigojimas vykdyti tvarų 
verslą, tai yra ne tik siekti  ekonominių tikslų, bet ir 
atsižvelgti į visuomenę  (žr. 1 lentelę):

2 Marčinskas, A., Seiliūtė, J. Social Responsibility in Public 
and Business Sectors: Comparative Analysis. Public   Admi-
nistration (16484541). 2008, Vol. 1 Issue 17.
3 Ivanovaitė, D., Jesevičiūtė – Ufartienė, L. Organizacijos vai-
dmuo formuojant vartotojų socialinę atsakomybę. Ekonomika 
ir vadyba. 2019. eISSN 2029-7149. 
4 Nedzinskienė, R., Nedzinskas, E. Evaluation of Legal and 
Social Responsibility: The Case of Future Police Officer. Kau-
nas. University of Technology. 2018.
5 Bagdonienė, D., Paulavičienė, E. Socialinės atsakomybės ir 
organizacijų vadybos sistemos integravimas. Economics & Ma-
nagement, 2010.

1 lentelė. Pagrindiniai socialinės atsakomybės 
elementai

Ekonominis Etninis Ekologinis 
(aplinkosauginis)

Konkurencingos 
prekės ir 
paslaugos 

Rūpinimasis 
darbuotojų 
gerove, 
darbo saugos 
(psichologinės 
sveikatos) 
darbo vietoje 
užtikrinimas

Aplinkos 
apsaugos teisės 
aktų išmanymas 
ir integralus jų 
laikymasis

Rentabili veikla 
– pelningumas 

Darbuotojų 
tobulinimo ir 
motyvacijos 
sistemos 
palaikymas

Žinojimas, kokį 
poveikį aplinkai 
daro įmonės 
veikla (žaliavų 
naudojimas, 
aplinkos tarša)

Valdymo 
efektyvumas

Dalyvavimo 
priimant 
sprendimus 
sistemos 
įdiegimas

Ekologinės rizikos 
valdymas, taršos 
mažinimas

Savo veiklos 
kaštų 
neperkėlimas 
kitiems 

Sąžiningo 
dialogo 
su įmonės 
darbuotojais 
palaikymas

Nuolatinis gamtą 
tausojančių veiklos 
rodiklių stebėjimas 
ir atitikimas, visų 
verslo operacijų 
tobulinimas

R. Čiegis, R. Norkutė. Lietuvos bankų socialinė atsako-
mybė darnaus vystymosi kontekste. “Organizacijų vadyba: 
sisteminiai tyrimai”. 2012, No 63, 19-33 p.

Mokslininkų teigimu, būtina išlaikyti pusiausvy-
rą tarp šių trijų elementų, skatinant etinę, aplinko-
sauginę, socialinę atsakomybę ir užtikrinant darnų 
organizacijos vystymąsi. Socialinės atsakomybės ini-
ciatyvos įgyvendinamos šiose srityse:

1. Socialinė atsakomybė darbo vietoje: saugios ir 
sveikos darbo vietos darbuotojams, darbuotojų in-
formuotumo šioje srityje skatinimas; pagarba žmo-
gaus teisėms ir jų apsaugai darbo vietoje, vienodų 
darbo sąlygų užtikrinimas įvairių socialinių grupių 
atstovams; sudaryti darbuotojams galimybes moky-
tis visą gyvenimą, tobulėti ir tobulėti.

2. Socialinė atsakomybė visuomenėje ir bendruo-
menėje: įsiklausymas į vietos bendruomenės porei-
kius, abipusiai naudingas bendruomenės ir įmonės 
interesų derinimas; filantropija ir savanoriškas daly-
vavimas bendruomenės ir visuomenės veikloje bei 
iniciatyvose; skatinimas jaunimą įsitraukti į verslą ir 
profesinę veiklą, žinių perdavimą ir praktikos gali-
mybių suteikimą.

3. Socialinė atsakomybė aplinkoje: efektyvus ir 
atsakingas išteklių panaudojimas įmonės veikloje; 
aplinkos apsauga ir apleistų teritorijų atkūrimas plė-
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tojant veiklą; „žaliųjų“ produktų kūrimas ir gamyba 
(tinka perdirbti, sunaudoja mažiau išteklių gamybos 
procese, skatina efektyvesnį energijos ir kitų išteklių 
naudojimą).

4. Socialinė atsakomybė rinkoje: pareigingi mo-
kėjimai pagal gautas sąskaitas; socialiai atsakinga 
rinkodara, neišnaudojant atskirų socialinių grupių 
trūkumų; saugūs produktai, atsižvelgiant į konkre-
čių atskirų grupių (neįgaliųjų, jaunimo) poreikius6.

2. SOCIALIAI ATSAKINGĄ VEIKLĄ 
SKATINANTYS VEIKSNIAI

Jusčius  ir Maliauskaitė  (2015) teigia, jog socia-
liai atsakingas vartojimas prasideda nuo problemos 
suvokimo ir priklauso nuo įvairių veiksnių. Anali-
zuojant socialiai atsakingą vartojimą galima skirti 
du matmenis, tai yra, aplinkos matmenį, kuomet 
yra vengiama pirkti produktus, kurie gali neigiamai 
veikti aplinką, ir visuomenės matmenį, kuomet yra 
vengiama pirkti tų įmonių produktus, kurie galbūt 
daro neigiamą poveikį visuomenei. Dažnai įmonės, 
norėdamos pritraukti vartotojus, turi įrodyti, jog 
jų produktai nedaro neigiamo poveikio aplinkai, o, 
atvirkščiai, bando spręsti jau esamas globalias pro-
blemas7.

Socialiai atsakingo verslo modelis turi ir privalu-
mų, ir trūkumų (žr. 2 lentelę):

Svarbu išanalizuoti ne tik naudą įmonei, kuri yra 
6 Kyvliuk, O. Sustainable Development of Organizations – In-
novative Approach and Social Responsibility / O. Kyvliuk, R. 
Andriukaitiene, V. Voronkova, V.Nikitenko // Wielowymiaro-
wość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1)/ Re-
dakcja: K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyrydenko. - Bookmarked 
Publishing & Editing, Olsztyn-Kijów 2018.
7 Juščius, V., Maliauskaitė, D. Socialiai atsakingą vartojimą le-
miantys veiksniai ir jį ribojančios priežastys. Regional Forma-
tion and Development studies. 2015.

socialiai atsakinga, tačiau aprašyti ir kritišką požiūrį, 
kadangi matyti, kad toks verslo modelis privalumų 
turi daugiau, privalumai nusveria socialiai atsakingo 
verslo trūkumus. Tai padeda socialinę organizacijų 
atsakomybę skatinti verslo praktikoje, didinti tokios 
veiklos žinomumą visuomenėje ir aktualizuoti jos 
naudą valstybei8.

3. SOCIALIAI ATSAKINGOS 
ORGANIZACIJOS

Juknelytė-Osauskienė ir Tunčikienė  (2018) tei-
gia, kad socialinė atsakomybė yra neatsiejama šių 
dienų verslo dalis. Kaip alternatyva besaikiam var-
tojimui atsiranda socialiai atsakingi vartotojai, ku-
rie rūpinasi savimi, aplinka ir visuomene. Socialinė 
atsakomybė susiformuoja individo viduje, tam įta-
kos turi įvairūs veiksniai, tokie kaip šeima, aplinka, 
vertybės ir kita. Organizacija yra žmogaus gyvenimo 
dalis. Organizacijos yra šalia kiekvieno vartotojo, jos 
dalyvauja kiekvieno žmogaus gyvenime ir tiesiogiai 
daro įtaką tam tikriems pasirinkimams. Verslo or-
ganizacijos veikia vartotojus, suformuoja tam tikrą 
požiūrį ar netgi vertybes.

Lewio (2003) teigimu, visuomenės vertybės, nau-
jos verslo galimybės, klientų pasitenkinimas, orga-
nizacijos reputacija, puikūs santykiai su suintere-
suotomis šalimis veikia kaip skirtingos varomosios 
jėgos, kurios motyvuoja verslo organizacijas įgy-
vendinti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ini-
ciatyvas tokiose srityse, kaip žmogaus ir darbuotojų 
teisės, aplinkosauga ir korupcija. Morsing., Schultz 
(2006) teigimu, ĮSA iniciatyvos tampa organizacijos 
vertybių dalimi ir įgyvendinamos kasdienėje vei-
8 Juknelytė–Osauskienė, G., Tunčikienė, Ž. Socialiai atsakingas 
ir socialinis verslas: nuo verslo koncepcijos iki detalesnių jo sa-
vybių. Verslas XXI amžiuje, 2018, eISSN 2029-7149.

2 lentelė. Socialiai atsakingo verslo privalumai ir trūkumai
Privalumai Trūkumai

Socialiai atsakingos įmonės yra patrauklios visuomenei: 
vartotojams ir potencialiems investuotojams (Haerens 
2014). Vartotojai teikia pirmenybę produktams iš 
socialiai atsakingų įstaigų, kadangi taip prisideda 
prie visuomenės gerovės kūrimo. Taip pat vartotojai 
teikia pirmenybę tokioms organizacijoms dėl etiškos 
ir skaidrios jų veiklos, aplinkosaugos principų. Skaidri 
įmonės veikla kelia vartotojų pasitikėjimą ir didina jų 
lojalumą.

Socialiai atsakingos įmonės didžiausia problema 
yra ta, kad kritikai dažnai mano ir vis garsiau kalba, 
jog socialinė įmonės atsakomybė yra tik dar vienas 
būdas gauti didesnį pelną (Crane et al. 2015). Tokia 
nuomonė bei vis garsesnis kalbėjimas apie tai kelia 
grėsmę tiesiogiai daryti įtaką  esamų organizacijos 
klientų lojalumui ar potencialių organizacijos 
klientų apsisprendimui naudotis įmonės teikiamomis 
paslaugomis.

Investuotojai socialiai atsakingas įmones dažniau 
renkasi investicijoms dėl mažesnės rizikos, kadangi, 
augant socialiniams poreikiams, visuomenė tampa vis 
labiau sąmoninga, o socialinė įmonės atsakomybė tampa 
neatsiejama verslo dalimi.

Socialiai atsakinga įmonė patrauklesnė ir darbuotojui 
– geras klimatas įmonėje užtikrina darbuotojų lojalumą 
įmonei, teigiamai veikia darbuotojų darbo našumą
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kloje, jos paprastai sukelia teigiamą suinteresuotų-
jų grupių reakciją, tada ĮSA neprieštarauja išorinių 
suinteresuotųjų grupių siekiams ir tampa svarbiu 
instrumentu verslo konkurencinėse varžybose. Pa-
sak Jakulevičienės  (2012), socialinė atsakomybė yra 
svarbi, nes mažina sąnaudas (pvz., žaliavų ir ener-
gijos išteklių taupymas, mažesnė darbuotojų kaita, 
išaugęs jų darbo efektyvumas); užtikrina geresnį 
verslo rizikos valdymą (pvz., mažinama reputacijos 
praradimo ar priežiūros institucijų sankcijų rizika); 
padeda užsitarnauti palankesnį klientų požiūrį; pri-
traukia darbuotojus; kuria geresnį prekinį ženklą; 
skatina inovacijas. Socialiai atsakingose organiza-
cijose darbuotojams sudaroma galimybė mokytis, 
kurti ir realizuoti save, kaip atlygį už atliekamą darbą 
gauti ne tik pinigų, bet ir sustiprinti savigarbą, orga-
nizacija supranta šeimos ir darbo įsipareigojimų de-
rinimo svarbą, todėl sudaro darbuotojams palankias 
darbo sąlygas. Tokiose organizacijose puikiai veikia 
darbuotojų informavimo sistema, darbuotojams su-
teikiama daugiau įgaliojimų, rūpinamasi jų darbin-
gumu ir darbo sauga, didesnė darbo įvairovė9.

Verslas yra atsakingas už įvairius socialinius rei-
kalus ir socialinių problemų, kurių be verslo pagal-
bos išspręsti nepavyktų, egzistavimą visuomenėje. 
Globalizacijos procesuose itin išaugęs verslo vai-
dmuo skatina verslo organizacijas įsitraukti į soci-
alinių problemų, kurių dalis yra sukurtos globaliza-
cijos, sprendimą. Didėjant verslo įtakai visuomenės 
gyvenimui, imta skirti daugiau dėmesio verslo įtrau-
kimui į socialinį gyvenimą. Verslo organizacijos 
disponuoja nors ir ribotais, tačiau ganėtinai gausiais 
ištekliais, o jų panaudojimas daro didelę įtaką verslo 
aplinkai, taip pat ir visuomenei. Netinkamas išteklių 
naudojimas gali sukelti dideles neigiamas pasekmes 
žmonių gyvenimui. Tai suformuoja verslininkų atsa-
komybę už savo veiklą ir jos galimas tiek teigiamas, 
tiek neigiamas pasekmes. Nejaučiantys atsakomybės 
verslininkai gali ne tik turėti įtakos pablogėjusiam 
žmonių gyvenimui, bet ir sužlugdyti savo verslą. Vers-
las yra atsakingas už įvairius socialinius reikalus ir 
socialinių problemų egzistavimą visuomenėje, kurių 
be verslo pagalbos išspręsti nepavyktų. Globalizacijos 
procesuose itin išaugęs verslo vaidmuo skatina verslo 
organizacijas įsitraukti į socialinių problemų, kurių 
dalis yra sukurtos globalizacijos, sprendimą. Didėjant 
verslo įtakai visuomenės gyvenimui, imta skirti dau-
giau dėmesio verslo įtraukimui į socialinį gyvenimą.

Korsakienė ir Marcinkevičius (2013) ekonominę 
verslo atsakomybę aiškina taip: ekomoninė atsako-
mybė yra pagrindinė socialinio verslo atsakomybė, 
t.y. verslas turi atsakomybę gaminti prekes ir teikti 
9 Daubarienė, J., Paužuolienė, J. Organizacinės kultūros ir 
socialinės atsakomybės raiška UAB „Kretingos vandenys“. 
Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija. 2015// 
Prieiga per internetą http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdf-
viewer/pdfviewer?vid=15&sid=3fe5a9db-e41e-4c19-9674-
8383832bb6bd%40pdc-v-sessmgr05 [Žiūrėta 2019-11-02].

paslaugas, kurių reikia visuomenei, ir taip uždirb-
ti pelną. Kalbant apie teisinę atsakomybę, kuomet 
įmonė yra įsipareigojusi veikti pagal tam tikrus teisi-
nius reglamentus. Etinė, kuomet įmonė elgiasi taip, 
kaip nori vartotojas, paklūsta jo norams. Galiausiai 
filantropinis verslas, dar kitaip vadinamas, anot Kor-
sakienės ir Marcinkevičiaus (2013), diskretine atsa-
komybe, tai yra visiškai savanoriška įmonės veikla.

4. TYRIMO ANALIZĖ

Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anketinės 
apklausos metodą. Anketa buvo patalpinta interne-
tinėje svetainėje, atsakyti į joje pateiktus klausimus 
buvo kviesti tuo metu kolegijoje dirbę dėstytojai. Ty-
rimas atliktas, siekiant išsiaiškinti respondentų po-
žiūrį į įmonių prisiimamą socialinę atsakomybę bei 
pačių respondentų prisidėjimą prie šios iniciatyvos.

Tyrimo metu respondentų teirautasi, kas yra so-
cialinė atsakomybė, kaip ji pasireiškia organizacijose 
ir kokia nauda joms, kai viešai skelbia apie savo so-
cialines iniciatyvas, domėtasi, kas labiausiai skatina 
respondentus elgtis atsakingai, paprašyta įvertinti 
socialinės atsakomybės raišką kolegijoje ir kt.

Apklausoje dalyvavo 36 dėstytojai, t.y. 56 proc. 
tuo metu dirbusiųjų: 45 proc. - 46-55 metų, 36 proc. 
-  56 metų ir daugiau, 19 proc. - 31-45 metų respon-
dentai (1 pav.). 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

Iš tyrime dalyvavusių respondentų  89 proc. buvo 
moterys. 

Moksliniuose straipsniuose pateikiama nemažai 
įmonių socialinės atsakomybės sąvokų. Vieni autoriai 
teigia, kad įmonių socialinė atsakomybė – tai savano-
riškos įmonių pastangos įtraukti socialines ir aplinkos 
problemas į jų bendras veiklas bei ryšius su suintere-
suotomis šalimis, kiti – kad tai asmens ar socialinio 
subjekto atskaitomybė ir atsakomybė išlaikyti tam ti-
krą elgesį ir prisidėti prie visos visuomenės vystymosi, 
treti teigia, kad tai asmenų ir socialinių subjektų, pa-
vyzdžiui, visuomenės, organizacijų ir įmonių, pareiga 
veikti taip, kad būtų naudinga jų aplinkai ir visai vi-
suomenei, dar kiti – kad tai sąmoningai formuojamų 
ekonominių, politinių, teisinių, dorovinių santykių 
tarp organizacijos ir visuomenės, įvairių jos struktūrų 
forma. Respondentų buvo klausiama, kas, jų nuomo-
ne, yra socialinė atsakomybė (2 pav.).
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2 pav. Socialinės atsakomybės sąvokos samprata respondentų nuomone

3 pav. Socialinės atsakomybės raiškos sritys organizacijose

4 pav. Sklaidos apie socialinę atsakomybę nauda  organizacijai

Respondentų nuomone (2 pav.), socialinė atsa-
komybė - tai asmenų ir socialinių subjektų, pavyz-
džiui, visuomenės, organizacijų ir įmonių, pareiga 
veikti taip, kad būtų naudinga jų aplinkai ir visai vi-
suomenei. Šį atsakymo variantą pasirinko 64 proc. 
respondentų, taip pat respondentai pažymėjo, kad 
socialinė atsakomybė - tai asmens ar socialinio su-
bjekto atskaitomybė ir atsakomybė išlaikyti tam ti-
krą elgesį ir prisidėti prie visos visuomenės vysty-
mosi (50 proc.) ir įmonės atsakomybė už jos poveikį 
aplinkai ir visuomenei (42 proc.). Galime daryti 
prielaidą, jog socialinę atsakomybę respondentai 
sieja ir su individų, ir su organizacijų etišku elgesiu 

ir jų atsakomybe  už poveikį aplinkai ir visuomenei.
Tyrime dalyvavusieji respondentai turėjo galimy-

bę įvardinti, kokiose srityse pasireiškia socialinė at-
sakomybė organizacijose. Didžioji dauguma respon-
dentų įvardijo, kad socialinė atsakomybė organizaci-
jose pasireiškia gamtos tausojimu (72 proc.), etišku 
elgesiu (69 proc.), dėmesiu darbuotojų gerovei (58 
proc.), o pusė respondentų teigia, kad pasireiškia dė-
mesiu visuomenei ir lygių galimybių organizacijoje 
užtikrinimu (3 pav.).

Respondentams buvo pateikti teiginiai ir prašyta 
išreikšti nuomonę, kokia yra nauda aukštojo mokslo 
institucijoms, kai jos viešai skelbia apie savo vykdo-
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mas socialines iniciatyvas. Dauguma respondentų 
(92 proc.) nurodė, kad socialinių iniciatyvų vieši-
nimas stiprina organizacijos įvaizdį ir reputaciją, 78 
proc. apklaustųjų manė, kad tai didina pasitikėjimą 
organizacija, 67 proc. respondentų tvirtino, kad tai 
stiprina organizacijos kultūrą (4 pav.).

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokios 
priežastys labiausiai respondentus skatintų vartoti 
atsakingai (5 pav.). Dauguma respondentų (92 proc.) 
teigė, kad atsakingai vartoti skatintų atsakomybės 
jausmas už tai, kas vyksta, apie pusė respondentų (58 
proc.) teigė, kad atsakingą vartojimą skatina rūpini-
masis sveikata, 44 proc. respondentų pažymėjo, kad 
skatina  kaltės jausmas dėl daromos žalos aplinkai ir 
rūpinimasis žmonių gerove. Finansinę naudą, kaip 
atsakingą vartojimą skatinančią priežastį, nurodė tik 
nedidelė dalis respondentų (14 proc.), o kad visai 
tai nerūpi, nurodė tik 3 proc. respondentų. Atsižvel-
giant į gautus duomenis, galima daryti prielaidą, kad 
respondentai vartoja atsižvelgdami tiek į asmeninius 
motyvus, tiek į visuomeninius.

Aiškinantis, kokios informacijos sklaidos prie-
monės, siekiant stiprinti socialinę atsakomybę, res-
pondentams, kaip vartotojams, daro didžiausią po-
veikį, paaiškėjo, kad 75 proc. respondentų mano, jog 
didžiausią poveikį daro socialiai atsakinga reklama 
bei informacija ant pakuočių (47 proc.). Kad visuo-
meniniai judėjimai (piketai, mitingai) daro poveikį, 

teigė tik 28 proc. respondentų. (6 pav.). 
Kiekvienas žmogus turėtų turėti supratimą apie 

socialinę atsakomybę ir pats prisidėti prie šios inici-
atyvos kasdieniniame gyvenime, nes vien organiza-
cijos nepajėgios išspręsti visų problemų. Kiekvienas 
žmogus turėtų susimąstyti apie aplinką, kurioje gyve-
na, prisidėti prie elementarių iniciatyvų, pavyzdžiui, 
šiukšlių rūšiavimo ar elektros, vandens taupymo. 
Norint sužinoti, kaip respondentai prisideda prie 
atsakingo vartojimo, apklaustiesiems buvo pateikta 
teiginių grupė ir prašyta įvertinti (nuo 1 - niekada 
taip nesielgiu -  iki 5 - visada taip elgiuosi), kiek jie 
prisideda prie socialinės atsakomybės puoselėjimo (7 
pav.). Daugiau kaip pusė respondentų visada rūšiuoja 
šiukšles, sunaudotus elementus išmeta specialiai tam 
skirtose vietose bei taupo elektrą, vandenį. Didžioji 
dauguma respondentų (73 proc.), dažnai renkasi vie-
tos gamintojų produktus/prekes, 61 proc. apklaustųjų 
dažnai perka produktus, kurių pakuotė yra draugiš-
ka aplinkai, o daugiau kaip pusė respondentų dažnai 
renkasi ekologiškus produktus/prekes ir stengiasi 
vartoti atsakingai. Tik 3 proc. respondentų atsakė, 
kad niekada netaupo elektros ir vandens. Kaip matyti, 
nemaža dalis apklaustųjų vienaip ar kitaip prisideda 
prie socialinės atsakomybės puoselėjimo. Žinoma, 
respondentai galėtų dažniau dalyvauti aplinkosaugi-
niuose renginiuose, nes žmogus geriausiai realizuoja 
save dirbdamas ne tik sau, bet ir kitiems.

5 pav. Priežastys, skatinančios vartoti atsakingai

6 pav. Didžiausią įtaką, siekiant stiprinti socialinę atsakomybę, darančios informacijos sklaidos priemonės
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Respondentams buvo pateikta teiginių grupė ir 
prašyta išreikšti nuomonę, įvertinant socialinės at-
sakomybės raišką Marijampolės kolegijoje (1 reiškia 
visiškai nevykdoma, 5 – intensyviai vykdoma). 8 
paveiksle matyti, kad didžioji dauguma apklaustųjų 
teigia, kad kolegijoje intensyviai arba dažnai diegia-
mi kokybės standartai, teikiamos paslaugos neteršia 
aplinkos, kolegijoje yra rūšiuojamos šiukšlės. Tačiau 
kolegijoje didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas 
darbuotojų  ir studentų motyvacijai, kad studijos 
būtų efektyvios,  nes 11 proc. respondentų teigia, 
kad tai visiškai nevykdoma. 25 proc. apklaustųjų taip 
pat pažymi, kad silpnai arba visiškai neužtikrinamos 
ergonomiškos darbo sąlygos, o 23 proc. responden-
tų teigia, kad silpnai arba visiškai darbuotojai ne-
skatinami dalyvauti savanoriškose veiklose. Galima 
daryti prielaidą. kad kolegija taikydama socialinės 
atsakomybės principus didesnį dėmesį skiria tei-
kiamoms paslaugoms, bet  mažiau dėmesio skiria 
ergonomiškų darbo sąlygų sudarymui ir skatinimui 
dalyvauti savanoriškose veiklose.

Apibendrinant galima teigti, kad organizacijos, 
siekdamos būti konkurencingos, negali nekreipti 

dėmesio į socialinę atsakomybę. Organizacijos eg-
zistuoja tik pritariant visuomenei, todėl kiekviena 
organizacija turėtų vykdyti savo veiklą, keldama kuo 
mažesnę grėsmę aplinkai ir žmogui. Tačiau reikia 
pabrėžti, kad ir respondentai tik iš dalies prisideda 
prie socialinės atsakomybės puoselėjimo. Organi-
zacijos vienos negali išspręsti visų problemų, todėl 
reikia susimąstyti, kaip galima būtų labiau prisidėti 
prie socialinės atsakomybės principų įgyvendinimo, 
kad kartu būtų galima formuoti brandesnę visuome-
nę, skatinti jos gerovę.

IŠVADOS

Atliktas tyrimas padėjo atskleisti šiuos Marijam-
polės kolegijos dėstytojų požiūrio į socialinę atsako-
mybę aspektus:

1. Didžioji dauguma respondentų socialinę atsa-
komybę suvokia kaip  „asmenų ir socialinių subjek-
tų, pavyzdžiui, visuomenės, organizacijų ir įmonių, 
pareigą veikti taip, kad būtų naudinga jų aplinkai ir 
visai visuomenei“.

2. Daugiau kaip pusė respondentų išskyrė aplin-

7 pav. Socialinės atsakomybės raiškos vertinimas respondentų kasdienybėje procentais

8 pav. Socialinės atsakomybės raiškos vertinimas kolegijoje procentais
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kos tausojimą, etišką elgesį kaip pagrindines sritis 
socialinei atsakomybei pasireikšti organizacijoje.

3. Daugumos respondentų nuomone, organiza-
cijos, viešai skelbdamos informaciją apie vykdomą 
socialinę atsakomybę, stiprina įvaizdį ir reputaciją, 
didina pasitikėjimą ja ir kuria stipresnę organizaci-
jos kultūrą.

4. Didžiausią poveikį atsakingam vartojimui dau-
gumai respondentų  daro socialiai atsakinga rekla-
ma.

5. Socialinė atsakomybė MK vertinama teigia-
mai. Didžioji dalis respondentų išskyrė, kad MK di-
delį dėmesį skiria kokybės standartų diegimui, dar-
bo etikai, siekia užtikrinti švarią aplinką bei rūšiuoja 
šiukšles, tačiau mažai dėmesio skiria ergonomiškų 
darbo sąlygų sudarymui ir skatinimui dalyvauti sa-
vanoriškose veiklose.

6.  Daugiau kaip pusė respondentų vartoja atsa-
kingai, t.y. visada rūšiuoja šiukšles, išmeta sunaudo-
tus elementus į specialiai tam skirtas vietas, dažnai 
renkasi vietos gamintojų produkciją, ekologiškus 
produktus bei „Draugišką aplinkai“ pakuotę.
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DEVELOPMENT OF STUDENTS ENTREPRENEURIAL SKILLS AT MARIJAMPOLE COLLEGE  

Kristina MIŠKINIENĖ, Ilona MULERENKIENĖ

Summary
Increasing social exclusion in the world inevitably encourages the development of people‘s awareness and the res-

ponsibility of the public and private sectors to manage such changes. The concept of social responsibility was formed at 
the turn of the 19th and 20th centuries. Social responsibility must be understood as a process, an ongoing commitment 
to the society when implementing social obligations for the stability of society and sustainable development. Organi-
zational success often depends on their ability to integrate their actions into the environment and work in a socially 
responsible manner. Socially responsible business also has a major influence on the involvement of society in the social 
mood of stakeholders.

According to the researchers, it is necessary to balance the economic, ethnic and ecological elements, promoting 
ethical, environmental, social responsibility and ensuring the sustainable development of the organization. Social res-
ponsibility initiatives must be implemented in the workplace, environment, market, society and community.

Social responsibility is important because it lowers costs, ensures better business risk management, helps to gain a 
more customer-friendly mindset, attracts employees, creates a better brand, and fosters innovation.

Social responsibility is appreciated at Marijampole college. The majority of respondents emphasized that Mari-
jampole college pays great attention to the implementation of quality standards, work ethics, aims to ensure a clean 
environment and to sort garbage, but little attention is paid to creating ergonomic working conditions and encouraging 
volunteering. More than half of the respondents use responsibly, i.e. always sort garbage, throw away used batterries in 
specially designed areas, often choose production of local manufacturers, eco-friendly products and „environmentally 
friendly“ packaging.

Key words: social responsibility, corporate social responsibility, socially responsible consumption, society, values.



HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2020 m. Nr. 1 (7)

40

1. INTRODUCTION

One of the most important shifts in teaching for-
eign languages recently has been the transition from 
centre based theory to communicative application 
of linguistic phenomena in practice. Communica-
tion and communicative application in language 
practice is defined as an exchange of information 
(language, gestures, mimics, movement and other 
extra linguistic means). This is an essential means 
with the help of which society exists and develops1. 
Communication includes both daily and profes-
sional life (talk, meetings, style, clothing, informa-
tion flow, criticism, etc.). In the most general sense, 
communication is either verbal or nonverbal coop-
eration between or among people. Communication 
is a meaningful cooperation between two or more 
people. While communicating we transfer the mes-
1 Shepherd, G. J., Jeffrey St. John, Striphas, T. Communication 
as....: Perspectives on Theory.  SAGE Publications. 2005.

sage of what we are thinking, feeling and/or per-
ceiving2. Communication opens up boundaries even 
if we are risking to turn up different than our nature 
is. Therefore, communication is a resourceful tool in 
self-improvement. 

The shift from centred to communicative prac-
tice in teaching EFL came up as a gradual transi-
tion. If to look at previous years at Marijampole 
University of Applied Sciences (previously, Mari-
jampole College and Marijampole School of Peda-
gogy) there were tremendous in-flows of modern 
forms of teaching languages. Conference materi-
als on “Modern Foreign Language Teachers and 
Learners: New Roles, Competences and Attitudes” 
(Marijampole, 2005) or “The Dynamics of Foreign 
Language Teaching/Learning: Experience, Meaning 
and Values” (Marijampole, 2007) present the diver-
2 Duncan, H. D. Communications & Social Order. Transaction 
Publishers. New Brunswick (USA) and London (UK). 2002.
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Annotation. Throughout the history of Marijampole University of Applied Sciences there have been many signifi-
cant changes. One of the most important changes in a foreign language teaching (primarily EFL) is the appearance of 
communicative method application in practice and the challenge of meeting learner academic needs in connection to 
a changed character of the next generation learner. Communication and its application in practice has primarily built a 
new concept of teaching English as a foreign language. The portrait of a learner has changed tremendously. Communi-
cation is perceived as a way of cooperation and instruction both linguistically and extra-linguistically. It is a means that 
suggests community development and prosperity. Communication, teaching of communication and foreign languages 
shape professional life of a learner and build future career. Without a foreign language it is impossible to see the study 
process. The importance of communication in a foreign language in professional life is inseparable from individual 
style, formal meetings, information flow, critical thinking and many more such characteristics of a modern world.  It is 
an essential feature that a learner bases at a college and develops throughout his/her career. Communication and chal-
lenges while teaching to communicate in a foreign language have brought in novelties both in learning and teaching 
process. 

One of the most important challenges which is communication necessitates the development of extra linguistic 
competences. Though extra linguistics presumes external forms of language, they play a role in teaching foreign lan-
guages. Nowadays learners prefer live communication and devote much more time to external subtleties of language 
building. However, much has been told on a closed and uncommunicative character of today’s learners. It is often 
maintained that these learners are the ones who have their own language with their own rules and regulations. They are 
reflexive and having their own staccato style. Abruptness and shortened version of conveying and delivering a message 
have become of a penultimate standpoint. Today as the importance of business has grown and the pedagogy left its 
reign, the challenge is to learn how to teach a next generation learner with new methods. Both language and business 
enable a learner to strive for attitude to details, sequencing, coherence, team building, aiming, collectiveness and indi-
viduality. The aim of this article is to discuss the shifts that brought in changes and consequently challenges to teaching 
English as a foreign language and methods application at Marijampole University of Applied Sciences.

Key words: shifts, challenges, (non-) verbal communication, (business/) English, EFL, next generation, extra lin-
guistics, ZipTalk method, extensive writing, task-based approach.
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sity and abundance of methods used at school. Be it 
computer-based programmes in language teaching, 
interactive vocabulary games application, informa-
tion technologies in language classes or storyline 
method, project-based learning in English classes 
and many more suggest that EFL teaching/learning 
process is exhaustive and full-fledged.

As communication plays an important role while 
developing today’s specialists’ extra linguistic com-
petences the techniques mentioned appropriately 
and consequently showed the transition and its ne-
cessity. The acquisition of extra linguistic compe-
tences presumes that communication occurs only 
when the needs are met, and the goals set have been 
achieved. In communication the goals are achieved 
when learners’ behaviour and choice are respected. 
One of the ways of doing this both in language prac-
tice and any other science is respect and friendly 
attitude towards the learner3. This is talking “their 
language” too. This is reflexive listening and in-
terconnected extensive writing possibilities. This 
is extensive reading too and non-frontal teaching/
learning process. This should be appropriate while 
teaching both next and senior generation of learners. 
This should be appropriate while presenting teach-
ing material of any science today.

Research problem – the appearance and choice 
of new methodology related to shifts and challenges 
in teaching (business/) English/EFL at Marijampole 
University of Applied Sciences.

Research object – methods of teaching (busi-
ness/) English/EFL within the framework of a 
changing portrait of the next generation learner 
at Marijampole University of Applied Sciences 
(MUAS).

Research aim – to analyse the appropriation of 
new methods in relation to shifts and challenges in 
EFL teaching/learning process. 

Research tasks:
1. To reveal characteristics of the next generation 

learner that shaped shifts and changes in teaching 
EFL.

2. To render information on EFL teaching/learn-
ing process at MUAS.

3. To discuss on a variety of methods and their 
compatibility with the characteristics of the next 
generation learner.

4. To describe practical methods in appropria-
tion to the portrait of students at MUAS.

5. To evaluate methodology of EFL in terms of 
shifts and challenges.

Research methods:
1. Source analysis.
2. Survey analysis.

3 Falschlehner, G. Die Digitale Generation– Jugendliche lesen 
anders. Veberreuter. 2015.

2. BACKGROUND TO THEORETIC 
RESEARCH

English language is the world’s language that 
is spoken by four hundred million as their native, 
and as their second foreign language, and nearly 
seven hundred million as a foreign language (data of 
2016)4. Skills and abilities to speak freely in a for-
eign language have become the most important fac-
tor in professional life. 

Verbal, nonverbal and symbolic communication 
make up the fundamentals of linguistic work. As it 
is being observed, nonverbal communication makes 
93%, verbal – 7%, and symbolic intertwines both, 
we are still dealing with cases of uncommunicative 
character. There are factors of both negative and de-
structive nature in perceiving and learning a foreign 
language. While nonverbal communication includes 
possibilities of cooperation where words play insig-
nificant role, there are forms of decoding a message 
through intertextual meanings. These are gestures, 
facial expressions, proximity, distance and move-
ment phenomena. A very important role is given to 
being, participation and team work alongside the at-
tention to extracurricular activities.  

Today’s next generation learner is dealing with 
language problems related to: a stressed and rush-
ing, closed and environmentally unfriendly nature 
of a society; hostile attitude of pairs; lost connec-
tions and ties; abruptness in language that remind 
of staccato style; limited lexical units; brief syntax; 
prearranged and in advance set communication5. 

In relation to communication, the characteristics 
of the next generation learner are described as fol-
lows: these are brave and challenging individuals; 
they are open and daring; they communicate and co-
operate both in educational and societal processes. 
Most of the ties among learners are: positive, imi-
tating others, but rather unconventional. Their skills 
and abilities are characterized by: consciousness, 
creativity, intelligence and perseverance. Therefore, 
it is claimed that their future will be: interactive, 
promising, multidisciplinary, and transparent.

Nowadays, in communication the liberalized at-
titude is acutely felt through the means of monetary 
and information flows. Next generation learners feel 
strongly the shifts in communication and coopera-
tion. The majority of psychologists claim that these 
young learners know and tell what education should 
be and what they should be taught about in their ed-
ucation process. They also tell their educators what 
means of teaching they should apply in their teach-
ing process. 
4 Pasaulio kalbų statistika. Prieiga per Internetą https://www.
statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-
worldwide/ [žiūrėta 2016-11-09].
5 Naujosios kartos charakteristikos. Prieiga per Internetą https://
drsaraheaton.wordpress.com/2011/12/07/21st-century-learners/ 
[žiūrėta 2015-04-10].
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According to Eaton, the learners „require more 
freedom in order to express their creativity“6. They 
are creative, communicative and open to transitions. 
Thus, communication should play a great role in 
their life. Undoubtedly, it is true that the next gen-
eration learners are better at digitalization than their 
teachers. They can multitask. As Eaton states, they 
possess “I can” attitude. They are positive and al-
ready see their learning process as a “mistake and 
trial” path7. These learners have been constantly 
challenged and learned to receive rewards. There-
fore, they have learned not to be afraid and be able 
to expand their communicative skills.

One more characteristics of a next generation 
learner is that they have learned to perceive the 
world around them easily and quickly. They ask 
questions and require answers. They know where 
to find information and perform a task including 
all possible and necessary information. Their learn-
ing process, be it science or languages, is becom-
ing „here and now“. Moreover, it is often observed 
that learners do not necessitate rules, drills or other 
classical techniques of learning prior to their study 
process. Though present such activities as warm-up, 
lead-in, development and conclusions/results, the 
sections of lessons deviate from a usual scheme and 
routine. These learners learn by contextualizing and 
memorising in several different situations and even 
environments. Consequently, their ability to multi-
task is becoming of the greatest attention. 

As it has been ascertained, next generation learn-
ers are „open to changes“. They are brave and they 
have been learning to be more dynamic. They are in-
teractive, free, creative, conscientious, and positive. 
Language patterns are being created and recreated 
in their sub-/and consciousness. Thus, they are not 
afraid of changes, shifts or transitions.

Another thing is how we, as their educators, chal-
lenge the learner. Especially, much attention is de-
voted to how we do it while speaking about language 
and teaching methodology. The today’s specialists 
of languages characteristics exceed those that were 
ten or twenty years ago. Today Lithuanian foreign 
language learners are braver, more active, incentive, 
dynamic. They are communicative, engaging and 
collaborative. Their ability to perform several tasks 
at once is commendable. Language learners require 
the methods of teaching a language that partly can 
become a challenge in education process itself. 
These learners invest a lot of time and their interest 
into the language studies. Though it is done uncon-
sciously most of the time (e.g. undeliberate but con-
sistent flow of information in the English language 
on a daily basis; instructions and directions in the 
English language in societal and communal tasks; 
environmental changes and in-flows of and in the 
6 ibid.
7 ibid.

English language based upon social media and other 
mass media channels; the importance of knowledge 
of IT in the English language and many more), it 
has a great impact on learner’s abilities and their de-
velopment. The next generation learner and MUAS 
is constantly exposed to the English language use. 
Thus, it is unavoidable that methods used in EFL 
learning/teaching process are and should be as di-
verse as possible.

One of the main aspects in methodological re-
search was to disclose how learners of English feel 
about communication, practice and the delivery or 
the language of presenting their thoughts and ideas 
in EFL. The following data shows communicative 
abilities and challenges of EFL (/business English) 
students. The analysis also presumes what methods 
could be better used nowadays with these students. 
As the outcome some of the methods will be dis-
cussed at the end of the article.

Research methodology
The following research and its analysis have 

been performed since 2017. There were 13 students 
questioned in 2016, 4 in 2017 and 8 in 2018 respect-
fully. The research study has been purposeful. There 
have been 17 questions presented (for the limits of 
content space there will be several questions dis-
cussed). The knowledge of EFL learners is evalu-
ated as good and very good. 

3. RESEARCH ANALYSIS

Recent study years (2016-2017, 2017-2018) have 
showed that both social partners and employers 
enjoyed working with students from MUAS. They 
expressed their gratefulness in studies quality and 
management. The students of EFL showed their 
good abilities of communication in English. They 
also were willing and hard-working. Most of the stu-
dents were incentive and were looking for practice 
placement themselves, without supervision or con-
trol of a tutor from MUAS. It should also be men-
tioned that students showed their positive attitude, 
erudition, willingness to cooperate, creativity and 
energy.

While expressing their experience at Beginner’s 
practice (e.g. Communication and information man-
agement practice) and Final practice learners were 
glad that the majority of them acquired good practi-
cal skills. They were satisfied about how they were 
accepted to a practice place. Also, noteworthy are 
the facts that students were praised for their English 
knowledge and the ability to use the English lan-
guage skills in appropriate situations. The students 
could show themselves as good future specialists. 
In picture 1 the respondents’ viewpoint on Com-
munication and information management and Final 
practice skills development it is seen that the major-
ity of the respondents were satisfied with both oral 
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and written presentations of their English language 
skills. The learners were asked whether they ap-
preciate language practice and the study of certain 
linguistic units in theory or rather communicative 
practice. The total of the respondents (100%) distin-
guished the importance and gave priority to com-
municative practice (included in Final Practice/
FP) (75% with positive attitude in 2016-2017, and 
68% in 2017-2018 accordingly) over more theoreti-
cal professional language practice (included in Be-
ginner’s Practice/BP) (70% with positive attitude 
in 2016-2017, 67% in 2017-2018, and 52% in 2018 
accordingly). Therefore, today’s language learners 
agree on the concept of learning in practical real life-
like situations, and they retreat from the concept of 
learning purely scholastic things that require assidu-
ous professionalism. Although there is no significant 
difference in numbers, this tendency of preference of 
learning at practice place and studying at a univer-
sity is growing.
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Picture 1. Respondents’ viewpoint on communicative 
practices

By estimation, it is evident that language learners 
like more communicative approach and its applica-
tion in practice, whereas professional language prac-
tice is more obligatory and restrictive. It presumes 
that learners have to oblige to rules and regulations 
of strict language use, where they might feel not con-
fident and therefore unprofessional. The communi-
cative approach, on the other hand, does not restrict 
them of this possibility. It tells that learners are able 
to use the language in the realm of their learning 
abilities in as much as it gives them the power to 
communicate the meaningful message freely.   

As one of the negative side effects of self-expres-
sion at communication practice was private unwill-
ingness and disjointed interest from coursework. A 
presumably huge impact on personality develop-
ment was laid because of competition and strive in 
leadership. For some learners it was difficult to work 
on their own (individually) because of misconcep-
tions of teamwork. A lot of students mentioned 
that they rather like working alone than in groups. 
Only small percentage enjoyed working in groups or 
teams. There are still learners of language at college 

who prefer individualized studies and they avoid be-
ing offered work together. They spend a lot of time at 
a computer in library rooms and reading halls. This 
is a praised quality, however, needs attention and ex-
pert supervision. 

The following picture shows what work and how 
much is being liked and incorporated by the learners 
at MUAS. Validating the communicative approach, 
it was interesting to learn whether learners appre-
ciate communicating and collaborating with each 
other. It appeared surprisingly evident that language 
learners are rather individualists who like working 
on their own with 70% concentrating on individual 
work; only 30% liking group and team work; 20% 
self-studying (at home, library, reading halls, etc.), 
20% performing individual tasks set by their tutors/
mentors with the help of media related means; and 
with 10% of other ways and forms of studying.
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Picture 2. Respondents’ opinion on what forms of 
EFL practice they like most/least

As opposed to scientific studies, philological 
ones tend to orientate the learner towards commu-
nicative goals. In a way, they are rather sophisticated 
and require individual rather than collective attitude 
and style of work. The skills of EFL learners are de-
veloped so that they reach aims prior to processes. 
Moreover, practice skills development in EFL much 
depend upon the character of an individual. As the 
next generation learners so EFL students achieve 
competences in communication, intercultural, so-
ciolinguistic, strategic and grammatical aspects. 
Most students accept that intercultural competences 
(50%) are the most important ones. They under-
stand that the learning of EFL and perceiving other 
nations is a priority in life. Students’ awareness is 
also high of sociolinguistic competence (50%), how-
ever they find it less important than they are in the 
Final Practice (20%). In addition, it is also notewor-
thy to mention that both strategic and grammatical 
competences (10% of strategic and 10% of grammat-
ical accordingly) are neglected by the learners in the 
first years of study but gain popularity in their Final 
Practice (40% of strategic and 30% of grammatical 
accordingly).  
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Picture 3. Respondents’ opinion about practical 
competences achieved

Students were then asked whether there are ad-
ditional needs that their learning outcomes were 
satisfied. There were answers of different nature, 
but mainly the focus was on a more simplified (with 
30% in Beginner’s Practice and 60% in Final Prac-
tice accordingly), pragmatic (with 60% in Beginner’s 
Practice and 70% in Final Practice accordingly) and 
extra linguistic (with 50% in Beginner’s Practice and 
40% in Final Practice accordingly) than a linguistic 
(with 10% in Beginner’s Practice and 30% in Final 
Practice accordingly) function of language learning/
teaching. Most of the students after their Final Prac-
tice outlined that such things as personal style, indi-
vidual working skills, and the development of extra 
linguistic needs satisfaction would be guaranteed. 
It came as a conclusion that students of EFL would 
rather use contextualized English. They would also 
appreciate business English in situations and con-
texts relevant to Lithuanian and Marijampole region. 
They would also like to learn and use their language 
skills in appropriate situations with native speakers 
and foreigners in foreign countries. Their apprecia-
tion would be then defined as willingness to acquire 
skills based on task-based approach.
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Picture 4. Respondents’ opinion on skills development 
in concern of additional needs

It should be added that overall and final practice 
presumes such a possibility for students to develop 
their extra linguistic skills. The learners were asked 
if their theoretical skills development and processes 
connected with theory and practice are balanced. In 
picture 5 it is seen that students feel that they broad-
ened their mind (by 70% of the respondents) and vi-
sion (by 55% of the respondents) of the world. They 

have also noticed that their behaviour (by 40% of the 
respondents) towards communication has changed. 
And, they have also attained values (by 30%of the 
respondents) of understanding and tolerance.
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Picture 5. Respondents’ opinion on extra linguistic 
achievements

As it was mentioned, throughout shifts and tran-
sitions next generation learners have faced different 
challenges. Therefore, their knowledge both in the-
ory and practice are of significant importance when 
we speak about text and context, situational and case 
studies. Communication and cooperation are also a 
priority number one. However, it is important to as-
certain that next generation learners of EFL not only 
develop their own individual style of work, but also 
incorporate and think on work with pairs, partners 
and foreign colleagues. Therefore, extra linguistic 
qualities and their development should be taken into 
consideration.

Extra linguistic information provides semantic 
values to context-sensitive expressions in what is be-
ing uttered (Ginzburg, 1966). As “lying outside the 
province of linguistics” (Merriam-Webster), extra 
linguistic context allows a learner to perceive ges-
tures, mimics, and expressions not often discussed 
during language classes. However as rare they are in 
theory so more should they be studied in practice, 
because one of the most achievable quality for lan-
guage students is their ability to understand and deal 
with the people both in life and professional field.  

According to Falschlehner, who analysis commu-
nicative skills and drawbacks of the next generation, 
today young people are learning differently. They are 
learning not in a way we wish them to be learning, 
but rather so that the cyber net environment re-
quires8. Moreover, they are learning as the society, 
be it business community or prosperous entrepre-
neurs, require it. Teachers face the challenge to ob-
serve and follow these requirements appropriating 
their study material and rules to modern regulations. 
Teachers also have to become erudite in their pro-
fession. One of the main challenges is the overview 
of new methodology and the application of methods 
prior not used in the study process.

As communication is described as a way of 
8 Falschlehner, G. Die Digitale Generation– Jugendliche lesen 
anders. Veberreuter. 2015.
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reaching one’s own goal or aim, teaching languages 
becomes as if striving for purpose not the process. 
Most of the language learners perceive that if they 
want to acquire good grading they should be concen-
trating on current tasks and active communication in 
the classroom. Therefore, language learners are dar-
ing, unconstrained, open, sincere, communicating 
and collaborating. Their interrelations are positive, 
definite, unconventional and liberal. Learners’ skills 
and abilities tend to be more creative, innovative 
and outstanding. 

Modern language learners view communicative 
strategies positively. First, they appreciate that a 
teacher is a facilitator and not an instructor. Second, 
they like that their language practice is of an imita-
tive kind. Third, they practice for the target. Accord-
ing to teaching practice, those learners have “I can” 
attitude and are ready to perform tasks that are of 
prime importance. It is stressed by the researchers 
that those learners are learning to adopt new strate-
gies and are not being afraid to take up new chal-
lenges. 

Today’s language learners at Marijampole Uni-
versity of Applied Sciences are challenging, daring, 
creative, and innovative, communicating and col-
laborating. They have all the aforementioned char-
acteristics of modern learners. However, there are 
drawbacks in communication in relation to the more 
liberalized outlook and misunderstandings lead-
ing to miscommunication. As the aim was to find 
out and reveal how modern language learners view 
communicative strategies and look for better meth-
ods for their application in practice, there came the 
following resolutions. 

First, among the methods and their application in 
practice nowadays could be Ziptalk method in com-
munication studies; second, extensive writing tech-
niques in academic writing; third, task-based ap-
proach in practice. These methods are incorporating 
and distinguishing different learners and their needs. 
The learners are taught so that they are “included” 
(therefore, inclusive education) in the learning pro-
cess.

Firstly, one of the greatest obstacles in commu-
nication these days is considered to be non-com-
munication, complemented and augmented with 
miscommunication, and individual learning style. 
As learners become more aware and considerate 
about what to learn and what not, there is a great 
gap in communication between learners and teach-
ers, learners and their co-friends, and even learners 
and their future employers. Therefore, the ZipTalk 
method is a way of improving one’s own commu-
nicative competence allowing every participant to 
work and learn in safe and respectful environment. 
The method, although sounds new, is a rather tra-
ditional way of accommodating everyone’s needs 
in the most appropriate and comfortable classroom 

surroundings, where everyone is heard and his/her 
need to communicate the message is facilitated in 
the best possible way. 

The name ZipTalk originates from the English 
Zip, which is a device used for fastening clothes, 
and/or bags. A zip consists of two rows of metal 
or plastic teeth that can be pulled together to close 
something or pulled apart to open it. Additionally, 
zip can be considered “as a short sharp sound” and 
even “energy” or “vigour”. Both primary and sec-
ondary meanings qualify the word Zip as the one 
which distinguishes something of both an individual 
kind (each row has a set of so called “teeth” that 
work individually and still are solid as one single 
unit) and of common nature. It presupposes that 
the function of zipping something is only possible 
if all “teeth” work coherently and consistently. On 
TV, radio or social media, ZipTalk also means an 
interactive talk-show that brings different segments 
from around the world by their viewers and listeners 
on an equally important scale. It also assumes that 
working promptly means working with respect and 
attitude to each other. Finally, it stresses the func-
tionality only if worked appropriately by a profes-
sional.

The ZipTalk method within the appropriation of 
the communicative approach into practice allows 
quicker improvement of oral language skills at all 
levels. It works both with motivated and less moti-
vated classes. It works well in large groups of learn-
ers and can be played in small groups too. 

The essence of the ZipTalk method is to impel 
talking on various topics or subjects by different 
groups of people at once. Whether it is a topic on 
weather or politics, military strategies or cooking, 
it is all about turning around one main goal that is 
opening up a conversation and seeing where it is 
leading both speakers/ a group of speakers to. As 
to that, ZipTalk could be equaled to meditative state 
where one and the other party seek for understand-
ing, respect and congruent delivery of the subject 
matter. One should not be bothered by commotion, 
noise or chaos caused by everyone talking at once. 
It is essential that the talkers understand the outside 
appearance and nature of the modern world of con-
versation.

In practice, ZipTalk made possible many insight-
ful observations. It is a method where everyone is 
obliged to talk, though the obligation is not delib-
erate. It is more of a communicative game, where 
everyone’s possibilities are equal. To demonstrate 
this game is simpler if to look at the zipper itself. 
In a classroom where there are two rows of learn-
ers sitting (or standing, as decided) in front of each 
other. The number of opponent participants may be 
equal, and if uneven, then one participant stands 
out and performs the teacher’s role who further pre-
sents a topic for discussion. (As to the methodology 
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of the ZipTalk, it can be performed during warm-
up activities, while actual reading and discussing, 
post-activities and even entire session time, where 
everyone, depending on time schedule, is entitled to 
say something. One of the best ways of involving 
every member to participate is asking the two rows 
start talking immediately after the topic has been an-
nounced.) Then, after a minute (or so, the time is 
decided by the teacher), the participants are asked 
to stand up and move one place forward by taking 
a seat next to their previous one. And therefore, to 
continue a conversation on the following topic an-
nounced.

As ZipTalk method allows diversity and modifi-
cation at any language practice, there can be differ-
ent topics, subtopics, genres and styles in use and 
application. As it was mentioned, groups’ size, skills 
and motivation can vary. The most important thing 
is to impose talking and discussing issues that would 
be considered to be of prime importance. By this, 
the teacher does not suggest corrections or evalua-
tions. Learners are free-talking and if only assessing 
their counterparts so just because they are trying to 
memorize what and how each responded to a certain 
topic. 

ZipTalk method teaches learners how to listen, 
when to wait before someone starts speaking, how 
to think about and use words wisely, how to speak 
things boldly and daringly, how to be considerate 
but not ignored. It is also a way of practicing force-
ful and effective communication, when not a single 
participant is insulted or otherwise offended. This 
communicative strategy presumes that everyone is 
equal and ready to be listened to.

Secondly, extensive writing technique that would 
help and improve the writing of learners in general 
and would allow them spread meaningful messages 
across in an informal way. With extensive writing 
there is a lot of emphasis on fluency and expression. 
Though there is less emphasis on accuracy and gram-
mar, the learners can be challenged with such tasks 
as writing business magazines, scientific journals, or 
even semi-formal letters to their future employers. 
As the best responses to magazines, journals and/or 
letters are personal comments, so the personal man-
ner of the learners is being observed and taken good 
attention of. With the application of the technique 
of extensive writing at Marijampole University of 
Applied Sciences students of EFL could achieve 
better results. It is also said about the students who 
are studying Business English (BE) at MUAS. The 
development of their cognitive skills and skills in 
writing could be improved through many lessons of 
extensive writing.

Thirdly, a task-based approach would benefit 
students in practical skills development. It is essen-
tially an alternative for language learning/teaching. 
As such a task-based approach allows conduct learn-

ing/teaching process in both writing and oral pres-
entations. It is also very important in practical ap-
plications when students leave their study rooms for 
practice placements and start working in real lifelike 
situations. Task-based learning suggests studying in 
real environments and completing tasks related to 
both academic and professional areas. Moreover, 
the main focus in task-based approach is the authen-
tic use of language for genuine communication. The 
purpose of these tasks is an opportunity for students 
to exchange information with a focus on meaning. 
Thus, students have a clear set of goals. Moreover, 
they relate their tasks to real world activities and can 
share the results with their pairs, teachers and future 
employers. As students at MUAS have an extended 
period of time in practice places so is task-based ap-
proach of a prime importance in the development of 
professionals.

4. CONCLUSIONS

Looking back at the research findings, many 
learners (pic.1) like communicative approach and 
practice. They say that it allows them to be heard 
and understood better when they are immersed into 
conversations of practical nature. This makes it clear 
why theoretical background is neglected more often 
nowadays than ever. The first and foremost thing be-
comes to speak to and open up the gates to under-
standing each other, especially the next generation 
learner. It is advantageous to find an appropriate 
niche for a ZipTalk method in our classrooms with 
next generation learners, because they value non-
judgmental way of learning. It is also important to 
give them tools of extensive writing technique. As 
they value practical and functional approach, it is es-
sential to continue with the task-based approach. In 
summary, the learners feel that the more they are al-
lowed to talk and write freely, the better they develop 
their social and psychological traits.   

As it was seen in picture 2, most of the learners 
like individualized forms of work. And though it 
contravenes with the essence of the ZipTalk method 
by reducing the individual power, stressing the ne-
cessity to be complex and common with the group’s 
needs, it still stands for individual’s necessities and 
opportunities to be listened to and heard. Therefore, 
the ZipTalk method allows everyone to be as they are 
individual in their own character. The extensive writ-
ing and task-based approach are the techniques that 
allow students individualization and free expression 
of thought.

For the problem raised and shown in picture 3, 
where strategy (with only 10%) and grammar (with 
only 10% accordingly) were a problem, the ZipTalk 
method can offer a solution, because it integrates 
both speaking and listening skills; it activates emo-
tional and sensory reception; it “forces” to be crea-
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tive, innovative and an erudite in one’s own profes-
sional sphere for everyone else is compelled to the 
regulation of the zipper. It becomes evident that if 
one wants to be an individual, he/she has to accept 
another individual, know the aim (strategy) and 
so be congruent with the system (grammar rules). 
Markedly, the same is said about extensive writing 
technique and task-based approach.   

Overall assessment of communicative practice 
showed that nowadays’ learners want to be engaged 
in lifelike situations more than ever before. The 
ZipTalk method, extensive writing technique and 
task-based approach allow such an opportunity. The 
results shown in picture 4 do not eliminate a pos-
sibility of the best score during practice time for 
many learners feel themselves stronger in both lin-
guistic and extra linguistic acquisitions. The ZipTalk 
method presumes that the learners are self-assured 
individuals who are responsible for their deeds 
within their own community. Though the learners 
were voicing in favor of practical applications, but 
they also appreciated the application of theoreti-
cal knowledge into practice. The ZipTalk method 
helped them acquire positive individual skills and 
professional language skills equally.

In conclusion, the ZipTalk method, extensive 
writing and task-based approach are a constructive 
tool in improving today’s language learners’ com-
municative competence in linguistic and extra lin-
guistic areas. The peculiarities of the methodologies 
are such as of the individual participants who work 
commonly for the same goal in a single community. 
The shifts and transitions only partly influence fluc-
tuations in the learning process of EFL. At MUAS 
learners of English are striving for best possible 
results both evaluating global experience in lan-
guage teaching/learning and incorporating personal 
strengths and abilities.   
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POKYČIAI IR IŠŠŪKIAI ANGLŲ KALBOS MOKYME MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOJE

Dileta RAVINIENĖ

Santrauka 
Marijampolės kolegijos istorijoje buvo daug esminių pokyčių. Ne vieni jų buvo ir tebėra užsienio kalbų mokyme/-

si bei gabumų ugdyme bendraujant. Gebėjimas bendrauti užsienio kalba yra vienas svarbiausių formuojant jauną 
specialistą jo profesinio gyvenimo kelyje. Esminis pokytis anglų kalbos mokyme Marijampolės kolegijoje sutapo su 
pokyčiu mokymo sistemoje perėjus nuo frontalinio ir centruoto prie studento orientuoto modelio. Bendrauti turime 
visur: gyvenimo situacijose ir profesinėje veikloje, todėl ypač svarbu atsižvelgti ir suteikti tokias mokymo/-si galimybes 
studentams, kad jie pasiektų geriausių rezultatų. Ne visi gali bendrauti efektingai. Tai ypač susiję su pokyčiais visuomenėje 
ir didėjančiais iššūkiais keliamais jauniems žmonėms. Šis straipsnis pateikia pokyčių sukeltų situacijų analizę ir bando 
rasti būdų kaip efektyviau mokyti anglų kalbos neuniversitetinių studijų metu. Kadangi straipsnio kertinė tema susijusi 
su pokyčiais užsienio kalbos mokyme Marijampolės kolegijoje, iš pradžių pateikiami su tuo susiję besikeičiantys situat-
yviniai aspektai ir mokymo modeliai pasaulio užsienio kalbų (pirmiausia anglų) kontekste. Straipsnio tyrimo objektas 
yra pokyčių eigoje atsiradusių iššūkių (naujų mokymo metodų) pritaikymas pagal studijuojančiųjų poreikius. Aptari-
amas būtinumas orientuotis į besimokančiųjų esminius prioritetus bei siūlomas metodų įvairiapusiškumas sąsajoje su 
didėjančiais profesiniais reikalavimais. Tuomet aptariamas besikeičiantis studentų portretas. Straipsnyje pateikiamos 
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pasaulinės naujosios kartos charakteristikos, kurios neabejotinai dominuoja ir Lietuvos besimokančiųjų tarpe. Ka-
dangi bendravimas ir komunikacija tampa vis dažnesniu terminu aptariant kalbų studijas, straipsnyje gilinamasi į 
komunikavimo formas savitas tarp naujosios kartos atstovų. Komunikacija apima tiek verbalines, tiek ne verbalines 
konstrukcijas. Šiame straipsnyje atkreipiamas sąlygotas pokyčių dėmesys į ne verbalinę komunikaciją. Ne verbalinei 
komunikacijai priskiriamas judesys, artumas, gestai, veido mimika ir kitokios kinestetinės ypatybės, kurios ne visada 
aptariamos arba netgi neįtraukiamos į studijų procesą. Jų pristatymas ir nagrinėjimas tampa patraukliu pasiūlymu pri-
imant iššūkius užsienio (anglų bei verslo anglų) kalbos mokyme. Praktinėje straipsnio dalyje atsižvelgiama į studentų 
nuomones bei tyrimo pagalba aprašomi labiau išsiskyrę atvejai. 

Tyrimo objektas – pokyčių eigoje atsiradusių iššūkių modeliavimas pagal studentų poreikius (verslo/) anglų kalbos 
mokyme Marijampolės kolegijoje (MK).

Tyrimo tikslas – išanalizuoti atsiradusių iššūkių modeliavimo galimybes sąsajoje su besikeičiančiu naujosios kartos 
portretu.

Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti pasaulines naujosios kartos charakteristikas, kurios sąlygojo pokyčius anglų kalbos mokyme MK. 
2. Pristatyti anglų kalbos mokymo/-si praktinius aspektus MK.
3. Aptarti naujas anglų kalbos mokymo/-si galimybes MK. 
4. Pateikti praktinių metodų taikymo modelius ir galimybes mokant anglų kalbos. 
5. Išanalizuoti metodų įvairovę mokant anglų kalbos MK.
Tyrimo metodai:
1. Literatūros šaltinių analizė.
2. Tyrimo analizė.
Tyrimo pastebėjimai baigiami išvadomis straipsnio pabaigoje. Vienu iš esminių iššūkius sąlygojančių pokyčių – į 

studentą orientuoto – mokymo modeliu galėtų būti patvirtinto „jų [studentų] draugiško“ požiūrio skatinimas bei 
ekstra lingvistinių ypatybių įvedimas. Tai reiškia, kad studijų ir mokymo kokybė gali būti gerinama bendradarbiau-
jant, kalbant „Aš kalba“, refleksyviai, siūlant ir leidžiant pasirinkti iš plačiausio galimybių spektro bei tobulinant savęs 
pažinimą per tarpdalykinę komunikaciją, kuri nebūtinai gali būti išreikšta žodžiais.

Nors ir būdama esmine studijų ašimi verbalinė komunikacija neprilygsta neverbalinei komunikacijai, studentai 
supranta, kad visuomenės iššūkiai juos įpareigoja išmokti ir tai, kas neįrašoma į studijų programą. Studentai, būsimieji 
verslo anglų kalbos specialistai, gerai supranta ir įvertina, kad bendraujant ir bendradarbiaujant yra itin svarbus pagar-
bus požiūris, tolerancija, empatija, atsižvelgimas į kito nuomonę bei požiūrį. 

Tyrimo metu išryškėjęs itin pozityvus respondentų požiūris į komunikacijos turinį studijų ir praktikų metu leidžia 
manyti, kad toks jis ir išliks tuomet, kai studentai ims dirbti savo nuolatinėse darbo vietose baigę profesines studijas. 
Kadangi buvo pabrėžtas pastebėtas „jų, draugiško“ požiūrio motyvas komunikacijos ir bendravimo metu praktikos 
vietose, tai leidžia daryti prielaidą, kad naujieji specialistai bus visuomet laukiami jų darbdavių. 

Vis tik įvertinus komunikacijos turinio svarbą ir įtaką, norisi pabrėžti, kad būsimiems verslo anglų kalbos specialis-
tams būtinas trejopas dalyko akcentavimas ir vertinimas. Tai turėtų būti verslas, kalba ir su tuo susijusi komunikacija. 
Perduodant savo žinią pasauliui bet kuria kalba svarbu akcentuoti gebėjimą paremtą žiniomis ir praktika.

Reikšminiai žodžiai: pokyčiai, iššūkiai, (ne)verbalinė komunikacija, anglų (/verslo) kalba, naujoji karta, ekstra-
lingvistika, ZipTalk metodas, ekstensyvus rašymas, užduotimi grįstas mokymas.
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ĮVADAS

Koks svarbus žmonėms teisingumas, ilgai ieško-
ti netenka, daugybė politinių jėgų vartoja šią sąvo-
ką kaip lozungą, ministerija vadinasi „Teisingumo“, 
kiekviena filosofinė doktrina nagrinėja teisingumo 
klausimą. Taip pat ir teisės teorija bei teisės filosofi-
ja aptaria šią sąvoką. A. Vaišvila teisingumą įvardija 
esmine teisės savybe1. Natūralu, jog svarbiausi teisės 
aktai teisingumą laiko vienu iš pagrindinių teisės 
principų, kurį Konstitucinė doktrina išaiškina, kaip 
neatskiriamą teisinės valstybės principą.

Tačiau teisinėje sistemoje teisingumo sąvoka pla-
čiau vartojama gana retai. Klausimas keliamas bau-
džiamojoje teisėje apie bausmės teisingumą, taip pat 
Konstitucijoje įtvirtintas principas, kad teisingumą 
vykdo teismai. Civilinėje teisėje įtvirtintas teisingu-
mo principas, tačiau plačiau jis neaiškinamas. Kyla 
klausimas, ar visai teisei taikomas universalus teisin-
gumo reikalavimas. Ar teisė turi būti teisinga?

Teisingumo termino vartojimas tik teisminėje gy-
nyboje yra prieštaringas, nes tuo metu teisė jau pa-
žeista, žala jau padaryta, sistema jau nesuveikė ir buvo 
neteisinga, teismas gali padėti tik atstatyti teisę arba 
kompensuoti patirtą žalą. Taigi jau nebėra teisingu-
mo, teisėkūra ir teisinė tvarka, visuomenės socialinės 
normos nesugebėjo apginti teisės ir teisingumo, todėl 
liko tik „ultima ratio“ – teisminė gynyba.

Žmogų, atskirtą nuo teisės (įstatymo) ir teisingu-
mo, Aristotelis laikė pačiu blogiausiu2. A. Vaišvila, 
aptardamas teisės požymius, teisės teoretikų po-
žiūrius apibendrina įvardydamas, jog tuo siekiama 
pabrėžti ne tik formalius teisės požymius (elgesio 
normą), bet ir turinio bruožus: teisingumą (vieno-
1 Vaišvila, A. Teisės teorija: vadovėlis. Vilnius. Justitia. 2000, 34 p.
2 Aristotelis. Politika. Vilnius. 1997, 67 p.

dą pagarbą skirtingų socialinių grupių interesams), 
kompromisinį priešingų interesų derinimą, subjek-
tinės teisės priklausomybę nuo atitinkamos pareigos 
vykdymo ir kita3. Taigi teisės principai, be abejonės, 
yra teisės turinio esmė, ir teisės negalima aiškinti tik 
paraidžiui. Teisė yra subordinuota teisės principams.

Vertinant teisėkūros subjekto pasirinkimo teisę 
inicijuojant teisės aktą, reikia atsižvelgti į du dalykus. 
Visų pirma, galima įteisinti nemažai elgesio variantų 
ir jie gali visi būti teisėti, tai yra neprieštarauti teisei 
ir teisės principams iš esmės. Tačiau kurį variantą iš 
tos galimybių visumos reikia pasirinkti, kuris kelias 
teisingiausias?

Temos aktualumas. Pasitikėjimas įstatymų lei-
džiamąja valdžia yra stebėtinai menkas. Tai yra daug 
metų stebimas fenomenas, kuriuo Lietuva išsiskiria 
iš kitų valstybių, ir kaltinti vien žiniasklaidą būtų per 
drąsu. Žmonės jaučia, jog teisės aktai, kurie yra par-
lamento darbo pagrindinis rezultatas, yra neteisingi. 
Įstatymus dar gali vetuoti Prezidentas, Seime opozi-
cija gali pastebėti ir iškelti į viešumą teisės trūkumus 
ir neteisingumą, tačiau priimant žemesnės galios 
teisės aktus klesti žinybinė savivalė. Ministrų įsa-
kymai, ministerijų tvarkos ir taisyklės dažnai slepia 
daugybę teisės pažeidimų, kurie nepatenka į akiratį 
ir yra skirti gana siauram asmenų ratui. Dažnai tai 
nėra teisiškai išprusę visuomenės sluoksniai arba jie 
yra susiję pavaldumo santykiais. Taigi, ar instituci-
jos taip elgiasi iš nesupratimo, kas yra teisės princi-
pai? O gal dėl administravimo patogumo? Prie tokio 
teisinio nihilizmo apraiškų galime priskirti ydingus 
teisėkūros, teisės aiškinimo bei taikymo įpročius. 
Dažnai priimami žemesnės galios teisės aktai, prieš-
taraujantys įstatymams, bet dėl jų gausos ir sudėtin-
3 Vaišvila, A. Teisės teorija: vadovėlis. Vilnius. Justitia. 2000, 18 p.

Vykintas STUMBRYS
Marijampolės kolegija

TEISINGUMO PRINCIPO TURINYS IR TAIKYMAS
Anotacija. Darbe aptariama teisingumo principo vieta teisės principų sistemoje. Aptariama, kokia vieta šiam prin-

cipui tenka kuriant teisinę valstybę. Atskleidžiamas principo turinys ir ryšys su kitais teisės principais. Pasitelkiamos ki-
tos disciplinos, siekiant nustatyti, kaip teisingumą supranta sociologijos, krikščioniškosios teologijos mokslai. Trumpai 
nušviečiama „teisingumo“ sąvoka Europos sąjungos pirminėje teisėje, analizuojama Konstitucinio teismo jurispruden-
cija. Darbe taip pat nagrinėjama, kokia žala padaroma, jei nesivadovaujama teisingumo principu. Keliami klausimai, 
kaip praktiškai įgyvendinamas teisingumo principas teisėkūroje. Pateikiami teisinio reguliavimo pavyzdžiai, kuriuose, 
autoriaus nuomone, pažeistas teisingumo principas. Aptariama, kaip galima tinkamai įgyvendinti teisingumo principą 
teisėkūroje, kokios kliūtys neleidžia to padaryti.

Reikšminiai žodžiai: teisingumas, teisingumo principas, teisėkūra, teisės kultūra, teisinė valstybė, socialinis teisin-
gumas.
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gų procedūrų jie lieka galioti ir nekvestionuojamas 
jų atitikimas įstatymui. Teise naudojamasi savo inte-
resams įtvirtinti, vyrauja etatistinis požiūris.

Tikslas – ištirti teisingumo principą teisės ir kitų 
mokslo šakų kontekste. Apžvelgti teisingumo prin-
cipo santykį su kitais teisės principais, išsiaiškinti, 
kiek šis principas įtvirtintas teisėkūros procese. Iš-
siaiškinti, kaip jis įgyvendintas, ar atitikimas šiam 
principui atsispindi teisės aktuose.

Darbo objektas: teisės aktai, teisės teorijos, teisės 
filosofijos, teisės sociologijos, politologijos moksli-
niai darbai  teisės principų, ypač teisingumo, tema.

Uždaviniai: 
1. Apibrėžti teisingumą kaip teisės principą, pa-

rodyti jį kaip transdisciplininį reiškinį ir išanalizuoti 
mokslo šakų požiūrį.

2. Apibendrinti teisingumo principą nagrinėju-
sių mokslininkų darbus.

3. Pateikti teisingumo principo taikymo teisėkū-
roje pavyzdžius.

Darbo metodai: teisės aktų, literatūros šaltinių 
apžvalga ir analizė, lyginimas. Analitinis aprašoma-
sis interpretacinis metodas naudojamas analizuojant 
autorių monografijas, mokslinius straipsnius, ES ir 
LR teisės aktus bei kitus šaltinius.

1. TEISINGUMO TERMINO VARTOJIMAS 
PIRMINĖJE EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE

Europos Sąjungos sutarties ir sutarties dėl Euro-
pos Sąjungos veikimo suvestinėje redakcijoje pirma-
me straipsnyje skelbiama: „Sąjunga yra grindžiama 
šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, 
demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmo-
gaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių as-
menų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms 
narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja 
pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisin-
gumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė“4.

Tačiau toliau sutarties tekste terminas „teisingu-
mas“ verčiamas iš „justice“. Iš tiesų ten kalbama apie 
teisinę, teisminę sistemą, asmens duomenų apsaugą 
ir kita.5 Sutarties 4 straipsnio 2  dalyje vartojama są-
voka „Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė“, kuri 
priskiriama prie pasidalytos kompetencijos sričių, 
įtvirtina „teisingumo“ termino vartojimą kaip vie-
ningos teisės sistemos apibrėžimą. 67 str. 1 dalis de-
talizuoja, kad šioje erdvėje gerbiamos pagrindinės 
teisės bei skirtingos valstybių narių teisinės sistemos 
ir tradicijos. To paties straipsnio 4 dalis sako, kad 
sąjunga sudaro palankias sąlygas pasinaudoti tei-
singumu, ypač taikydama teisminių ir neteisminių 
4 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija 
2012 [interaktyvus]. Prieiga per internetą https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/
TXT&from=LT [Žiūrėta 2019 09 10]
5 Europos Komisija, teisingumas ir pagrindinės teisės //Prieiga 
per internetą https://ec.europa.eu /commission/priorities/justi-
ce-and-fundamental-rights_lt [Žiūrėta 2019 07 20]

sprendimų civilinėse bylose tarpusavio pripažinimo 
principą. Tai yra tiksli nuoroda į tai, jog Europos 
Sąjungos pirminėje teisėje (sutartyse) teisingumo 
sąvoka vartojama kaip „teisminės sitemos“ termino 
analogas.

165 straipsnio 2 dalyje paminimas teisingumas 
sporto varžybose. Visais kitais atvejais „teisingumas“ 
vartojamas kaip Teisingumo teismo pavadinimas 
arba kaip teisminės sistemos analogija. Taigi galima 
sakyti, kad teisingumo principas Europos Sąjungos 
pirminėje teisėje aptariamas itin siaurai. Verta pa-
minėti, kad 80 straipsnyje įtvirtintas teisingas at-
sakomybės tarp valstybių narių principas, tačiau jis 
nedetalizuojamas. 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija VI 
antraštinėje dalyje „Teisingumas“ taip pat kalba apie 
teisminės sistemos principus – nekaltumo prezump-
ciją, teisę į gynybą ir panašiai.6

Norint išsamiau nagrinėti teisingumo sąvoką, 
reikėtų tyrinėti antrinę Europos Sąjungos teisę, ypač 
Teisingumo teismo jurisprudenciją. Galima daryti 
išvadą, kad pirminėje Europos Sąjungos teisėje tei-
singumas, kaip teisėkūros principas, iš viso nėra ap-
tariamas. 

Aukščiau aptartas sąvokos vartojimas pirminėje 
teisėje nereiškia Europos Sąjungos teisės vertinimo 
konkrečių antrinės teisės aktų turinyje bei teismo ju-
risprudencijoje.

2. TEISINGUMO PRINCIPAS KONSTITUCI-
NIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Konstitucinis teismas įtvirtina Konstitucijos ap-
saugą, kaip pačios teisės apsaugą nuo kėsinimosi, tai 
yra ta institucija, kuri apsaugo valstybės stabilumą. 
Teise ir teisingumu grindžiamos demokratinės vals-
tybės viena svarbiausių priedermių – gerbti, ginti ir 
saugoti tas vertybes, kuriomis yra grindžiama pati 
Tautos priimta Konstitucija ir kurių realus įtvirtini-
mas, gynimas ir apsauga yra pačios valstybės raison 
d’être; priešingu atveju, valstybė negalėtų būti laiko-
ma bendru visos visuomenės gėriu (Konstitucinio 
Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m. rugsėjo 
24d. nutarimai, 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas).

Konstitucinis teismas savo doktrinoje teisingumą 
apibendrina kelis kartus. Visų pirma, konstitucinės 
santvarkos pagrinduose komentuoja Konstitucijos 
preambulę, kad Lietuva yra „atvira, teisinga, darni 
pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė7.

Teisingumo principas – neatskiriamas teisinės 
valstybės principo turinio elementas. (Konstitucinio 
Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarimas). Konsti-
6 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija 
2012 [interaktyvus]. Prieiga per internetą https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/
TXT&from=LT#d1e686-391-1 [Žiūrėta 2019 09 10]
7 LRKT oficialioji konstitucinė doktrina //Prieiga per internetą 
https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/oficialioji-konstitucine-dok-
trina/704 [Žiūrėta 2019 08 20]
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tucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad kons-
titucinis teisingumo principas yra neatskiriamas 
konstitucinio teisinės valstybės principo turinio ele-
mentas, todėl prašymas ištirti ginčijamo teisinio re-
guliavimo atitiktį konstituciniams teisinės valstybės 
teisingumo principams traktuotinas kaip prašymas 
ištirti jo atitiktį konstituciniam teisinės valstybės 
principui8. 

Teisingumo teisės principas yra itin svarbus ir 
jo nepaisymas gresia teisinės valstybės pamatinėms 
vertybėms.

Teisinės valstybės principas teisės teorijoje api-
brėžiamas kaip „šiuolaikinės, naujo tipo valstybės 
teorinis modelis“9. Principas aiškus iš Konstituci-
jos preambulės, kurioje įrašytas siekimas atviros, 
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės 
valstybės10. Konstitucinio teisinės valstybės princi-
po esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis tei-
sės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios 
laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių 
santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjek-
tų. Visų teisėkūros subjektų diskreciją riboja aukš-
čiausioji teisė – Konstitucija.11 Teisėkūros atveju 
svarbu, jog negalima reguliuoti daugiau, negu yra 
būtina reguliuoti. Perteklinis reguliavimas dažnai 
sukuria privilegijuotas grupes bei skatina teisinį 
nihilizmą. Tokios normos užtikrinamos valstybės 
prievartos monopoliu.

Proporcingumo principas papildo teisingumo 
principą aiškinant teisinės valstybės modelį (Kons-
titucinio Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarimas) 
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog propor-
cingumo principas, kaip vienas iš konstitucinio tei-
sinės valstybės principo elementų, reiškia, kad teisės 
aktuose numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir 
visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės turi 
būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir neturi var-
žyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu 
reikia šiems tikslams pasiekti (inter alia Konstituci-
nio Teismo 2012 m. spalio 31 d., 2013 m. vasario 15 
d., 2013 m. liepos 1 d. nutarimai).

Teisinės valstybės principas (reikalavimas užti-
krinti žmogaus teises ir laisves, proporcingumo, tei-
singumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo 
ir teisinio saugumo principai, sąsaja su asmenų ly-
giateisiškumo principu. (Konstitucinio Teismo 2014 
m. balandžio 14 d. nutarimas)) – universalus princi-
pas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sis-
8 Konstitucinės santvarkos pagrindai https://www.lrkt.lt/data/
public/uploads/2017/05/2014-2016-1-skyrius.pdf [Žiūrėta 2019 
08 10]
9 Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius. 
2000, p.46.
10 LR Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas  //
Valstybės žinios. 2003, Nr. 109-4887
11 Byla A-556-1545-14. [interaktyvus]. // Prieiga per internetą 
http://eteismai.lt/byla/ 11737613 013522/A-556-1545-14 [Žiū-
rėta 2019 08 20]

tema ir pati Konstitucija. Konstitucinis teisinės vals-
tybės principas – itin talpus, jis apima daug įvairių, 
tarpusavyje susijusių imperatyvų.

Taip Konstitucinis Teismas aiškina Konstituciją 
kaip vieningą, viduje neprieštaringą sistemą. Kitu 
atveju kiltų teisės taikymo problemų. Jei teisingumo 
principas nėra išplėtotas pačiame Konstitucijos teks-
te, Konstitucinis Teismas jį išaiškina kitų principų 
kontekste.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs <...>, kad 
konstitucinio teisinės valstybės principo turinys at-
skleistinas atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių 
principų, tarp jų teisingumo (apimančio inter alia 
prigimtinį teisingumą) principo, turinį12.

Galima daryti išvadą, kad Konstitucinis Teismas 
preziumuoja, jog teisės aktai teisingi, jei jie priimti 
vadovaujantis teisinės valstybės principu. Teisingu-
mas nelaikomas visiškai savarankišku principu. O 
teisėtumas yra daug platesnė sąvoka. Iš visų galimo 
teisinio elgesio variantų, kurie galėtų būti teisėti tei-
sėkūros subjektui, reikia pasirinkti vieną, patį tinka-
miausią, teisingiausią. Teisingumas turėtų būti verti-
namasis kriterijus ir teisėkūroje.

3. KRIKŠČIONIŠKAS MOKYMAS APIE 
TEISINGUMĄ

Teisingumas nėra tik teisinė sąvoka, todėl aptar-
siu krikščionišką teisingumo sampratą. Romos kata-
likų oficialus mokymo šaltinis yra katekizmas, jame 
surandame ir požiūrį apie teisingumą bei socialinį 
teisingumą.

Biblijoje ne kartą paminima, kad Dievo viena 
iš esminių savybių yra teisingumas: „Viešpats yra 
teisingumo Dievas“ (Iz 30, 18); jis yra toks Dievas, 
„kuris myli ištikimai, vykdo teisingumą ir teisumą 
žemėje“ (Jer 9, 23). Jis myli teisingumą (Iz 61, 8); 
Dievas „didingas jėga ir teisingumu“ (Job 37, 23). 
Viskas, ką jis daro, yra teisu ir teisinga, nes jis „ištiki-
mas Dievas, be apgaulės, teisus ir patikimas“ (Įst 32, 
4), o teisingumas yra jo „sosto pamatas“ (Ps 89, 15).

Tačiau žmogiškasis teisingumas nesutampa su 
dieviškuoju. Dieviškasis teisingumas veikia kartu su 
gailestingumu: „Kai Dievas išklauso mūsų atgailau-
jančios širdies, kai atleidžia mums mūsų kaltę..., tai 
iš esmės jis elgiasi neteisingai – tačiau išganančiai! 
Dievas ne atlygina nuodėmę, o sudaro taiką. Tik 
atleidimas gali sustabdyti laisvės, kaltės ir teisingu-
mo užburtą ratą. Dėl to Paulius sako: žmonės Dievo 
teisingumą laiko nelogišku. Dievo teisingumas nėra 
juridinis“13.

„Aš nedaliju visų dorybių vienodai kiekvienam. 
[...] Jų yra daug, ir aš vienas teikiu vienam, kitas 
12 Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 30 d. nutarimas // Prieiga 
per internetą  https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/
ta28/content [Žiūrėta 2019 09 10]
13 Teisė, teisingumas ir Heidelbergo katekizmas// Prieiga per 
internetą https://www.ref.lt/142-naujienos/257-teise-teisingu-
mas-ir-heidelbergo-katekizmas [Žiūrėta 2019 09 20]
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kitam. [...] Vienam duodu meilę, kitam teisingu-
mą; šitam nusižeminimą, anam gyvą tikėjimą. [...] 
Žmogaus gyvenimui reikalingas laikinąsias gėrybes 
aš paskirsčiau labai nevienodai nenorėdamas, kad 
kiekvienas turėtų visa, ko jam reikia, idant žmonėms 
neišvengiamai atsirastų progų vieni kitiems parodyti 
meilę. [...] Aš norėjau, kad jie būtų vieni kitiems rei-
kalingi ir, kaip mano tarnai, dalytų iš manęs gautas 
malones ir dosnias dovanas“14.

Lygus asmenų orumas reikalauja siekti žmoniš-
kesnių ir tinkamesnių gyvenimo sąlygų. Juk perne-
lyg dideli ekonominiai ir visuomeniniai skirtumai 
tarp vienos žmonių šeimos narių arba tautų kelia 
pasipiktinimą ir prieštarauja socialiniam teisingu-
mui, lygybei, asmens orumui, taip pat visuomeninei 
ir tarptautinei taikai. Solidarumo principas, dar va-
dinamas „draugyste“ arba „socialine meile“, yra rei-
kalavimas, tiesiogiai kylantis iš žmogiškos ir krikš-
čioniškos brolybės.

Žmogaus vertingumas ir lygybė pagrįsta jo pana-
šumu į Dievą. O Dievas yra stipriausia ir vertingiau-
sia, kas yra. Pašalinus iš socialinio mokymo Dievą, 
su žmogumi galima elgtis neteisingai ir nepagarbiai, 
vardan „kilnesnių” socializmo, genderizmo, komu-
nizmo tikslų. Kitas žmogaus vertę galutinai įtvirti-
nantis pamatas yra tai, jog Dievas atidavė vienatinį 
savo sūnų, nes labai myli žmogų. Socializme žmogus 
yra statybinė medžiaga, kuriant utopinį, o gal disto-
pinį pasaulį. Kapitalizmas, kaip vyraujanti ekonomi-
nė doktrina, žmogų suvokia kaip darbo jėgą, įrankį, 
„res vocale“, skirtą didinti kapitalui. Kokia yra žmo-
gaus vertė per se, jei nėra jame dieviškojo dėmens, 
kuris tampa svarbus, tik jei pripažįstame Dievo bu-
vimą ir visagalybę. Yra ir neteisingų nelygybių, kurios 
skaudina milijonus vyrų ir moterų. Jos atvirai prieš-
tarauja Evangelijai15. Štai todėl vienodas visų žmonių 
kilnumas verčia stengtis mažinti per daug ryškią so-
cialinę ir ekonominę nelygybę ir naikinti neteisingas 
nelygybes.

Taip pat reikia pažymėti, kad ikikrikščioniškoje 
judaizmo tradicijoje – Senajame Testamente – tei-
singumas yra griežtas ir mažiau pabrėžiamas gai-
lestingumas. Čia įtvirtintos konkrečios taisyklės ir 
elgesio normos, tuo jis tampa panašus į teisės aktą. 
„Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, ne-
imk kyšio“ (Įst 16, 19). Įst 27, 19 sako dar griežčiau: 
„Prakeiktas, kas pažeidžia ateivio, našlaičio ir našlės 
teises!“ Arba: „Laimingi, kas elgiasi teisingai, ir visa-
dos daro, kas teisu.“ (Ps 106, 3)16 

Apibendrinus krikščioniškąjį požiūrį, galima 
konstatuoti kelias išvadas. Visų pirma, Dievo teisin-
14 Šv. Kotryna Sienietė, Il dialogo della Divina provvidenza, 7, ed. 
G. Cavallini, Roma, 1995, p. 23–24.
15 Katalikų katekizmas. 2015. //Prieiga per internetą https://ka-
tekizmas.lt/kbk/dalis3/skyrius1/ poskyris 2/skirsnis3 [Žiūrėta 
2019 10 10]
16 Holger Lahayne. Ką reiškia siekti teisingumo 2012 03 05. 
[interaktyvus]. // Prieiga per internetą https://www.lksb.lt/en/
straipsnis/ka-reiskia-siekti-teisingumo-i [Žiūrėta 2019 09 20]

gumas nėra žmonių teisingumas. Dievas mato dau-
giau negu žmogus, Dievas žiūri amžinybės perspek-
tyvoje ir žmogaus tobulėjimo ar išganymo perspek-
tyvoje. Neteisingi dalykai, nutikę žmogui, yra teisin-
gi, jei jie padeda išganymui. Tai labiausiai atsispindi 
Jobo knygoje. 

Antra, krikščioniškasis teisingumas pasireiškia 
per mūsų pačių elgesį su kitais žmonėmis, per mūsų 
pačių teisingumą. Čia galioja principas – mylėk ki-
tus kaip patį save. Taip pat požiūris į artimą kaip į 
Jėzų Kristų: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai pa-
darėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte“17. Šis požiūris labiausiai atitiktų šiuolaikinį 
socialinio teisingumo supratimą.

4. SOCIALINIO TEISINGUMO SĄVOKA

Susidomėjimą socialinio teisingumo principais XX 
a. paskatino paskelbta J. Rawlso doktrina. J. Rawlso so-
cialinio teisingumo teorijos pagrindą sudaro du prin-
cipai. Pirmasis principas reikalauja, kad kiekvienas vi-
suomenės narys turėtų vienodą teisę į pakankamą lygių 
pamatinių teisių ir laisvių sistemą, kuri yra suderinama 
su tokių teisių ir laisvių užtikrinimu visiems. Pagal an-
trąjį principą, esant socialinei ir ekonominei nelygybei, 
perskirstymo sistema turi būti ypač naudinga į nepa-
lankiausią padėtį patekusiems visuomenės nariams ir 
socialinė padėtis bei pareigybės turi būti atviros (vie-
nodai prieinamos) visiems visuomenės nariams sąži-
ningos galimybių lygybės sąlygomis18.

Vadovaujantis solidarumo idėja buvo plėtojamas 
naujos politinės sistemos modelis, kuris turėjo kla-
sių kovą paversti klasių bendradarbiavimu, kad so-
cialistinė revoliucija netaptų vieninteliu įmanomu 
būdu spręsti socialinius prieštaravimus, plėtoti soci-
alinį teisingumą. L. Diugi ir kitų solidarumo idėjos 
puoselėtojų teorijos pagrindu plėtojosi šiuolaikinė 
teisės samprata, o šios pagrindu – socialinės teisinės 
valstybės koncepcija ir praktika19.

A. Vaišvila skeptiškai oponuoja, jog socialinis tei-
singumas – tai asmens integravimas į visuomenę po 
to, kai rinkos ekonomika jį eliminavo iš visuomenės, 
pavertė socialiai neveiksniu ir dėl to – potencialiai 
pavojinga jėga sau ir visuomenei20. Tai prieštaravi-
mas marksistinei ideologijai. M. Bulgakovas teigia, 
kad visa žmonijos istorija byloja apie tai, kad soci-
alinio teisingumo siekis vyksta ir apsprendžiamas 
giliomis socialinio neteisingumo sąlygomis ir tiesio-

17 Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentai. Vilnius: 
Katalikų pasaulis, 1998.  [interaktyvus]. // Prieiga per inter-
netą http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaR
KK1998_Mt_25,31-46 [Žiūrėta 2019 09 20]
18 Guogis, A.; Gruževskis, B. Ar reikia kitokio Lietuvos visuome-
nės socialinės raidos modelio, Socialinių mokslų studijos, 2010, 
nr. 3(7), p. 19–35. ISSN 2029–2244, p. 22
19 Vaišvila, A. Teisės teorija: vadovėlis. Vilnius. Justitia. 2000, 74 
psl.
20 Vaišvila, A., Teisingumas: jo formos ir socialinė reikšmė (me-
todologinis aspektas),  Jurisprudencija, 2002, Nr. 24(16), p. 7–15.
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giai kyla iš neteisingos socialinės aplinkos21. Ją savo 
ruožtu maksizmas leidžia sau pertvarkyti krauju. 
Tam reikalui pasiteikiama ir teisė. Kaip pastebi E. 
Kūris, istoriškai susiklostė du teisinės valstybės ti-
pai – Rechtstaat ir rule of law. Rechtsstaat, kuri yra 
vokiečių tradicijos įkūnijimas, ir rule of law, kuri 
išreiškia anglosaksų tradiciją. Šie teisinės valstybės 
tipai turi daug bendra: abu jie pripažįsta konstitu-
cijos viršenybę, valstybės galios ribojimą įstatymais 
ir piliečių pagarbą teisei. Bet tarp jų yra esminis 
skirtumas: rule of law samprata peržengia ankštas 
Rechtsstaat sampratos ribas, nes preziumuoja pri-
valomus aukštesniuosius principus įstatymų leidė-
jams.<...> Rechtsstaat – tai ne teisės viešpatavimas 
(rule of law), o valdymas padedant teisei. Garantijos, 
kad asmuo galės atstatyti pažeistas savo teises, ypač 
jeigu jas pažeidė patys įstatymų leidėjai, čia yra labai 
ribotos, nes teismai ginčų tarp piliečių ir įstatymų 
leidėjų paprastai nesprendžia“22. Fašistinė Vokietija 
ir Sovietų Sąjunga buvo rechtsstaat tipo teisinės vals-
tybės. Jų teisės politika leido konclageriuose ir gula-
guose fiziškai sunaikinti milijonus žmonių. 

Visuotinė lietuvių enciklopedija apibrėžia, kad 
teisingùmas, sociologijoje  – vertinimo kriterijus, 
grindžiamas dorinėmis kategorijomis: gėriu, lygy-
be, žmogiškumu, protingumu, sąžiningumu ir ki-
tais. Teisingumo reikalavimus turi atitikti socialinės 
organizacijos, elgesio taisyklės, asmenų poelgiai ir 
vidiniai apsisprendimai. Jie gali būti formuluojami 
visoms valstybės (parlamento, teismo) ir žmogaus 
(asmeninių apsisprendimų) veiklos sritims arba tik 
kuriai nors specifinei sričiai (socialinei, etinei, tei-
sinei, baudžiamajai, konstitucinei, materialinei, pa-
skirstymo, procedūrinei ir kitoms). Teisingumo turi-
nys priklauso nuo ekonominės, politinės, socialinės, 
kultūrinės raidos ir įvairiose valstybėse, visuomenė-
se, tautose vyraujančių papročių, tradicijų, pasaulė-
žiūros ypatumų. Dėl abstraktumo ir apibrėžimų įvai-
rovės teisingumo turinys dažniausiai apibūdinamas 
via negativa (lot. eiti neigimo keliu) – apibrėžiant tai, 
kas neteisinga, o ne tai, kas teisinga23.

Katalikų katekizmas įvardija, kad visuomenė lai-
duoja socialinį teisingumą, sudarydama sąlygas ir są-
jungoms, ir atskiriems individams siekti to, kas jiems 
priklauso pagal jų prigimtį ir pašaukimą. Socialinis 
teisingumas susijęs su bendruoju gėriu ir valdžia.24 
Pagarba žmogaus asmeniui apima ir pagarbą iš jo, 
kaip kūrinio, kilnumo išplaukiančioms teisėms. Tos 
teisės yra atsiradusios anksčiau už visuomenę ir už 
21 Bulgakovas, Michailas, Socialinis teisingumas ir demokratija, 
Gairės, 2004, Nr. 8.
22 Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų 
teisės tradicija // Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Va-
karų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, p. 32.
23 Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2001-2015 [interaktyvus]. 
//Prieiga per internetą https://www. vle.lt/ Straipsnis/teisingu-
mas-106062 [Žiūrėta 2019 05 20]
24 Katalikų katekizmas. 2015. //Prieiga per internetą https://ka-
tekizmas.lt/kbk/dalis3/skyrius1/ poskyris 2/skirsnis3 [Žiūrėta 
2019 10 10]

ją aukštesnės. Jos yra kiekvienos valdžios moralinio 
teisėtumo pagrindas: jas savo įstatymais paminanti 
arba atsisakanti pripažinti visuomenė griauna savo 
pačios moralinį teisėtumą25.

Visuomenės socialinės raidos aspektu socialinis 
teisingumas traktuojamas kaip tam tikri valstybės 
ekonominės sistemos principai, kurių įgyvendini-
mas užtikrina vienodas materialinių gėrybių pa-
siekiamumo sąlygas visiems visuomenės nariams. 
Dažnai yra skiriamas formalusis ir neformalusis 
teisingumas26. Formalusis iš esmės reiškia atitikimą 
įstatymo raidei, o neformalusis – kaip perskirstymo 
teisingumas. Tai ir apima socialinio teisingumo są-
voką. Iš esmės socialinio teisingumo sąvokos plačiau 
nenagrinėsiu. Pranešimo kontekste svarbu supras-
ti, kad socialinis teisingumas išreiškia materialinės, 
turtinės nelygybės šalinimo siekį bei galbūt lygių 
galimybių siekti tam tikrų gėrių (išsilavinimo, kar-
jeros) suteikimą.

5. TEISINGUMAS AR TIK TVARKA? 

Dauguma reikšmingiausių filosofų, kūrusių visa 
apimantį pasaulio vaizdą, neapsiėjo ir be savo mąs-
tymo sistemoje aptarto teisingumo klausimo. Tai 
rodo, jog žmogui, kaip būtybei, šitas klausimas yra 
esminis. Priklausomai nuo atsakymo į šį klausimą 
filosofai atitinkamai aiškino ir argumentavo visas 
sistemas.

V. Šlapkauskas atkreipia dėmesį, kad viena se-
niausiai Vakarų civilizacijoje žinomų problemų 
yra teisingumo ir socialinės tvarkos santykio pro-
blema, kuri buvo sprendžiama moralinio vertini-
mo pagrindu. Ankstyvieji senovės graikų poezi-
jos kūriniai – Hesiodo „Teogonija“ bei „Darbai ir 
dienos“ liudija ypatingą siekį teisingai sutvarkyti 
pasaulį: teisingumas skiriamas nuo neteisingumo, 
ypač nuo buitinio teisės suvokimo. Vakarų teisei 
pradžią davę romėnai ne tik perėmė kur kas labiau 
socializuotą graikų Temidės įvaizdį, bet ir išplėto-
jo įstatymuose įtvirtinamo teisingumo sampratą27, 
– teigia Linas Baublys. Anot jo, teisingumas romė-
nams buvo ir vienas pagrindinių teisėkūros princi-
pų, dariusių įtaką jau visiškai neatitinkančių laiko 
dvasios normų keitimui bei naujų kūrimui siekiant 
nustatyti naują pasikeitusių visuomeninių santykių 
pusiausvyrą. Klasikinės romėnų teisės pagrindas 
– glaudus etinių vertybių, teisės ir tvarkos ryšys28. 
25 Katalikų katekizmas. 2015. //Prieiga per internetą https://ka-
tekizmas.lt/kbk/dalis3/skyrius1/ poskyris 2/skirsnis3 [Žiūrėta 
2019 10 10]
26 Guogis, A.; Gruževskis, B. Ar reikia kitokio Lietuvos visuome-
nės socialinės raidos modelio, Socialinių mokslų studijos, 2010, 
nr. 3(7), p. 19–35. ISSN 2029–2244, p. 21.
27 Baublys L. Antikinė teisingumo samprata ir jos įtaka Vakarų tei-
sės tradicijai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė. – Vil-
nius: Lietuvos teisės universitetas (rankraščio teisėmis), 2004 p. 430
28 Šlapkauskas, V. Socialinės tvarkos raidos globalizacijos sąlygo-
mis problemos. Juriprudencija. 2005. Nr. 70(62). ISSN internete 
2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195
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Klasikinis supratimas aiškiai apjungia vertybes, tei-
sę ir moralę.

Kaune 1928 m. pagal architekto Edmundo Fryko 
projektą pastatytų didingų Teisingumo ministerijos 
ir Vyriausiojo tribunolo rūmų (dabartinės Kauno 
valstybinės filharmonijos) kolonados viršų puošė 
auksuotų raidžių užrašas lotynų kalba: „Justitia est  
fundamentum regnorum“. Tai nuo Romos laikų ži-
nomas posakis, kuris lietuviškai skambėtų daugmaž 
taip: „Teisingumas yra valstybės pagrindas“29. Tai 
reiškia, jog šio principo nesilaikymas gresia valsty-
bės, kaip socialinės sistemos, nestabilumu. Žmonės 
yra paklusnūs ne tik tada, kada bijo stipresniojo, bet 
ir kada jaučia, jog valstybinei valdžiai reikia paklusti, 
nes ji yra teisinga. Taigi sukuria tikrumo ir saugumo 
jausmą.

Tai, jog žmonės teisingumo jausmą ir teisingumo 
užtikrinimo funkciją deleguoja valstybei, parodo ir 
nemažas politinių partijų bei jų rinkiminių šūkių 
kiekis, kuriuose vartojama teisingumo sąvoka. Taip 
pat matoma, ir kokias kitas vertybes žmonės sieja su 
šia vertybe. Lietuvoje veikia politinė partija „Tvar-
ka ir teisingumas“, Lenkijoje „Teisė ir teisingumas“ 
(Prawo i spravedlivošč)30, Uzbekistane „Teisingoji 
socialdemokratų partija“ (Adolat Sotsial Demokratik 
Partiyasi)31, Turkijoje „Teisingumo partija“32, Pietų 
Korėjoje „Teisingumo partija“. JAV yra mažiausiai 
dvi partijos: „Teisingumo partija“ (Justice Party)33, 
„Teisingumo demokratai“ (Justice Democrats)34. Są-
rašas nėra baigtinis ir, kaip galima matyti iš sąrašo, 
šio termino vartojimas būdingas įvairioms geogra-
finėms ir etninėms erdvėms. Todėl galima sakyti 
– tai vienas iš pagrindų laikyti tai bendražmogišku 
poreikiu – tikėtis teisingumo iš valstybinės valdžios. 
Manau, šio reiškinio tyrimas būtų įdomus transdis-
ciplininiu požiūriu.

Albinas Plėšnys atliko gana išsamų teisingumo 
sąvokų palyginimą. Jis aptarė klasikų: Aristotelio ir 
Platono, populiariausio liberalų teisingumo sąvokos 
filosofo J. Rawlso bei F. A. von Hayeko -  pozicijas 
ir priėjo išvados, jog teisingumo, kaip valstybės pa-
grindo, svarstymai būtinai pateks į aklavietę, jei tei-
singumas bus atskirtas nuo doros35. 
29 Plėšnys A. Teisingumas ir dora socialinėje filosofijoje. SO-
TER 2013.45(73) 7 psl. //Prieiga per internetą https://www.
vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32972/1/ISSN2335-
8785_2013_N_45_73.PG_7-20.pdf [Žiūrėta 2019 09 10]
30 Why Poland’s Populist Law and Justice Party Keeps Winning. 
2019 //Prieiga per internetą https://ww w.worldpoliticsreview.
com/articles/28160/why-poland-s-populist-law-and-justice-
party-keeps-winning [Žiūrėta 2019 09 10]
31 Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi. //Prieiga per internetą 
http://www.adolat.uz/ [Žiūrėta 2019 09 10]
32 Justice Party, political party of Turkey  https://www.britannica.com/
topic/Justice-Party-political-party-Turkey [Žiūrėta 2019 09 10]
33 Justice party, United States https://en.wikipedia.org/wiki/Jus-
tice_Party_(United_States) [Žiūrėta 2019 09 10]
34 Justice democrats, https://www.justicedemocrats.com/ [Žiū-
rėta 2019 09 10]
35 Plėšnys A. Teisingumas ir dora socialinėje filosofijoje. SOTER 
2013.45(73) 7 psl.

Galbūt tai vertybinė autoriaus pozicija, tačiau 
teisingumą apibrėžti ne per moralinių vertybių sis-
temą yra gana sunku. Antikos laikais vergovė buvo 
teisiškai pagrįsta ir atrodė teisinga. Taigi atspindėjo 
tuo metu vyravusią moralę. Lygios visų asmenų tei-
sės tuo tarpu buvo labai ryški nauja krikščionybės 
pamatinė vertybė. Jėzaus mokymas nepripažįsta 
jokios kastų (induizmo tradicija), socialinių klasių 
(komunizmas) ar  vergovės tradicijos. Prieš Dievą 
visi lygūs. Būtent vertybinė pozicija, perkelta į tei-
sę, formuoja teisingumo sąvoką. Nors tai nepanei-
gia ir tam tikros prigimtinės teisingumo sąvokos, 
o galbūt jausmo. Šiame pranešime nenagrinėsiu 
psichologinio požiūrio į teisingumo jausmą. Jis 
yra įgimtas ar įgytas ir bendras visiems žmonėms 
ir netgi primatams. Tą patvirtina daugybė tyri-
mų36. Mažai kas ginčytųsi dėl to, kad vaikas, ku-
riam pažadi duoti vieną obuolį, o duodi tik pusę, 
pasijus neteisingai apgautas, nes nesilaikei pažado, 
nesilaikei susitarimo. Kažkokia dalimi teisingumo 
jausmas yra įgimtas. Kaip ir jausmas, jog neteisinga 
jėga atimti kito asmens nuosavybę, neteisinga už 
gera atsilyginti blogu.

Teisingumas turi ryšį su laisva asmens valia bei 
dora. Liberaliose doktrinose, suardžius teisingumo 
ir doros ryšį, teisingumo sąvoka praranda žmonių 
tarpusavio santykius reguliuojančio veiksnio pras-
mę ir niekaip negali būti politine filosofija, kaip to 
norėtų Johnas Rawlsas37. Taigi yra diskusija su li-
beraliuoju subjektyvizmu, kad kas yra vienam ge-
rai, kitam gali būti blogis. Toks požiūris nesiremia 
absoliučios teisingumo sąvokos ar gėrio principu. 
Tarkime, nuosavybės atėmimas jėga. Vadovaujan-
tis tokiu požiūriu, gali subjektyviai būti vertinamas 
gerai tas, kuris tą nuosavybę atima, o neigiamai 
vertinamas tas, kuris tą nuosavybę praranda, kaž-
kam smurtaujant. Ar tai tik interesų skirtingumas, 
ar vis dėlto kažkokios absoliučios vertybės ir abso-
liučios tvarkos pažeidimas?

Teisingumo klausimo kėlimas gali padėti prak-
tiškai spręsti daug situacijų, kurios reikalauja išsa-
mios diskusijos. Ar teisinga, kad knyga dalinamasi 
bibliotekoje nemokamai ir nupirkus vieną egzem-
pliorių, nekeliamas autorių teisių klausimas dėl 
tolimesnio nemokamo dalinimosi, o dalinimasis 
tos pačios knygos elektroniniu variantu yra bau-
džiamas? Ir bibliotekas remia valstybė. Ar teisinga, 
kad dėl kažkokių priežasčių knygų garso įrašais 
aklųjų bibliotekoje dalinamasi tik su regėjimo ne-
galią turinčiais asmenims? Juk skaitmeninių įrašų 
padauginimo kaštai yra itin maži arba jų nėra. Net 
žemiausiame teisėkūros lygyje, kuriant vidaus nor-
minius aktus, galima praktiškai vadovautis teisin-
gumo principu.
36 Kodėl moralizuojame? https://www.psichologijatau.lt/kodel-
moralizuojame/ [Žiūrėta 2019 09 10]
37 Plėšnys A. Teisingumas ir dora socialinėje filosofijoje. SOTER 
2013.45(73) 7 psl.
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6. TEISINGUMO PRINCIPO TAIKYMO 
PROBLEMA TEISĖKŪROJE

Kurdamas kiekvieną teisės aktą, teisėkūros su-
bjektas, vadovaudamasis konstitucine jurispruden-
cija, turi iškelti ir teisės teisingumo klausimą, tačiau 
teisės aktų kokybė kelia daug klausimų.

Teisinio pozityvizmo vystytojas ir filosofas Jo-
seph Raz teigia, kad nors teisė pati savaime nenu-
stato vertybių, ji jas perkelia iš socialinių normų ir 
įtvirtina bei palieka taikymo diskreciją teismams bei 
pareigūnams38. Teisės principų taikymas parodo, ar 
teisė yra gyva, ar vadovaujasi tik įstatymo raide. To-
dėl svarbu atskleisti teisingumo principo taikymą. 

Teisės taikymo požiūriu pirmumas teikiamas ne 
teisingumui, o teisėtumui. Tai prilyginama teisės 
vykdymui ir formaliajam požiūriui į teisę. Tokiai 
nuostatai palaikyti bei garantuoti ir atsiranda konsti-
tucinė ir administracinė valstybinės valdžios veiklos 
teisėtumo kontrolė, jos institucionalizavimas39. 

Taigi, vertinant teisėkūros subjekto pasirinkimo 
teisę inicijuojant teisės aktą, reikia atsižvelgti į du 
dalykus. Visų pirma, galima įteisinti nemažai elgesio 
variantų, ir jie gali visi būti teisėti, tai yra nepriešta-
rauti teisei ir teisės principams iš esmės. Tačiau kurį 
variantą iš tos galimybių visumos reikia pasirinkti? 
Čia ir turėtų būti praktiškai pritaikomi teisės princi-
pai, tarp jų ir teisingumo. Teisėkūros subjektas turi 
nuspręsti, kuris elgesio modelis yra teisingiausias, ir 
jį įtvirtinti. Antra vertus, matome, kad padarius tei-
sėtu tam tikrą elgesį, nebūtinai jis yra teisingiausias, 
o tai reiškia ir geriausias.

Teisėkūros pagrindų įstatymas tarp teisėkūros 
principų nemini teisingumo principo. Įstatymo tre-
čio straipsnio antroje dalyje išvardinti ir detalizuo-
ti tikslingumo, proporcingumo, pagarbos asmens 
teisėms ir laisvėms, atvirumo ir skaidrumo, efekty-
vumo ir aiškumo principai40. Tai nereiškia, kad tei-
sėkūroje negalioja bendrieji teisės principai. Reikia 
manyti, kad įstatymas išvardija specialiuosius tei-
sėkūros principus.

Rengiant teisės aktų projektus taip pat vadovau-
jamasi Teisės aktų rengimo projektų rengimo re-
komendacijomis, patvirtintomis 2013  m. gruodžio 
23  d. Nr.  1R-298, Dokumentų rengimo taisyklė-
mis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Doku-
mentų rengimo taisyklių patvirtinimo“41, tačiau tai 
yra techninio pobūdžio teisės aktai, kuriuose nena-
grinėjamas atitikties teisės principams klausimas.
38 Joseph, R. Legal Principles and the Limits of Law. Jei-
lio teisės žurnalas. 81 numeris. 847 p. //Prieiga per inter-
netą https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=6114&context=ylj [Žiūrėta 2019 06 19]
39 Vaišvila, A. Teisės teorija: vadovėlis. Vilnius. Justitia. 2000, 50 p.
40 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas 2012 m. 
rugsėjo 18 d. Nr. XI-2220 
41 Įsakymas„Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų 
patvirtinimo“ 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-298

Su kokiomis praktinėmis problemomis susidu-
riama, iliustruoja keli aktualūs pavyzdžiai. 2020 
m. biudžete suplanuotas naujas automobilių taršos 
mokestis. Įstatymo projekte, apmokestinimo tvar-
koje, nustatyta42, kad, registruojant transporto prie-
monę, sumokamas taršos mokestis. Ar dėl to, kad 
automobilis registruojamas, jis staiga išmeta taršos 
dūmų kamuolį? Ar našta negula ant pardavėjo, kuris 
nebegali gauti tos pačios kainos už automobilį, nes 
pirkėjas nebesutiks mokėti tos pačios kainos, jei jam 
reikės primokėti keturis šimtus eurų. Jei tai sudarytų 
10 proc. automobilio kainos, tai nebūtų labai žen-
kli suma, bet jei Lietuvoje važinėjančios transporto 
priemonės vidutinis amžius 16,9 metų43, tai gali su-
daryti ir 50 proc. kainos. Akivaizdu, kad pigiausio-
mis transporto priemonėmis važinėja neturtingiausi 
visuomenės sluoksniai, jie ir nukentės labiausiai. Ar 
mokestis socialiai teisingas? Manau, kad galėjo būti 
parinktas kitoks kriterijus. Vokietijoje atsižvelgiama 
ne tik į CO2 išmetimą, bet ir į taršos klasę, taip vadi-
namus EURO standartus. Iš tikrųjų būtent jie nusa-
ko taršumo lygį (kietosios dalelės, azoto suboksidai), 
interpretuojant juos kartu su CO2 išmetimais. 

Šiuo mokesčiu neatsižvelgiama į realius taršos iš-
metimus, kurie atsirada ne registruojant transporto 
priemonę, o ja važinėjant. Šiuo požiūriu kurui tai-
komas akcizas ir PVM yra labai teisingas mokestis. 
Kuo daugiau sudegini kuro, tuo daugiau važinėji, 
tuo daugiau terši. Esant vidutinei metinei ridai apie 
13 000 km44, vidutinis vairuotojas šių mokesčių tu-
rėtų sumokėti bent 500 EUR. Kad būtų aišku, kiek 
neteisinga nauja mokestyje nustatyta taršos apskaita, 
yra laisvai prieinama statistika, jog daug teršiantys 
(šiuo atveju CO2, nes pagal tai siūloma apmokestin-
ti) automobiliai nuvažiuoja labai mažai kilometrų 
ir sudaro nedidelę dalį visų automobilių45.  VGTU 
atliktas eksperimentas stoja į naujesnių dyzelinių au-
tomobilių pusę, o jie įstatymo projekte yra labiausiai 
apmokestinami. „Įvertinus tris važiavimo režimus 
nustatėme, kad realios CO2 emisijos yra artimos 
tam, ką deklaruoja gamintojas, o palyginus benzini-
nį ir dyzelinį variklį, pastarojo emisija yra apie 15–20 
proc. mažesnė. Kadangi šie automobiliai turi „Euro 
6“ standartą atitinkančias išmetamųjų dujų neutra-
lizavimo sistemas, kitų teršalų – anglies monoksido, 
42 Lietuvos Respublikos transporto priemonių taršos mokesčio 
įstatymas, Projektas,  Reg. nr. 19-11469 //Prieiga per internetą 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0b581f0e51511e
99f05bdf72918ad4e?jfwid=-yezg5fp8b [Žiūrėta 2019 09 10]
43 Passenger car average age in Europe https://www.statista.com/
statistics/974713/passenger-car-average-age-europe/ [Žiūrėta 
2019 09 15]
44 Using personal vehicles in Europe, https://www.adac.
de/_mmm/pdf/fi_nutzen_pkw-verkehrs_europa_faltblatt_en-
glisch_1115_238337.pdf [Žiūrėta 2019 09 15]
45 From laboratory to road. A 2018 update of official and „Re-
al-world“ fuel consumption and CO2 values for passenger cars 
in Europe https://theicct.org/sites/default/files/publications/
Lab_to_Road_2018_fv_20190110.pdf lentelė 19 psl. [Žiūrėta 
2019 09 15]
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angliavandenilių, azoto oksidų – emisijos yra arti-
mos nuliui“, – sako VGTU Transporto inžinerijos 
fakulteto docentas dr. Alfredas Rimkus46. Akivaizdu, 
jog apmokestinimas nėra nei socialiai teisingas, nei 
atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

Kyla paprastas klausimas – kodėl taip nutinka 
teisėkūros procese? Visų pirma, šis mokestis yra 
itin pigiai ir paprastai administruojamas, nes VĮ 
„Regitra“ ir taip registruoja pirkimo-pardavimo su-
tartis. Projekto aiškinamajame rašte numatyta, kad 
projektui įgyvendinti reikėtų papildomų 200 000 – 
500 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Priėmus pro-
jektą, planuojamos įplaukos į valstybės biudžetą 
– 29 000 000 Eur. Antra, yra moralinis spaudimas 
iš Europos Komisijos įsivesti tokį mokestį, tačiau 
Lietuva turi dispoziciją pati sukurti apmokestini-
mo tvarką47. 

Panagrinėjus įstatymo projektą, galima rasti dar 
daugiau panašių nesusipratimų. Projekto 7 str. 4 da-
lis numato, jog kai Lietuvos Respublikos kelių trans-
porto priemonių registre nėra duomenų, reikalingų 
apskaičiuoti transporto priemonės CO2 kiekį, vado-
vaujantis šio straipsnio 3 punkte nustatyta tvarka, 
laikoma, kad transporto priemonės išmetamas CO2 
kiekis – 300 gramų vienam nuvažiuotam kilometrui. 
Tačiau vidutinis išmetimas Europos Sąjungoje yra 
dvigubai mažesnis. Kodėl sąmoninigai nurodomas 
ne vidutinis, o toks išmetimas, kuris realiai baudžia 
transporto priemonės savininką, nes mokestis tokiu 
atveju daugiau nei dvigubai didesnis?

 Pavyzdžių galima rasti daug. Pavyzdžiui, atsako-
mybė už vairavimą esant neblaiviam. Nėra pakanka-
mų mokslinių įrodymų, jog nedidelė alkoholio kon-
centracija kraujyje sukeltų ženklų avaringumo padi-
dėjimą48. Ir kitas klausimas, į kurį net nebandoma 
atsakyti. Ar toks teisinis reguliavimas davė teigiamų 
rezultatų. Ar vyksta apskaita eismo įvykių, kuriuos 
padarė 0.1–0.4 promilių girtumą turintys asmenys. 
Galbūt reikėtų pripažinti, kad tai kova su alkoholio 
vartojimu apskritai, o ne kova dėl saugumo keliuo-
se. Tokiu atveju reikėtų pasirinkti kitas priemones. 
Nes 0.1 promilės „pripūtęs“ asmuo, ir dėl to netekęs 
teisės vairuoti, nemanys, kad toks teisės aktas yra 
teisingas. Taip skatinimas teisinis nihilizmas, prie-
šinami pareigūnai su piliečiais. Šiuo atveju reikėtų 
46 Dyzelinis automobilis į aplinką išmeta mažiau CO2 nei benzi-
ninis https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autorinka/lietuviai-
istyre-dyzelinis-automobilis-i-aplinka-ismeta-maziau-co2-nei-
benzininis-220-1225114 [Žiūrėta 2019 09 15]
47 Transporto priemonės mokesčio dydžio nustatymo kriterijų, 
pagrindžiant juos kitų šalių patirtimi ir statistiniais duomeni-
mis ir pasiūlymų dėl transporto priemonių apmokestinimo 
Lietuvoje, pagrindžiant siūlomų tarifų dydžius ir planuoja-
mus pasiekti rezultatus, parengimo paslaugos. 2015. //Prieiga 
per internetą https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/
Ekonomin%C4%97s%20priemon%C4%97s/Transporto%20
priemoni%C5%B3%20apmokestinimo%20tyrimo%20santrau-
ka.pdf  [Žiūrėta 2019 06 19]
48 Blood alcohol content, https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_
alcohol_content [Žiūrėta 2019 09 15]

vadovautis principu – ko nebūtina reguliuoti, to ir 
neturi reguliuoti teisė.

Tiesiog šiuo atveju buvo politinė valia. Kova su 
alkoholio vartojimu yra prioritetas, tačiau priemonė 
neproporcinga ir todėl neteisinga, nes kyla rimta at-
sakomybė. Bausmės dydis neproporcingas, lyginant 
su kitoms ES valstybėmis49.

Kita pavojinga tendencija, kad administracinė 
nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo administracinio nusižengimo padarymo 
dienos, o trunkamojo administracinio nusižengimo 
atveju – per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo die-
nos50. Kaip tai padeda įgyvendinti bausmės tikslus? 
Koks gyventojų santykis su atsakomybe, kai praneši-
mas apie greičio viršijimą ateina po pusantrų metų? 
Tiesiog kažkas pasilengvino sau netvarką. Ilgesnis 
terminas turi būti numatytas tik tam tikrais atvejais 
ir toks ilgas terminas turi būti pagrįstas pačiame nu-
tarime paaiškinant, kodėl jo tokio prireikė. Asmuo 
dvejus metus gali net nežinoti, kad padarė nusižen-
gimą, ir toliau elgtis netinkamai. Taip pat 40 straips-
nis numato neigiamas pasekmes dėl veiklos pakarto-
tinumo, bausmė yra didinama, o pakartotinumo ter-
minas yra vieneri metai. Taigi sukuriama situacija, 
kai pažeidėjas, nežinodamas apie pažeidimą, jį vyk-
do pakartotinai ir taip pažeidžia teisę bei užsitraukia 
didesnę bausmę. Kaip galima tokiu atveju kalbėti 
apie tinkamai įgyvendinamą teisę teikti įrodymus, 
jei praėjo tiek daug laiko? Vėlgi pirmenybė suteikta 
ANK vykdytojų patogumui, o ne teisės principams 
ir sveikam protui.

Kartu pažeidžiamas ir proporcingumo principas, 
kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės prin-
cipo elementų, reiškiantis, kad teisės aktuose numa-
tytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei 
svarbius tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos 
minėtiems tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens 
teisių ir  laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems 
tikslams pasiekti (inter alia Konstitucinio Teismo 
2012 m. spalio 31 d., 2013 m. vasario 15 d., 2013 m. 
liepos 1 d. nutarimai).

Sunku suprasti, kaip teisinėje valstybėje galimas 
toks reguliavimas. Mano nuomone, pažeidžiamas ne 
tik teisinės valstybės principas, bet ir valdžių atsky-
rimo principas, kurio esmė – riboti vykdomąją val-
džią. Šiuo atveju vykdomoji valdžia turi nepagrįstai 
didelę dispoziciją vilkinti bylos sprendimą, tai gali 
sukelti neigiamas pasekmes pasitikint valstybe ir ne-
teisingumo jausmą. 

Kitas pavyzdys iš vietos savivaldos. Vilniaus rajo-
no savivaldybė atliekų tvarkymą reglamentuoja taip, 
kad sodybos ar namo savininkui išrašoma sąskaita 
49 Gesetzliche Grundlagen für den Führerscheinentzug (Alko-
hol) 2019 // Prieiga per internetą http://www. verkehrspsycholo-
gie.at/gesetzliche_grundlagen_fuehrerscheinentzug.htm [Žiū-
rėta 2019 09 15]
50 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas, 
2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869
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už paslaugas, kurios pavadintos vietine rinkliava. Tai 
yra būdas apeiti Konstitucijos nuostatą, kad mokes-
čiai nustatomi tik įstatymu. Individualiai vežamos 
atliekos atitinka Civilinio kodekso XXXV skyriaus 
apibrėžtą paslaugų teikimą su iš to išplaukiančiomis 
pasekmėmis. Tai reiškia, kad bent jau turėtų būti 
pasirašyta sutartis dėl atliekų tvarkymo paslaugos 
teikimo. Nepaisant to, kad nėra jokios sutarties, jos 
ir negali būti, jei žmogus negyvena sodyboje ir ne-
sukuria atliekų, kurias reikėtų tvarkyti, o tas, kurios 
atsiranda, gali išmesti ten, kur gyvena ir kur tvarko-
mos jo atliekos. Įdomi ir lengvatos tvarka, nustatan-
ti, jei sodybos ar kito apmokestinamo objekto šei-
mininkas nenori mokėti kintamos rinkliavos dalies 
(už buitinių atliekų išvežimo paslaugą), jis turi būti 
sunaudojęs ne didesnį elektros kiekį nei 140 kwh 
per metus51. Šis kiekis lengvai pasiekiamas kartais 
įjungus elektrinį šildytuvą ir naudojant elektrinę žo-
liapjovę. Elektros sunaudojimas tikrai ne nuolatinio 
gyvenimo ar atliekų kaupimo požymis. Asmuo pats 
turi pasirūpinti pažyma iš elektros tiekėjo. Rinklia-
vos dalis apskaičiuojama pagal pastato plotą. Pagal 
tokią tvarką, elektros šiek tiek sunaudojantis nuolat 
negyvenantis žmogus, faktiškai nesukuriantis atliekų, 
ir kai jam jos nėra išvežamos, moka už atliekų tvar-
kymą daugiau nei penkių asmenų šeima, gyvenanti 
mažesnio ploto būste, kuriai atliekos reguliariai iš-
vežamos. Teisingumo nedaug, tačiau administruoti 
patogu. Panaši tvarka yra keliose Lietuvos savival-
dybėse. Kad išsiaiškintų šią tvarką, paprastas pilietis 
turi surasti ir išstudijuoti net šešis nemažos apimties 
teisės aktus52. Koks tokio reguliavimo teisingumas? 
Ir kas tokią tvarką gali pakeisti savivaldybėje, kurio-
je valdančioji partija niekada nesikeičia ir vargu, ar 
kada pasikeis. Tautiniu pagrindu veikiančioje politi-
nėje konjunktūroje opozicija yra visiškai bejėgė.

Neseniai kilo diskusija apie ūkininkų teisę supa-
prastinta tvarka statytis ūkininko sodybą53. Disku-
sijų objektu tapo žemės sklypo dydis, kuriame jau 
galima statytis gyvenamąjį namą. Kai kas siūlo tokį 
ribojimą naikinti, kiti siūlo sklypo dydžio reikalavi-
mą didinti54. Kyla bendras klausimas: kam iš viso re-
guliuoti šį klausimą? Ar nebūtų teisinga leisti statytis 
namus bet kokio dydžio sklype ir ne tik ūkininkams. 
Šiuo atveju pavyzdys galėtų tikti norint parodyti, 
jog perteklinis reguliavimas sukuria grupes asmenų, 
51 Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komuna-
linių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
nuostatai  Priedas Nr. T3-514 2016-12-22 //Prieiga per interne-
tą http://web.vrsa.lt/vaktai/Default.aspx ?Id=3&DocId=11283 
[Žiūrėta 2019 09 15]
52 Atliekų tvarkymo reglamentavimas, https://aplinkosapsauga.
vrsa.lt/go.php/Atliek%C5%B3%20tvarkymo%20reglamentavi-
mas158 [Žiūrėta 2019 09 15]
53 Namus statosi apsimetę ūkininkais, aplink Vilnių stebimas 
masinis piktnaudžiavimas, https://www.delfi.lt/verslas/nekilno-
jamas-turtas/namus-statosi-apsimete-ukininkais-aplink-vilniu-
stebimas-masinis-piktnaudziavimas.d?id=82117049 [Žiūrėta 
2019 09 15]
54 http://www.infolex.lt/ta/67221:str11 [Žiūrėta 2019 09 17]

kurie nepatenka į privilegijuotųjų sąrašą, ir tai kelia 
pasipiktinimą dėl teisinio reguliavimo teisingumo.

Lietuvoje galiojantis kelių mokestis krovininiams 
automobiliams skaičiuojamas ne už nuvažiuotus 
kilometrus, o už dienas55. Teisingesnis apmokesti-
nimas būtų už faktišką naudojimąsi keliais, o ne už 
dienas. Dalyje Europos valstybių taip jau padaryta56. 
Naujos sistemos įdiegimas, tiesa, nemažai kainuoja.

Problemos praktinė reikšmė ta, kad, jei teisės ak-
tas neatitinka teisingumo ir kitų teisės principų, jis 
prieštarauja pagrindiniam teisės aktui – Konstituci-
jai. Tai reiškia – jis neteisėtas. Teisėkūros subjektas 
iš daugybės galimai teisingų ir teisėtų teisėkūros va-
riantų pasirinko vieną iš mažiausiai tinkamų, ma-
žiausiai teisingų. Deja, pripažinti, jog žemesnės nei 
įstatymo galios teisės aktas prieštarauja Konstitucijai 
ir įstatymams, nėra taip paprasta.

Galima daryti išvadą, kad bendrųjų teisės princi-
pų įgyvendinimas teisėkūroje problematiškas. Regu-
liavimą lemia politinė valia ir institucijos, siūlančios 
teisės akto projektą, interesai bei administravimo 
patogumas. Yra tik politinė teisėkūros kontrolė bei 
paskesnioji kontrolė, kai kyla klausimas, ar teisės 
aktas yra teisėtas, ar nepriešatarauja Konstitucijai 
ir įstatymams. Tai nepadeda gerinti teisės kokybės 
ir kelia klausimą, kodėl teisė atitinka formaliuosius 
kriterijus ir taisykles, bet niekaip nėra tikrinama jos 
atitiktis teisės principams.

 Manau, būtų tikslinga valstybės prioritetiniu 
tikslu laikyti teisės teisėtumą ir teisingumą. Lietuvo-
je pasitikėjimas valstybe yra pakankamai mažas ir tai 
yra pripažinta grėsmė nacionaliniam saugumui.

Šiuo metu bylas dėl norminių administracinių 
aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių 
administravimo subjektai, teisėtumo galima kreiptis 
į Apygardos administracinius teismus, o Vyriausia-
sis administracinis teismas yra vienintelė ir galuti-
nė instancija byloms dėl norminių administracinių 
aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio admi-
nistravimo subjektai, teisėtumo57. Mano nuomone, 
jų sprendimai neturėtų būti galutinė instancija, nes 
administracinių teismų praktika nesusiejama su 
Konstitucinio teismo praktika. Tai kelia nerimą dėl 
žemesnės galios teisės aktų konstitucingumo.

Tuo tikslu reikia stiprinti galimybes kreiptis dėl 
teisės akto atitikimo įstatymams ir Konstitucijai, tar-
kime, į ombudsmeno instituciją arba supaprastinta 
tvarka tiesiogiai į administracinius teismus bei galu-
tine instancija pripažinti Konstitucinį Teismą. Tačiau 
tokiu atveju iškiltų finansavimo ir personalo klausi-
mai. Atitinkamai atsiradus praktikai suinteresuoti 
55 Vinječių tarifai https://lakd.lrv.lt/lt/keliu-mokesciai-ir-rinklia-
vos/naudotojo-mokestis/vinjeciu-tarifai [Žiūrėta 2019 09 15]
56 Kelių mokesčių tarifai Europoje, https://www.dkv-euroser-
vice.com/lt/paslaugos/keli%C5%B3-mokestis/keli%C5%B3-
mokes%C4%8Di%C5%B3-tarifai-europoje/ [Žiūrėta 2019 10 
10]
57 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, 
Valstybės žinios, 1999-02-03, Nr. 13-308
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teisėkūros subjektai galėtų kreiptis išaiškinimo, ar jų 
projektas neprieštarauja įstatymams ir Konstitucijai. 
Galbūt didesnį vaidmenį galėtų atlikti Vyriausybės 
atstovai savivaldoje bei Seimo kontrolieriaus įstaiga.

IŠVADOS 

1. Teisingumą, kaip sąvoką, nagrinėja teisės so-
ciologija, teisės filosofija, psichologija, teologija ir 
kiti mokslai. 

2. Europos Sąjungos pirminėje teisėje „teisingu-
mas“ minimas prie pagrindinių ES teisės principų, 
tačiau nedetalizuojamas. ES teisingumą supranta 
kaip teisminę sistemą. Lietuva yra delegavusi dalį 
savo suverenių teisių „Laisvės saugumo ir teisingu-
mo erdvėje“. ES reguliuoja ir vienodina tam tikrus su 
žmogaus teisėmis, intelektine nuosavybe, vartotojų 
apsauga susijusius klausimus.

3. Konstitucinis Teismas preziumuoja, kad teisės 
aktai teisingi, jei jie priimti vadovaujantis teisinės 
valstybės principu. Konstitucinis Teismas yra kons-
tatavęs, kad konstitucinis teisingumo principas yra 
neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės prin-
cipo turinio elementas.

4. Krikščioniškasis teisingumo suvokimas ski-
riasi nuo teisinio teisingumo. Dievas mato daugiau 
negu žmogus. Dievas žiūri žmogaus išganymo pers-
pektyvoje. Neteisingi dalykai yra teisingi, jei jie pa-
deda išganymui. Teisingumo idėja dažnai eina kartu 
su gailestingumo idėja.

Krikščioniškasis teisingumas pasireiškia per 
mūsų pačių elgesį su kitais žmonėmis. Čia galioja 
principas – mylėk kitus kaip patį save, tada elgsiesi 
teisingai. Krikščionybė pirmoji pradėjo sieti teisin-
gumą su visų asmenų lygybe.

5. Socialinio teisingumo sąvoka sociologijoje su-
sijusi su materialinių vertybių perskirstymu ir vie-
nodų startinių galimybių suteikimu. Teisės moksli-
ninkai pabrėžia, kad kartais socialinio teisingumo 
šalininkai dėl tikslo gali paminti teisės principus ir 
net pagrindines žmogaus teises.

6. Teisingumo jausmas yra žmonėms įgimtas arba 
įgytas ankstyvame amžiuje bei pagrįstas evoliuciškai. 
Teisingumo sąvoka yra labai svarbi daugeliui žmonių, 
todėl šis žodis plačiai eksploatuojamas politikoje.

7. Klasikinės filosofijos mokyklos teisingumo 
samprata skelbia, kad teisingumas yra valdymo pa-
grindas. Klasikinės romėnų teisės pagrindas – glau-
dus etinių vertybių, teisės ir tvarkos ryšys. Šiuolaiki-
nė mintis dažnai nuvainikuoja teisingumo absoliu-
tumą, pabrėždama interesų derinimą bei tam tikrų 
tikslų siekimą.

8. Nėra prieinamo teisinio mechanizmo, kuris ti-
krintų, ar žemesnės nei įstatymai galios teisės aktai 
teisėkūros stadijoje atitinka teisės principus. Tokiu 
būdu atskirų institucijų interesai, lengvo administra-
vimo tikslai pažeidžia pamatinius teisės principus. 
Dėl tokių pažeidimų kaltas didelis poįstatyminių 

aktų kiekis, ne visada didelis ratas žmonių, kuriems 
ta teisė taikoma ir sudėtingas kreipimasis dėl galimo 
teisės akto prieštaravimo.

9. Šiuo metu bylas dėl norminių administraci-
nių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių 
administravimo subjektai, teisėtumo galima kreiptis 
į Apygardos adminstracinius teismus, o Vyriausiasis 
administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė ins-
tancija byloms dėl norminių administracinių aktų, 
kuriuos priėmė centriniai valstybinio administra-
vimo subjektai, teisėtumo. Šie sprendimai neturėtų 
būti galutinė instancija, nes administracinių teismų 
praktika tiesiogiai nesusiejama su Konstitucinio Teis-
mo praktika. Tai kelia nerimą dėl žemesnės galios 
teisės aktų konstitucingumo. Atitinkamai atsiradus 
praktikai suinteresuoti teisėkūros subjektai turėtų 
galėti kreiptis išaiškinimo, ar jų projektas nepriešta-
rauja įstatymams ir Konstitucijai, į administracinius 
teismus.
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THE CONTENT AND APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE  

Vykintas STUMBRYS

Summary
The paper discusses the place of the principle of justice in the system of legal principles and the place of this prin-

ciple in the rule of law. Other disciplines are used to determine how justice is understood by sociology and Christian 
theology. The concept “justice” in the primary law of the European Union is briefly described, as well as the jurispru-
dence of the Constitutional Court. The paper also examines what harm is done if the principle of justice is not followed. 
Questions are raised as to how the principle of justice is put into practice in legislation. The examples of legal regulation 
are presented in which the principle of justice is violated in the author’s perception. It is discussed how the principle of 
equity in law can be properly implemented and what obstacles prevent it.

Key words: Justice, legal priciple of justice, legislation, legal culture, rule of law, social justice.
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ĮVADAS

Šiame darbe norima palyginti dviejų Katalikų 
Bažnyčios iškilių asmenų kelią atnaujinant vienuo-
lijų darbą. Nors šventoji Teresė Avilietė1 gyveno dar 
tuomet, kai Lietuva pradėjo tik antrąjį savo krikščio-
nybės šimtmetį, o palaimintasis Jurgis Matulaitis2 
gimė, kai Lietuva jau penkis šimtmečius ėjo krikš-
čionybės keliu, o jis buvo paskelbtas palaimintuoju, 
Lietuvai minint šešių šimtų metų krikščionybės jubi-
liejų. Visgi šie asmenys turėtų būti labai panašūs savo 
dvasia, nes abu atliko didelius darbus atnaujinant 
vienuolijas: šv. Teresė – karmelitų3 vienuoliją Ispani-
1 Plg. Álvarez, T. (dir.) Diccionario de Santa Teresa. Burgos. Edi-
torial Monte Carmelo. 2000. 187-194; 165; 235 p.: Šv. Teresė Avi-
lietė (gimė 1515 m. kovo 28 d. Aviloje, Ispanijoje, – mirė 1582 m. 
spalio 15 d. Alboje de Tormes, Ispanijoje). Šventosios gyvenimą 
galima padalinti į tris etapus: Teresė šeimoje (1515-1535 m.); Te-
resė vienuolė (1535-1562 m.); Teresė Karmelio Ordino reformos 
„steigėja“ (1562-1582 m.). Popiežius Paulius V paskelbė Teresę 
palaimintąja 1614 m. balandžio 24 d. ir Popiežius Grigalius XV 
ją kanonizavo Šventąja 1622 m. kovo 12 d. Popiežius Paulius VI 
paskelbė Šv. Teresę  Bažnyčios Mokytoja 1970 m. rugsėjo 30 d.
2 Matulaitis (Matulevičius) Jurgis MIC (1871 m. balandžio 
13 d. Lūginės kaime, Šunskų valsčiuje, netoli Marijampo-
lės – 1927 m. sausio 27 d. Kaune) – kunigas (1898 m.), vienuolis 
marijonas (1909 m.), Vilniaus vyskupas (1918–1925 m.), arkivys-
kupas, Apaštališkasis vizitatorius Lietuvai (1925–1927 m.), popie-
žiaus šv. Jono Pauliaus II paskelbtas palaimintuoju (1987 m.).
3 Plg. Ortega, P. Historia del Carmelo Teresiano. Burgos. EMC. 
2009. 23-31 p. Karmelio Ordinas susikūrė Kryžiaus karų metu 
(XII a.) Šventojoje Žemėje. Kai kurie riteriai paliko ginklus, 
atgailavo ir įkūrė atsiskyrėlių-eremitų bendruomenę Karmelio 
kalne. Jeruzalės Patriarchas Albertas atsiskyrėlius suvienijo į 
bendruomenę ir davė jiems regulą (1207 m.), kurioje juos mini 
kaip Karmelio kalno Mergelės Marijos brolius. XVI a. Teresė ir 
kai kurie vienuoliai ir vienuolės karmelitai nori reformuoti savo 
„atsipalaidavusį“ ordiną ir sugrįžti prie griežtesnės pirminės 
eremitų regulos, sugrįžti prie savo ordino ištakų, šaltinių. 

joje XVI amžiuje, o pal. Jurgis Matulaitis – marijonų4 
vienuoliją Lietuvoje XX amžiaus pradžioje. Tiktai šv. 
Teresė reformavo vienuoliją, norėdama sugriežtinti 
taisykles, kuriomis turėjo vadovautis vienuoliai, o 
pal. Jurgis marijonų vienuoliją atnaujino pogrindžio 
sąlygomis, kada Rusijos imperija buvo okupavu-
si kraštą, todėl Matulaičiui teko kaip tik įnešti tam 
tikrą liberalizmą, pavyzdžiui, atsisakyti abitų. Visgi 
tiek Teresė, tiek Jurgis padarė tai, kad vienuolijos 
būtų reformuotos pagal laiko dvasią ir kartu  būtų 
išsaugotas autentiškas vienuolijos pašaukimas.

1. VIENUOLIJŲ ATNAUJINIMO 
APLINKYBĖS

Jurgis  Matulaitis nuo vaikystės buvo gabus  ir 
darbštus, daug iškentėjęs, nes anksti liko našlaitis, 
sirgo ir jau neturėjo vilties siekti mokslų. Tačiau, 
Dievui šaukiant, jis baigė gimnaziją ir Kielcų kuni-
gų seminariją (Lenkijoje), vėliau Petarburgo dvasi-
nę akademiją, o Fribure apgynė daktaro disertaciją. 
Tad visos sąlygos karjerai buvo. Tačiau jis apsispren-
dė savo gyvenimą susieti su tuomet Rusijos valdžios 
uždaryta marijonų vienuolija, nes Rusijos valdžia 
Seinų vyskupijoje (ypač po 1863 metų sukilimo) už-
darė daug vienuolynų, taip pat ir marijonų5.  Jurgis 
Matulaitis žinojo apie Lenkijoje slaptai veikiančias 
4 Congregatio clericorum regularium marianorum sub titulo im-
maculatae conceptionis beatae virginis Mariae. (Katalikų Baž-
nyčios kunigų vienuolių ordinas, įkurtas kunigo Stanislovo Pa-
pčinskio   Lenkijoje Poznanėje   1673  m., patvirtintas 1699  m. 
1909 m marijonų generolo kunigo Vincento Senkaus pastango-
mis ordinas buvo reformuotas į kongregaciją, o 1910 m. palai-
mintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis pogrindžio sąlygomis 
vienuoliją atnaujino,  pertvarkė jos konstituciją).
5 Misius, K.,  Šinkūnas, R. Lietuvos Katalikų bažnyčia. Vilnius. 
1993. 39 p.
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Vytauto Didžiojo universitetas
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Kauno Basųjų karmelitų vienuolynas

      

ŠV. TERESĖ AVILIETĖ IR PAL. JURGIS MATULAITIS – 
VIENUOLIJŲ ATNAUJINTOJAI

Anotacija. Šventoji Teresė iš Avilos ir palaimintasis Jurgis Matulaitis gyveno skirtingose epochose, tačiau ėjo pa-
našiu tarnystės Bažnyčioje keliu. Abudu iškilieji asmenys ne tik jautė pašaukimą tapti vienuoliais, bet ir suprasdami 
laikotarpio dvasią stengėsi reformuoti vienuolijas. Tiek šv. Teresės, tiek pal. Jurgio darbai parodė gerus rezultatus ne 
tik jų gyvenimo metu, bet ir praėjus tam tikram laikui jų nuveikti darbai Bažnyčioje yra ryškiai matomi. Šie Bažnyčios 
šventieji gali būti vienuolinio gyvenimo ir vienuolijų veiklos organizavimo pavyzdžiais.

Reikšminiai žodžiai: Šv. Teresė Avilietė, pal. Jurgis Matulaitis, vienuolijos.
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katalikų vienuolijas.  Kai marijonų veiklos atkurti 
legaliai nepavyko, Matulaitis su Apaštalų Sosto žinia 
tai įgyvendino, slapta6 tapdamas marijonu.

Palaimintasis Jurgis ir Serafiškoji Avilos Moky-
toja turi daug panašumų savo apaštalinėje veikloje 
ir atkuriant vienuolynus,  nors ir gyveno skirtingais 
amžiais. Šv. Teresė gimė pasiturinčioje krikščioniš-
koje šeimoje, buvo labai gabi ir apdovanota įvai-
riais talentais ir gebėjimais nuo pat vaikystės. XVI 
a. didžiajai moteriškosios giminės daliai (išskyrus 
aristokrates ir karališkos giminės moteris) oficia-
laus mokslo durys buvo užrakintos, jos turėdavo 
tenkintis išmokdamos skaityti ir rašyti. Teresę, dar 
mažą mergaitę, skaityti ir rašyti išmokė jos mama. 
Kai mergaitė turėjo 12 metų, mirė jos mama ir Tere-
sei teko, kaip ir Jurgiui, patirti našlaitės dalią. Nors 
jokių sąlygų XVI a. karjerai, ir dar moters karjerai, 
nebuvo, bet Dievas kitaip žiūri į visus tuos dalykus ir 
padeda, rūpinasi jos dvasiniu ir intelektiniu augimu. 
Šv. Teresė yra nebaigusi jokių oficialių mokslų ir yra 
paskelbta Bažnyčios Mokytoja, pirmąja moterimi, 
turinčia teisę mokyti Bažnyčioje. Kaip bebūtų mums 
keista, bet Teresės ir Jurgio gyvenimo pavyzdžiuo-
se matome, kaip Dievas pasirenka tuos, kurie yra 
mažiausi, silpniausi, kitų žmonių nuomone, nieko 
gero nepasieksiantys, nes nėra labai turtingi ar sti-
prūs savo sveikata, anksti tapę našlaičiais. Bet Dievas 
globoja visada mažuosius ir apleistuosius, našlaičius 
ir ligonius. Mokėti skaityti ir rašyti moteriai XVI a. 
Ispanijoje - tai jau buvo labai didelis pasiekimas, nes 
buvo ir bajorų vyrų, kurie nemokėjo nei skaityti, nei 
rašyti, jau nekalbant apie paprastą liaudį, kuri dau-
giausia buvo bemokslė. Teresės mokytojai buvo jos 
nuodėmklausiai, kuriems ji atverdavo savo sielos 
paslaptis ir prašydavo patarimo. Tarp jų yra tokia 
daugybė įžymių XVI a. mokytojų ir šviesuolių, šven-
tųjų, karalių, vyskupų ir tt., kad tam reikėtų atskirą 
darbą rašyti. Bet svarbiausias jos mokytojas, kaip ir 
pal. Jurgio, buvo pats Viešpats: „Ir iš viso daugumą 
to, apie ką rašau, ne iš savęs parašiau, bet dangiškojo 
Mokytojo buvo duota“7. Kai atėjo laikas Teresei ap-
sispręsti, ar pasirinkti šeimos kelią, ar būti vienuo-
le, ji 1535 m. įstojo į karmeličių vienuolyną Aviloje. 
Po devyniolikos metų gyvenimo vienuolyne, paži-
nusi visą gyvenimą vienuolyne praktiškai ir teoriš-
kai, Teresė patiria giluminį atsivertimą ir įsitraukia 
į apaštalinę – misijinę veiklą. Kaip ir Jurgis, taip ir 
Teresė nėra atitrūkusi nuo savo tautos ir visos Eu-
ropos krikščioniškos istorijos įvykių ir verpetų. Abu 
jie, Teresė ir Jurgis, galėjo ramiai padaryti karjeras 
savo vyskupijose ar vienuolijose, tam turėjo jau pa-
tirtį ir išsilavinimą. Bet Viešpaties planai visada yra 
kitokie, kviečiantys padėti vargstančiai bažnyčiai, 
persekiojamai bažnyčiai. Jų sielos nukreipiamos į 
6 Laukaitytė, R. Lietuvos vienuolijos. XX a. istorijos bruožai. 
Vilnius. 2001. 36-37 p.
7 Jėzaus Teresė Avilietė. Gyvenimas, jos pačios aprašytas. Kau-
nas. UAB JUDEX. 1998. 316 p.

vienuolynų atnaujinimą, naujų vienuolynų formavi-
mą ir sielų išgelbėjimą. Viešpats leidžia Šv. Teresei 
maldos metu pamatyti pragaro viziją ir ta vizija bus 
kaip didžiausias Šventosios Dvasios impulsas, pastū-
mėjęs ją į naujų vienuolynų steigimą. Vienuolynų 
steigimai tampa Teresei kaip erdvė,  kurioje sielos 
yra gelbėjamos8. Teresė yra jautri visos Bažnyčios 
reikalams. Prasidėję religiniai karai Europoje atneša 
neramybę, bažnyčių griovimus, tikinčiųjų persekio-
jimus iš abiejų kariaujančiųjų pusių. Teresė, įkvėpta 
Viešpaties, pasiryžta kovoti taikiomis priemonėmis: 
„Galvojau, ką galėčiau dar dėl Dievo daryti. Nedavė 
ramybės mintis: turiu gyventi pagal Dievo duotąjį 
pašaukimą (vienuolių luome) ir uoliai, kiek tik pa-
jėgsiu, laikytis regulos“9. 

Ir Teresė, ir Jurgis yra tarsi Dievo įrankiai, atsiųs-
ti į pagalbą Bažnyčiai, kiekvienas savo laiku. Įdomu 
yra tai, kad istorinės aplinkybės reikalavo tokių Die-
vo įrankių kaip Teresės ir Jurgio pasirodymo istori-
nėje scenoje ir Dievas jais pasinaudoja Bažnyčios ir 
Dievo karalystės labui. Vienuolynai Ispanijoje buvo 
nedrausmingi, trūko evangelinio užsidegimo10. Ispa-
nija, kaip XVI a. pasaulio stipriausia karalystė, buvo 
suinteresuota religijos vaidmens padidinimu vieni-
jant Ispaniją katalikybės pagrindu, patys valdovai ir 
bažnyčios vyresnybė buvo suinteresuota vienuoly-
nų reformomis11. Karmelitų generolas  italas Tėvas 
Jonas Krikštytojas (Juan Bautista Rubeo),  aplankęs 
1566 m. pirmą kartą Ispanijos vienuolynus, pats as-
meniškai suteikia Teresei leidimą kurti reformuotus 
basųjų karmeličių vienuolynus12.

2. PASIEKTI TIKSLAI

„Visada klusnus Dievo valiai ir Apaštalų Sostui, 
kunigas profesorius Jurgis Matulaitis buvo radęs 
savo darbo ir tarnystės Viešpačiui dirvą savo pastan-
gomis atnaujintoje marijonų vienuolijoje, kuri jau 
rodė aiškius augimo ženklus. Buvo pasiryžęs visą to-
lesnį savo gyvenimą atiduoti šiai Nekaltai Pradėto-
sios Mergelės Marijos titulu vadinamai kongregaci-
jai. Į ją jau buvo įstoję prof. P. Būčys13, istorikas dak-

8 Plg. Brouillette, A. Le lieu du salut: une pneumatologie d’in-
carnation chez Thérése d’Ávila. Paris. Les Éditions du Cerf. 
2014. 59 p.
9 Jėzaus Teresė Avilietė. Gyvenimas, jos pačios aprašytas. 1998. 
247 p. 
10 Plg. Ortega, P. Historia del Carmelo Teresiano. Burgos. EMC. 
2009. 46-49 p.
11 Ten pat, 146-158 p.
12 Ten pat, 129 p.
13 Būčys Pranciškus MIC (1872-1951). Gimė Slavikų parapi-
joje. 1895 m. baigė Seinų kunigų seminariją, vėliau studijavo 
Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1899 m. įšventintas kunigu. 
Studijavo Šveicarijoje. Profesoriavo Seinų kunigų seminarijoje 
ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Vienas iš pirmųjų atnaujin-
tos marijonų kongregacijos narių (kartu su pal. J.Matulaičiu ir 
J.Totoraičiu). Marijonų generolas, Teologijos-filosofijos fakulte-
to dekanas, universiteto rektorius, Rytų apeigų titulinis Olimpo 
vyskupas Europos unitams. Mirė 1951 m. spalio 25 d. Palaidotas 
Romoje. 
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taras J. Totoraitis14, nemažai jaunų kunigų. J. Matu-
laitis čia buvo vadas ir tėvas. Pats jautėsi kaip senieji 
dykumos atsiskyrėliai, tobulindamas save. Tačiau 
Matulaitis neužsidarė vienuolyno celėje – jis  buvo 
veiklos žmogus visur, kur jį nunešdavo laikų bangos: 
Lenkijos Varšuvoje, Rusijos Peterburge, Šveicarijos 
Fribure. Visur bendradarbiavo su katalikiškomis or-
ganizacijomis, reiškėsi spaudoje. Marijonai troško, 
kad, ir tapęs Vilniaus vyskupu, jis pasiliktų vyriau-
siuoju kongregacijos vadovu.  Ir ne tik žinomas, bet 
ir mylimas, gerbiamas“15.

 Jurgio Matulaičio veiklos rezultatai pasirodė 
gana greitai. Dar nepraėjus nei dešimtmečiui po jo 
mirties matome vienuolijos ypatingą suklestėjimą. 
1936 metų duomenimis16, vien tik  marijonų vie-
nuolyne Marijampolėje buvo 15 kunigų, 11 klierikų, 
43 broliai. Tuo metu Marijampolėje gyveno ir buvęs 
paskutinysis Žemaičių vyskupas, įstojęs į marijonų 
vienuolyną, popiežiaus Pijaus XI pakeltas arkivysku-
pu, Pranciškus Karevičius17. Tarp marijonų kunigų 
buvo žymūs Bažnyčios ir visuomenės veikėjai: pro-
fesorius Jonas Totoraitis, Vincentas Dvaranauskas18, 
tarp klierikų – Pranciškus Šulskis19, būsimasis mari-
jonų provinciolas tarybų valdžios persekiojimo me-
tais. Marijonų vienuoliai veikė ne tik Marijampolėje. 
Jie kūrė savo namus ir statė bažnyčias20.

 Marijampolėje vienuoliai marijonai ėmėsi vei-
klos: aptarnavo Marijampolės parapijoje esančią 
antrąją – šv. Vincento – bažnyčią, įsteigė gimnaziją, 
įkūrė spaustuvę, taip pat vaikų ir senelių prieglau-
das, vaikų darželį, baldų fabrikėlį. Vienuoliai pastatė 
ir  prižiūrėjo visame regione geriausius šiltnamius, 
užsiėmė amatais, siuvo kunigams sutanas, leido lai-
kraščius ir žurnalus:  „Marijampolės Parapiją”, „Šal-

14 Totoraitis Jonas MIC (1872–1941) – gimė Šakių apskrityje, 
Griškabūdžio parapijoje. 1895 m. gruodžio 25 d. vyskupas Ka-
zimieras Ruškys jį įšventino kunigu. Dirbo pastoracinį darbą. 
Studijavo Fribūro universitete istoriją. Vėl dirbo parapijose ir 
taip pat mokslinį darbą. Kartu su kun. P. Būčiu ir kun. J. Matu-
laičiu įstojo į atnaujintą marijonų vienuolyną. Universitete dir-
bo profesoriumi. Paskelbė daugelį mokslo darbų. Profesionalus 
istorikas. Mirė 1941 m. birželio 21 d. Palaidotas Marijampolėje. 
15 Žemaitis, K. Vescovo di Vilnius - Beato Giorgio Matulaitis. 
Vita.Opera.Scritti. Intercessione.Gloria degli altari. Roma – Vil-
nius – Varsavia. 2009. 55-56 p.
16 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri... 1936. 203 p.
17 Ibid., 198-201p.
18 Dvaranauskas Vincas (1871 m. spalio 30 d. Pilviškiuo-
se – 1966 m. kovo 13 d. Marijampolėje) – kunigu įšventintas 
1899 m.,visuomenininkas, Seinų kunigų seminarijos vicerek-
torius, profesorius, vienuolis marijonas.
19 Šulskis Pranciškus (1918  rugsėjo 1 d. Minske – 1999 m. va-
sario 3 d. Marijampolėje) 1945 m. gegužės 2 d. įšventintas kuni-
gu. 1946 m. birželio 26 d. iš Kauno grįžtant sunkvežimį apšaudė 
sovietų kareiviai. Šulskis buvo sužeistas ir visą gyvenimą liko 
invalidas, negalėjo vaikščioti. Buvo kantrus, pamaldus, išmoko 
taisyti laikrodžius, tai padėjo užsidirbti pragyvenimui, tarybinės 
okupacijos metais buvo Lietuvos marijonų provincijolas.
20 1935 metais marijonai įsikūrė  Patašinėje ir ten pastatė bažny-
čią, o 1941 metais įkūrė marijonų vienuolyną Skardupiuose ir 
ten taip pat pastatė bažnyčią.

tinį”, vėliau „Šaltinėlį” vaikams21. Tai turėjo reikšmės 
visai vyskupijai. Vienuoliai pastoraciniame darbe 
ypač  naudojosi literatūra: šalia minėtų leidinių jie 
platino įvairias religines brošiūras, buvo sukaupę 50 
000 knygų biblioteką22. Nors Marijampolėje gyveno 
ir pasauliečių kunigų, dirbančių mokyklose, moky-
tojų seminarijoje, tačiau marijonų įtaka čia buvo di-
džiausia.

1918 metais iš Friburo novicijatas buvo perkeltas 
į Lietuvą, Marijampolę. Marijampolė tapo marijonų 
veiklos centru, nors jos vyriausiasis vadovas buvo 
paskirtas Vilniaus vyskupu. Vienuolija išplito ne tik 
visoje nepriklausomybę nuo Rusijos atkūrusioje Lie-
tuvoje23, bet ir Lenkijoje, Jungtinės Amerikos Vals-
tijose ir kitose pasaulio šalyse. Vienuolių marijonų 
dvasingumo tradicijos išliko gyvos per visą sovieti-
nės okupacijos laikotarpį, o Jurgio Martulaičio dva-
sios sklaida  skatina būti šventais ne tik vienuolius ir 
kunigus, bet, anot profesoriaus Stanisław Urbanski, 
ir visus pasauliečius24.

Šv. Teresė savo apaštalavimo lauką taip pat atra-
do vienuolijoje, į kurią įstojo. Ji buvo labai paklusni 
bažnyčios mokymui ir visada išliko ištikima Apašta-
lų Sostui. Jei atsitikdavo taip, kad Viešpats jai liepda-
vo ką nors daryti, ji visada tai pasakydavo savo nuo-
dėmklausiams ir, jei jie neleisdavo to daryti, paklus-
davo jiems. Dėl jos paklusnumo ir Viešpats ją lai-
mindavo ir tie, kurie būdavo jai priešingi, vėliau pa-
virsdavo jos geriausiais draugais ir padėjėjais. Blogį 
Teresė nugalėdavo gerumu ir paklusnumu: „Tebūnie 
pagarbintas Viešpats, kad man suteikė malonę klau-
syti nuodėmklausių“ (Gyvenimas 23, 18)25. Teresė 
buvo asmenybė, mokanti bendrauti su įvairių luomų 
žmonėmis, ji tiesiog pritraukdavo žmones. Žmonės 
jausdavo jos talentą bendrauti ir,  jausdami Teresės 
meilę Viešpačiui ir jiems, taip pat prisidėdavo, kuo 
galėdavo, prie jos, kaip steigėjos, rašytojos ir vienuo-
lės, veiklos. Teresė įkalbina jauną karmelitų vienuolį 
Joną tapti jos bendradarbiu reformuojant karmelio 
ordiną. Jis sutinka. Vėliau Jonas pasivadina Kryžiaus 
Jonu ir kartu su Terese Aviliete bendradarbiauja ku-
riant vienuolynus, auklėjant ir mokant vienuolius. 
Kryžiaus Jonas ir Teresė Avilietė tampa naujos religi-
nės šeimos tėvais. Abu yra  bažnyčios pripažinti au-
toritetingi Mokytojai ir Šventieji. Šventieji neveikia 
vieni, jiems padeda kiti žmonės, kuriuos prie jų atve-
da ir suburia Dievas. Neįmanoma šiame straipsnyje 
visų tų bendradarbių net paminėti, tai užimtų daug 
laiko ir vietos. Teresė Avilietė teresiškame karmelyje 
užims pagrindinę vietą, steigėjos, vadės vietą, ir jos 
21 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri... 1938 .Mari-
jampolė. 1938. 217 p.
22 Žemaitis, K. Vilkaviškio vyskupija. Marijampolė. 2004. 80-81 p.
23 Laukaitytė, R. Lietuvos vienuolijos. XX a. istorijos bruožai 
(Vilnius, 2001), 39 p.
24 Urbanski, S. Pasauliečių kelias į šventumą - Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio dvasios sklaida. Kaunas. 2003. 31p.
25 Jėzaus Teresė Avilietė. Gyvenimas, jos pačios aprašytas. 1998. 
169 p. 
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dešiniąja ranka formuojant vienuolius (vyrus ir mo-
teris) bus Kryžiaus Jonas26.

Būsima šventoji, kaip ir palaimintasis Jurgis, sie-
kė  gyventi senųjų dykumos ar kalnų atsiskyrėlių, 
karmelitų ordino įkūrėjų, idealais: tylos, nuošalumo, 
susikaupimo, maldos ir darbo aplinkoje tarnauti 
Dievui ir tobulinti save. Bet Dievas norėjo kitaip: ji 
turės tapti didele keliautoja ir apaštale, dar jai gyvai 
esant Ispanijoje, jos iniciatyva ir jos įtaka bus įkurti 
17 moterų vienuolynų ir 15 vyrų vienuolynų. Tere-
sė bendradarbiaudavo su visų sluoksnių žmonėmis, 
pradedant nuo paprastų liaudies žmonių ir baigiant 
karališkąja gimine ar Bažnyčios aukščiausiais hierar-
chais. Nors ir turėjo priešiškai jos atžvilgiu nusiteiku-
sių ir trukdžiusių jos veiklą žmonių, bet žiūrėdami į 
galutinius jos gyvenimo rezultatus ir paskutinį gyve-
nimo dešimtmetį, galime teigti, kad jos šventumo ir 
kaip  vienuolynų steigėjos aureolė jau buvo žinoma 
ir pripažįstama beveik visoje Ispanijoje. Tokia didelė 
vienuolynų kūrimo grandinė buvo įgyvendinta be-
veik neturint jokių ekonominių priemonių, esant 
dideliems prieštaravimams ir pasipriešinimams, be 
to, vadovaujant moteriai (tai yra pirmasis istorijoje 
atvejis, kai moteris tampa vyrų reformuotoja ir stei-
gėja), be to, ji buvo labai smerkiama ir įtariama dėl 
savo mistinių patirčių, kuriose dažnai pasireikšdavo 
“somatinė fenomenologija“: vizijos, ekstazės, dieviš-
kų balsų girdėjimas ir tt.27

Didžiausi laimėjimi ir pasiekimai parasideda po 
Teresės giluminio atsivertimo, kuris įvyko 1554-
1556 m., ir tas atsivertimas atvedė ją prie mistinių 
patirčių, bet ypač paruošė ją dviems labai svarbiems 
darbams Bažnyčioje ir to meto visuomenėje, ir tie 
darbai ir dabar duoda vaisius mūsų Bažnyčioje. Ji 
buvo Viešpaties pasiųsta būti Karmelio vienuolynų 
(vyrų ir moterų) reformos steigėja  ir dvasinių-mis-
tinių raštų, kurie išplito visame pasaulyje ir stebina 
savo originalumu, maitina Bažnyčios gyvenimą ir 
kultūrinį pasaulio gyvenimą, rašytoja. 

Teresė atnaujino Karmelių dvasinį gyvenimą, jį 
labiau sujungė su tėvų eremitų, pirmosios Karme-
lio bendruomenės steigėjų dvasia ir tradicija. Ben-
druomenėse įvedė naują broliško bendravimo stilių: 
bendruomenes sudarydavo nedaug asmenų (nuo 13 
26 Šv. Kryžiaus Jonas. Šviesos ir meilės posakiai. Paštuva. Paš-
tuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karme-
ličių vienuolynas. 2017. Knygos viršelio vidinės pusės įrašas: 
„Šv. Kryžiaus Jonas - basasis karmelitas, mistikas, poetas, Baž-
nyčios mokytojas. Gimė Fontivere, Ispanijoje, 1542 m. būda-
mas 21- erių įstojo į Medinos del Kampo karmelitų vienuolyną. 
Salamankos universitete studijavo filosofiją ir teologiją, priėmė 
kunigystės šventimus. 1568 m. sutiko būsimąją šventąją ir Baž-
nyčios mokytoją, mistikę Šv. Jėzaus Teresę, kuri jį įtikino pri-
sidėti prie Karmelitų ordino atnaujinimo. Šiame kelyje patirti 
sunkumai, įkalinimas, kančios neapkartino Kryžiaus Jono dva-
sios; priešingai - tamsioji sielos naktis, kurią jam teko iškęsti, 
virto gilia Dievo patirtimi ir subrandino genialų poetą. Šventasis 
mirė 1591 m. Ubedos vienuolyne“.
27 Plg. Orden Carmelitas Descalzos, V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús 1515-2015. Libro del Peregrino (Ávila: 
OCD, 2014), 21.

iki 21), tai pagerino tarpusavio bendravimą, buvo 
uždraustos bendruomenėse socialinės klasės, lai-
kėsi griežtai neturto įžado, buvo atsidėję kontem-
pliatyviai maldai už pasaulio ir Bažnyčios reikmes, 
praktikuodavo griežtai evangelines dorybes: meilę, 
gailestingumą savo artimui, savęs paties ir  laikinų-
jų gėrybių išsižadėjimą, stengdavosi gyventi nusi-
žemindama ir būdama teisinga. Kad pasiektų tuos 
evangelinius tikslus, Teresė įvedė griežtą pašauki-
mų atranką ir reikalavo ne kilmingų vardų, bet gero 
supratimo ir sutarimo bendruomenėje, reikalavo iš 
novicijų išlaikyti emocinę pusiausvyrą, natūralius 
prigimties talentus, bendruomenės jausmo ugdymą. 
Vienuolynams buvo draudžiama virsti „neištekėju-
sių kilmingųjų bajoraičių prieglauda ar išsigelbėjimo 
sala“28.

Kitas Teresės svarbus darbo laukas, ir dabar ne-
šantis didžiausius vaisius Bažnyčiai ir pasauliui, 
yra jos raštai29. Teresę religijos, kultūros pasaulyje 
daugiau pažįsta kaip rašytoją, o ne kaip vienuolynų 
steigėją. Pradėjo rašyti turėdama 45 metus ir visi jos 
raštai yra skirti papasakoti apie jos mistinę patirtį 
bei vienuolynų steigimus. Ji yra originali ir ypatinga 
rašytoja. Motinos Teresės raštai - tai didžiulis žinių 
archyvas, dar ne visais aspektais ir ne iki galo ištirtas. 
Daug temų ir lobių ten gali atrasti tyrinėtojai. Beveik 
visi jos raštai mus pasiekė autografų pavidalu. Tere-
sės raštų stilius labai aukšto literatūrinio lygio ir yra 
giriamas daugelio literatūros tyrinėtojų ir specialis-
tų. Jos raštai padėjo reformuoti, formuoti ir ugdyti 
teresiškąjį Karmelį ir net dabar saugo ir padeda Kar-
melio vienuoliams nenuklysti ir gyventi vadovaujan-
tis evangelinėmis vertybėmis30.

IŠVADOS

Kiekvienas laikotarpis padiktuoja savo iššūkius. 
Bažnyčia susiduria su naujomis problemomis pasau-
lyje ir turi atlikti savo misiją per tam pasišventusius 
žmones. Tokią misiją savo gyvenimo metu atliko 
šv. Teresė Avilietė, o po kelių šimtmečių pal. Jurgis 
Matulaitis. Šie du Bažnyčios žmonės ėmėsi vienuoli-
jų atnaujinimo darbo, pritaikydami jų veiklos prin-
cipus prie tuo metu iškilusių iššūkių visuomenėje. 
Palaimintasis Jurgis ir Serafiškoji Avilos Mokytoja 
turi daug panašumų savo vienuolinėje veikloje ir at-
likdami vienuolijų reformavimo  atkūrimo darbus. 
Ir Teresė, ir Jurgis yra tarsi Dievo įrankiai, atsiųsti į 
pagalbą Bažnyčiai. Teresė atnaujino Karmelių dva-
28 Ten pat, 19-23 p.
29 Ten pat, 22. Plg. SANTA TERESA DE JESÚS, Epistolario, EDE, 
Madrid 20153, 10-14.:Teresė parašė 4 didelius darbus:  Gyveni-
mo knygą, Tobulybės Kelią, Vidinę Pilį arba Buveines, Vienuolynų 
steigimus, daug smulkių kūrinių, eilėraščių, turime išlikusių apie 
450 laiškų, nors yra manoma, kad parašė mažiausiai apie 10 000 
laiškų, o daugiausiai apie 25 000 laiškų. Bet iki mūsų laikų jie 
neišliko. 
30 Plg. Orden Carmelitas Descalzos, V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa..., 22. 
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sinį gyvenimą, jį labiau sujungė su tėvų eremitų, 
pirmosios Karmelio bendruomenės steigėjų, dvasia 
ir tradicija. Palaimintasis Jurgis marijonų vienuoliją 
atnaujino pogrindžio sąlygomis, kada Rusijos impe-
rija buvo okupavusi kraštą. Jam teko reformuoti vie-
nuoliją pritaikant jos misiją persekiojimo sąlygoms. 
Tačiau jie abu padarė tai, kad vienuolijos būtų refor-
muotos  išsaugant autentišką vienuolijos pašaukimą.
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SAINT TERESA OF AVILA AND BLESSED JURGIS MATULAITIS: MONASTERY RESTORERS 

Prof. dr. Kęstutis ŽEMAITIS, Vidas LABANAUSKAS

Summary 
Saint Teresa of Avila and Blessed Jurgis Matulaitis lived in different eras, but followed a similar path of 

service to the Church. The eminent persons not only did feel the vocation to become a nun and a monk, they 
also, while understanding the spirit of the times, sought to reform the monasteries and convents themselves. 
So the work of St. Teresa as well as Blessed Jurgis‘ has shown good results not only in their lives, but in the 
course of time their work in the Church is clearly visible. These Church Saints can serve as examples of the 
organization of religious life and religious activities.

Keywords: Saint Teresa of Avila, Blessed Jurgis Matulaitis, monasteries.
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