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ĮVADINIS ŽODIS  

Straipsnių leidinyje, skirtame Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 

100 – mečiui, publikuojami įvairios tematikos studentų straipsniai.  

A. Zajankauskaitė, I. Puzaraitė aktualizuoja sporto svarbą šiandieninėje visuomenėje su jam 

būdinga organizacine struktūra, savita subkultūra, jo vaidmenį stiprinant sveikatą, išreiškiant save, 
siekiant garbės ir šlovės. A. Dvareckaitė analizuoja sveikos gyvensenos ir grožio sampratą, perdėtus 

reikalavimus moters grožiui ir įvaizdžiui, kurie kartais turi neigiamų pasekmių sveikatai. D. Silnitstsyno 

nagrinėja nekilnojamojo turto skelbimų lingvistinius ypatumus fonologiniu, leksiniu ir sintaksiniu 
aspektu. D. Volteraitytė atskleidžia anglų kalbos ypatumus socialinėse medijose, išryškina jų svarbą 

socialiniame ir profesiniame žmonių gyvenime. E. Šmulkštytė, J. Kadaškevičiūtė išryškina teigiamą 

fizinio aktyvumo poveikį įvairaus amžiaus asmenų fizinei ir psichinei sveikatai, jo reikšmę  širdies ir 
kraujagyslių susirgimų, diabeto, nutukimo, osteoporozės, depresijos prevencijai.  E. Leimonaitė savo 

straipsnyje gilinasi į vartotojo sprendimus ir veiksnius, turinčius šiems sprendimams įtakos, tokius kaip 

šeima bei reklama. G.Kantautaitė aptaria neologizmų vertimo į lietuvių kalbą specifiką verslo 

dokumentuose, problemas, su kuriomis susiduria šio tipo dokumentų vertėjai. J. Jonynė gvildena 
šiandieninės ikimokyklinės įstaigos klausimus, pateikia XXI amžiaus vaikų darželio viziją, pasiremdama 

4-7 metų vaikų nuomone. K. Dzingaitė, S. Buragaitė išryškina sporto naudą visoms amžiaus grupėms, 

tiek mažiems vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms bei rekomenduoja laisvalaikį leisti aktyviai ir per 
dieną skirti bent vieną valandą judėjimui. K. Sakalauskas analizuoja anglų kalbos stilius verslo 

dokumentuose, šių stilių keturias kategorijas, kurios naudojamos skirtingose įstaigose. L. Garbenčienė 

aptaria tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdus siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko socialinę 

globą bendruomeniniuose namuose, kurie yra tarsi mažas šeimos modelis, bei pristato tarpinstitucinių 
komandų svarbą suteikiant socialiai globojamam vaikui kokybiškas ir efektyvias paslaugas. L. Lukšienė 

straipsnyje nagrinėja kaip kintanti žmonių gyvenimo aplinka, vartojimo kultūra, rinkų augimas daro 

didelę įtaką vartotojų elgsenos kitimui. R. Žiemys analizuoja perėjimo nuo institucinės globos prie 
socialinių paslaugų bendruomenėje iššūkius X socialinės globos namuose, susijusius su gyventojų 

galimybėmis integruotis į bendruomenę bei institucinės pertvarkos proceso organizavimu. R. Kaškonaitė 

gilinasi į socialinę pagalbą šeimoms, kuriose vienas iš artimųjų serga onkologine liga, bei gaunamą 
socialinį palaikymą, siekiant įveikti emocinius sunkumus, kylančius dėl artimojo ligos. R. Veličkaitės 

straipsnyje analizuojama reklamos teoriniai aspektai, apibūdinamos pagrindinės reklamos funkcijos 

dabartiniame verslo pasaulyje bei pristatoma kelionių agentūros UAB „NOVATURAS” reklamos įtaka 

vartotojams, renkantis įmonės paslaugas. U. Gaurilčikaitė analizuoja marketingo komplekso sampratą, 
detalizuoja jo sudėties teorinius aspektus bei pristato Lietuvos zoologijos sodo  paslaugų marketingo 

vertinimo tyrimo duomenų analizę. A. Pozdniakovas aptaria psichosocialinės pagalbos poveikį asmenims, 

priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, gilinasi į veiksnius, kurie įtakoja priklausomybės 
atsiradimą. R. Maksvytytės straipsnyje analizuojama higienos svarba sėkmingam grožio ir sveikatingumo 

paslaugų verslui, aptariama pagrindiniai sėkmingo grožio ir sveikatingumo paslaugų verslo veiksniai bei 

privalomi higienos reikalavimai vykdant grožio ar sveikatingumo paslaugų veiklą. U. Rūtelionytė gilinasi 
į klientų aptarnavimo kokybės aspektus grožio paslaugų sferoje, aiškinasi, ar atliekant paslaugą 

atsižvelgiama į visus kliento norus. V.  Leščiukaitytė išryškina gyvybės svarbą, atskleidžia problematiką, 

su kuria susiduria teismų praktika bei analizuoja kaip naujagimio nužudymas reglamentuojamas užsienio 

valstybėse. G. Mikulionytė nagrinėja žūčių eismo įvykių metu kvalifikavimo problematiką atribojant 
tyčinę veiką nuo neatsargios. R. Budrevičienės straipsnyje apžvelgiami teisės pažeidimai, kai per 

Lietuvos Respublikos sieną gabenami asmeninėms reikmėms skirti vaistai, bei siekiama atskleisti vaistų 

gabenimo per Lietuvos Respublikos sieną teisinį reglamentavimą ir teisinės atsakomybės sąlygas už šio 
reglamento pažeidimus. 

Straipsniai leidinyje neredaguoti bei nerecenzuoti. 

 

     Sudarytojai 
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TEISĖS PAŽEIDIMŲ, KAI PER VALSTYBĖS SIENĄ GABENAMI 

ASMENINĖMS REIKMĖMS SKIRTI VAISTAI, APŽVALGA 

 

Rita Budrevičienė 

Lektorė Eglė Kirpienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Straipsnyje apžvelgiami teisės pažeidimai, kai per Lietuvos Respublikos sieną gabenami asmeninėms 

reikmėms skirti vaistai. Problemos aktualumą atskleidžia vienerių metų eigoje, tris kartus keistas, sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu tvirtinamas, vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo 

ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms, tvarkos aprašas. Tokia dažna kompetentingų valstybės 

institucijų reakcija į apžvelgiamą pažeidimą, leidžia daryti prielaidą, kad situacija tiriama nepakankamai, į 
pažeidimą žvelgiama tik atskirais momentais. 

Darbe, naudojant indukcinį-dedukcinį pažinimo metodą, siekiama atskleisti vaistų gabenimo per Lietuvos 

Respublikos sieną teisinį reglamentavimą ir teisinės atsakomybės sąlygas už šio reglamento pažeidimus. Dokumentų 

analizės metodu analizuota teismų praktika. 

Raktažodžiai: vaistai, vaistiniai preparatai, teisinė atsakomybė, kontrabanda.  

 

ĮVADAS 

 

Vaistinių preparatų sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, kuriame 

apibrėžiama, kad vaistas (vaistinis preparatas) yra vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami 

vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų 
profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas 

atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziolagines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.1 

Prekyba vaistiniais preparatais Lietuvoje yra griežtai prižiūrima ir vykdoma farmacijos įstatymo 
pagrindu. Vaistai yra ypatingos sudėties preparatai skirti žmonių gydymui, farmakologinių funkcijų 

atstatymui, palaikymui. Jų gaminimui, laikymui ir gabenimui taikomi specialūs reikalavimai. Nepaisant 

to, pastaraisiais metais vis dažniau pastebimi pažeidimai kuomet vaistus bandoma gabenti iš kitų 
valstybių slapta, antisanitarinėmis sąlygomis, išmetant orginalias pakuotes kartu su informaciniais 

lapeliais, kurių pagalba turėtų būti užtikrinamas saugus minėtų preparatų vartojimas. Rizikuojama gabenti 

ir preparatus sudėtyje turinčius narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nors tokia veika imperatyviai 

draudžiama baudžiamuoju įstatymu ir vertinama kaip sunkus nusikaltimas už kurį gresia bausmė net iki 
dešimties metų laisvės atėmimo. 

Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus viršininkas Volungevičius komentuodamas 

Lietuvoje esančią situaciją susijusią su vaistų gabenimo per valstybės sieną pažeidimais, teigia, kad 
praėjusiais 2018 metais tokių pažeidimų nustatyta beveik triskart daugiau nei 2017 m. t. y. maždaug 152 

atvejai, kai per 2017 m. tebuvo fiksuoti 57 tokie atvejai.2 

  

 
pav. 1 vaistų gabenimo per valstybės sieną pažeidimai 2017 m. ir 2018 m. 

Pastebimai didėjant įvežamiems į Lietuvos Respubliką vaistinių preparatų kiekiams daroma 

prielaida, kad jie skirti ne tik asmeninėms reikmėms, bet ir neteisėtai prekybai.  

                                                             
1 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas X-709, 2 str., Lietuvos Respublikos seimas, 2006-06-22,  Suvestinė 

redakcija 2019-05-01-2019-10-31. 
2 Kazakevičius K. Vaistų gabentojai randa naujus kelius [interaktyvus]. Lietuvos Žinios. 2018-11-28 [žiūrėta 2019-

03-21] https://www.lzinios.lt/Lietuva/vaistu-gabentojai-randa-naujus-kelius/276886 
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, 2017-11-01 d. įsigaliojo nauja, dėl 

vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio 
asmens individualioms reikmėms tvarka, pagal kurią buvo dar labiau, nei anksčiau, apriboti įvežamų iš ne 

Europos Sąjungos šalių vaistinių preparatų kiekiai, kadangi pastebėta, kad įvežami kiekiai ženkliai viršija 

asmeninius poreikius. Sekančių metų laikotarpyje, aprašas keistas dar du kartus. Naudos siekiama 
dvejopos: mažesnių nelegalios prekybos vaistiniais preparatais mastų ir dėl to skaidresnės  šalies 

ekonomikos, taip pat rinkoje sumažėjusių sveikatai galimai pavojingų vaistų kiekių. 

Darbo tikslas: apžvelgti asmeninėms reikmėms skirtų vaistų gabenimo per valstybės sieną 

ypatumus. 
Tikslui pasiekti, keliami uždaviniai: 

1) Išsiaiškinti, asmeninėms reikmėms skirtų, vaistų gabenimo per valstybės sieną teisinį 

reglamentavimą; 
2) Atskleisti teisinės atsakomybės taikymo ypatumus. 

 

VAISTŲ GABENIMO, PER LIETUVOS RESPUBLIKOS SIENĄ, TEISINIS 

REGLAMENTAVIMAS 

 

Pagrindinis, vaistų, skirtų asmeninėms reikmėms, gabenimą per Lietuvos Respublikos sieną, 

reglamentuojantis teisės aktas yra Sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamas vaistinių preparatų 
įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms 

reikmėms tvarkos aprašas. Išleistas jis dar 2006 m. ir nuo to laiko keistas vos tris kartus. Pirmieji 

pakeitimai atlikti 2017 m. pabaigoje, kuriais buvo įvesti apribojimai nurodantys kiek pakuočių vaistų 
galima įvežti per kalendorinį mėnesį. Ribojimai įvesti, kadangi buvo pastebėta, kad įvežami vaistinių 

preparatų kiekiai ženkliai viršija asmeninius poreikius. Ankstesniu įsakymu buvo reguliuojami įvežamų 

vaistų kiekiai, bei, pagal atitinkamus kiekius, jiems reikalingų dokumentų pateikimas. Keičiant aprašą, 

esmingai buvo atsižvelgta į tai, kad piktnaudžiaujama įvežamais vaistiniais preparatais viršijant ne tik 
leistinus kiekius, tačiau gabenant juos dažniau, nei manoma, kad užtektų asmeniniams poreikiams 

patenkinti. Tokia tendencija buvo pastebima ne vienerius metus. Puikus pavyzdys užfiksuotas Lietuvos 

Aukščiausio teismo nutartyje: „<...> nubaustas už tai, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 24 d. Iki 2013 m. 
rugsėjo 24 d. 11 kartų vyko iš Rusijos Federacijos į Lietuvą per Klaipėdos teritorinės muitinės kelio postą 

ir gabeno įvairių vaistų, iš viso 478 vnt. Už 1118 Lt (323,80 Eur), t. y. tokį kiekį ir už tokią sumą, iš kurių 

akivaizdžiai matyti, kad jie nėra skirti asmeninėms kasdieninėms reikmėms tenkinti, o yra komercinio 
pobūdžio.“3 Akivaizdu, kad 11 kartų per vieną kalendorinį mėnesį gabenami vaistiniai preparatai, leidžia 

pagrįsti įtarimus dėl gabenimo komerciniams tikslams. 

Prabėgus keletui mėnesių, tvarkos aprašas keistas dar kartą, įtvirtinant, kad atitinkamas įvežamas 

kiekis galimas įvežti vieną kartą per mėnesį, įvežant vienu kartu, o tai reiškia, kad tas pats asmuo vaistus į 
Lietuvos Respubliką vieno mėnesio laikotarpyje, jei nėra kitų tvarkos apraše nurodytų sąlygų, gali įvežti 

tik vieną kartą, neviršijant leidžiamų kiekių, t. y. įvežęs vieną kartą, pusę leistino kiekio, vieno mėnesio 

laikotarpyje, antrą kartą, to pačio mėnesio laikotarpyje, likusio leistino kiekio įvežti negalės.  
Trečiasis pakeitimas atliktas dar po keleto mėnesių, siekiant užkirsti kelią verstis nelegalia 

komercine veikla vaistiniais preparatais. Šiuo pakeitimu buvo įvestas draudimas individualioms reikmėms 

vežti ir gauti paštu tuščias pakuotes, etiketes ir informacinius pakuočių lapelius, kuriuose pateikiamas 

tekstas lietuvių ar užsienio kalba atitinka ar iš dalies atitinka vaistinio preparato pakuočių ženklinimą ar 
atitinkamai vaistinio preparato pakuotės lapelio informaciją. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro įsakymo „dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. 

lapkričio 23 d. įsakymo Nr. v-975 „dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš 
jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos parašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto aiškinamajame rašte, minėti pakeitimai atlikti esmingai atsižvelgiant į tai, kad iš 

Klaipėdos teritorinės muitinės gauta informacija, jog 2018 metais ypatingai suaktyvėjo tuščių vaistinių 
preparatų pakuočių gabenimas iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Lietuvos Respubliką. Tikėtina, 

kad minėtos pakuotės gali būti panaudotos neteisėtoje vaistinių preparatų gamyboje. 

Atsižvelgiant į taisyklių keitimo dažnumą pastaraisiais metais (trys kartai vienų metų laikotarpyje – 

2017-11-01, 2018-04-04, 2018-10-19) galime teigti, kad tokia kompetentingų valstybės institucijų 
reakcija tik dar kartą patvirtinta pastebimą, analizuojamo pažeidimo progresavimą, tačiau tuo pačiu 

galime įžvelgti ir problemos visapusiško ištyrimo  trūkumą, kadangi į pažeidimą reaguojama tik atskirais 

                                                             
3 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, byla Nr. 2AT-67-699/2015. 

http://serveris/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=53266&BF=1
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momentais, ne kaip į vientisą reiškinį. Atskiriems veiksniams įvedami nauji ribojimai, tačiau visais 

atvejais minima ta pati priežastis – pastebimai didėjantis neteisėtas disponavimas (prekyba, gamyba) 
vaistais. Todėl subjektyvia darbo autorės nuomone, tikslinga būtų susidariusią situaciją spręsti ne tik 

ribojimais įvežant vaistinius preparatus, bet ir ieškant būdų kaip panaikinti nelegalaus disponavimo 

vaistais patrauklumą, pvz. dažniau tikrinant įvairias prekyvietes (tame tarpe ir internetinę erdvę), didinant 
baudas už minėtus pažeidimus, įtraukiant visuomenę paskatinimais, dalinantis informacija apie nelegalias 

vaistų prekybos vietas. Tokie autorės pasiūlymai paremti istorijoje patikrinta praktika. 

Nelegalaus disponavimo vaistais, problema buvo pastebima ir XIX a. Situacija tuomet buvo kiek 

kitokia, vaistininkams teko kovoti su legaliai įsteigtomis vaistų krautuvėmis, tačiau tuometinė tokių 
krautuvių veikla labai primena šiandieninę nelegalia prekybą vaistais. Tai galime įžvelgti Vilmos 

Gudelienės monografijoje „Socialiniai Lietuvos farmacijos bruožai XIX a. –XX a. pirmoji pusė.“  Šioje 

monografijoje rašoma: „Krautuvininkai dažniausiai buvo baudžiami už tai, kad gamino vaistus pagal 
gydytojų receptus, prekiavo stipriai veikiančiomis , nuodingomis medžiagomis, <...> taip pat žaliavomis 

ir vaistais, kuriais prekiauti buvo leidžiama tik vaistinėse. Patikrinimų metu krautuvėse buvo randama 

patentinių vaistų, neleidžiamų įvežti į Rusijos imperiją, ir netgi vaistų falsifikatų.“ 4Taigi, dar XIX a. 

pradžioje užsimenama tiek apie falsifikuotus vaistus, tiek apie vaistų gabenimo per sieną pažeidimus. Tuo 
metu, kovai su nelegalia prekyba buvo taip pat pasirinkti tam tikri ribojimai. Kaip pavyzdį galima pateikti 

tai, kad spiritinis eterio tirpalas buvo dažna sudedamoji vaistų dalis, taip pat populiari svaiginimosi 

priemonė, todėl nelegali šio preparato prekyba buvo stipriai paplitusi. Farmacijos kolegija, siekdama 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui šia priemone pasiūlė sunkiai įgyvendinamą sprendimą, riboti per dieną 

vienam asmeniui parduodamus kiekius. Tačiau kompleksiškai buvo vykdoma ir kita šio reiškinio kontrolė 

– buvo dažniau atliekami krautuvių patikrinimai, nustatomi pažeidimai, skiriamos baudos. 1923 m. 
minėtiems krautuvininkams iškelta 90 bylų, konfiskuota vaistų už 25 000 litų ir skirta keli tūkstančiai litų 

baudų. Ilgainiui, dėl griežtesnių ribojimų prekybai vaistais, vaistininkų skundų dėl krautuvininkų veiklos, 

bei sulaukiamo didesnio kontrolierių dėmesio, šia veikla užsiimančių prekeivių skaičius mažėjo ir pamažu 

prekyba vaistais koncentravosi vaistinėse. 

 

TEISINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS UŽ ASMENINĖMS REIKMĖMS, SKIRTŲ VAISTŲ 

GABENAMO PER VALSTYBĖS SIENĄ PAŽEIDIMUS 

 

Atsakomybė bendriausia prasme suprantama kaip tam tikrų pareigų vykdymas su kuriuo 
susiduriame kasdieninėje rutinoje net nesusimąstydami, kad tai yra atsakomybė. Tiesiog pareiga, kuri 

leidžia išvengti gyvenime neigiamų padarinių. Atsakomybė atsiranda tuomet kai turime tam tikras teises, 

kurios mums suteikia galimybę pasirinkti atitinkamą elgesio modelį. S. Šedbaras pabrėžia, kad apie 

žmogaus atsakomybę galima kalbėti tik jeigu jis veikia laisvai, tai yra, pats pasirenka konkretų savo 
elgesio variantą, būdą ir supranta savo veikimo (neveikimo) prasmę ir padarinius.5 Autoriai L. Baublys ir 

kt. atsakomybę įvardina kaip pareigą veikti pagal pageidautino visuomenėje elgesio modelį ir pareigą 

atsakyti už savo veiksmų padarinius.6 Pareiga atsakyti už savo veiksmus nurodo, kad atsakyti turime 
kažkam, o tai atsakomybę įvardina kaip socialinį santykį atsirandantį kartu su visuomene ir veikiantį toje 

visuomenėje, kadangi bendras žmonių gyvenimas paremtas vienų pareigų pagrindu kitiems.  

Visuomenėje egzistuoja ne viena socialinės atsakomybės rūšis. Moralinė atsakomybė atsiskleidžia 
kasdieniniame žmonių gyvenime elgiantis pagal visuomenėje nusistovėjusias elgesio normas, vengiant 

būti pasmerktam ir taip patirti neigiamas savo elgesio pasekmes. Politinė atsakomybė atsiskleidžia 

valdančiųjų pareigą, nereglamentuotomis, tačiau pripažintomis politinio elgesio normomis pagrįsti jiems 

išreikštą pasitikėjimą. Teisinė atsakomybė iš socialinių atsakomybės rūšių išsiskiria įtvirtintomis 
įvairiuose teisės aktuose pareigomis ir atsakomybe už tų pareigų nevykdymą. Kilus teisinei atsakomybei 

asmens poelgiai yra vertinami visuotinai. Asmuo ne tik pasmerkiamas visuotinai, bet ir gali būti taikomos 

valstybės prievarta garantuojamos poveikio priemonės: bauda, areštas, laisvės apribojimas ir kitos 
sankcijos.  

                                                             
4 Guelienė, V., Socialiniai Lietuvos farmacijos bruožai XIX a.- XX a. pirmoji pusė. Kaunas: LSMU Leidybos namai, 

2017, p. 63 
5 Šedbaras, S. Administracinė atsakomybė. Vilnius: Justitia, 2005, p.64 
6 Baublys, L., Beinoravičius, D., Kaluina, A. ir kt. Teisės teorijos įvadas. Antrasis leidimas. Vilnius: MES, 2012, p. 

468 
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Pagal teisės pažeidimo rūšį teisinė atsakomybė skirstoma į baudžiamąją, administracinę, 

drausminę, materialiąją, civilinę, tarptautinę teisinę atsakomybę ir konstitucinę atsakomybę. 
Už vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ar siuntimo paštu 

fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašo pažeidimus yra numatyta administracinė 

atsakomybė, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimų kodekso 64 str. Šis 
straipsnis suskirstytas, diferencijuojant nusižengimą pagal gabenamų vaistų kiekį, išreikštą baziniu 

bausmių ir nuobaudų dydžiu (toliau BBND). Tai – rodiklis, taikomas nusikalstamoms veikoms ir 

administraciniams nusižengimams kvalifikuoti bei bausmių ir nuobaudų dydžiams apibrėžti ir 

apskaičiuoti.7 Taip pat tai ryškus administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo kriterijus. 
Baudžiamoji atsakomybė už vaistų gabenimo per valstybės sieną pažeidimus yra numatyta 

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, kontrabandos nusikaltimo sudėtyje. Vaistai čia tiesiogiai 

nėra įvardijami, tačiau kontrabandos dalyku tampa, jei atitinka nors vieną iš požymių: 
1) Gabenamų vaistų vertė viršija 150 MGL (1 MGL= 1 BBND); 

2) Gabenamų vaistų sudėtyje yra tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų 

medžiagų; 

3) Gabenamų vaistų sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų. 
Pirmasis ir trečiasis požymis atskirų klausimų nekelia. Minėti kriterijai aiškiai atskiria kylančios 

teisinės atsakomybės rūšis. Už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis yra galima tik 

baudžiamoji atsakomybė. Taip pat nekyla klausimų dėl baudžiamosios ir administracinės atsakomybės 
taikymo, kai veikos pavojingumas išreiškiamas tiksliai įvardinta pinigine išraiška. Tačiau kai vertinamas 

tam tikrų dopingo medžiagų siuntimas paštu, klausimas dėl atsakomybės taikymo kyla, kadangi vaistų 

gabenimą reguliuojančiame tvarkos apraše įtvirtinta: „Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra dopingo 
medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo 

medžiagų sąrašą, galima gauti paštu ne didesnį kiekį nei nurodyta gydytojo pažymoje.“8 Galima daryti 

išvadą, kad didesnis kiekis gali būti vertinamas kaip vaistų gabenimo tvarkos aprašo pažeidimas, o 

asmuo, padaręs tokį teisės pažeidimą, baudžiamas administracine tvarka, paskiriant baudą atitinkamai 
pagal viršijamą tokių vaistų kiekį įvertintą BBND. 

Baudžiamajame kontekste gabenimas yra suprantamas ir kaip daiktų siuntimas paštu. Tokį 

aiškinimą pateikia R. Aliukonienė, komentuodama BK 199 straipsnį: „Gabenimas per Lietuvos 
Respublikos sieną, kontrabandos nusikaltimuose suprantamas kaip bet koks daiktų pernešimas pėsčiomis, 

pervežimas bet kokiomis transporto priemonėmis, transportavimas panaudojant vamzdynus, elektros 

laidus, vandens ir oro sroves, siuntimas paštu ir kitoks sienos kirtimas per muitinės postus ar juos 
apeinant.“9 

BK nėra jokio tam tikrų dopingo medžiagų susiejimo su pinigine išraiška, kuri galėtų būti 

skiriamuoju rodikliu sprendžiant klausimus, kokia atsakomybė turėtų būti taikoma konkrečiu atveju. 

Todėl, galima daryti išvadą, kad tokiu atveju, turėtų būti atsižvelgta į ANK 5 str. 2d., kurioje įtvirtinta: 
„Asmuo už padarytą teisės pažeidimą, atitinkantį šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo 

požymius, atsako administracine tvarka pagal šį kodeksą, jeigu šis padarytas teisės pažeidimas 

neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.“10 Šiuo klausimu yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiais teismas 
kasacine nutartimi, kurioje teigiama, kad: „Ši nuostata reiškia, kad tokiais atvejais, kai už analogišką 

veiką numatyta ir baudžiamoji, ir administracinė atsakomybė, sprendžiant teisinės atsakomybės rūšies 

nustatymo klausimus, pirmiausia svarstomi nusikaltimo sudėties ir baudžiamosios atsakomybės klausimai 

ir tik po to, padarius išvadą, kad veikos pavojingumas nesiekia tokio laipsnio, kuris daro veiką 
nusikaltimu, svarstomi administracinės atsakomybės klausimai.“11 

Todėl tiriant nusikalstamas veikas susijusias su tam tikrų dopingo medžiagų siuntimu paštu per 

Lietuvos Respublikos sieną, būtina teisingai įvertinti visus objektyviuosius, veikos pavojingumą 
lemiančius požymius ir tik tada svarstyti teisinės atsakomybės klausimą. 

                                                             
7 Lietuvos Respublikos Socialinės paramos išmokų ataskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio 

nustatymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 2017 gruodžio 5 d., Nr. XIII-820, TAR, 2017-12-13, Nr. 20046. 
8 Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens 

individualioms reikmėms tvarkos aprašas, 7 p. (suvestinė redakcija nuo 2018-04-04). 
9 Abramavičius, A. ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras. Specialioji dalis (99-212 

straipsniai). Vilnius: Registrų centras, 2009, p. 443. 
10 Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas, 5 str. 2d. (suvestinė redakcija 2018-05-20 – 2018-

05-31) 
11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis, byla Nr. 2K–531/2001. 
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Kita, teisinės atsakomybės taikymo problema įžvelgiama, kai nedideliais kiekiais, asmeniniam 

vartojimui gabenami narkotinių ar psichotropinių medžiagų, sudėtyje turintys vaistai. Kaip jau yra minėta, 
už šių preparatų gabenimą, galima tik baudžiamoji atsakomybė – griežčiausia iš visų teisinės 

atsakomybės rūšių, įgyvendinama ultima ratio principu. Anot, O. Fedosiuk, šio principo esmę geriausiai 

apibūdina štai toks teiginys: baudžiamųjų įstatymų draudimų ir sankcijų turi būti imamasi tik tada, kai tai 
neišvengiama, t. y. neįmanoma kitomis teisinėmis ir socialinėmis priemonėmis apginti pažeidžiamų 

teisinių gėrių.12 Jam pritaria ir išsamiai ultima ratio principą analizavusi Dambrauskaitė: „Paskutinės 

priemonės (ultima ratio) principas reiškia, kad baudžiamoji atsakomybė, labiausiai suvaržanti asmens 

teises ir laisves priemonė, tiek kuriant baudžiamąjį įstatymą, tiek jį taikant, turi būti pasitelkiama tik 
išimtiniu atveju, kai kitos tiek teisinio, tiek neteisinio pobūdžio priemonės yra nepakankamos, siekiant 

nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos tikslo.“13 Darytina išvada, kad kriminalizuojant narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų disponavimą, net ir nedideliais kiekiais buvo įžvelgtas visuotinas pavojingumas, 
kurio kitomis teisinėmis priemonėmis apginti neįmanoma. Tačiau išanalizavus keletą teismų praktikoje 

susiklosčiusių pavyzdžių, dėl tokios įstatymų leidėjo sąmonės kyla abejonių ar tikrai tokių vaistų 

gabenimas kelia visuotinį pavojingumą, kurio negalima reguliuoti kitomis teisinio poveikio priemonėmis?  

Štai Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu D. P. T dėl 11 tablečių su psichotropine medžiaga 
siuntimo iš Nyderlandų karalystės, pagal   BK 199 str. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl 

mažareikšmiškumo atleistas, pagal BK 259 str. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas pagal laidavimą. 

Nors psichotropinės medžiagos siuntimas buvo įrodytas, tačiau teismas įvertino tai, kad kaltinamojo 
padaryta veika, pagal objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių turinį, jų pasireiškimą nėra pasiekusi tokio 

pavojingumo laipsnio, kad, vertinant jas pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų 

teisės principų nuostatas, būtų pagrįstas baudžiamosios teisės priemonių taikymas.14 Kitoje byloje, 
kaltinamoji siuntusi dukrai psichotropinius vaistus, taip pat buvo išteisinta. Teismas įvertinęs visas 

aplinkybes, pažymėjo: „baudžiamoji teisė nėra formali teisės šaka, todėl kaltininkės E. B laikinai 

disponuojami kitam šeimos nariui priklausantys receptiniai vaistai, turintys savo sudėtyje psichotropinės 

medžiagos, kurių (vaistų) kiekis yra santykinai nedidelis (skirtas naudoti vieną mėnesį), įvertinus visas 
aukščiau minėtas aplinkybes, patys savaime nėra tokie pavojingi, kad būtų laikomi nusikaltimais BK 

prasme.“15 

Apibendrinant, galime teigti, kad teismas, kaip vienintelė ir nepriklausoma institucija, 
įgyvendinanti teisingumą Lietuvoje, taip pat ne visuomet sutinka su įstatymo leidėjo griežtumu, 

reguliuojant narkotinių ar psichotropinių medžiagų gabenimą per valstybės sieną, nedideliais kiekiais, kai 

nėra tikslo jų platinti. Todėl darytina išvada, kad baudžiamieji įstatymai, numatantys atsakomybę už 
minėtų medžiagų gabenimą per valstybės sieną, yra diskutuotini, ir tai sudaro prielaidas apsvarstyti 

galimybę apie jų pakeitimus. 

 

IŠVADOS 

 

1) Asmeninėms reikmėms skirtų vaistų gabenimo per valstybės sieną taisykles, įsakymu tvirtina 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Pastarųjų metų laikotarpyje šios taisyklės 

griežtintos tris kartus, dėl ko tikimasi tiek rinkoje sumažėjusių pavojingų vaistų kiekių, tiek 

skaidresnės šalies ekonomikos. Tačiau, dėl tokio dažno kompetentingų valstybės institucijų 
reagavimo, kyla abejonių ar situacija yra pakankamai ištirta, kad būtų efektyviai stabdomas 

tolimesnis pažeidimo progresas. 

2) Už vaistų gabenimo per valstybės sieną pažeidimus galima administracinė ir baudžiamoji 
atsakomybės, tačiau net kai asmeninėms reikmėms gabenami narkotiniai ar psichotropiniai vaistai, 

galima tik baudžiamoji atsakomybė. Tokia įstatymo leidėjo sąmonė, kelia abejones, nes net teismas, 

kaip vienintelė teisingumą vykdanti institucija yra ne kartą tokio pobūdžio veikas eliminavusi iš 

baudžiamosios atsakomybės pagrindų. 
 

                                                             
12 Fedosiuk, O. Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė [interaktyvus]. 

Vilnius: Jurisprudencija, 2012, 19(2), p. 715-738 [žiūrėta 2019-04-26]. Prieiga per internetą: 

https://www.mruni.eu/upload/iblock/e58/017_fedosiuk.pdf 
13 Dambrauskienė, A. Ultima ratio principo samprata [interaktyvus]. Vilnius: Teisė, 2015, ISSN 1392-1274, p. 129 

[žiūrėta 2019-04-29]. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/9828/7817 
14 Baudžiamoji byla 1-65-654/2019 
15 Baudžiamoji byla 1-95-327/2017 

https://www.mruni.eu/upload/iblock/e58/017_fedosiuk.pdf
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/9828/7817
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ŠIUOLAIKINĖS MOTERS POŽIŪRIS Į  

SVEIKĄ GYVENSENĄ, GROŽĮ IR ĮVAIZDĮ 
 

Agnė Dvareckaitė 

Lektorė Odeta Gluoksnytė 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija. Sveikos gyvensenos ir grožio samprata šiuolaikinėje visuomenėje yra iškreipta. Perdėti 

reikalavimai moters grožiui ir įvaizdžiui kartais turi neigiamų pasekmių sveikatai. 

Problematika. Nors puikiai žinoma, kad netinkamas gyvenimo būdas gali sukelti įvairius sveikatos 

sutrikimus ar ligas - vienas svarbiausių visuomenės požiūrį į moterį lemiančių veiksnių yra įvaizdis. Moters įvaizdis 

formuojamas remiantis stereotipais ir taip primetamas sprendimas apie moters vertę.   

Objektas. Šių laikų moters požiūris, vertinimas ir nuomonė apie sveiką gyvenseną, grožį ir įvaizdį. 

Darbo tikslas. Ištirti, analizuoti šiuolaikinės moters požiūrį į sveiką gyvenseną,  grožį ir įvaizdį. 

Darbo uždaviniai: 

• Išanalizuoti literatūros informacijos šaltinius apie sveikos gyvensenos, grožio bei įvaizdžio 
sampratas ir ypatumus; 

• Atlikti tyrimą, atskleidžiantį moterų požiūrį, nuomonę apie sveiką gyvenseną,  grožį bei įvaizdį; 

 

Rezultatai ir pagrindinės išvados:  

• Grožio ir sveikos gyvensenos temomis jaunos moterys domisi labiau nei vyresnio amžiaus damos.  

• Moterų išsilavinimas, veikla, gyvenamoji vietovė bei gaunamos pajamos per mėnesį jų 

domėjimuisi grožio ir sveikos gyvensenos temomis neturi reikšmės.  

• Dauguma moterų sveiką gyvenseną suvokia kaip harmoningą gyvenimą, kurį sudaro kūno, proto ir 

sielos švara.  

• Dauguma moterų laikosi arba stengiasi laikytis sveiko gyvenimo būdo.  
Raktiniai žodžiai. gyvensena, sveika gyvensena, grožis, įvaizdis 

 

ĮVADAS 

 
Grožio idealą mums perša mados industrija – pati pelningiausia sritis, lyginant su narkotikų ir 

ginklų prekyba. Ambarcumian L. (2007). Drabužiai, avalynė, kremai, balzamai, perukai, plaukų dažai, 

silikonas - botoksas, aksesuarai, plastinė chirurgija, - visas šis verslas sukasi aplink moters nepasitikėjimo 
savimi ašį. Kuo daugiau moteris nepasitiki savimi, tuo daugiau jai reikia įvairių grožio procedūrų. Taip 

siekiama sulaukti kuo daugiau dėmesio ir atitikti patrauklios, vertingos moters kriterijus. Kadangi 

šiandienos moterų gyvenimas pilnas streso, įtampos, nuolatinio skubėjimo, noro išsiskirti ir būti 
pastebėtoms, - moterys dažnai nepaiso sveikos gyvensenos principų ir drastiškai laikosi įvairiausių dietų, 

tobulina savo kūną įvairiomis intervencijomis. Nors puikiai žinoma, kad netinkamas gyvenimo būdas gali 

sukelti įvairius sveikatos sutrikimus ar ligas - vienas svarbiausių visuomenės požiūrį į moterį lemiančių 

veiksnių yra įvaizdis. Moters įvaizdis formuojamas remiantis stereotipais ir taip primetamas sprendimas 
apie moters vertę.  

1. Sveika gyvensena apima kiekvieno žmogaus įvairiapusę fizinę, dvasinę ir socialinė gerovę. 

Kiekvienas asmuo pasižymi individualia, jam būdinga sveikatos elgsena bei sveikatą sudaro to asmens 
gyvensenos elementai (sveika mityba, žalingų įpročių atsisakymas ir t.t.). 

2. Gyvensena ir Sveika gyvensena tarpusavyje yra glaudžiai susiję. Visuomenės vertybių sistemoje 

svarbu tinkamai sudėlioti prioritetus ir suvokti sveikatos svarbą. Tam reikia šeimos, visuomenės, medikų, 

pedagogų, ir peties individo bendradarbiavimo ir susikalbėjimo. 
3. Grožis tai savybė, sukelianti tam tikrus subjektyvius jausmus. O įvaizdis – visuomenės 

požiūris. Šiuolaikinėje visuomenėje kartais moterys pirmenybę teikia grožio ir įvaizdžio kūrimui, o ne 

sveikatos, intelekto bei dvasiniam tobulinimui. 
 

TYRIMAS 

 
Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti šiuolaikinių moterų požiūrį į sveiką gyvenseną, įvaizdį ir grožį.  

Tyrimo uždaviniai: 

• išsiaiškinti koks yra šiuolaikinės moters požiūris į grožį; 

• išsiaiškinti koks yra šiuolaikinės moters požiūris į įvaizdį; 
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• išsiaiškinti koks yra šiuolaikinės moters požiūris į sveiką gyvenseną. 

Apie tyrimą. Tyrimo tipas – kiekybinis, aprašomasis. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. 

Respondentai pasirinkti atsitiktine tvarka. Neteikiant reikšmės jų amžiui, socialiniam statusui, gyvenamai 
vietovei ir t.t., tačiau tyrimas orientuotas į moteriškos lyties respondentus. Anketa atlikta anonomiškai, 

išlaikytas konfidencialumo principas ir etikos normos. Anketą sudaro 20 uždarų klausimų ir 1 atviras 

klausimas ( žiūrėti priede Nr.1). Dalyvavo 101 respondentas. Duomenys buvo renkami naudojant 
internetinę apklausų svetainę apklausa.lt.  

 

IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

 
1. Kadangi į kvietimą dalyvauti tyrime daugiausiai atsiliepė 18-25 metų amžiaus merginos (53,5 

proc. lyginant su kitais amžiaus tarpsniais), galima teigti, kad grožio ir sveikos gyvensenos 

temomis jaunos moterys domisi labiau nei vyresnio amžiaus.  
2. Moterų išsilavinimas, veikla (dirba grožio industrijoje ar ne), gyvenamoji vietovė (miestas, 

miestelis, kaimas) bei gaunamos pajamos per mėnesį jų domėjimuisi grožio ir sveikos 

gyvensenos temomis neturi reikšmės.  

3. Dauguma moterų sveiką gyvenseną suvokia kaip harmoningą gyvenimą, kurį sudaro kūno, proto 

ir sielos švara. 
4. Tik 11 proc. apklaustų moterų nesilaiko sveiko gyvenimo būdo. Likusios arba laikosi, arba 

stengiasi laikytis. Tačiau dauguma moterų sveiko gyvenimo būdo laikytis pradėjo neseniai. Todėl 

galima daryti prielaidą, kad sveiko gyvenimo būdo laikymasis yra epizodinis (pav. moterys 
pradeda stengtis artėjant pavasariui ar laikantis vis pritrūksta ryžto). 

5. Dauguma moterų sveiko gyvenimo būdo laikosi dėl sveikatos ir laiko ją (sveiką gyvenseną) 

sėkmingo gyvenimo garantu.  
6. Dauguma moterų teigiamai vertina norą grožį palaikyti naudojantis technologijomis ir mano, kad 

gražūs žmonės yra laimingesni. Ir kad išvaizda suteikia pasitikėjimo savimi. 

7. Pusė apklaustų moterų sulaukia komplimentų dėl savo įvaizdžio, pusė - kompleksuoja dėl savo 
išvaizdos. 

8. Galima teigti, kad dauguma moterų savo grožiu ir įvaizdžiu, siekiant savo asmeninių tikslų, 

nesinaudoja arba naudojasi retai. 

9. Siūlymai. Valstybės lygmeniu: atsakingesnis požiūris į žiniasklaidoje (televizijoje ir spaudoje) 
skleidžiamus grožio ir įvaizdžio standartus. Asmeniniu lygmeniu: ugdyti sveikos gyvensenos  

nuostatas bei kritiškai vertinti rekomendacijas, išgirstą informaciją apie grožį, įvaizdį.  
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Anotacija 

Tyrimo aktualumas ir problematika: Gyvename dvidešimt pirmame amžiuje, kuriame visuomenė yra daug 

pasiekusi. Žmogaus darbą keičia mašinų ir kitų technologijų darbai, tad žmogus tampa tingus, o tai reiškia, jog 

didėja nutukimas. Augančio nutukimo prevencija yra sportas, rekomenduojama laisvalaikį leisti aktyviai ir per dieną 

skirti bent vieną valandą judėjimui. Atlikti mokslininkų tyrimai rodo, jog sportuojant pagerėja širdies veikla, vidaus 

organų darbas, atsiranda daugiau jėgų, žmogus atrodo jaunesnis, bei puikios nuotaikos. Sportas yra naudingas 
visoms amžiaus grupės, tiek mažiems vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tad galiu teigti, jog sportas teikia 

daugiau naudos nei žalos, Savo kursiniame darbe noriu išsiaiškinti įvairaus amžiaus bei lyties žmonių nuomonę apie 

sporto naudą ir ką jie apie tai mano. 

Tyrimo tikslas : Ištirti sporto naudą žmogaus gyvenime. 

Tyrimo objektas : Sporto nauda žmogaus gyvenime. 

Tyrimo uždaviniai : 

• Išsiaiškinti kaip suprantama sąvoka „sportas“; 

• Sužinoti dėl kokių priežasčių sportuojama; 

• Išsiaiškinti kokia  yra sporto nauda  žmogaus gyvenime. 

Tyrimo metodas : – anketavimas. Taikant anketavimą, respondentai patys atsako į tyrėjo pateiktus anketos 

klausimus. Šis metodas užtikrina pakankamą atrankos dydį, anketų grįžtamumą, spręsti apie problemos 
reikšmingumą, anketos klausimų sudarymo ir išdėstymo techniką, taip pat jis trunka trumpiau ir yra pigesnis nei kiti 

tyrimo metodai.  

Tyrimo rezultatai : Atlikus tyrimą išsiaiškinome, kad dauguma sportuoja dėl malonumo, kiti nori turėti sportišką 

figūrą arba nori numesti svorio ir būti sveiku, likusiai daliai tai yra jų darbas ir kitos priežastys. 

Raktiniai žodžiai : sportas, sporto nauda. 

 

ĮVADAS 

Viena iš pagrindinių priemonių, padedanti žmogui ne tik nesuglebti, bet ir išlaikyti aukštą mąstymo 
lygį, yra sportas. Beveik prieš du su puse tūkstančio metų gyvenęs graikų mokslininkas Aristotelis sakė: 

„Gyvybė reikalauja judėjimo“.  Sporto šakų dabar yra daug ir įvairių, tačiau Lietuvoje pati populiariausia 

sporto šaka yra krepšinis, dar neretai visų vadinama kaip „antroji Lietuvos religija“. Krepšinis Lietuvoje 

pradėtas žaisti nuo 1920 metų, tad jis turi daug įvairiausių laimėjimų savo istorijoje.  Sportas yra tik viena 
iš daugelio veiklų, kurias renkasi šių dienų žmogus. Sportas man  yra kaip vienas iš aktyvaus laisvalaikio 

praleidimo būdų. Sporto reikšmė kiekvieno žmogaus gyvenime yra skirtinga vieni be jo negali gyventi, o 

kiti negali jo tiesiog pakęsti. Sporto nauda priklauso nuo mūsų kiekvieno pasirinkimo ir įdedamų 
pastangų tam gauti.   

Atliekant tyrimą siekta išsiaiškinti kaip žmonės suprantą sąvoką sportas, tad į anketos  klausimą  

kas yra sportas respondentai atsakė gan įvairiai vieniems tai  fizinė veikla kitiems gyvenimo būdas ar 

laisvalaikis. Dauguma atsakymų buvo panašūs ir pasikartojantys. 

Kitu anketos klausimu norėta išsiaiškinti ką tiriamiesiems reiškia sportas net 61,7% teigė, kad 

jiems tai laisvalaikio praleidimo būdas, 30%  respondentams tai gyvenimo būdas, o 8,3% sportas 

nereiškia nieko. 
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1 pav. Sporto reikšmė tiriamiesiems 

Išanalizavus respondentų atsakymus,  nustatyta, kad didelė dalis apklaustųjų aktyviai sportuoja tai 

sudaro 78,3% ir tik 21,7% nesportuoja. 

 

 

2 pav. Tiriamųjų pasirinkimas sportuoti 

 

Atlikus šį tyrimą išsiaiškinta dėl kokių priežasčių žmonės renkasi sportuoti tai 30% apklaustųjų 

sportuoja dėl malonumo, 26,7% nori turėti sportišką figūrą, 20% neatsakė į klausimą, kadangi 

nesportuoja, po 10% respondentų rinkosi, jog nori numesti svorio ir būti sveiku, 1,7% atsakė, jog tai yra 
jų darbas ir kitos priežastys. 

 

3 pav. Priežastys, dėl kurių tiriamieji sportuoja 
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Atliekant tyrimą norėta sužinoti kur respondentai  sportuoja 36,7% atsakė, jog sportuoja sporto 

klube, 31,7% namuose, 20% neatsakė į klausimą, o 11,7% pasirinko kita ir įrašė savo variantus, kuriuose 
nurodė, kad sportuoja: šokių treniruotėse, lauke, stadione, šokių salėje, privačiame klube. 

 

Pav. 4. Tiriamųjų sportavimo vietos pasirinkimas 

 

Kitu anketos klausimu norėta išsiaiškinti  kiek kartų per savaitę sportuoja, tad 45% respondentų 

nurodė, kad sportuoja 2-3 kartus per savaitę, 21,7% sportuoja 4-5 kartus, 20%  apklaustųjų neatsakė į 

klausimą, 8,3% tiriamųjų  sportuoja kiekvieną dieną, 5% rinkosi kita variantą, kuriame nurodė kiek kartų 
sportuoja : iki 6 kartų sporto salėje ir 2 kartai kardio (8km. bėgimas), 6 kartus. 

 

5 pav. Sportavimo dažnumas 

 

Išanalizavus tiriamųjų atsakymus kiek trunka treniruotė galima pastebėti, kad respondentai 

ganėtinai daug laiko skiria sportui. 1val. ir daugiau sportuoja 43,3% respondentų, 30-40min atsakymą 

rinkosi 23,3%, 10-20min sportui skiria 13,3% žmonių. 20% neatsakė į šį klausimą. 

 

6 pav. Treniruotės trukmė 
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Kitu anketos klausimu siekta išsiaiškinti kokia yra sporto nauda žmogaus gyvenime. Matyti, kad 

21,4% respondentų rinkosi atsakymą gera kūno forma, 21% teigė, kad sportuojant  gerėja nuotaika, 
19,8% apklaustųjų pasirinko, jog gerėja kraujotaka, 14,8% tiriamųjų nurodė, kad sportas naudingas 

širdies ligų profilaktikai, 9,5% nurodė, kad vidinių organų darbas pradeda gerėti, 9,1% teigė, jog stiprėja 

kaulai, kita variantą pasirinko 2,1% respondentų ir pateikė savo variantus : stiprėja raumenys; mažėja 
psichinė įtampa, energijos daugiau, streso mažiau, atitraukia mintis, suteikia galimybę atitrūkti nuo 

kasdienybės ir rūpesčių. 

 

 

7 pav. Sporto nauda žmogaus gyvenime 

Išanalizavus respondentų atsakymus į klausimą kokia į sporto reikšmė matyti, kad atsakymai 

pasiskirstė įvairiai. 23,3% tiriamųjų rinkosi variantą gera nuotaika, 22,8% pagerėja miegas, 21% 

suteikiama energijos siekti tikslams, 12,8% sumažėja sergamumas, 11% gyvensite ilgiau, 7,3% užkerta 
kelią skausmams. 

 
8 pav. Sporto reikšmė žmogaus gyvenime 

 

Paskutiniajame anketos klausime prašėme respondentų išsakyti savo nuomonę kaip mano ar sportas 
žmogui yra naudingas. Visi tiriamieji teigė, kad sportas tikrai yra naudingas. 

 

Išvados 

 Išanalizavus tyrimo duomenis galima daryti išvadą, kad nemaža dalis respondentų sportuoja. 

Sąvoka sportas jie supranta kaip fizinę veiklą, gyvenimo būdą. Tiriamieji sportą renkasi kaip laisvalaikio 

praleidimo būdą ir sportuoja vien tik dėl malonumo. Susisteminus respondentų atsakymus, galime teigti, 
kad sportas daro įtaką gerai kūno formai, gerėja nuotaika, pagerėja kraujotaka ir miegas, pailgėja 

gyvenimo trukmė. 

Literatūra 

E. Kėvelaitis, M.Illert, H.Hultborn (2012)  „Žmogaus fiziologija“, Kaunas 

Regina Tamulaitienė (1996) „Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorijos“ , Vilnius 
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TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMO BŪDAI, 

SIEKIANT UŽTIKRINTI SĖKMINGĄ VAIKO SOCIALINĘ GLOBĄ 

BENDRUOMENINIUOSE NAMUOSE  

Laura Garbenčienė, 

 Lektorė Kristina Dulinskienė 
Marijampolės kolegija 

Anotacija 

Teoriniu aspektu straipsnyje aptariami ir pristatomi tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdai 

siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko socialinę globą bendruomeniniuose namuose. Bendruomeniniai vaikų globos 

namai - tai tarsi mažas šeimos modelis. Siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko socialinę globą gyvenantiems 

bendruomeniniuose namuose yra kuriamos tarpinstitucinės komandos. Straipsnyje pristatoma, jog  

bendradarbiaudami komandos nariai papildantys vienas kitą savo žiniomis ir įgūdžiais gali pasiekti užsibrėžtų tikslų, 

suteikti socialiai globojamam vaikui kokybiškas ir efektyvias paslaugas Norint sėkmingai vystyti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą tarp bendruomeninių namų ir vaiko gerovės siekiančių įstaigų rekomenduotina vadovautis šiais 

bendradarbiavimo būdais: planavimo, koordinavimo, bendravimo, funkcijų pasidalinimo, sisteminimo, abipusės 

paramos, abipusių pastangų, abipusio pasitikėjimo, dalijimosi informacija.  

 Raktažodžiai: socialinė globa, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, bendruomeniniai vaikų socialinės globos 

namai. 

Įvadas  

Viena didžiausių socialinių problemų su kuriomis susiduriama XXI amžiuje yra nepakankamai 
sėkminga vaiko socialinė globa socialinės globos įstaigose. Socialinės globos įstaigose vaikai negauna 

reikalingo dėmesio ir meilės tiek kiek dažniausiai gauna gyvendami savo šeimoje. Vaiko globos sistemos 

reforma Lietuvoje vykdoma jau nuo 2007 m., tačiau vaikui netekus šeimos, kol kas nepakankamai 
užtikrinamos alternatyvios globos formos, o apgyvendinimas globos  įstaigose realybėje taikomas kaip 

pagrindinė, o ne kraštutinė priemonė (Šakalienė, Guzevičiūtė, Bitiukova, Adutavičiūtė, Liutkevičius, 

2015). 

Vaiko socialinės globos  tikslas yra užtikrinti tinkamą vaiko auklėjimą bei priežiūrą aplinkoje, 
kurioje jis auga, vystosi ir tobulėja. Nagrinėjant vaiko socialinės globos ypatumus bendruomeniniuose 

namuose, svarbu aptarti vaiko socialinės globos sistemą Lietuvoje. 

Visi kūdikių namai Lietuvoje vadinami „sutrikusio vystymosi kūdikių namais“, nors į kūdikių 
namus siunčiami ne tik specialių poreikių ar sunkią negalią turintys kūdikiai, bet ir sveiki vaikai. 

Sveikiems kūdikiams ir mažiems vaikams užtenka 3-6 mėnesių įstaigoje, kad sutriktų jų raida (Šakalienė, 

Guzevičiūtė, Bitiukova, Adutavičiūtė, Liutkevičius, 2015). 
Prasidėjus vaikų socialinės globos sistemos pertvarkai daugiausiai dėmesio skirta globos įstaigų 

infrastruktūros plėtrai. Sprendžiant įvairias tėvų globos netekusių vaikų socialines problemas, Lietuvoje 

vykdoma institucinės globos pertvarka, kurios pagrindinis tikslas – iki 2020 metų panaikinti institucinius 

vaikų globos namus ir įkurdinti bendruomeninius vaikų globos namus, kad vaikai gyvendami juose 
jaustųsi kaip savo namuose. Bendruomeniniai vaikų globos namai tai tarsi mažas šeimos modelis. 

Kadangi nėra tiek globėjų, kiek šiuo metu yra be tėvų globos likusių vaikų, Lietuvos savivaldybės tėvų 

globos netekusius vaikus siekia apgyvendinti bendruomeniniuose namuose, kuriuose jie jaustųsi kaip 
namuose. 

Tam, kad užtikrinti sėkmingą vaiko socialinę globą gyvenantiems bendruomeniniuose namuose 

yra kuriamos tarpinstitucinės komandos. Bendruomeninių namų tarpinstitucinę komandą  sudaro įvairūs 
specialistai: seniūnijos socialinis darbuotojas, VTAT atstovas, nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas, 

NVO atstovas, psichikos sveikatos centro atstovas, pedagoginės psichologinės tarnybos atstovas. Šie 

specialistai bendradarbiaujant siekia bendro tikslo – užtikrinti sėkmingą vaiko socialinę globą. Tačiau vis 

dažniau pastebima, kad XX amžiaus viešojo valdymo modeliai tampa neefektyvūs XXI –ame amžiuje. 
Todėl svarbu analizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdus, siekiant užtikrinti sėkmingą 

vaiko socialinę globą bendruomeniniuose namuose. Tarpusavio bendradarbiavimas yra pagrindas 

dalyvaujant skirtingų institucijų atstovams tiek bendruomenės, tiek regioniniame, tiek globaliame 
lygmenyje. Šios institucijos turėtų užtikrinti efektyvią bei sėkmingą vaiko socialinę globą. 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas laikomas vienu iš svarbiausių prioritetų, nes geri rezultatai gaunami 
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tada, kai institucijos dirba kartu, siekdamos bendro tikslo. Tačiau nėra pakankamai ištyrinėtas 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp bendruomeninių namų ir kitų įstaigų.  
Atsižvelgiant į tai, jog bendruomeninių globos namų įkuriama vis daugiau, pasirinkta darbo tema 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdai, siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko socialinę globą 

bendruomeniniuose namuose“ padės išsamiau įvertinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo naudą ir 
galimybes socialiai globojamiems vaikams 

Darbo objektas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdai, siekiant užtikrinti 

sėkmingą vaiko socialinę globą bendruomeniniuose namuose. 

Darbo tikslas – atskleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdus, siekiant užtikrinti 
sėkmingą vaiko socialinę globą bendruomeniniuose namuose. 

Darbo uždaviniai: 

1. Atskleisti vaiko socialinės globos ypatumus bendruomeniniuose namuose. 
2. Išnagrinėti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sampratą bei valdymo charakteristikas 

vaiko socialinės gerovės kontekste.  

3. Išanalizuoti vaikų bendruomeninių namų tarpinstitucinį bendradarbiavimą stiprinančius 

būdus. 
Darbo metodai: mokslinės literatūros šaltinių, teisės aktų, dokumentų bei internetinių mokslinių 

straipsnių analizė.  

 
Vaiko socialinės globos sistema Lietuvoje 

 

Svarbu akcentuoti, kad globojamas vaikas – tai vaikas, kuriam pagal egzistuojančius įstatymus 
nustatyta globa (rūpinimasis) ir nustatyta suaugusiųjų atsakomybė už šį procesą, iki jam sukaks 18 metų 

arba įstatymo numatyta tvarka ilgiau (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl vaiko globos 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 2018). O vaiko globa – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų 

nustatyta tvarka patikėto fiziniam ar juridiniam asmeniui priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam 
tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių bei teisinių 

interesų gynimas ir atstovavimas jiems (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Vaiko globa, 2018). 
Bendruomeniniuose namuose vaikais rūpinasi socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, 

psichologai ir kiti specialistai. Vaiko socialinė globa nustatoma vaikams, neturintiems 14 metų, o vaiko 

rūpyba nustatoma vaikams, sulaukusiems 14 metų (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Vaiko globa, 2018). 

Institucinė globa vaikui dažniausiai yra pirma priemonė, tai atspindi ir statistinė informacija: 

Lietuvoje per 2013 m. tėvų globos neteko 2112 vaikų, per 2014 m. – 1871, 2015 m. – 1837, 2016 m. – 

2184, 2017 m. – 2402, iš jų į vaikų globos namus atvykusių vaikų skaičius 2013 m. yra  1488, 2014 m. -  
1222, 2015 m. – 1240, 2016 m. – 1357, 2017 m. – 1396 (Lietuvos statistikos departamentas, 2018). 

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje skiriamos dvi vaiko globos rūšys: laikinoji arba nuolatinė globa. 

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – tai laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir 
teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Laikinosios globos (rūpybos) 

tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) organizuojama pagal Vaiko laikinosios 

globos (rūpybos) nuostatus, kurie buvo patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2002 m. 

balandžio 18 d. Įsakymu Nr.56. Kasmet Lietuvoje laikinoji globa (rūpyba) įsteigiama beveik tūkstančiui 
vaikų (Mikelėnas, 2009). 

Vaikams nuolatinė globa (rūpyba) steigiama be tėvų priežiūros likusiems vaikams, kurie 

esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir kurių priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų 
atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Vaikams 

nuolatinė globa (rūpyba) steigiama tais atvejais, kai aišku ar labiausiai tikėtina, kad tėvai dėl objektyvių 

priežasčių visiškai ir nuolat ar ilgai negalės prižiūrėti savo vaiko. Pirma, nuolatinė globa (rūpyba) vaikui 
steigiama, kai miršta abu jo tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų. Antra, nuolatinė globa (rūpyba) 

nepilnamečiui steigiama, kai abu jo tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų teismo sprendimu paskelbiami 

mirusiais arba pripažįstami nežinia kur esančiais. Trečia, ji steigiama, kai nepilnametis įstatymų nustatyta 

tvarka atskiriamas nuo tėvų. Ketvirta, tai atvejis, kai vaikas randamas ir per tris mėnesius nuo jo radimo 
dienos nenustatoma, kas yra jo motina ar tėvas. Penkta, nuolatinė globa steigiama, kai vaiko tėvai arba 

turimas vienintelis iš tėvų pripažinti neveiksniais. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba) baigiasi, kai jis įgyja 

visišką civilinį veiksnumą, sulaukia pilnametystės, yra emancipuojamas arba susituokia, taip pat kai jis 
grąžinamas tėvams arba įvaikinamas (Mikelėnas, 2009). 



20 
 

Pagrindinis skirtumas tarp laikinosios ir nuolatinės globos yra tas, jog laikinosios globos 

pagrindinis tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, o tuo tarpu nuolatinės globos tikslas yra užtikrinti vaiko 
auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Vaiko 

laikinoji globa nustatoma savivaldybėje, o tuo tarpu nuolatinė globa nustatoma teismo sprendimu.  

 

Vaiko socialinės globos aspektai bendruomeniniuose namuose 

 
Svarbu akcentuoti, kad Lietuvos savivaldybės tėvų globos netekusius vaikus siekia įkurdinti 

bendruomeniniuose namuose ar atskiruose butuose, kuriuose jie jaustųsi kaip namuose. Bendruomeniniai 

vaikų globos namai – trumpalaikę bei ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos institucija, 
kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų 

aplinkoje gyvena iki 8 vaikų. Socialinės globos įstaigose vaikai negali sulaukti tiek dėmesio, reikalingos 

artimojo meilės ir rūpesčio, kiek galėtų gauti gyvendami šeimoje ir gaudami reikiamą pagalbą 
bendruomenėje. 

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos tikslas – užtikrinti socialiai globojamam vaikui 

tinkamas ugdymo, sveikatos bei socialines paslaugas ir sudaryti tokias gyvenimo sąlygas, kur galėtų 

užaugti saugiai, bei išmokti savarankiškai gyventi, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį 
atstovauti. 

Siekiant įgyvendinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, svarbiausias tikslas užtikrinti vaiko gerovę, 

sudaryti sąlygas saugiai gyventi, rūpintis savo sveikata, mokintis bei siekti užsibrėžtų tikslų. 
Vaiko gerovė – organizuota socialinių paslaugų ir institucijų sistema, sukurta padėti vaikams 

pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, kurie leistų jiems 

išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų jų gyvenimo kokybę atsižvelgiant į jų šeimos ir bendruomenės 
poreikius (Vaiko gerovės politikos koncepcija, 2003). 

Vaiko gerovės politikos koncepcijoje (2003) nurodoma, jog vaiko gerovė yra organizuota 

socialinių paslaugų ir institucijų sistema, sukurta padėti asmenims ir grupėms pasiekti patenkinamus 

gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, kurie leistų jiems išplėtoti visus 
gebėjimus ir pagerintų jų gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į jų šeimų ir bendruomenės poreikius“ (Vaiko 

gerovės politikos koncepcija, 2003). Autoriai (Bradshow kt., 2009) pateikė 8 vaiko gerovę lemiančius 

rodiklius:  
1. materialinė padėtis – tai gaunamos vaiko pajamos;  

2. būstas - bendruomeninių namų aplinka, primenanti namų aplinką;  

3. sveikata – rūpinimasis sveikata ir jos puoselėjimas; 

4. subjektyvi savijauta – tai asmeninė gerovė bei savijauta mokykloje;  
5. švietimas - mokymosi rezultatai; 

6. tarpasmeniniai santykiai – santykiai su šeima ir draugais;  

7. pilietinis dalyvavimas - dalyvavimas pilietinėje veikloje; 
8. rizika ir saugumas – smurto prevencija. 

Šiems rodikliams užtikrinti būtinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Vadinasi 

bendradarbiavimas tarp institucijų yra svarbus aspektas, leidžiantis greičiau ir efektyviau pasiekti tikslus. 
Pagrindinis tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslas siekiant vaiko gerovės yra suvienyti skirtingų 

subjektų pajėgas tam, jog būtų įgyvendinti kompleksiniai tikslai, tarpusavyje dalinantis informacija, 

ištekliais bei vykdoma veikla. 

 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo procesas bendruomeniniuose namuose 

 

Socialinės globos institucijos, bendruomeniniai namai ir įstaigos bendradarbiauja įvairiais 

būdais. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas turi būti siejamas bendrais tikslais, dėl kurių 

išlaikomos  bendros savo institucijų pozicijos.  
Vaiko socialinės gerovės koncepcijoje (2003) nurodoma, jog tarpinstitucinė komanda 

bendradarbiaujanti su bendruomeniniais namais, yra sudaryta iš įvairių specialistų vykdančių savo 

profesinius įgaliojimus t.y.: seniūnijos socialinis darbuotojas, VTAT atstovas, policijos pareigūnas, NVO 

atstovas, psichikos sveikatos centro atstovas, pedagoginės psichologinės tarnybos atstovas. Ši sudaryta 
komanda siekia bendro tikslo – tinkamos vaiko socialinės globos (Vaiko socialinės gerovės koncepcija, 

2003). Bendruomeniniai namai privalo vystyti komandinį darbą, bendradarbiauti su kitomis 

institucijomis. Specialiosios socialinės pagalbos teikimo nuostatuose nurodoma, jog socialinės globos 
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institucija privalo bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, policijos, socialinių paslaugų, vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybomis, vaikų dienos centrais, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo 
įstaigomis, dirbančiomis su vaikais bendruomenėje, savivaldybėje ar kitose vietovėse. Siekiant efektyvios 

socialiai globojamų vaikų integracijos į visuomenę, itin svarbus bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis 

(darželiais ir mokyklomis), domėjimasis globojamų vaikų ugdymosi ir mokymosi rezultatais bei jų 
elgesiu mokykloje. Rekomenduotini individualūs pokalbiai su mokytojais, supažindinant klasės 

mokytojus ir auklėtojus su vaiko charakterio ypatybėmis, aptariant globojamų vaikų, turinčių mokymosi 

sunkumų, ugdymo ir mokymo planus. Svarbu sekti vaiko adaptaciją mokyklos bendruomenėje, aptarti 

rezultatus šeimynos pasitarimuose, dalyvauti klasės tėvų susirinkimuose, pamokose, padėti globojamiems 
vaikams siekti geresnių mokymosi rezultatų, kurti mokytojų ir vaikų globos namų socialinių pedagogų 

gerus tarpusavio santykius, integruojant globojamus vaikus į bendrojo lavinimo mokyklą, priimti 

mokytojus vaikų globos namuose bei dalyvauti mokykloje organizuojamuose renginiuose tėvams. Taip 
pat svarbu sudaryti sąlygas globojamiems vaikams aktyviai dalyvauti mokyklos, miesto meninėje, 

kultūrinėje, sportinėje veikloje, konkursuose, varžytuvėse, parodose rajone ir respublikoje (Jurkonienė, 

Karčiauskienė, 2016). 

 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdai 

 

Tarpinstituciniam bendradarbiavimui itin svarbi nenutrūkstama sąveika ir abipusė priklausomybė. 
Autorės Bučaitė-Vilkė, Motiejūnaitė (2011) teigia, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas remiasi abipuse 

tinklo narių priklausomybe bei galimais įvairių socialinių, ekonominių bei politinių išteklių mainais. Tarp 

organizacijų svarbu oficialiai įteisinti užsimezgusį bendradarbiavimą – pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartis (Bučaitė-Vilkė, Motiejūnaitė, 2011). Nesant sutartims tarpinstitucinis bendradarbiavimas gali 

tapti neefektyvus, atsiranda galimybė „pamiršti“ savo partnerius, susitelkiama vien tik į savo veiklas, 

pamirštant pareigas kitoms institucijoms.  

Literatūros šaltiniuose išskiriami pagrindiniai tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo būdai: 
1. nenutrūkstamos sąveikos; 

2. bendravimo; 

3. koordinavimo sisteminimo; 
4. dalijimosi informacija; 

5. abipusio pasitikėjimo; 

6. abipusių pastangų; 
7. planavimo (pagal Jurkonienė, Karčiauskienė, 2016). 

Tarpinstituciniam bendradarbiavimui ypatingai svarbus abipusis pasitikėjimas, ieškant palaikymo, 

finansinės paramos bei teikiant savo paslaugas žmonėms (Bučaitė-Vilkė, Motiejūnaitė, 2011). Šiame 

kontekste tampa svarbus socialinio darbuotojo, kaip mobilizuotojo vaidmuo. Socialinis darbuotojas 
įgalina veikti, įkvepia, organizuoja jau įsitraukusių specialistų arba naujų specialistų veiksmus, siekdamas 

išspręsti tam tikras vaiko globos procese iškilusias problemas. 

Dažnai pastebimas susiskaldymas tarp institucijų, nenoras dirbti kartu, siekimų pokytis, kurie 
apsunkina tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Neefektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas neigiamai 

paveikia visas įstaigų valdymo sritis (Raišienė, 2008). Todėl siekiant efektyvaus tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo svarbu tinkamai organizuoti institucijos darbą, viską išsamiai planuojant. 

Siekiant sėkmingai spręsti vaiko problemas 2018 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu sudarytos teisinės prielaidos atsirasti institucijai – „Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba“. 

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekia gerinti valstybės ir 

savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos koordinavimą, jų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir teisės aktų įgyvendinimą vaiko teisių apsaugos srityje, analizuoja vaiko teisių apsaugos 

padėtį ir teikia pasiūlymus Vyriausybei, ministrams pagal jiems pavestas valdymo sritis, savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms dėl formuojamos praktikos įgyvendinant vaiko teisių apsaugos politikos 
priemones, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, reglamentuojančių vaiko teisių bei teisėtų interesų 

apsaugą, rengimo ar galiojančių teisės aktų pakeitimo, analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su 

vaiko teisių apsauga, neprieštarauja vaiko teisėms ir laisvėms. 

 Siekiant sėkmingos vaiko socialinės globos proceso tarpžinybinė vaiko gerovės taryba teikia 
valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms siūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje, jų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimo bei žemiau išvardintais klausimais: 
1. Vaikų gerovės; 
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2. Vaikų sveikatos gerinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo; 

3. Vaikų formaliojo ir neformaliojo švietimo, laisvalaikio praleidimo; 
4. Kompleksinės pagalbos ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų vaikams bei jų tėvams, globėjams (rūpintojams); 

5. Vaikų teisinio švietimo ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo; 
6. Vaikų nusikalstamumo, smurto prieš vaikus prevencijos; 

7. Teikia informaciją visuomenei dėl savo veiklos (Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 

„Dėl tarpžinybinės vaiko gerovės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir 

jos nuostatų patvirtinimo“, 2018). 
Apibendrinant galima teigti, jog  bendradarbiaudami komandos nariai papildantys vienas kitą 

savo žiniomis ir įgūdžiais gali pasiekti užsibrėžtų tikslų, suteikti socialiai globojamam vaikui kokybiškas 

ir efektyvias paslaugas. Kuo glaudesni ryšiai tarp institucijų tuo geresnis grįžtamasis ryšys bei 
efektyvesnė veikla.  

 

IŠVADOS 

 

1. Vaiko socialinė globa yra vaiko išlaikymas, auginimas, jo sveikatos apsauga, auklėjimas, vaiko 

turto apsauga ir kitų jam tinkamai fiziškai ir dvasiškai bręsti sąlygų sudarymas bei palaikymas. 

Bendruomeniniuose namuose globojamais vaikais rūpinasi socialiniai pedagogai, socialiniai 
darbuotojai, psichologai ir kiti vaiko gerovės specialistai. Bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose globojamam vaikui teikiamos globos, ugdymo, sveikatos, socialinės paslaugos, 

sudarytos jam tinkamos artimos šeimai gyvenimo sąlygos ir aplinka, kurioje jis galėtų saugiai 
augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui.  

2. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu siekiama įgyvendinti tikslus, jungiančius su kitomis 

institucijomis. Tarpinstitucinė komanda bendradarbiaujanti su bendruomeniniais namais, yra 
sudaryta iš įvairių specialistų vykdančių savo profesinius įgaliojimus t.y. seniūnijos socialinis 

darbuotojas, VTAT atstovas, nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas, NVO atstovas, psichikos 

sveikatos centro atstovas, pedagoginės psichologinės tarnybos atstovas. Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo komandos tikslas – vaiko gerovė ir tinkama vaiko socialinė globa,  

3. Norint sėkmingai vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp bendruomeninių namų ir vaiko 

gerovės siekiančių įstaigų, rekomenduotina vadovautis šiais bendradarbiavimo būdais: 
planavimo, koordinavimo, bendravimo, funkcijų pasidalinimo, abipusės paramos, abipusių 

pastangų, abipusio pasitikėjimo, dalijimosi informacija,. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

remiasi abipuse tinklo narių priklausomybe bei galimais įvairių socialinių, ekonominių bei 

politinių išteklių mainais, todėl tarp organizacijų svarbu oficialiai įteisinti užsimezgusį 
bendradarbiavimą pasirašant tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis. 
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LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO MARKETINGO KOMPLEKSO 

VERTINIMAS 

Ugnė Gaurilčikaitė  

Lektorė Asta Ragelienė  
Kolpingo kolegija 

Anotacija  

Straipsnyje analizuojama marketingo komplekso samprata, detalizuojami jo sudėties teoriniai aspektai. 

Šiuolaikinis pasaulis vystosi greitu tempu, ekonomikos ir augimo laikotarpio kontekste atsirandant naujoms 

įmonėms, kurios tenkina tuos pačius vartotojų poreikius, Lietuvos zoologijos sodas (LZS) nebėra tokia unikali 

pramoga, kokia buvo eilę metų, todėl šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis įmonės turi priimti tinkamus 

marketingo sprendimus. Straipsnyje pristatomi Lietuvos zoologijos sodo  paslaugų marketingo vertinimo tyrimo 

duomenų analizė. 

Marketingas, paslaugų marketingas, marketingo komplekso elementai. 

Įvadas 

Temos aktualumas. Ekonomikos globalizacijos, augimo, neįtikėtinų pokyčių kontekste zoologijos 

sodas nebėra tokia naujovė ar pramoga, kokia buvo prieš keliolika metų. Šiuolaikinis pasaulis vystosi greitu 

tempu, ypatingai mokslo, technikos ir technologijų srityse, ir šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis 

išgyventi gali tik tokia įmonė, kuri savo veikloje naudojasi marketingo koncepcija, nuolat ieško naujų 
adaptacijos būdų. Norint sudominti rinką ir patenkinti jos poreikius, zoologijos sodas negali apsiriboti 

įprastomis paslaugomis, todėl tenka rinktis kitokius marketingo tobulinimo sprendimus, negu tekę iki šiol. 

Darbo problema. Ar tinkamas Lietuvos zoologijos sodo marketingo pasirinkimas? 

Darbo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos zoologijos sodo marketingo kompleksą.  

Darbo uždaviniai: 

1. Apibūdinti paslaugų marketingo teorinius aspektus. 

2. Pristatyti Lietuvos zoologijos sodo paslaugų marketingo vertinimo tyrimo duomenų rezultatus. 

Darbo objektas. Marketingo komplekso vertinimas. 

Darbo metodai. Informacijos šaltinių duomenų kaupimas, sisteminimas, lyginamoji analizė, anketinė 

apklausa.  

1. Paslaugų marketingo teoriniai aspektai 

Iš anglų kalbos kilęs žodis „marketingo“ terminas moksle ir praktikoje suprantamas gana 
nevienareikšmiškai. Be to, šio termino turinys, jo samprata nuo atsiradimo iki šių dienų labai pasikeitė.  

Pranulis (2012) teigia, jog „marketingo kompleksas – tai sprendimų ir rinkos poveikio priemonių 

visuma, kurią naudoja įmonė, norėdama sužadinti pageidaujamą reakciją tikslinėje rinkoje, tenkinti vartotojų 
norus bei reikmes ir pasiekti savo tikslus“. Pagal Stankaitį (2018), „Rinkodara – tai valdymo funkcija, 

organizuojanti ir orientuojanti komercinę veiklą, susijusią su perkamosios galios įvertinimu ir jos pavertimu 

efektyvia paklausa, ir padedanti siekti numatyto pelno ar kito kompanijos iškelto tikslo“. 

Zeithaml, Bitner (2003) pritaria kitiems mokslininkams ir teigia, kad „tradicinį rinkodaros kompleksą 
sudaro keturi elementai – prekė/paslauga, kaina, platinimas/paskirstymas, rėmimas.“ Tačiau, pasak 

Bagdonienės ir Hopenienės (2015), „paslaugos savybės ir teikimo ypatumai sąlygoja būtinybę suformuoti 

skirtingą nei prekėms marketingo kompleksą.“ Iki šiol nėra vieningos nuomonės apie marketingo komplekso 
sudėtį ir elementų skaičių. Įvairūs mokslininkai siūlo skirtingus marketingo kompleksus, tačiau visi vieningai 

sutinka, kad paslaugų ypatumams įvertinti 4P yra per maža, todėl šį komplektą būtina papildyti. Nepaisant 

nuomonių įvairovės, labiausiai paplitęs požiūris, jog paslaugų organizacija privalo suformuoti išplėstinį 
marketingo kompleksą. 
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1 lentelė 

Paslaugų marketingo komplekso sudėtis pagal Bagdonienę ir Hopinienę (2015) 

Autoriai Elementų 

skaičius 

Komplekso sudėtis 

Ch. Gronroos (1982) 5 Paslauga, kaina, vieta, rėmimas, sąveika 

D. Cowell (1984) 7P Produktas, kaina, vieta, rėmimas, žmonės, fizinis 

akivaizdumas, procesas 

R. Judd (1987) 5P Paslauga, kaina, vieta, rėmimas, žmonės 

J. Witers, C. Wipperman 
(1987) 

6 Paslauga, kaina, vieta, informacija apie paslaugą, vartotojai, 
pardavimas 

R. Dow (1988) 4P Žmonės, žmonės, žmonės, žmonės 

K. Irons (1996) 5 Vartotojai, personalas, pagrindinė paslauga, įvaizdis, teikimas 

Ch. Lovelock, S. 
Vandermerwe, B. Lewis 

(1999) 

8 Paslauga, kaina, vieta, rėmimas, žmonės, procesas, fizinis 
akivaizdumas, produktyvumas, kokybė 

 

Bagdonienė ir Hopenienė (2015) bei Vitkienė (2008) pateikia vieną „populiariausių B. Booms ir 
M. Bitner paslaugų rinkodaros komplekso elementų schemą, kurią sudaro 7 rinkodaros komplekso 

elementai:  

1. Produktas. Jis yra susijęs su jo asortimento, kokybės ir lygio analize. Paslaugos produkto 
struktūra yra skirtinga priklausomai nuo paslaugų šakos ir rūšies.  

2. Kaina. Paslaugų kainų nustatymas susijęs su jų lygiu, nuolaidomis, komisiniais, mokėjimo 

terminais ir pan. kaina taip pat turi įtakos paslaugų diferencijavimui, klientų suvokiamai paslaugų vertei ir 

jų kokybei.  
3. Vieta. Paslaugų teikimo vieta, jos prieinamumas – svarbūs paslaugų rinkodaros veiksniai. 

Prieinamumas – tai ne vien fizinės, bet ir kitos klientų bendravimo su paslaugų teikėjais galimybės. 

Paskirstymo kanalai ir jų veikimo zona taip pat susiję su paslaugų prieinamumu. 
4. Rėmimas. Rėmimas sieja įvairias paslaugų teikėjų ir klientų bendravimo rinkoje formas ir 

metodus, pasireiškiančius per reklamą, asmeninį pardavimą, pardavimų rėmimo veiklą ir kitus 

tiesioginius ir netiesioginius bendravimo su visuomene būdus.  
5. Žmonės (dalyviai). Pirmiausia turimi omenyje žmonės, teikiantys paslaugas ar šį procesą 

valdantys. Nuo paslaugų teikėjų dalyvavimo valdymo procese priklauso jų įtaka paslaugų pardavimui. 

Paslaugų įmonės sėkmės paslaptis yra yra pripažinimas, kad personalas, pritraukiantis vartotoją, yra šios 

įmonės veiklos pagrindas. Antrasis aspektas – tai paslaugų vartotojų (klientų) dalyvavimas paslaugų 
teikimo procese, jų glaudūs ryšiai bei savotiškas bendradarbiavimas su paslaugų teikėjais. Vartotojai turi 

ne tik suvokti jiems teikiamos paslaugos produkto kokybės lygį, bet ir savotiškai veikti jo formavimą.  

6. Fizinis akivaizdumas. Jį sudaro tokie elementai kaip fizinė aplinka (baldai, triukšmas, darbo 
aplinka ir pan.), tam tikri daiktai, suteikiantys patogumų naudojantis paslauga ir kiti apčiuopiami dalykai.  

7. Procesas – tai paslaugos teikimo procedūrų ir operacijų, atliekamų tam tikra seka, visuma.“ 

 

2. Lietuvos zoologijos sodo paslaugų marketingo vertinimo tyrimo duomenų rezultatai 

 

Atlikus anketinę apklausą buvo gauti tyrimo rezultatai, kurių dėka buvo galima išanalizuoti LZS 

marketingo komplekso sprendimus. Apklausa vyko šių metų kovo 15 – balandžio 10 d. Anketa buvo 

patalpinta internete apklausa.lt. Tyrimo imtis - 112 respondentai. 

Susumavus tyrimo rezultatus matoma, jog didžiausias procentas lankytojų yra moterys, kurių 
vidutinis amžius siekia 45-55 metus ir yra dirbančiosios, kurių mėnesio vidutinės pajamos, tenkančios 

vienam šeimos nariui per mėnesį siekia iki 500 eurų, pačią šeimą sudaro 2 asmenys. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didžioji dalis respondentų – 95% bent kartą buvo apsilankę LZS, 
likusieji 5% - nei karto.  
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Tyrimo metu domėtasi kaip dažnai respondentai lankosi LZS. 

Tyrimo duomenų analizė rodo, kad  60% respondentų LZS lankosi bent kartą į metus, per pusę 
mažiau, t.y. 32% apklaustųjų lankosi kartą į pusę metų, 6% - lankosi kartą į mėnesį, o likusieji 2% 

pasirinko atsakymą „kita“. 

Vertinant LZS pasirinkimo kriterijus, geriausiai respondentai vertino darbo laiko ir pasiekiamumo 
kriterijus – atitinkamai 60 % ir 70 % apklaustųjų. Nei gerai, nei blogai daugiausiai respondentų vertino 

paslaugų kokybės, akcijų, nuolaidų, kainos ir darbuotojų aprangos kriterijus – atitinkamai 70%, 66%, 

66%, 64% ir 61% respondentų. 6% respondentų blogai vertina darbo laiką, 7% apklausos dalyvių blogai 

vertina personalą. 

 

 
3 pav. LZS paslaugų vertinimas 
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Kaip rodo 3 pav. duomenys, respondentai gerai vertina ekskursijas po LZS (53%), pasivažinėjimus 

su arkliais (51%), edukacines programas (49%) bei pasijodinėjimus su arkliais ar poniais (46%). Nei 

gerai, nei negerai daugiausiai respondentų vertino gyvūnų nuomą, kavinės paslaugas – atitinkamai 56% ir 

52% apklaustųjų. 24% respondentų blogai vertino gyvūnų nuomos paslaugas. 

                                                    

Duomenys rodo, kad 77% respondentų pažymėjo, jog jokių papildomų paslaugų LZS nepasigenda, 

tačiau net 23% apklaustųjų teigė, kad papildomų pramogų trūksta.  
Pasidomėjus kokių papildomų paslaugų pageidauja respondentai, paaiškėjo, kad šie respondentai 

pageidauja: nusipirkti maisto gyvūnų šėrimui, kaip kituose Europos zoologijos soduose, WC, daugiau 

gyvūnų, nes dažnai jų narvai tušti, galimybės įsigyti tam tikrus gyvūnus, daugiau pažintinių ekskursijų, 

pritaikymo neįgaliesiams, daugiau atrakcionų vaikams ir daugiau vietų pasivaišinti ir t.t. 

 

23%

77%

Pasigendu Nepasigendu

32%

68%

Taip Ne

4 pav. LZS Papildomų paslaugų trūkumas 

5 pav. LZS paslaugų kokybės ir kainos santykio 

vertinimas 
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Daugiau, nei pusė, 68% respondentų atsakė, jos paslaugos kokybės ir kainos santykis juos tenkina, 

kiti 32% apklaustieji atsakė, jog ne. 

 

Tyrimo duomenys rodo, kad 27% respondentų atsakė, jog daugiausiai yra girdėję ir draugų ir 

pažįstamų ir kiek mažiau – 26% respondentų atsakė, jog niekur nėra nei matę, nei girdėję LZS reklamos. 

Mažiausią procentą (7%) surinko atsakymas „girdėjau per radiją“.  

Apklausos metu domėtasi kokias LZS paslaugų teikimo sritis labiausiai reikia tobulinti. 

Duomenų analizė parodė, kad 30% respondentų siūlo gerinti kokybę, šiek tiek mažiau, t.y. 26% 

apklaustųjų, teigia, jog reikėtų organizuoti daugiau renginių. Taip pat, 20% apklaustųjų mano, jog padėtų 

siūlomų paslaugų asortimento plėtimas, 21% respondentų pasirinko įvairios reklamos priemonių taikymą, 

likusieji 3% pasirinko atsakymą “kita”.  

Taip pat tyrimo metu išsiaiškinta kas paskatintų respondentus dažniau lankytis LZS. 

Išanalizavus tyrimo duomenis matoma, kad 37% apklaustųjų teigė, kad juos dažniau lankytis 
skatintų „gyvūnų įvairovės papildymas”, taip pat nemažai, 24% respondentų mano, jog renginiai. 

Mažiausiai procentų surinko atsakymas “reklama”, jį pasirinko tik 7%apklaustųjų. 11 % respondentų 

teigė, kad juos dažniau lankytis skatintų daromos nuolaidos, 10% apklausos dalyvių nurodė, kad juos 
skatintų akcijos, o 11% respondentų pasirinko atsakymą kita. 

 

 Išvados 

 
1. Išanalizavus marketingo teorinius aspektus, galima daryti išvadą, kad marketingas – visų į 

esamas ir potencialias rinkas nukreiptų įmonės veiksmų, kuriais siekiama, nuolat tenkinant pirkėjų 

poreikius, realizuoti įmonės tikslus, planavimas, koordinavimas ir kontrolė. Mokslininkai teigia, kad 
skiriasi tradicinio ir paslaugų marktetingo elementų skaičius. 

2. Susumavus tyrimo rezultatus matoma, jog tiksliniai LZS lankytojai yra moterys, kurių vidutinis 

amžius siekia 45-55 metus ir yra dirbančiosios, o mėnesio vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos 

nariui per mėnesį siekia iki 500 eurų, jų šeimą sudaro 2 asmenys. Gauti rezultatai rodo, jog beveik 
visiems respondentams teko apsilankyti LZS, kuriame lankosi bent kartą į metus vasaros laikotarpiu. 

Vertinant LZS pasirinkimo kriterijus respondentai pažymėjo, jog pasiekiamumas bei darbo laikas yra 

geras, tačiau blogai įvertino reklamą. Respondentai gerai įvertino ekskursijas po zoologijos sodą bei 
važiavimą vežimu su arkliuku, bet blogai įvertino gyvūnų nuomą įvairiems renginiams. Daugiau nei trys 

ketvirtadaliai respondentų pasigenda papildomų paslaugų, tokių kaip: prekyba gyvūnų maistu bei 

gyvūnais, įvairesnių pramogų ir t.t. Didžioji respondentų dauguma nei blogai, nei gerai vertina akcijas, 
nuolaidas bei kokybę, o geriausiai vertina geografinę zoologijos sodo padėtį ir darbo laiką. Daugiausiai 

LZS reklamą respondentai girdėję iš draugų, tačiau toks pats procentas žmonių nėra nei matę, nei girdėję 

LZS reklamos. Respondentai mano, jog LZS akcijos pritraukia daugiau žmonių į zologijos sodą, tačiau 

nei viena nuolaida nėra tekę naudotis. Taip pat išsiaiškinta, jog labiausiai reikėtų tobulinti kokybę, 
organizuoti daugiau renginių bei plėsti siūlomas paslaugas, nes pačius respondentus dažniau lankytis 

zoologijos sode skatintų gyvūnų įvairovės papildymas bei renginiai. 

14%

9%

19%

7%
11%

27%

26%

Internete Spaudoje
Mačiau per TV Girdėjau per radiją
Reklaminiuose stenduose Iš draugų, pažįstamų

6 pav. LZS reklamos žinomumas 
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4 – 7 METŲ VAIKŲ NUOMONĖ: KAS SVARBIAUSIA DARŽELYJE? 

Justina Jonynė   

Lektorė Rima Klasavičienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Temos aktualumas ir problematika: šiandien sparčiai keičiasi pasaulis bei visuomenė, taip pat žingsnelis 

po žingsnelio ir ikimokyklinė ugdymo įstaiga. Dažnai mes įsivaizduojame, kad darželis – tai vieta, turinti savo 

dienotvarkę, ritmą, kurioje vaikai mokosi stebėti ir suvokti aplinką, suprasti ne tik save, bet ir vieni kitus, ugdosi 

socialinius bei fizinius gabumus. Tačiau ir mažieji turi savo nuomonę apie ikimokyklinę ugdymo įstaigą, joje 

dirbančias grupės mokytojas, daug idėjų kaip paįvairinti veiklas, užsiėmimus. Jie gali puikiai, nuoširdžiai, 

žaismingai papasakoti kas patinka, ko trūksta jų lankomame darželyje bei pačią smagiausią, nuostabiausią dieną 

jame. Taip pat dauguma gali papasakoti ir apie svajonių, įsivaizduojamą vaikų darželį. Tad koks turėtų būti XXI 

amžiaus vaikų darželis ir kas yra ikimokyklinė ugdymo įstaiga šiandien? Ar ikimokyklinės grupės mokytoja yra 

svarbi darbuotoja ugdymo įstaigoje? Pasiremiu 4-7 metų vaikų nuomone, kas jiems yra svarbiausia darželyje. 

Tyrimo metodai: 

o Mokslinė ir metodinė literatūros apžvalga bei analizė; 
o Individualus, standartizuotas interviu; 

o Kokybinis tyrimas. 

Gauti rezultatai: Vaikams pirmiausia labai svarbūs draugai, to po - žaislai ir gera, miela, rūpestinga grupės 

mokytoja. Išryškėjo puiki atmosfera ugdymo įstaigose, kuriose tvyro pozityvi, harmoninga, draugiška aplinka. 

Raktažodžiai:  

Ikimokyklinė ugdymo įstaiga – tai privati arba valstybinė, dažniausiai skirta vaikams nuo dviejų iki šešerių 

metų. Joje vaikai mokosi, ugdosi pagrindinius įgūdžius, naudojant žaidimus ar kitas mažiesiems pritaikytas ugdymo 

priemones. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas – asmuo, ugdantis, lavinantis vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių 

metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 

Ikimokyklinukas – ikimokyklinę ugdymo įstaigą lankantis vaikas. 
 

Įvadas 

 

Net šiuolaikinio pasaulio bei šalies ekonomikos, kultūrinio, socialinio gyvenimo sparti kaita tiesiog 
skatina švietimo bendruomenę labai atidžiai derinti ikimokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, vertybes, 

nuostatas, filosofiją ne tik su ugdytinių šeimos nariais, valstybės poreikiais, bet ir su pačiais vaikais. Tad 

kokia galėtų būti ikimokyklinė ugdymo įstaigą skirta vaikui – mintimis, idėjomis, svajonėmis dalinsis 
mažieji. Juk jie didžiąją dienos dalį praleidžia vaikų darželyje, ugdymo įstaigos patalpose, teritorijoje, 

naudojasi juose esančiais daiktais, priemonėmis, žaislais taip tobulindami, ugdydami savo socialinius, 

fizinius gabumus bei patenkindami norą eksperimentuoti, suvokti, tirti juos supančią aplinką, pasaulį, 

suprasti ne tik save, bet ir vieni kitus. Juk labai svarbus ir ypatingas ikimokyklinis vaikų amžius, nes šiuo 
tarpsniu mažieji pradeda ne tik pasitikėti kitais žmonėmis, esančiais už šeimos ribų, įgauna 

savarankiškumo, nepriklausomybės, bando įsitvirtinti socialiai jam priimtinais būdais, bet ir plečiasi, 

gausėja jų žodynas, sakinių struktūra tobulėja, tad jiems daug lengviau išreikšti savo mintis, idėjas, 
sumanymus. Tad ar neverta prieš kuriam mažiesiems ikimokyklinės ugdymo įstaigos grupes paklausti ir 

jų nuomonės, kokią jie įsivaizduoja aplinką. Juk šio amžiaus vaikai mąstydami puikiai naudojasi 

vaizduote, tad jų mąstymas yra kūrybiškas, ypatingas bei originalus. 
Šiuolaikinėje visuomenėje yra gausu įvairių tipų ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kurios išsiskiria 

savo savitumu, turi individualias ugdymo teorija, idėjas, nuostatas bei vertybes. Daugelis vaikų darželių 

ieško efektyvių, naujų ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodų, būdų, kuria modernias, 

šiuolaikiškas erdves, patalpas, grupes, aprūpina naujausiomis technologijomis bei edukacinėmis 
priemonėmis, žaislais. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad puikus vaikų darželis neįsivaizduojamas be 

rūpestingos, kūrybingos, lanksčios, kantrios, vaikus mylinčios, gerbiančios grupės mokytojos. Labai 

svarbus ikimokyklinio ugdymo pedagogo, darželio mokytojos, vaidmuo kuriant aplinką, kurioje ugdomi 
vaikai. Nepaprastai įdomu mažųjų asmenybių, ugdytinių nuomonė, kokias jie mato savo grupės 

mokytojas. Juk jie daugiausia laiko praleidžia su ja, o vaikų pamąstymai, mintys ir išsakyti žodžiai 

pedagogams tai pats puikiausias įvertinimas. Pasiremiu 4-7 metų vaikų nuomone, kas jiems yra 

smagiausia, svarbiausia darželyje. 
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Tyrimo metodologija 

Tyrimo procesas 

Tyrimas vykdytas vasario – kovo mėn. 

Tyrimo imtis 

Apklausoje dalyvavo 59 vaikai (30 mergaičių ir 29 berniukai). 
Tyrimo etika 

Tyrime buvo laikomasi tyrimo etikos principų. Atvykus į ugdymo įstaigą pirmiausia įstaigos 

vadovų buvo prašoma sutikimo atlikti tyrimą. Buvo kreipiasi į vaikų tėvus, siekiant gauti jų asmeninį 

sutikimą dėl interviu įrašomo diktofonu. Įstaigų vadovams ir tėvams buvo paaiškintas tyrimo tikslas, 
pobūdis, metodas. Respondentams buvo suteikta asmeninė apsisprendimo laisvė dalyvauti ar nedalyvauti 

tyrime. 

 
Tyrimo rezultatai 

 

Šiuolaikinis pasaulis, visuomenė keičiasi labai sparčiai ir greitai, o taip pat keičiasi ir vaikai. Šių 

dienų vaikų poreikiai, idėjos, svajonės bei patirtis yra kitokie negu mūsų suaugusiųjų vaikystėje. Be 
abejo, kiekvienas vaikas yra savitas, unikalus bei išskirtinis. Vieni jų auga dideliame mieste, kiti mažame, 

jaukiame miestelyje, o treti – gražiame kaime ar net gamtos apsuptyje – vienkiemyje. Vienų šeimoje 

kalbama tik gimtąją kalba, kitų – keliomis skirtingomis kalbomis. Taip pat kai kurie mažieji gyvena, auga 
gerovėje, kiti deja nepritekliaus sąlygomis. Tačiau kiekvienas, lankantis ugdymo įstaigą, vaikas tikrai gali 

pasakyti savo nuomonę, kas jam labiausiai patinka darželyje. To buvo ir paklausta vaikų. Gautus vaikų 

atsakymus kategorijoms sudėliojau į subkategorijas ir pateikiau jas patvirtinančius teiginius. 
1 lentelė 

Vaikams labiausiai patinkantys dalykai ugdymo įstaigoje 

 
Kategorija Subkategorija Teiginys 

Vaikams labiausiai 

darželyje patinka  

Žaislai, žaidimai „Žaisti, nes jų toks darbas“ (berniukas, 6 metai); 

„Žaisti, rašyti, kalbėtis su draugais, miegoti, taip pat žaisti su 

žaislais, piešti“ (mergaitė, 6 metai); 

„Žaisti su žaislais. (truputį pagalvoja). Dar patinka dainuoti.“ 
(berniukas, 5 metai); 

„Labiausiai man patinka mašinytės ir lego“ (berniukas, 5 metai). 

Draugai, draugauti „Darželyje draugai“ (mergaitė, 6 metai); 

„Man darželyje patinka Justė“ (mergaitė, 7 metai); 

„Benas“ (berniukas, 4 metai); 

„Draugauti (atsakė iš karto)“ (mergaitė, 7 metai). 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja – auklėtoja 

„Auklėtoja, nes auklėtoja visur gydo, gina“ (berniukas, 6 metai); 

„Auklėtoja ir vaikai“ (mergaitė, 4 metai); 

„(pakartoja klausymą, galvoja) auklėtoja“ (mergaitė, 6 metai). 

Meniniai užsiėmimai 

(kirpimas, spalvinimas, 

piešimas ir t.t.) 

„Piešti, kirpti“ (mergaitė, 6 metai); 

„Patinka daryti darbelius“ (berniukas, 5 metai); 

„Kirpti, žaislai“ (mergaitė, 6 metai). 

Miegas „Pietų miegas, nes kitaip būtume pavargę“ (berniukas, 6 metai); 

“Niekas (šypsosi). Džiaugsmas, miegas, žaidimai, viskas ir tiek“ 

(berniukas, 5 metai); 

„Miegoti“ (berniukas, 6 metai). 

Papildomi užsiėmimai 
(šokiai, sportas, 

dainavimas ir t.t.) 

„Mes einam į salę, sportuojame, šokam, žaidžiam, piešiam“ 
(mergaitė, 6 metai); 

„Patinka šokt, krepšinis, anglų“ (berniukas, 6 metai). 

Kita (supynės, 

spektakliai, maistas ir 

t.t.) 

„Supynės, žaislinis namelis ir dar svogūnai“ (mergaitė, 5metai); 

„Man patinka... (ilga pauzė). Smagu jame būti. Patinka valgyti, 

sveiką maistą mes čia valgome. (apsidairo) Gera auklėtoja, gera 

auklytė“ (mergaitė, 6 metai); 

„Spektaklis“ (berniukas, 4 metai). 

 

Suaugusiems ir pedagogams gali atrodyti, kad ugdymo įstaigoje vaikams nieko netrūksta. Čia ne 

tik pozityvi, teigiama, nuotaikinga atmosfera, bet ir gausu spalvotų žaislų, įvairiausių knygų, stalo 

žaidimų, įdomiausių formų ir dydžių kaladėlių, statybinių detalių. Kas dieną vyksta įvairios meninės, 

muzikinės, sporto, šokių veiklos ir užsiėmimai. Atrodytų vaikams tikrai nieko netrūksta, tačiau manau ir 
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mažieji turi įvairiausių, slapčiausių ir neįtikėtinų svajonių ir tvirtą nuomonę. Vaikų buvo paklausta, ko 

jiems trūksta vaikų darželyje. 
 

2 lentelė 

Vaikams labiausiai trūkstantys dalykai ugdymo įstaigoje 
 

Kategorija Subkategorija Teiginiai 

Vaikams darželyje 

trūksta 

Kiemo draugai „Kiemo draugų“ (mergaitė, 6 metai); 

„Dar draugų“ (mergaitė, 5 metai); 

„Draugų“ (berniukas, 5 metai). 

Žaislai „Žaislų, lego“ (berniukas, 6 metai); 

„Daugiau žaislų, daugiau draugų“ (berniukas, 6 metai); 

„Daug žaislų, dar nedavė visų žaislų“ (mergaitė, 4 metai); 

„Trūksta „Makvyno“ trasos. „Hot wheel“ trasos ir makvyno, ir 

mašinėlių“ (berniukas, 6 metai). 

Netrūksta  „Nieko“ (berniukas, 6 metai); 

„Nieko netrūksta, jei ko trūksta reikia ieškoti ir visada rasi“ 

(berniukas, 6 metai); 

„Nieko netrūksta, man jame smagu, daug draugų“ (mergaitė, 6 

metai). 

Maistas „Cukraus“ (labai greitai, užtikrintai atsakė)) (berniukas, 6 
metai) 

„Maisto. Sveiko maisto“ (mergaitė, 6 metai); 

„Mėsos“ (berniukas, 6 metai); 

„Maisto tokio kokio nori vaikai“ (berniukas, 6 metai); 

„Krepšio, grupėje trenerio, kad ateitų ir žaistų. Bandelių, ledų“ 

(berniukas, 6metai). 

Sergantys draugai (tyla ir po minutės atsako) „Trūksta sergančių draugų“ 

(mergaitė, 6 metai); 

„Joresto“ (mergaitė, 5 metai); 

„Man trūksta Karlo, Kristupo dar trūksta (pauzė, dairosi)... 

daugiau nieko“ (mergaitė, 7 metai); 

„Ričardo, žaislų, trūksta muses“ (berniukas, 4 metai). 

Technologijos „Žaislų, tarkim planšetės“ (berniukas, 6 metai); 

„Trūksta televizoriaus“ (mergaitė, 6 metai); 
„Trūksta planšetės“ (berniukas, 5 metai). 

Gimtadienis, šventės „Kad būtų daugiau gimtadienių, tada vaikai greičiau užaugtų“ 

(mergaitė, 5 metai); 

„Švenčių“ (mergaitė, 6 metai); 

„Kitos šventės“ (mergaitė, 5 metai). 

Kita (tėvai, sportas, 

poilsis, ledų vežimėlio 

ir t.t.) 

„Per mažai sporto. (dar pagalvojęs) Sporto“ (berniukas, 6 

metai); 

„Tėvų“ (mergaitė, 7 metai); 

„Nes reikia taupyti vandenį“ (berniukas, 6 metai); 

„Dar trūksta vežimėlio ledų. Norėčiau darželyje (berniukas, 6 

metai); 

„Daugiau auklėtojų“ (mergaitė, 5 metai). 

 

Darželio grupėse kuriamas šiltas, jaukus, mielas emocinis klimatas, garantuojamas psichologinis 

mažųjų saugumas. Taigi ugdymo įstaigos mokytojas yra atsakingas už tai, kad mažiesiems būtų grupėje 

ne tik saugu, gera, bet linksma ir smagu. Tai yra nepaprastai sunkus, daug pastangų, atsakomybės ir 
talento reikalaujantis darbas, kad visi vaikučiai kasdieną būtų laimingi ir išgirsti. Mokytoja siekia, kad 

ugdytiniai būtų aktyvūs, įsitrauktų į įvairias veiklas, užsiėmimus, noriai  jose dalyvautų. Mažieji nuolat 

kalba, ypač, kai yra atsipalaidavę, gerai jaučiasi. Vos tik įėjus pro darželio grupės duris jie jau pradeda 
čiauškėti, pasakoti, ką veikė, kur buvo, su kuo buvo, ką nuostabaus, malonaus matė, ką naujo patyrė ir 

pan. Jeigu pamato, kad jo įdėmiai klausomasi – pasakojimams ir džiaugsmui nėra ribų. Kiekvienas vaikas 

turėjo kažką ypatingo pasakyti apie pačią smagiausią dieną darželyje. 
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3 lentelė 

Pati smagiausia diena ugdymo įstaigoje 
 

Kategorija Subkategorija Teiginiai 

Pati smagiausia diena 

darželyje 

Žaislų diena „Kai galima atsinešti žaislų“ (mergaitė, 6 metai); 

„Penktadienis, nes žaislų diena“ (mergaitė, 7 metai); 

„Žaislų diena“ (berniukas, 6 metai). 

Gimtadienio, švenčių 

diena 

„Kai būna gimtadienis“ (berniukas, 5 metai); 

„Švenčiau gimtadienį“ (mergaitė, 6 metai); 

„Gimtadienis draugų“ (mergaitė, 6 metai); 

„Švęsti Lietuvos gimtadienį” (berniukas, 6 metai). 

Visos dienos „Visos“ (berniukas, 6 metai); 

„Visos smagiausios. „Smaginių“ darželis, kaip vaikų kambaryje“ 

(berniukas, 5 metai). 

Krepšinio, sporto diena „Penktadienis, nes žaislų ir krepšinio diena“ (berniukas, 6 metai); 

„Kada būna krepšinis, visada laukiu“ (berniukas, 6 metai); 

„Visos dienos, kai žaidžiame futbolą“ (berniukas, 6 metai); 
„Kai ėjau į sportą“ (mergaitė, 4 metai). 

Penktadienis „Penktadienis, nes mažai darbų“ (mergaitė, 5 metai); 

„Penktadienis“ (mergaitė, 5 metai). 

Kita (laisvadienio, 

žibintų, pasakų diena ir 

t.t.) 

„Kartais liūdna, kartais neliūdna (galvoja dar), kai darėm sniego 

eksperimentą“ (berniukas, 5 metai); 

„Laisvadienis“ (mergaitė, 6 metai); 

„Žibintų diena“ (berniukas, 6 metai); 

„Kai nėjau pas logopedę, antradienį. Tie trys berniukai kur 

mušasi. Tie blogi, bet būna stebuklų, kai pasiverčia gerais“ 

(berniukas, 6 metai); 

„Pasakų dienos, auklėtoja skaito daug pasakų“ (mergaitė, 4 

metai). 

 

„Tik laimingi vaikai užaugę moka būti geri. Tik tie, kurie turėjo gerą vaikystę, vėliau moka 

nuoširdžiai, linksmai juoktis“, – rašė J. Havličeskas (2001, p. 50). Tad labai svarbu, kad darželyje vaikas 

gerai jaustųsi, jam jis patiktų ir noriai eitų į jį. Juk čia praleidžia savo didžiąją dalį dienos. Ugdymo 
įstaigos lankymas yra unikali ir labai svarbi patirtis mažyliui. Kaip smagu buvo matyti vaikučius, kurie 

ateina į darželį linksmi, geros  nuotaikos ir be jokių problemų atsisveikina nuoširdžiai su tėveliais, noriai 

pasilieka grupėje. Jiems patinka eiti į darželį ir vakare su dideliu džiaugsmu pasakoti apie savo dieną, 
pasiekimus, veiklas, naujus įspūdžius bei žinias. 

4 lentelė 

Kas vaikams patinka darželyje? 
 
Kategorija Subkategorija Teiginiai 

Darželyje patinka  Draugai „Čia sunkus klausymas, turiu pagalvoti (pauzė) čia yra daug 

draugų. Ką?“ (berniukas, 5 metai); 

„Nes jame daug draugų“ (berniukas, 6 metai); 

„Todėl, kad draugauja daug draugų“ (mergaitė, 6 metai); 

„Nes yra daug draugų ir jie gerai draugauja“ (berniukas, 6 metai); 

„Yra gerų draugų. Tie draugai paguodžia kitus ir mane. Ir viskas. 

(berniukas, 6 metai). 

Žaislai „Todėl yra sofa, yra šaškės, todėl yra lego ir viskas (berniukas, 6 

metai); 

„Todėl, kad čia yra labai daug gražių dėlionių, žaislų“ (mergaitė, 

6 metai); 

„Daug žaislų, visko“ (mergaitė, 6 metai). 

Auklėtoja „Gera mokytoja (iškart, po to dar galvoja su šypsena, gūžteli 

pečiais) nebežinau“ (mergaitė, 6 metai); 
„Nes auklėtojos geriausios“ (mergaitė, 6 metai); 

„Geresnės auklėtojos“ (mergaitė, 5 metai). 

Linksma ir smagu jame „Nes linksma ir daug išmokstu“ (berniukas, 6 metai); 

„Jame smagu“ (berniukas, 6 metai); 

„Kad čia smagu“ (berniukas, 5 metai). 

Visko išmoko „Nes čia labai gerai moko, ir rašyti, ir sąsiuvinius“ (berniukas, 6 
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Kategorija Subkategorija Teiginiai 

metai); 

„Patinka, nes man reikia mokytis“ (mergaitė, 7 metai); 

„Kad išmokčiau viską daryti“ (mergaitė, 4 metai). 

Kita (vyksta 

gimtadieniai, būna 

lauke, gražus, skanus 

maistas ir t.t.) 

„Nes yra sporto salė, muzikos salė dar žaidimų kambarys. Reikia 

ten nueiti, jau seniai buvom“ (mergaitė, 5 metai); 

„Nežinau, nes tėvai išrinko“ (berniukas, 6 metai); 

„Kad galima čia pasitarti“ (berniukas, 6 metai); 

„Nes čia daug žolės, daug vabaliukų ir drugelių, man jie patinka“ 

(mergaitė, 5 metai); 

„Nes skaniai duoda valgyti“ (berniukas, 6 metai); 
„Yra dviračių čia, dar čia vyksta gimtadieniai“ (berniukas, 6 

metai). 

 

Darželis yra labai svarbus ikimokyklinuko vaiko gyvenime. Jame jis turi jaustis saugiai, ramiai. 

Tokią aplinką sukuria darželio grupės mokytojos. Jų pagrindiniai uždaviniai – padėti vaikui pasiekti 
užsibrėžtų tikslų, įtraukti jį į kūrybinę veiklą, atskleisti ir tobulinti gerąsias savybes, vaikus ugdyti, 

mokyti, lavinti atitinkamai pagal jų amžių ir sugebėjimus. Vaikai yra stebėtojai – tarsi savotiški mažieji 

ekspertai, jie stebi viską, kas vyksta aplinkui juos. Tai ką mato, girdi, užuodžia ar net jaučia, jie daro 
išvadas ir svarsto, kaip galėtų elgtis ar tiesiog svajoja, ką savo jėgomis gali pakeisti. Palaikydami vaikų 

idėjas, nuomones mes, suaugusieji, ugdysime jų drąsą, svajones, iniciatyvumą. Ikimokyklinuko metai, 

ypač penktieji – šeštieji, yra iniciatyvos ir idėjų amžius. Jie smalsiai tyrinėja pasaulį, kaupia žinias ir 
nuolat turi nuostabių, nepakartojamų idėjų. Įdomu buvo išgirsti jų mintis apie įsivaizduojamą darželį. 

 

5 lentelė 

Įsivaizduojamas vaikų darželis 
 

Kategorija Subkategorija Teiginiai 

Vaikų įsivaizduojams 

darželis  

Grupės aplinka, 

teritorija 

„Grupes, padaryčiau visur žaidimų kambarius“ (mergaitė, 7 

metai); 

„Šviesas, nes naktį nešviečia“ (berniukas, 6 metai); 

„Visur būtų gėlės, rožės“ (mergaitė, 6 metai); 

„Sukurčiau apsaugą, tokią, kad niekas neįsiveržtų“ (berniukas, 6 

metai); 

„Pakeisčiau visą pasaulį, kad jis būtų spalvotas, tada ir darželis 

būtų žalias“ (berniukas, 5 metai). 

Žaislai „Kad visas dienas būtų galima atsinešti žaislų“ (mergaitė, 6 

metai); 

„Pakeisčiau berniukus. Pakeisčiau visą, baldus, žaislus. Rinkčiau 
kolekcijas darželyje. Pakeisčiau pavadinimą“ (berniukas, 6 

metai); 

„Žaislus“ (berniukas, 5 metai); 

„Užburčiau mašinas, kad jos pavirstų lėlytėmis“ (mergaitė, 4 

metai); 

• „Padaryčiau, kad darželis turėtų daugiau žaislų“ (berniukas, 5 

metai). 

Geresnių vaikų „Kad būtų „biški“ geresni vaikai“ (berniukas, 6 metai); 

• „Kad būtų visi vaikai draugiški. Nesimuštų“ (mergaitė, 6 metai); 

• „Pakeisčiau visus vaikus, kad būtų geri ir klausytų“ (berniukas, 5 

metai). 

Kita (šventės, 

gimtadieniai, atsinešti 
žaislų, saldainių, 

auklėtojos karalienės ir 

t.t.) 

„Kad visada būtų mano gimtadienis grupėje“ (berniukas, 5 

metai); 
„Nieko, nes labai geras darželis. (Dar galvoja) Gal sienas 

padaryčiau deimantų, nes tai pats kiečiausias dalykas“ 

(berniukas, 6 metai); 

„Kad į darželį neštume saldainių“ (berniukas, 5 metai); 

„Auklėtoja paversčiau į karalienę ir dar į fėją“ (mergaitė, 6 

metai); 

„Padaryčiau, įvesčiau atostogas. Pavasarį visada noriu atostogų“ 

(berniukas, 6 metai); 

„Kad žaislai patys susitvarkytų“ (berniukas, 6 metai); 
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Kategorija Subkategorija Teiginiai 

„Nebesitvarkytume“ (berniukas, 5 metai); 

„Aš neturiu tokių stebuklingų galių. Pakeisčiau medį, kad saulę 

pasiektum ir rankas sušiltum“ (berniukas, 4 metai). 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tai žmogus, kuris gerbia mažo žmogučio asmenybę, moka 
priimti jį tokį, koks jis yra, padeda pažinti ir ugdyti gerąsias savybes. Be abejo, didelę reikšmę turi 

darželio mokytojos asmenybės bruožai: tai jos kūrybiškumas, teigiamos charakterio savybės, savotiška 

pedagoginė nuojauta, dažnai literatūroje vadinama pedagoginiu pašaukimu. Manau, kiekvienam 
pedagogui pats geriausias darbo įvertinimas yra vaikai, kurie noriai eina kiekvieną dieną į darželį ir labai 

gražiai, meiliai šneka apie savo grupės mokytoją. 

 
6 lentelė 

Ugdymo įstaigos darbuotojos – mokytojos 

 
Kategorija Subkategorija Teiginiai 

Grupės mokytoja Gera „Tiesą sakant, niekada negalvojau apie tokį dalyką, ne nerašyk. 

(Galvoja) Auklėtoja gera mokytoja ji visada pasako kada, man 

eiti į anglų. Valio!“ (berniukas, 5 metai); 

„Auklėtoja gera, nes duoda užduotėles“ (berniukas, 5 metai); 

„Yra geros, nes duoda daryti piešinukus ir tada mamos 
džiaugiasi“ (mergaitė, 5 metai); 

• „Auklėtojos geros, kartais pyksta ir auklytės geros ir kartais 

„biški“ pyksta. Smagu darželyje būti gera. Ir dar vieną žodį 

galiu pasakyti patinka miegoti ir išsimiegoti“ (mergaitė, 6 

metai). 

Moko „Moko skaičiuoti, nežinau daugiau“ (mergaitė, 6 metai); 

„Moko skaityti knygas“ (mergaitė, 5 metai); 

„Kad darom visokius darbelius. Smagu daryti su ja darbelius“ 

(mergaitė, 6 metai). 

Graži • „Ji man labai gera, graži, myliu ją labai. Ji labai gerus darbelius 

parodo“ (berniukas, 6 metai); 

• „Kad būtų labai labai graži ir nesipyktų“ (berniukas, 5 metai); 

• „Man jos patinka, nes jos gražios, gražesnė Rimutė“ (mergaitės, 
5 metai); 

• „Gražios akys“ (berniukas, 5 metai). 

Rūpestinga „Gera, laiminga, rūpestinga“ (berniukas, 6 metais); 

• „Galėčiau, kad sėdi prie stalo ir dirba su „kompu“ ir rašo 

spaudinėja skaičius. Nu stovi, o mes žaidžiam. Aprengia 

auklėtoja šaliką, aprengia kepurę ir striukę užsega. Kita 

auklėtoja ir tą patį darom“ (berniukas, 4 metai). 

Mandagi „Auklėtoja labai mandagi“ (berniukas, 6 metai); 

„Stebuklingus žodžius (Ačiū)“ (berniukas, 5 metai). 

Linksma „Linksma, daug ko išmoko“ (berniukas, 6 metai); 

„Kai būna linksma ir kaip pikta“ (berniukas, 6 metai). 

Nieko „Nieko. Nežinau. Ne, negaliu pasakyti“ (berniukas, 6 metai); 

• „Negalėčiau nieko, nes yra daugybė“ (berniukas, 5 metai); 

• „Nieko negaliu pasakyti“ (mergaitė, 7 metai). 

Nežinau „(ilgai galvoja) Nežinau. Negaliu pasakyti, nežinau. (kelių 

sekundžių pauzė) Gal ilgai leidžia pasakas prieš miegą“ 
(berniukas, 6 metai); 

„Nežinau“ (mergaitė, 5 metai). 

Kita  „Dalinasi maistu“ (mergaitė, 6 metai); 

„Daro „kuodukus“ iš plaukų“ (mergaitė, 6 metai); 

„Kad kai būname lauke leidžia prasisegti striukę ir nusiimti 

pirštines“ (berniukas, 6 metai); 

„Kad leidžia per kompiuterį pažiūrėti apie kosmosą“ (berniukas, 

6 metai); 

„Ji sako: Gražiai atsisėsk ir eik padirbėti“ (mergaitė, 5 metai); 

„Patinka auklėtojos pėdkelnės, o kitos megztiniai“ (berniukas, 4 

metai). 
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Išvados 

 

Apibendrinant galima teigti, kad XXI amžius yra nuolatinės kaitos, globalizacijos era, kuriame nors 

ir lėtai, bet kinta ikimokyklinio ugdymo įstaigos įvaizdis. Tačiau jame nuosekli, harmoninga veikla 
sudaro puikias sąlygas stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, padeda sudaryti kiekvienam individualias 

ugdymo programas atsižvelgiant pagal poreikius. Mokytojos sukurtas grupės teigiamas emocinis 

klimatas, garantuoja psichologinį vaikų saugumą, tikslu parengti mažuosius gyvenimui globaliame 

pasaulyje. Šiuolaikinė vaikų darželio grupė tampa tarytum maža laboratorija, kurioje mažieji gali 
eksperimentuoti, patys laisvai pasirenka priemones, žaislus ar net veiklą. Taip gerbiame mažųjų ugdytinių 

sumanymus, idėjas, bei mintis. Reikia nepamiršti, kad naujoji (alfa) karta skiriasi ne tik savo elgesiu, 

įpročiai, įgūdžiais, bet ir mąsto kitaip, jų saviti pojūčiai, norai, mintys. Manau, labai svarbu atkreipti ir 
įsiklausyti į kiekvieno vaiko nuomonę, idėjas ir sumanymus, juk ikimokyklinio ugdymo įstaiga skirta 

jiems. Vaikų idėjos nepaprastai žaismingos, originalios, nuoširdžios, todėl verta įsiklausyti į vaikų mintis, 

kurias jie paberia tarptum išminties perlus. 

Bėgant laikui, keičiasi pasaulis, visuomenė ir net vaikų darželiai, tačiau niekas nepakeis 
nuoširdžios, rūpestingos, kantrios, linksmos, kūrybingos, be sąlygiškai mylinčios vaikus – mokytojos. Jos 

vidinis pašaukimas, kuris reikalauja ne tik priimti ir mylėti kiekvieną vaiką toks koks jis yra, bet ir 

išmanyti šiuolaikinius procesus, gerai pažinti gamtą ir pasaulį. Šiuolaikinio mokytojo tikslas – kuo geriau 
pažinti savo mažuosius ugdytinius, empatiškai pajausti kiekvieno vaiko unikalų, ypatingą pasaulį – tą, 

kuris  ne visada matomas. Taip pat sukurti saugią, palaikančią ir skatinančią aplinką, kurioje vaikai jaučia 

rūpestingumą, mokytojos paramą, kuri tiki jo sugebėjimais, išklauso mintis, idėjas, net pasidalina 
paslaptimis. Vaikai džiaugiasi pažinimo procesu ir būna aktyvūs, dėmesingi ugdymo veiklos metu, 

nepriklausomai nuo mažojo temperamento, patirties ar sugebėjimų. Pats geriausias darbo įvertinimas 

mokytojui, tai ugdytinių nuoširdūs, mieli, šilti žodžiai apie jas. Vaikams labai smagu matyti pozityvias, 

linksmas, sumanias, protingas, rūpestingas mokytojas kiekvieną dieną, kurios sukuria teigiamą, saugią, 
žaismingą aplinką, organizuoja įvairius užsiėmimus. 
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Annotation 

Neologisms represent the evolving nature of the English language. People constantly create new words that 

express concepts or ideas that were previously expressed using other words or words that may not exist at all. 

Neologisms appear in the language due to the development of social life, culture, science and engineering. 

Therefore, translators face a big problem here and must 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. 
The study of professional language has been thought to be fruitful area of research from the perspective on 

neologisms used in business documents and how they are translated into Lithuanian. The subject of this 

investigation are the neologisms and the amount of them being used in English business documents. 

Research setting. In order to identify neologisms in business documents a research was held at UAB 

Furnmaster, using its documents. There were 16 documents used for this research of which 4 were meeting notes, 7 

e-mails, 2 contracts and 1 job agreement. Documents were chosen according to theri lenght and a variety of topics. 

Research method – quantative. 

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

The aim of the research is to specify the peculiarities in the use and the frequency of use of neologisms in 

business documents. 

 To achieve the aim the following objectives have been set:  

1.  To reveal the peculiarities of neologisms used in business documents.  
2.  To analyze most common types of neologisms used in business documents.  

3.  To analyze the frequency of the use of neologisms in business documents.  

4.  To find out most common type of neologisms used in business documents. 

  

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 

phenomenon is also very much influenced by the growth of the globalization in the world. As we become 

more and more connected throughout the power of internet and different technologies where English 
language is the main language.  

Translation is about more than just words, it is also a deep familiarity with the culture of the 

country and its language. Human translation is the oldest 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 
well as professional, experienced human translator. 

 

The frequency of neologisms used in business documents 

 

Business documents are expected to be very formal with high standard language choices. For this 

reason, 30 documents in toatal were investigated at UAB Furnmaster to find out twhat types of 
neologisms can be found and are more frequent in business documents. 

1 lentelė.  

The frequency of neologisms used in business documents 

Word formation type Frequency Percentage 

Acronym 35 58% 

Compound words 18 30% 

Borrowed words 3 5% 

Clipping 1 2% 

The diminutive suffix 3 5% 
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1 pav. The frequency of neologisms used in business documents 

This diagram shows which type of neologisms are more frequent in business documents. Most 

frequent neologism type found is acronym, which is 58% of the chart, the less used neologism type is 

clipping, which is only 2% of the chart. This sums up to a fact that neologisms are used in business 
documents and quite frequently. 

 

Frequency of neologisms in different types of business documents 

 

Although, the research concluded neologism use in business documents is present, it is important to 

find out in what documents they are more frequent and more apparent. Same documents were used to 
investigate this matter. 

 

 

2 pav. Frequency of neologisms in different types of documents 
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This chart suggests that neologisms can be mostly found in meeting notes and e-mails. They are 

less frequent in job agreements and contracts wherefor it leads us to a conclusion that these documents 
require and are more formal than e-mails and meeting notes. 

 

Conclusions 

1. Although business documents sound to be very formal language, many uses of neologisms were 

found during the research, some of which are accepted technical terms and some, which are not.  

2. Mostly common types of neologisms found in business documents during the research were: 
acronyms, compound words, borrowed words, clippings and the diminutive suffixes.  

3. Neologisms are more frequent in documents such as e-mails and meeting notes. 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.  

4. The most common type of neologisms found in business documents during the research is 

acronym. 
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SOCIALINIO PALAIKYMO POVEIKIS ASMENIMS, SERGANTIEMS 

ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS 

Rasa Kaškonaitė,  

Lektorė Jūratė Makauskienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Ši tema, nėra plačiai nagrinėta, daugiau analizuojamas bendras šeimos prisitaikymas prie kliento onkologinės ligos, 

socialinių vaidmenų pasikeitimų šeimoje. Tačiau socialinio palaikymo naudą šeimos psichologinei savijautai galima 
pastebėti aplinkoje, kurioje yra onkologinių ligonių. Daugelis vėžio rūšių šiais laikais jau yra išgydomos, tačiau 

artimųjų palaikymas gali padėti dar greičiau įveikti ligą. Gyvenimas šeimoje kartu su onkologiniu ligoniu derėtų būti 

suvokiamas ir kaip pareiga. Socialinė parama – tai praktinė, informacinė, psichologinė ir finansinė pagalba, kurią 

teikti geba tik tie asmenys, iš kurių tos pagalbos tikimasi, o parama, palaikymas, dėmesys – būtinos integracijai ir 

gyvenimo kokybei palaikyti sąlygos. Tai rodo poreikį plėsti žinias apie socialinę pagalbą šeimoms, kuriose vienas iš 

artimųjų serga onkologine liga, gaunamą socialinį palaikymą, siekiant įveikti emocinius sunkumus, kylančius dėl 

artimojo ligos. Taip pat artimiesiems tenka spręsti psichologo ir socialinio darbuotojo, gydymo įstaigos 

reikalingumo klausimą, stengiantis artimiesiems kuo efektyviau padėti, gerinant šeimos bei kliento ir visuomenės 

gerovę.   

 Raktiniai žodžiai: socialinis palaikymas, onkologinė liga, socialinio palaikymo nauda. 

Įvadas 

 

Temos aktualumas. Onkologinės ligos šiais laikais yra vienos pagrindinių žmonių mirčių 

priežasčių visame pasaulyje – antroji pagal mirčių skaičių. Šiai dienai pasaulyje dėl onkologinės ligos 
progresijos įvyksta 1 iš 6 mirčių (WHO, 2018). Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 

onkologinės ligos išlieka tarp pirmaujančių sergamumo ir mirtingumo priežasčių visame pasaulyje. 2018-

ais metais, Nacionalinio vėžio instituto duomenimis Lietuvoje jau yra užregistruota per 80 tūkst. ligonių, 
sergančių onkologinėmis ligomis. 

Dažniausiai onkologinės ligos diagnozė būna netikėta, todėl pacientui per trumpą laiką kyla vis 

daugiau klausimų ir abejonių, sumažėja pasitikėjimas savimi, atsiranda nusivylimas, nepasitenkinimas, 
bejėgiškumo jausmas. Atsiradus naujiems poreikiams, dažnai pasireiškia įgūdžių ir informacijos stoka, 

todėl šeimą ištinka psichosocialinė krizė, jie jaučia kaltę, sielvartą. Onkologinių susirgimų diagnozę taip 

pat lydi ir daug įvairių fizinių, psichologinių, socialinių, ekonominių bei kitokių pokyčių, prie kurių 

prisitaikyti turi ne tik pats ligonis, tačiau ir jo artimieji. Pacientas gyvena laukime, kaip ir jį supantys 
žmonės, taigi natūralu, jog sergančiam onkologine liga pacientui ir jo artimiesiems yra labai reikalinga 

pagalba, kad būtų palaikoma onkologinių pacientų ir jo artimųjų psichologinė, socialinė gerovė, 

sumažinta įtampa bei padidinta viltis. 
Temos naujumas. Socialinis palaikymas yra nauja socialinio darbo tyrinėjimų šaka, 

palaikymas išlieka vienu iš esminių principų kurie užima svarbią vietą  moksliniame bei praktiniame 

socialinio darbo lygmenyje bei specialistų koncentravimąsi tik ties problema bei jos sprendimu. Lietuvoje 
plačiau nagrinėta tik socialinio palaikymo tema, kurią tyrė tokie autoriai kaip Suslavičius (1998), 

Pivorienė (2004), Kuzmienė (2008) ir Rimkus (2010) bei kt. Darbe analizuojama problema, kuri 

Lietuvoje tampa vis aktualesnė – šeimų, kurių nariai serga onkologinėmis ligomis, socialinis palaikymas, 

padedantis įveikti emocinius sunkumus, kilusius dėl ligos, ir jos tyrimai bei galimi sprendimo būdai yra 
ypač svarbūs. 

Darbo objektas: socialinio palaikymo poveikis asmenims, sergantiems onkologinėmis ligomis. 

Darbo tikslas: atskleisti socialinio palaikymo poveikį asmenims sergantiems onkologinėmis 
ligomis. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti socialinio palaikymo apibrėžties aspektus; 

2. Aptarti susitaikymo su onkologine liga ir socialinio palaikymo sąveiką; 
3. Apžvelgti socialinio palaikymo įtaką onkologine liga sergančio asmens gyvenimo 

kokybei teoriniu aspektu; 
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4. Išnagrinėti pagalbos formas naudojamas socialinio palaikymo procese.  

Socialinio palaikymo poveikis asmenims, sergantiems onkologinėmis ligomis 

 
Mokslinėje literatūroje taip pat gausu įrodymų, jog socialinio palaikymo stoka sudaro prielaidas 

atsirasti įvairiems somatiniams, psichosomatiniams ir psichiniams sutrikimams bei negalavimams, nes 
ligonis ir taip yra sergantis ir, galimai, palūžęs (Fiorillo ir kt., 2017). Todėl socialinio palaikymo 

stiprumas turėtų būti siejamas su geresne ar gerėjančia psichologine, fizine sveikata, socialine gerove, 

kurią sergančiojo atžvilgiu vykdo jo šeimos nariai, kiti artimieji, draugai. Pasak Piščalkienės, (2014) tiek 
materialus, tiek socialinis palaikymas gerina fizinę bei psichinę savijautą, skatina sergančiojo gerbūvį bei 

mažina stresą.   

Socialinio palaikymo nauda daug plačiau nagrinėjama užsienio mokslininkų. Pavyzdžiui Zang ir 
kt. (2017) teigia, jog socialinis palaikymas, kartu su asmenybės atsparumu ir kolegų palaikymu sudaro 

realius emocinius bei socialinius išteklius, kurie tiesiogiai veikia žmogaus gyvenimo kokybę, 

pasiruošimą, prisitaikymą po ligos, potrauminio streso sutrikimams mažinti. 

Socialinio palaikymo samprata 

 
Lietuvoje socialinis palaikymas imtas nagrinėti visai neseniai, todėl net nėra vieningo socialinio 

palaikymo, kaip termino, apibrėžimo.  

Socialinis palaikymas, anot Rimkaus (2010), yra veikla, kurią ligonio atžvilgiu vykdo jo šeima, 
draugai, kiti artimieji. Kitaip tariant, tai veikla, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai daro įtaką bei nulemia 

socialinius, fizinius bei psichologinius aspektus.  Gali būti tiek materialus, tiek socialinis palaikymas, 

kurie tarpusavyje neatsiejami, kadangi yra būtini, siekiant užtikrinti socialinę gerovę (Ruškus ir kt., 

2013). Materialinis palaikymas aiškinamas kaip techninė pagalba atsiradus negaliai, kuri būtina gyvenimo 
kokybei, tolesniam pilnaverčiui gyvenimui ar netgi išgyvenimui (Banienė, Šinkariova, 2015). Socialinis 

palaikymas skatina geresnę fizinę bei psichinę savijautą, kadangi palaikymas skatina sergančiojo gerbūvį, 

mažina stresą (Piščalkienė, 2014).  
Rimkaus (2015) nuomone, socialinis palaikymas yra procesas, kuris teigiamai veikia ligonio 

psichosocialinius ir fizinius išteklius, o Vaičekauskienė (2016) dar ir išskiria dažniausiai naudojamas 

socialinio palaikymo rūšis: 

• Informacinis – iš artimųjų ir kitų svarbių žmonių gauta reikiama ar pageidaujama 
informacija; 

• Emocinis – bendravimas, paskatinimas, palaikymas; 

• Instrumentinis – materialinė parama. 

Emocinis palaikymas yra viena jautriausių krypčių, nes tarp asmenų vyksta bendravimas, vyrauja 

emocinis ryšys. Įvairūs pokalbiai, palaikymas, paguoda, pagarba sudaro sąlygas prisirišti, jaučiama artimo 

meilė. Fizinis palaikymas apima veiklas, kurių dėka gerėja ligonio savijauta, sveikatos būklė, jie yra 
tinkamai informuojami apie mitybos bei sporto, kitų užsiėmimų naudą ligos įveikai, gyvenimo kokybės 

gerinimui, skatinama socialinė integracija.  

Adamczyk ir Segrin (2015), remdamiesi Robert Weiss modeliu, pristato ir socialinio palaikymo 
konstruktą: 

• Prisirišimas – emocinis ryšys, kurio dėka asmuo jaučiasi saugus; 

• Vertės užtikrinimas – patvirtinama, jog asmuo yra vertas ir kompetetingas ligonio 

atžvilgiu; 

• Patarimai – pagalba, pamokymai, informacijos prieinamumas ir pasiekiamumas; 

• Patikimumas – suvokimas, žinojimas, jog prireikus ligoniui bus suteikta pagalba ir 

parama; 

• Socialinė integracija – bendrų interesų ir vertybių asociacija, įterpimas; 

• Galimybė globoti – siekis ir būtinybė globoti, rūpintis ligoniu. 
 

 

Susitaikymo su liga ir socialinio palaikymo sąveika 

 

Gustaitienė, Banevičienė (2014) teigia, jog susitaikymo su liga ir socialinio palaikymo ryšys yra 

glaudus. Todėl, norint pasiekti tikslą turėtų būti naudojami įvairūs bendravimo ir bendradarbiavimo būdai 
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ne tik tarp šeimos narių, tačiau ir socialinių darbuotojų, kitų specialistų. Būtina padėti ligoniui suprasti, 

jog ir jis gali būti pilnavertis asmuo, gali susikurti sau patogų ir palankų gyvenimą. Be abejo viskas yra 
susieta su socialinio palaikymo svarba, kadangi palaikymas ir paskatinimas atsiranda iš gebėjimo sukurti 

artimus, draugiškus, palaikančius santykius tarp gavėjo ir davėjo. Gustaitienė, Banevičienė (2014) 

atskleidžia, kaip ligoniui suteikdami socialinį palaikymą išoriniai ir vidiniai ištekliai padeda susitaikyti su 
liga (žr. 1 pav.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Susitaikymo su liga ir socialinio palaikymo ryšys (Sudaryta autoriaus pagal Gustaitienę, 

Banevičienę, (2014)) 

Remiantis 1 pav., išoriniais ištekliais vadinama medicinos specialistų bei socialinių darbuotojų 

pagalba ir palaikymas, o vidiniai – artimųjų palaikymas. Atsižvelgiant į vidinių bei išorinių išteklių 
būtinybę, žmogus susitaiko su liga, adaptuojasi, todėl įvairios fizinės, psichologinės ir socialinės 

pasekmės gali būti ne neigiamos, o teigiamos (Gustaitienė, Banevičienė, 2014). 

Socialinio palaikymo esmė ligoniui tampa ne jį palaikančiųjų skaičius, o pats jausmas, jog jis turi 
užnugarį, jį palaiko, parama bus suteikta (Banienė, Šinkariova, 2015). Galima daryti prielaidą, jog 

lyginant su Rimkaus ir Žemgulienės (2015) teiginiais, ligoniui svarbiau ne kiekybinė, o kokybinė 

socialinio palaikymo apibrėžtis. 
Socialinio palaikymo aspektu, žmogui svarbiausia jo įsitikinimai ir pats suvokimas apie tai, kaip 

ir kada jam bus suteikta pagalba, todėl socialinis palaikymas galėtų būti traktuojamas ir kaip individualus 

įsivertinimas, suvokimas, poreikis suprasti ir žinoti, jog juo yra ir bus rūpinamasi, bus įvertintas ir 

suprastas, jaus palaikymą ir užnugarį. 

Socialinio palaikymo įtaka onkologine liga sergančių asmenų gyvenimo kokybei 
 

Įvairios onkologinės ligos gali įtakoti daugumos sutrikimų atsiradimą, apriboti ligonio aktyvumą, 

mėgstamas veiklas, pabloginti gyvenimo kokybę. Sergantieji dažnai patiria emocinį bei socialinį 
nepasitenkinimą, kadangi pablogėja fizinės, psichologinės, socialinės ir kitokios funkcijos (Eimutienė, 

2013).  

Kiekvienas individas gyvenimo kokybę įsivaizduoja skirtingai, kadangi remiasi tik savo 

įsivaizduojama gyvenimo ideologija. Būtent todėl egzistuoja daugybė gyvenimo kokybės apibrėžimų. 
Vienas pirmųjų, siekiančių išaiškinti gyvenimo kokybės sampratą, buvo Aristotelis (384-322 m. Iki 

Kristaus), kuris teigė, jog gyvenimo kokybės esmė yra gerai gyventi ir būti laimingu.  

Vaitkaitienės ir kt. (2007) teigimu, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė yra skirtumas, 
neatitikimas tarp sveikatos, kurią patiriame, ir sveikatos, kurios mes tikimės.  

Pagal Skvarciany (2012), gyvenimo kokybę sudaro daug sudėtinių dalių, todėl pačią sąvoką realu 

vadinti sveikatos nulemta gyvenimo kokybe. Remiantis autore, vienos svarbiausių gyvenimo kokybės 
dedamųjų yra turimo biologinės funkcijos, ligos simptomai, galimybių ir funkcionavimo būklės lygmuo, 

bendras esamos sveikatos būklės suvokimas. Kaip bebūtų, fizinė ligonio sveikata veikia gyvenimo 

kokybę, tačiau jos nenulemia. 

Anot Sąlygos ir kt. (2015), su sveikata susijusi gyvenimo kokybė apima šias sritis: 

• Fizinę (siejama su asmens kasdiene veikla ir ritualais, gyvenimo tikslais); 

Žmogus 

Susitaikymas ir elgesys 

sužinojus apie ligą 

Išoriniai ištekliai Medicininė bei socialinė pagalba 

Vidiniai ištekliai Šeima, artimieji, draugai 

Psichologinės pasekmės 

Fizinės pasekmės 

Socialinės pasekmės 
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• Socialinę (apima asmens integraciją bei padėtį visuomenėje, šeimoje, bendravimo 

galimybes); 

• Psichologinę (apima asmens vidinius išgyvenimus, psichinę būklę, emocijas). 

Onkologinių ligonių gyvenimo kokybė bene labiausiai susijusi su fiziniais simptomais, kurie 
sukelia skausmą, kančias, taigi, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, būtina jaučiamų simptomų kontrolė, 

dėl ko pagerėtų ne tik gyvenimo kokybė, bet ir išgyvenamumo rodikliai (Adukauskienė ir kt., 2014). 

Išgirdus vėžio diagnozę asmuo akimirksniu išgyvena krizę, nukenčia ne tik bendras gyvenimo suvokimas, 
bet ir gyvenimo kokybės vertinimas (Beržinytė ir kt., 2015). 

Socialinio palaikymo procesas ir pagalbos formos 

 

Dirgėlienė ir Baltiejienė (2011) skiria dvi, jų nuomone, bendriausias socialinio palaikymo formas 

– emocinį ir materialų. Palaikyti emociškai, autorių nuomone, reiškia sudaryti sąlygas asmeniui suprasti, 
jog jis yra gerbiamas, mylimas, juo rūpinamasi ir taip yra pakeliama jo savivertė. Materialinis palaikymas 

– tai elementari, konkreti pagalba, tokia kaip piniginė parama, informacijos suteikimas, socialinės 

paslaugos ir pan. 
Kondratavičienė ir Gadeikytė (2014) taip pat išskiria svarbiausias palaikymo ir paramos formas: 

• Socialinio tinklo (šeimos) psichologinė parama; 

• Medicinos specialistų psichologinė parama; 

• Socialinių darbuotojų psichologinė parama; 

• Savarankiškumo šaltiniai; 

• Galimybė dalyvauti visuomeninėje veikloje; 

• Negalios patirtimi grįstų gebėjimų plėtra; 

• Neribojama socialinių ryšių plėtra; 

• Bendravimą lengvinančios technologijos; 

• Kitų gebėjimų plėtra. 

O Vaičekauskienė (2016), remdamasi tokiais autoriais kaip Lin ir Ensel (2001) socialinį 

palaikymą skirsto į: 

• Emocinį – bendravimas, palaikymas, raminimas, paskatinimas, pagyrimai ir kiti emocinę 
įtampą mažinantys veiksniai; 

• Informacinis – reikalingos informacijos gavimas iš artimųjų; 

• Instrumentinis – gaunama materialinė parama, apčiuopiama nauda iš artimųjų. 

Svarbu paminėti, jog socialinis palaikymas nebūtinai gali būti aktyvus veiksmas, kadangi, labai 

dažnai, pati geriausia pagalba yra tiesiog buvimas šalia.  

Skubiejūtės ir Petružytės (2016) teigimu, svarbu žinoti, jog prireikus, pagalba bus suteikta, todėl 
svarbus ir saugumo bei pilnatvės jausmas, didelis dėmesys turėtų būti skiriamas gyvenimo kokybei 

užtikrinti. Be to socialinis palaikymas turėtų užtikrinti ir bendruomeniškumo principų paisymą, 

pritaikymą – teikti vieni kitiems socialinę paramą. Konkrečiau, tai gauta parama yra prilyginama 
pagalbai, tam tikra prasme, gyvenimiškajai naudai.  

Taipogi, anot Kiaunytės ir Žadeikytės (2016), socialinį palaikymą derėtų vertinti kaip socialinę 

pagalbą, kurios būdus autorės įvardija kaip: 

• Socialinę pagalbą – teikiant profesionalią socialinę pagalbą, naudojantis specialisto 
kompetencijomis. Siekiama užtikrinti sergančiojo socialinę gerovę. Onkologinių ligonių 

socialinės pagalbos poreikis kinta dėl ligos ir gyvenimo kokybės pokyčių, socialinė ir 

emocinė pagalba padeda prisitaikyti, pagerinti gyvenimo kokybę. Esant reikalui gali būti 

teikiamos socialinės paslaugos. 

• Emocinę pagalbą – palankios, malonios psichologinės aplinkos kūrimas, pasitikėjimo, 
savigarbos stiprinimas, palaikantis ryšys. Kiekvienas žmogus yra individualus, todėl 

individualūs ir jų poreikiai, tačiau ir ne visi ligoniai turi geras gyvenimo sąlygas, 

palaikančius ir mylinčius artimuosius, taigi tokiu atveju gali padėti specialistai. 

• Psichosocialinė intervencija – asmens gebėjimų skatinimas, palaikymas, atsakomybės už 
savo gyvenimą didinimas, bejėgiškumo mažinimas, asmens įgalinimu, dalyvavimo 

bendruomenės, visuomeniškoje veikloje, siekis pagerinti gyvenimo kokybę. 

• Kognityvinė elgesio terapija – neigiamo požiūrio į gyvenimą ir įvairius veiksnius, ligą 

pakeitimas teigiamu, naudojantis treniruotėmis, pokalbiais, mąstymo skatinimu. Ši 

terapija mažina depresiją, nerimą, valgio sutrikimus, seksualinę disfunkciją, pyktį, 
skausmą, stresą, skatina prisitaikymą prie ligos, gerina gyvenimo kokybę, didina 
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savivertę. Efektyviausios ir dažniausios kognityviosios elgesio terapijos technikos yra 

žinių apie onkologinius susirgimus ir gydymą įgijimas, relaksacija, fizinė veikla, 
gyvenimo būdo valdymas, jausmų ir streso valdymas, psichosocialinė pagalba. 

Taip pat, anot Ruškaus (2017), svarbu gebėti pasinaudoti savo galimybėmis, siekiant atrasti 

vidinių jėgų prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir nukreipti jį pageidaujama linkme. Sudarant 
savipagalbos ryšį su patikimu asmeniu, iš kurio jaučiamas socialinis palaikymas, sukuriama pasitikėjimo 

ir bendrumo erdvė, todėl mažinama onkologinio ligonio izoliacija, socialinė atskirtis, kiti padariniai.  

 

Išvados 

 
1. Socialinis palaikymas tai procesas, kurį onkologine liga sergančiojo atžvilgiu vykdo jo artimieji, 

medikai, socialiniai darbuotojai, kiti specialistai ir kuris tiesiogiai bei netiesiogiai teigiamai veikia 

socialinius, fizinius bei psichologinius aspektus.  

2.  Onkologiniai ligoniai priskiriami pažeidžiamai socialinei asmenų grupei, kuriai palaikyti 

naudojami vidiniai (artimųjų) ir išoriniai (medicinos, specialistų ir socialinių darbuotojų) ištekliai, 
įvairūs bendravimo ir bendradarbiavimo būdai, padedantys ligoniui susitaikyti su liga. 

3.  Onkologinėmis ligomis sergantieji dažnai patiria emocinį bei socialinį nepasitenkinimą, kadangi 

pablogėja fizinės, psichologinės, socialinės funkcijos, todėl jiems taikoma fizinio skausmo 
kontrolė, socialinių ir psichologinių problemų sprendimas įvairiais būdais, teikiama pagalba bei 

socialinis palaikymas.  Svarbiausiu veiksniu laikoma psichologinė ligonio būklė, kurią lemia 

artimųjų pasiruošimas palaikyti sergantį, užtikrinti jo poreikių patenkinimą, pasinaudojant 

socialinės pagalbos galimybėmis. 
4. Pagalbos formos naudojamos socialinio palaikymo procese yra: socialinio tinklo (šeimos),  

medicinos specialistų, socialinių darbuotojų psichologinė parama; savarankiškumo šaltiniai; 

galimybė dalyvauti visuomeninėje veikloje; negalios patirtimi grįstų gebėjimų plėtra; neribojama 
socialinių ryšių plėtra; bendravimą lengvinančios technologijos; kitų gebėjimų plėtra. 
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VEIKSNIAI ĮTAKOJANTYS GROŽIO SALONO PASIRINKIMĄ 

Ernesta Leimonaitė 

Lektorė Ilona Grybauskienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Straipsnyje apžvelgiamas vartotojo sprendimo priėmimo procesas: vartotojo sprendimai ir jiems turintys 

įtakos veiksniai tokie kaip: šeimos įtaka, reklamos įtaka, šeimos įtaka. Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti 

motyvus, skatinančius rinktis grožio saloną, buvo išsiaiškinta, kad gan didelę įtaką daro reklama. Tyrimas buvo 
atliktas internetinėje svetainėje „Facebook“, bei internetinėje svetainėje www.apklausa.lt 

Raktažodžiai: veiksniai, įtaka, grožis 

Įvadas 

Šiuo metu Lietuvoje siūlomas platus grožio paslaugų pasirinkimas. Jos išskiriamos į dvi paslaugų 

grupes: teikiamos paslaugos kirpyklose ir kosmetikos salonuose (kabinetuose, studijose, grožio klinikose) 

teikiamos paslaugos. Kirpyklose teikiamos paslaugos: plaukų kirpimas, plovimas, šukuosenų 
modeliavimas, plaukų sušukavimas, plaukų dažymas, plaukų tiesinimas ir garbanojimas, nagų priežiūra 

(pedikiūras, manikiūras, dirbtinių nagų klijavimas ir formavimas) . Kosmetikos salonuose teikiamos 

paslaugos: veido odos valymas, veido masažas, veido kaukės, makiažas, kūno odos valymas, kūno kaukės 
(įvyniojimai), depiliacija, permanentinis makiažas, tatuiruotės, papuošalų vėrimas. 

Grožio procedūrų populiarumas pastaruoju metu sparčiai auga. Didėjant paklausai, žinoma, auga ir 

pasiūla.  Įvairios paslaugos jau teikiamos ne tik grožio salonuose, bet ir privačiai. Pradedant privačią 
praktiką svarbu gauti visus reikiamus verslo bei higienos leidimus. Dar svarbiau yra pasidomėti kokias 

paslaugas šiuo metu teikti bus pelningiausia? Atsakymas paprastas - tas, kurių klientai šiuo metu nori 

labiausiai.  

Paslaugų paskirtis – patenkinti pagrindinį žmogaus poreikį, kuris paprastai būna sąmoningas. Vis 
dėlto, jei ši paslauga nėra pirmosios būtinybės, reikia sužadinti, pasitelkus rinkodaros priemones, 

nesąmoningą tos paslaugos poreikį, sukurti vidinius pasitenkinimo motyvavimo veiksnius. Viso to reikia, 

norint paskatinti pirmą kartą pasinaudoti paslauga, kartu pateisinti lūkesčius, suteikti taip trokštamą 
rezultatą, kad vartotojas paslauga naudotųsi dar ne kartą. Deja, dažnai paslaugų teikėjai lūkesčius 

ignoruoja, nes nauda, kurią tikisi gauti vartotojas, neretai viršija realias įmonės galimybes. 

 

Darbo tikslas: Išanalizuoti veiksnius, įtakojančius grožio salono pasirinkimą 

 

Vartotojų elgsenos modeliai 

 

1 pav. Klasikinis vartotojų elgesio modelis pagal Stanton 

http://www.apklausa.lt/
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Grupės ir jų įtaka vartotojui 

Konkrečių paslaugų pasirinkimui didelę įtaką daro palyginti mažos žmonių grupės. Jos vadinamos 

įtakos grupėmis, jų pavyzdžiu vartotojas sąmoningai ar nesąmoningai seka jas, mėgdžioja. Grupės įtakos 
pavyzdys gali būti iliustruojamas kaip grožio paslauga, kuri reikalauja mažų grupių įtakos suvokimo, 

marketingas. Paslaugos vartojimas priklauso nuo to, ar paslaugą  vartoja jo draugai. Be to, grupės 

socialinės normos turės įtakos grožio procedūros pasirinkimui. 

Tyrinėjant grupių įtaką jos nariams, iškyla problemų, nes praktiškai sunku ištirti grupės įtaką 
dirbtinėmis sąlygomis ar atliekant eksperimentus. Grupių įtaka dažniausiai tyrinėjama, naudojantis 

empiriniais metodais. (R. Urbanskienė ir kt. 2000) 

Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai 

Šeima suformuoja vertybių sistemą, kultūrą, šeimoje mes sužinome savo socialinę klasę, 
išmokstame sukurti mokymosi, pažinimo aplinką, suformuoti savo vaidmenį visuomeniniame gyvenime. 

Taigi jau šeimoje susiformuoja tam tikras pirkimų elgesys. 

Šeima, kaip socialinis visuomenės vienetas, yra svarbi ir kaip įtakos (referentinė) grupė, ir kaip 
ūkio vienetas. 

Pastaruoju metu ji vis dažniau įvardijama ir kaip atskiras vartojimo vienetas. Taip yra dėl šių 

priežasčių: 

• daugelis produktų perkami visai šeimai, 

• pirkimo sprendimai priklauso nuo kitų šeimos narių įtakos. 

Šeimos įtaka pati svarbiausia ir ilgalaikė vartotojų elgsenoje, todėl marketologų uždavinys – geriau 
pažinti šiuolaikinę šeimą, jos struktūros kitimą, jos prisitaikymą prie aplinkos. (V. Karvauskienė 2010)  

Šeima lemia jos narių dabartinę ir ateities vartojimo elgseną. Todėl, nagrinėjant vartotojų elgseną, 

svarbu gerai pažinti šeimos tipus, šeimos struktūrą, šeimos ir namų ūkio gyvenimo ciklus bei jų įtaką 
pirkimams 

 

Reklamos įtaka grožio paslaugų pasirinkimui 

Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Ją mes matome ir girdime visur radijuje, 

televizijoje, internete, įvairiose reklaminėse iškabose, spaudoje, reklaminiuose lankstinukuose. Tai viena 
svarbiausių žmonių informavimo, supažindinimo, susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. 

Reklama padeda žmogui išsirinkti paslaugą, skatina ja pasinaudoti . Padeda formuoti interesus, papročius, 

nuomonę, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. 
Reklama apibūdina paslaugų naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę (V. Dubinas 1993) 

Svarbiausi reklamos tikslai yra šie  

• Paklausos užtikrinimas; 

• Informavimas apie tam tikros paslaugos egzistavimą, jos išskirtinumą;  

• Informavimas apie teikiamas paslaugas; 

• Informavimas apie naujų paslaugų atsiradimą;  

• Supažindinimas su paslaugomis; 

• Paslaugų pasirinkimo didinimas. (V. Dubinas 1993). 
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2 pav.Veiksniai įtakojantys grožio salono pasirinkimą 

Didžiausia dalis atsakė, kad paslaugų pasirinkimą įtakoja kokybė 40 proc, specialisto kvalifikacija 
taip pat labai svarbu, kainos prieinamumas, didelę įtaka sudaro rekomendacijos, tai tikriausiai būtų artimų 

žmonių rato rekomendacijos, atliekamų paslaugų įvairovė nėra taip svarbu pasirenkant grožio saloną, 

Grožio salono vieta  įtakos neturi, bent atsakiusiems anketos klausimus.  

 

 

3 pav. Grožio salonų paslaugų asortimento svarba 

 

Respondentams nėra svarbu kiek procedūrų teikiama grožio salone, atsakiusiųjų net 73,3 %, jiems 
svarbiausia, kad paslauga būtų atlikta kuo kokybiškiau, kita kur kas mažesnė dalis vis dėl to mano, kad 

būtų patogu, kad grožio salone teiktų kuo daugiau paslaugų, tada jie galėtų salone pasidaryti visas 

norimas paslaugas, nereikėtų ieškoti kitų grožio salonų. 
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4. pav Grožio salono įvaizdžio svarba 

 

Grožio salonų įvaizdis nėra daugumai svarbus , mažesnioji dalis atsake vis dėl to ,kad svarbu yra 

salonų įvaizdis, mano nuomone taip pat salonas turi turėti gerą įvaizdį, nes klientas daug jaukiau ir 
patogiau jausis gražiame, moderniame grožio salono interjere, į grožio saloną moterys eina ne visada tik 

dėl to, kad pasirūpintų savo išvaizda, bet kartu ir pailsėti, todėl, manau tai svarbu. Kitų moterų nuomone 

nėra svarbu, svarbiausia joms kokybė, jos geriau eis ne į tokį modernų saloną, bet eis į paprastesnį, nes 
žinos, kad ten tikrai bus gera kokybė.  

 

 

5 pav.  Respondentų sužinojimas apie grožio saloną. 

 

Respondentų sužinojimas apie grožio salonus įvairus ir pasiskirstęs vienodai, tačiau galima teigti, 
kad žurnalai ir laikraščiai nėra toks geras reklamos būdas,  kaip matote nei vienas respondentas 

nepasirinko žurnalų. Efektyviausias būdas yra aplinkinių žmonių giminių ir draugų rekomendacijos. 

Internetinėje erdvėje taip pat labai daug reklamos, paslaugas ir produktus reklamuoja įžymūs žmonės, taip 
skatindami dar didesnį žmonių susidomėjimą, tačiau šiuo reklamos būdu neverta pilnai pasitikėti, nes tai 

gali būti reklamuojama nebūtinai  gera ir kokybiška prekė. 

 

 



50 
 

 

6 pav. Klientų pasitikėjimas ir lojalumas 

 

59,1 proc. respondentų atsakė, kad juos prisitrauktų turi būti kokybiškai atliktas darbas, gavimas 

kokybiškos paslaugos klientą gali prisitraukti ir kitą kartą, mažesnė dalis 22,7 proc. žmonių atsakė, kad 
juos pritrauktų nuolaidos, pvz: apsilankius 5 kartus ir pasinaudojus paslaugą, 6 kartą procedūra atliekama 

su 50% nuolaida, o dar mažesnė dalis nusprendė, kad skirtas dėmesys  į kliento poreikius juos pritrauktų 

labiausiai, pavaišinimas kava ir malonus bendravimas su klientu. 

 

Išvados 

1. Galime teigti, kad vartotojų elgsenai turi įtakos išoriniai (kultūra, visuomenės klasė, įtakos 
grupės, šeima, socialiniai vaidmenys) ir vidiniai (poreikis, suvokimas, patirtis, nuomonė, 

motyvacija) veiksniai. 

Literatūra 

1.  BAGDONIENĖ L., HOPENIENĖ R.  Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas, 2004 m. 

2. DUBINAS V. OBELENYTĖ O.  Reklamos organizavimas rinkos sąlygomis. Vilnius, 1993  
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NAUJAGIMIO NUŽUDYMO KVALIFIKAVIMAS 

Vilija Leščiukaitytė 

Lektorius Arūnas Žukauskas 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Gyvybės atėmimas kitam žmogui – tai viena iš pavojingiausių nusikalstamų veikų, kuri sukelia nepataisomų 

pasekmių, t. y. žmogaus mirtį. Žiniasklaidoje gana dažnai pranešama apie naujagimių nužudymus. Šiame darbe: 

atskleista gyvybės svarba; vaisiaus kaip gyvo asmens atribojimas; atskleista problematika su kuria susiduria teismų 

praktika; išanalizuota kaip naujagimio nužudymas reglamentuojamas užsienio valstybėse taip pat atliktas tyrimas, 

kurio metu nustatyta ką turi bendro naujagimius nužudžiusios moterys. Darbe naudoti šie tyrimo metodai: įstatymų 

ir teisės aktų analizė, duomenų analizė. 
Raktažodžiai: gyvybė, naujagimis, nužudymas, gimdymo nulemta būsena. 

 

Įvadas 

Lietuvoje kaip ir kitose demokratinėse valstybėse gyvybė pripažįstama pačia aukščiausia vertybe. 

Gyvybės apsaugos nuostatos įtvirtintos nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose. Niekas negali 

kėsintis į šį absoliutų gėrį. Valstybė privalo užtikrinti žmogaus teisės į gyvybę įgyvendinimą nuo pat 
žmogaus gyvybės pradžios. Gyvybės atėmimas kitam žmogui, t. y. nužudymas – tai viena iš 

pavojingiausių nusikalstamų veikų, kuri sukelia nepataisomų pasekmių, t. y. žmogaus mirtį. Pastaruoju 

metu žiniasklaidoje vis dažniau pranešama ne tik apie paprastus nužudymus, bet ir apie naujagimių 

nužudymus. 
Darbo tikslas.  Aptarti teisės į gyvybę reikšmę ir jos apsaugos aspektus bei išanalizuoti 

nusikalstamos veikos privalomuosius sudėties požymius. Aptarti problematiką, kuri kyla teismų 

praktikoje. Išanalizuoti kaip reglamentuojamas naujagimio nužudymas užsienio valstybėse. Atlikti 
tyrimą, kurio tikslas rasti kuo daugiau bendrų bruožų tarp moterų, kurios nužudė savo pačios naujagimį.  

Šiai temai atskleisti panaudota įstatymų ir kitų teisės aktų analizė. Tyrimui atlikti panaudota 

duomenų analizė, kuri leido surasti kuo daugiau bendrų bruožų. Panaudoti metodai padėjo sujungti 

minėtus aspektus į visumą ir atsakyti į klausimą, kodėl įstatymų leidėjas naujagimio nužudymą laiko 
privilegijuota sudėtimi. 

Analizuojant pasirinktą temą darbe remtasi įvairiais teisės šaltiniais, pavyzdžiui: Lietuvos 

Respublikos (toliau LR) Konstitucija, LR baudžiamuoju kodeksu. Remiantis autoritetingų teisės 
mokslininkų straipsniais, pasirinkta tema nagrinėjama teoriniu aspektu, teorinės nuostatos pagrįstos 

teismų praktikos pavyzdžiais. Tyrimui atlikti remtasi teismų praktika. 

 

Žmogaus teisė į gyvybę ir jos apsauga 

Žmogaus gyvybė tai aukščiausia vertybė. Niekas negali kėsintis į šį absoliutų gėrį. Gyvybė – tai 

ypatinga vertybė, kuri suteikiama tik vieną kartą. Ši žmogaus teisė yra prigimtinė, ją ne kas nors suteikia, 

o žmogus ją įgyja gimdamas. Žmogaus gyvybės apsaugos nuostatos įtvirtintos nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose teisės aktuose. Gan platus teisės aktų, kurie užtikrina žmogaus teisę į gyvybę sąrašas 
atskleidžia išskirtinę gyvybės svarbą. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, pagrindiniame mūsų šalies 

įstatyme, kuriame įtvirtintos pamatinės vertybės, nuostatos, 19 straipsnyje numatyta, kad žmogaus teisę į 

gyvybę saugo įstatymas. „Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Konstitucijoje įtvirtintame žmogaus 
prigimtinių teisių ir laisvių kataloge teisė į gyvybę yra minima pirmoji. Tokia šios teisės vieta 

pagrindiniame šalies įstatyme nėra atsitiktinė: ji atspindi išskirtinę, prioritetinę socialinę ir teisinę teisės į 

gyvybę reikšmę.“16 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 straipsnyje ši 

nuostata dar kartą pakartojama, kad kiekvieno žmogaus teisė gyventi turi būti saugoma įstatymo. Niekam 
negalima tyčia atimti gyvybės.  Ši nuostata įtvirtinta ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. 

 

                                                             
16 MRU Jurisprudencija „Žmogaus gyvybė kaip teisinė vertybė ir jos apsauga romėnų teisėje“. M. Jonaitis, A. 

Milinis, 2011 m. rugsėjo 5d. 
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Vaisiaus – gyvo žmogaus atribojimo aspektai 

Norint tinkamai kvalifikuoti naujagimio nužudymą, svarbu suprasti kas yra laikytina „gyvu 

žmogumi“. Šis klausimas sudėtingas tuo, kad jis yra susijęs ne tik su teisiniais bet ir medicininiais 

aspektais. Teisės moksle yra išskiriamos trys teorijos, kurios sprendžia nuo kurio momento laikoma 
gyvybės pradžia. 

1. Nuo pradėjimo momento. Tai teorija, kai gyvybė prasideda susijungus vyriškoms ir moteriškoms 

lytinėms ląstelėms. Nuo šio momento prasideda spartus naujo organizmo vystymasis. 

2.  Kita nemažiau svarbi teorija – nuo tam tikro vaisiaus vystymosi momento. Ši teorija siejama su 
gyvybingumo požymiais, bet vaisiui dar esant motinos įsčiose. Pagal šią teoriją, gyvybės apsauga turėtų 

prasidėti nuo tada, kai vaikas būtų pasirengęs ir galėtų egzistuoti jau atskirai nuo motinos organizmo 

(praėjus daugiau kaip 22 nėštumo savaitėms).  Tačiau būtina pažymėti tai, kad nors vaisius gali judėti, jo 
smegenys funkcionuoja, turi kitus žmogaus požymius, tai dar nereiškia, jog vaikas gims gyvas. 

3. Paskutinioji teorija, kuri sprendžia nuo kada vaisius yra laikomas „gyvu žmogumi“- nuo gimimo 

momento. Lietuvos Respublikos baudžiamoji teisė remiasi šia teorija, gyvybę saugo nuo gimdymo 
pradžios. 

Naujagimio nužudymo sudėties privalomieji požymiai 

 Atlikta nusikalstama veika analizuojama pagal tam tikrus požymius. Be šių požymių 
nebūtų ir pačios nusikalstamos veikos, t. y. nebūtų galima jos įrodyti. Nusikalstamos veikos sudėties 

požymiai skiriami į dvi grupes: objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. 

 

Objektyvieji požymiai 

1) Baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė – tai kito žmogaus gyvybė. Žmogaus gyvybė – tai 

unikali vertybė, kuri yra visų kitų vertybių sąlyga. Kai žmogus miręs jam nebereikia nei laisvės, nei 

nuosavybės ar kt. Būtent tiesiogiai nukreipti  neteisėti veiksmai į kito žmogaus gyvybę asmeniui užtraukia 

baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą gyvybės atėmimą. Kito žmogaus gyvybės atėmimas – tai didžiausia 
ir neatkuriama žala, ne tik nukentėjusiajam, bet ir jo artimiesiems. 2) Nusikalstamos veikos dalykas  – 

naujagimis. Naujagimis – tai gimęs ar gimstantis kūdikis. Baudžiamasis kodeksas gyvybės pradžios 

nereglamentuoja. Kadangi įstatymas naujagimystės trukmės nenustato, todėl būtų logiška vadovautis 
medicinos nuostata, kad naujagimis yra iki keturių savaičių amžiaus, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo senatas 2004 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 46 „Dėl teismų praktikos nusikaltimų gyvybei 

bylose“ konstatavo, kad kvalifikuojant veiką medicininiai naujagimio sąvokos kriterijai neturi reikšmės. 
Tai reiškia, spręsti, ar nužudytasis yra naujagimis, ar jau ne naujagimis paliekama teismui, nenurodant 

jokių sprendimo kriterijų.  Detalesnio išaiškinimo nėra. Viena vertus toks išaiškinimas gerai, nes 

praplečia gimstančio vaisiaus gyvybės apsaugos ribas, kita vertus, paneigia įteisintos naujagimio sąvokos 

reikšmingumą. Teismų praktikoje dažniausiai nužudomi tik gimę naujagimiai. Nusikalstamos veikos 
padarymo metu, svarbu tai, kad naujagimis turi būti gyvas, nemiręs, nes būtų pasikėsinta į netinkamą 

objektą. 3) Neteisėta veika  – kaltininko veika. Veika, kuri numatyta LR BK 131 straipsnyje gali būti 

padaryta aktyviais veiksmais, pavyzdžiui, pasmaugiant, uždusinant, paskandinant, užkasant gyvą 
naujagimį ar pan. Taip pat veika galima neveikimu, neatliekant veiksmų, kurios motina turi ir gali atlikti, 

pavyzdžiui, nemaitina naujagimio, palieka jį be priežiūros. Dažniausiai nužudoma aktyviai veikiant. 

Svarbus momentas, kad veika turi būti atlikta tam tikroje gimdymo nulemtoje būsenoje, kuri neturi 
aiškaus ir konkretaus teisinio reglamentavimo. 4) Pavojingi padariniai – tai pasekmės dėl kaltininko 

padarytos pavojingos veikos. Naujagimio nužudymo atveju – naujagimiui mirus. Gyvybės pabaiga – tai 

biologinė žmogaus mirtis. Atsižvelgiant į Teismų praktiką dažniausia naujagimių mirties priežastis – tai 

asfiksija (deguonies trūkumas, nuo kurio naujagimis uždūsta). 5) Priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos 
ir pavojingų padarinių Pasekmės turi būti dėsningas, neatsitiktinis neteisėtos veikos padarinys. Pvz.: 

būtent dėl to, kad naujagimės motina rankomis nutraukė virkštelę bei spaudė gerklę, dėl asfiksijos mirė 

jos dukra. 
6) Nusikalstamos veikos subjektas – specialusis. Tai reiškia, kad už naujagimio nužudymą, 

numatytą LR BK 131 straipsnyje gali atsakyti tik naujagimį nužudžiusi motina. Motina – tai naujagimį 

pagimdžiusi, kraujo ryšiu su savo vaiku susijusi moteris. Nors naujagimį nužudyti gali ir kiti asmenys, 

pavyzdžiui: tėvas, kitas giminaitis ar visai svetimas asmuo, tačiau jiems baudžiamoji atsakomybė kyla ne 
pagal  atsakomybę švelninantį straipsnį (LR BK 131 str.), o pagal LR BK 129 straipsnio atitinkamas dalis. 
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7) Subjekto amžius. Pagal LR BK 131 straipsnio (naujagimio nužudymas) nuostatas subjektinis amžius 

yra 16 metų. Vadinasi pagal privilegijuotą (atsakomybę švelninantį) straipsnį atsako tik motina, kuriai iki 
naujagimio nužudymo buvo suėję 16 metų. Tačiau galimi atvejai, kad naujagimį moteris gali pagimdyti ir 

jaunesnio amžiaus, nei 16 metų, tokiu atveju už naujagimio nužudymą baudžiamoji atsakomybė pagal LR 

BK 131 straipsnį motinai nekyla. 

 

Subjektyvieji požymiai 

1) Pakaltinamumas. Motinos, kuri nužudė savo pačios naujagimį neteisėta veika pagal LR BK 131 

straipsnį kvalifikuojama tik tuomet, kai nustatoma, kad moteris buvo gimdymo nulemtoje būsenoje, dėl 

kurios ji nebuvo visiškai pajėgi suprasti savo veiksmus bei juos valdyti, būtent dėl būsenos, kurią sukėlė 
gimdymas. Gimdymo nulemta būsena – tai laikinas psichikos sutrikimas, kuris nešalina baudžiamosios 

atsakomybės, tačiau ją sušvelnina. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas gimdymo nulemtos 

būsenos neapibrėžia. Tokią būseną galime vertinti, kaip ribotą pakaltinamumą. Ypatingą motinos psichinę 
būklę gali nulemti ne vien gimdymo procesas, nes tokia būsena gali pradėti formuotis nuo pat nėštumo 

pradžios arba jo metu. 2) Kaltė. Naujagimio nužudymas, numatytas LR BK 131 straipsnyje padaromas tik 

tyčia, kuri gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Tyčia gali būti kilusi staiga arba iš anksto apgalvota. 

Naujagimio nužudymo atveju (LR BK 131 str.) apie tyčią kuri suplanuota iš anksto kalbėti būtų visai 
nelogiška, nes dėl gimdymo nulemtos būsenos tyčia turėtų kilti iš karto. Jeigu motina dar iki gimdymo 

ruošėsi nužudyti savo naujagimį, privilegijuotą nusikalstamos veikos sudėtį numatantis LR BK straipsnis 

negalėtų būti taikomas, tokiu atveju motina atsakytų pagal kvalifikuojančius požymius turinčią 
nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 129 straipsnio 2 dalyje. 

 

Naujagimio nužudymo problematika Teismų Praktikoje 

Norint tinkamai kvalifikuoti naujagimio nužudymą, pagal privilegijuotos normos sudėtį, teismams 

kyla nemažai klausimų, kurie susiję su subjektyviaisiais požymiais. Motinos, kuri nužudė savo pačios 
naujagimį neteisėta veika pagal LR BK 131 straipsnį kvalifikuojama tik tuomet, kai nustatoma, kad 

moteris buvo gimdymo nulemtoje būsenoje, dėl kurios ji negalėjo suprasti bei valdyti savo veiksmų. Itin 

svarbu šią veiką tinkamai kvalifikuoti, jog motinai nebūtų nepagrįstai inkriminuojama per griežta (pagal 
kvalifikuotą sudėtį) arba per švelni bausmė (pagal privilegijuotą sudėtį). 

1) svarbu atriboti privilegijuotą (LR BK 131 str.) ir kvalifikuotą  (129 str. 2 d. atitinkamus punktus) 

sudėtį turinčias normas. Tiek privilegijuota, tiek kvalifikuota sudėtis numatoma, motinai, kuri nužudė 
savo pačios naujagimį. Esminis skirtumas – subjektyvusis požymis, t. y. psichikos sutrikimas, kurį sukėlė 

būtent gimdymo procesas, ko pasekoje motina nebuvo pajėgi suprasti ir valdyti savo veiksmų.  

2) nustatyti ar motina veikos atlikimo metu buvo veikiama gimdymo nulemtos būsenos. Labai 

svarbu nustatyti ar motina nebando išvengti numatytos sankcijos, už tyčinį savo vaiko nužudymą 
manipuliuojant psichine būkle, kurią sukėlė neva gimdymo procesas.  Ši gan nelengva užduotis tenka tam 

tikriems specialistams (medikams). 

3) labai svarbu nustatyti ne tik ar motina nusikalstamos veikos metu buvo veikiama gimdymo 
nulemtos būsenos, bet ir išsiaiškinti: ar moteris negalėjo visiškai suvokti ir valdyti savo veiksmų. Galimi 

atvejai kai motina nužudo savo pačios naujagimį nors ir paveikta tam tikros būsenos, kurią sukėlė 

gimdymo procesas, tačiau motina galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir galėjo valdyti savo veiksmus. 
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Požymiai 

 

 Šalis 

Laikotarpis per kurį gali 

būti padaryta 

nusikalstama veika 

Subjektyvieji nusikalstamos 

veikos požymiai 

Numatyta sankcija 

Lenkija Gimdymo metu Gimdymo nulemta būklė (t. y. 

tam tikri psichikos sutrikimai) 

Laisvės atėmimo 

bausmė nuo 3 mėnesių 

iki 5 metų. 

Rusija Gimdymo metu arba iš kart 

po jo 

Psichiškai traumuota arba jos 

psichinė būklė buvo nestabili, 

tačiau tokia būklė nėra laikoma 
sveiko proto praradimu 

(beprotyste) 

Laisvės atėmimo 

bausmė nuo 2 iki 4 

metų, arba 
privalomaisiais 

darbais iki 5 metų, 

arba laisvės atėmimas 

tokiam pačiam 
terminui 

Italija Gimdymo metu arba 

artimiausiu metu po jo 

Materialinės ir moralinės 

problemos, susijusios su 
gimdymu 

Laisvės atėmimo  

bausmė nuo 4 iki 12 
metų. 

Didžioji 

Britanija 

Iki vaikui sueis 12 mėnesių Gimdymo sukeltas psichikos 

sutrikimas 

Laisvės atėmimas iki 

gyvos galvos 

Naujoji 

Zelandija 

Iki vaikui sueis 10 metų Bet kurio vaiko gimdymo metu 

sukeltas psichikos sutrikimas 

arba laktacijos įtaka. 

Laisvės atėmimo 

bausmė iki 3 metų. 

  

 Apibendrinant užsienio šalių teisinėje sistemoje naujagimio nužudymas reglamentuojamas 

gan panašiai.  Numatytas tam tikras laikotarpis per kurį atlikta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal 

privilegijuotos normos sudėtį, visose valstybėse atsižvelgiama į gimdymo metu sutrikdytą psichinę būklę, 
taip pat numatoma tam tikra sankcija už nusikalstamos veikos padarymą, kuri mažesnė nei už kitus 

nužudymus. 

Tyrimas 

Tyrimo tikslas: atskleisti kas bendro tarp savo naujagimius nužudžiusių moterų. 

Tyrimo uždaviniai yra atskleisti: 1. Kokia naujagimius nužudžiusių moterų socialinė padėtis; 2. 

Koks naujagimius nužudžiusių moterų išsilavinimas; 3. Kokia naujagimius nužudžiusių moterų šeimyninė 
padėtis; 4. Vietovė kurioje atlikta nusikalstama veika; 5. Ar moteris nužudžiusi savo naujagimį augo soc. 

rizikos šeimoje? 6. Ar buvo psichikos sutrikimų, kurie įtakojo nusikalstamos veikos atlikimą? 7. Ar buvo 

slepiamas nėštumas? 8. Nusikalstamos veikos atlikimo priežastys; 9. Naujagimius nužudžiusių moterų 
charakteristika; 10. Vaikų skaičius šeimoje, kurioje motina nužudė savo pačios naujagimį; 11. Per kiek 

laiko po gimdymo nužudomi naujagimiai. 

Tyrimo metodas: kokybinė duomenų analizė 

Atlikus tyrimą darytina išvada, kad savo naujagimius dažniausiai nužudo nedirbančios, 

netekėjusios, dažniausiai neturinčios pagrindinio išsilavinimo moterys. Nustatyta, kad net 60,00%  

naujagimių nužudymo atvejų užfiksuota kaimo vietovėje, galimai dėl anksčiau paminėtų priežasčių. 

Dauguma moterų atlikę šią nusikalstamą veiką užaugo ne socialinės rizikos šeimoje. Taip pat nustatyta, 
kad net 73,33 % atvejų, kai motina nužudo savo pačios naujagimį psichinė būsena nebuvo sutrikusi , todėl 

galėjo suvokti savo veiksmų esmę bei galėjo valdyti savo veiksmus. Tik maža dalis tirtų atvejų, veika 

atlikta esant ribotam pakaltinamumui. Beveik visais atvejais (net 86,67 %) nėštumas buvo slepiamas. 
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Naujagimio nužudymo priežastys gan įvairios: baimė dėl sugyventinio reakcijos; moters amžius; baimė 

dėl aplinkinių reakcijos; sunki materialinė padėtis ir pan. Naujagimius nužudžiusios moterys nei vienu 
tirtu atveju nėra charakterizuojamos neigiamai. Tai reiškia, kad iš anksto numatyti, kad galimai bus atlikta 

tokia nusikalstama veika nebūtų galima. Tyrimo metu nustatyta, kad visais tirtais atvejais naujagimis 

nužudomas iš karto po gimdymo. 

 

Išvados 

1. Privilegijuotas nužudymas – tai gyvybės atėmimas kitam žmogui tyčia, kuriam atlikti įtakos 

turėjo kaltininko emocinė būklė, t. y. gimdymo nulemta būsena. 
2. Nusikalstamos veikos dalykas – naujagimis. Pagal medicinos nuostatas naujagimiu laikomas 

žmogus iki 4 savaičių amžiaus. 

3.  Naujagimio nužudymo subjektas specialusis – tik naujagimio motina. 
4. Subjekto amžius, nuo kurio kaltininkas atsako už privilegijuotą nusikalstamą veiką (šiuo atveju 

naujagimio nužudymą) – 16 metų. 

5. Pakaltinamumas – ribotas. Nes nevisiškai suvokė savo veiksmus, dėl tam tikros emocinės 

būsenos, t. y. gimdymo nulemtos būsenos. 
6. Gimdymo nulemta būsena gali sukelti ne vien gimdymo procesas, ji gali pradėti formuotis 

nėštumo metu arba po jo, t. y. gali atsirasti tam tikri veiksniai ar aplinkybės, kurie gali turėti įtakos 

gimdymo nulemtai būsenai atsirasti. 
7. Užsienio šalyse naujagimio nužudymas reglamentuojamas gan panašiai.  Numatytas tam tikras 

laikotarpis per kurį atlikta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal privilegijuotos normos sudėtį, visose 

valstybėse atsižvelgiama į gimdymo metu sutrikdytą psichinę būklę, taip pat numatoma tam tikra sankcija 
už nusikalstamos veikos padarymą, kuri mažesnė nei už kitus nužudymus. 

8. Tyrimo metu nustatyta, kad savo naujagimius dažniausiai nužudo nedirbančios, nesusituokę, 

turinčios nebaigtą pagrindinį išsilavinimą moterys. Dažniausiai ši nusikalstama veika atliekama kaimo 

vietovėje. Šią nusikalstamą veiką tirtais atvejais dažniausiai atlieka moterys, kurios neturėjo psichikos 
sutrikimų, kurie galėjo įtakoti šios veikos (t. y. naujagimio nužudymą) atlikimą. Moters šeima, kurioje ji 

augo įtakos nusikalstamos veikos atlikimui neturėjo. Atlikus tyrimą nustatyta, kad beveik visais tirtais 

atvejais nėštumas buvo slepiamas. Nustatyta, kad visais atvejais naujagimiai nužudomi iš karto po 
gimdymo. 
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SVEIKATINGUMO IR GROŽIO PASLAUGŲ VARTOTOJO ELGSENĄ 

LEMIANTYS VEIKSNIAI 

Laura Lukšienė 

Lektorė Živilė Myru 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

 

Marketingo specialistai laikui bėgant turi analizuoti ir prisitaikyti prie besikeičiančios vartotojų elgsenos. 

Straipsnyje analizuojama kaip kintanti žmonių gyvenimo aplinka, vartojimo kultūra, rinkų augimas daro didelę įtaką 

vartotojų elgsenos kitimui. Vienas iš marketingo pagrindinių uždavinių yra tenkinti vartotojų poreikius labiau negu 

konkurentai. Tyrimo rezultatai parodo, kaip būtų galima patenkinti vartotojų poreikius bei vartotojų elgsenos 

veiksnius, kaip klientų socialinę, kultūrinę aplinką, gyvenimo būdą, bei pačią asmenybę. Tyrimas buvo atliekamas 

kiekybiniu tyrimo metodu.. Straipsnis parengtas remiantis moksline literatūros analize. 

Raktažodžiai: vartotojo elgsena, sveikatingumo ir grožio paslaugos, motyvacija.  

 

Įvadas 

Anot, G. Gorinienės ir kitų autorių, sveikatingumo ir grožio paslaugos tampa vis svarbesniu socialinio 

gyvenimo reiškiniu. Bėgant laikui, žmonės vis labiau pradeda suprasti sveikatingumo ir grožio paslaugų 
svarbą. Kiekviena įmonė įvairiausiais būdais siekia vartotojams suteikti kuo daugiau informacijos apie 

jas, įvairiausiomis reklamomis bando atkreipti dėmesį į savo atliekamas paslaugas. Todėl norint išvengti 

konkurentų reikia daug dėmesio skirti vartotojų elgsenos tyrinėjimams. Tyrinėjant vartotojo elgseną, 

vartotoją ir jo poreikius galima nuspręsti, kokių paslaugų vartotojai tikisi iš įmonių. Tai leidžia efektyviau 
juos patenkinti ir kurti abipusę naudą tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo. Daugelio įmonių sėkmė 

priklauso nuo vartotojų norų ir poreikių įgyvendinimų, todėl įmonėms labai svarbu tirti ir analizuoti 

vartotojų elgseną lemiančius veiksnius. 
 

1. SVEIKATINGUMO IR GROŽIO PASLAUGŲ VARTOTOJO ELGSENA 

 

Sveikatingumo paslaugą galima įvardyti, kaip sveikatos stiprinimo, profilaktikos ir prevencijos 

paslaugą, atliekamą tam tikrose specializuotose patalpose ir tik kvalifikuotų specialistų, pagal visus teisės 

aktus nustatytus reikalavimus. 

 Jocienė J., Ramanauskaitė A. (2015) mano, kad sveikatingumo ir grožio paslaugų poreikis nuolat 
auga, todėl šių paslaugų specialistai turi sudaryti sąlygas vartotojui pabūti malonioje aplinkoje, užmegzti 

su juo teigiamą ir glaudų, nors ir trumpalaikį, ryšį. Šios srities specialistai turi gebėti prisitaikyti prie 

nuolatinių jo veiklos pokyčių, kad galėtų patenkinti klientų lūkesčius ir išsilaikyti darbo rinkoje, kur 
laukia nuolatiniai iššūkiai.  

V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė  (2012) teigia, kad vartotojų elgsena -  tai 

su prekės įsigijimu ir vartojimu susiję individų veiksmai, apimantys jų poelgius nuo problemos, kurią gali 

išspręsti prekės  įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę.  
Apibendrinant galima teigti, kad vartotojų elgsena yra mokslas apie individus, grupes ar 

organizacijas ir jų naudojamus procesus renkantis, vartojant paslaugą, tam, kad galėtų patenkinti savo 

poreikius bei norus.  

 

2. VEIKSNIAI, LEMIANTYS VARTOTOJO ELGSENĄ 

 

Vartotojų elgseną lemiantys veiksniai yra dviejų tipų: išoriniai ir vidiniai. Išoriniai vartotojų 

elgsenos veiksniai skirstomi į (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Viršilaitė, 2012):  

Kultūriniai veiksniai. Žmonių gyvenimo būdui labai didelę įtaką daro kultūra. Iš kartos į kartą 
perduodamos vertybės ir normos formuoja dabartinį žmonių suvokimą ir elgseną.  

Socialiniai veiksniai. Socialinės bendrijos supažindina vartotojus su nauja veikla, gyvenimo būdu, 

veikia žmogaus suvokimą.  
Asmeniniai veiksniai. Vartotojų sprendimus lemia ir pagrindinės vertybės – įsitikinimai, kuriais 

remiasi vartotojo požiūris ir elgsena.  
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Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai skirstomi į pagrindinius psichologinius veiksnius:   

Motyvacija. Kiekvienas vartotojas turi asmeninių poreikių, įvertinus jų reikalingumą, poreikiai 
tampa motyvu. Motyvas tai yra stiprus poreikis, kuris žmogų skatina imtis kokių nors veiksmų. Vartotojas 

turėdamas poreikį stengiasi įsigyti prekę arba pasinaudoti paslauga.  

Suvokimas. Vartotojas, pasirinkdamas sveikatingumo ir grožio paslaugas, nuosekliai renka 
informaciją apie atitinkamą paslaugą.  

Pažinimas. Tai žmogaus elgsenos pokyčiai, kuriuos sukelia turima patirtis. 

Atmintis. Žmogus įsimena tam tikras detales ir jas susieja su kitais dalykais. Todėl žmogaus 

atmintis dažnai siejama su asociacijų kūrimu.  
Vartotojų elgsenai įtaką daro tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. Tačiau to nepakanka, kad 

žinotum, kas apsprendžia vienos ar kitos paslaugos, ar prekės pasirinkimą. Svarbu žinoti ir tai, kokius 

veiksmus atlieka vartotojas priimdamas sprendimą naudotis atitinkamomis paslaugomis ar pirkdamas 
prekę. Tik išanalizavę vartotojų elgseną bei lūkesčius, gamintojai gali suformuoti prekių asortimentą, 

kuris tenkintų vartotojus (Pajuodis, 2002). 

 

3. TYRIMO METODIKA 

Sveikatingumo ir grožio paslaugas respondenta renkasi neatsitiktinai, tam turi įtakos dauguma 

rodiklių. Renkantis sveikatingumo ir grožio paslaugas visada svarbu yra aptarnavimo kultūra (52 proc.), 

dažniausiai taip (46 proc.) apklaustųjų. Paslaugos kaina dažniausiai (50 proc.) ir visada (43 proc.) daro 
įtaką renkantis sveikatingumo ir grožio paslaugas. Paslaugos kokybė visada (78 proc.) ir dažniausiai taip 

(20 proc) turi įtakos renkantis šias paslaugas. Paslaugos asortimentas dažniau (53 proc.)  turi įtakos 

renkantis paslaugas. (žr. 1 pav.). 
 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kas nulemia, renkantis sveikatingumo ir grožio paslaugas, 

proc. 

 

Grožio ir sveikatingumo paslaugas vartotojai renkasi atsižvelgiant į daugumą veiksnių- tačiau 
pagrindinis veiksnys renkantis sveikatingumo ir grožio paslaugas yra paslaugų kokybė (36%), ir geri 

specialistai (36%). Mažiausiai vartotojai kreipia dėmesį į paslaugos aprašymą (sveikatingumo paslaugos 

veidui - 2%). (žr. 2 pav.) 
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2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokie veiksniai daro įtaką renkantis sveikatingumo ir grožio 

paslaugas, proc. 

 

Išvados 

1. Vartotojų elgsenai įtaką daro tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. 

2. Renkantis sveikatingumo ir grožio paslaugas vartotojui svarbiausia yra atliekamos paslaugos 

kokybė  bei aptarnavimo kultūra 
3.  Renkantis sveikatingumo ir grožio paslaugas pusei apklaustųjų dažniausiai įtaką daro  platus 

paslaugų asortimentas bei kaina. 

4. Mažiausiai vartotojai kreipia dėmesį į paslaugos aprašymą. 
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HIGIENOS SVARBA SĖKMINGAM GROŽIO IR SVEIKATINGUMO 
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Anotacija 

Straipsnyje analizuojama higienos svarba sėkmingam grožio ir sveikatingumo paslaugų verslui, aptariama 

pagrindiniai sėkmingo grožio ir sveikatingumo paslaugų verslo veiksniai, išanalizuota nustatyti privalomi higienos 

reikalavimai vykdant grožio ar sveikatingumo paslaugų veiklą. Tyrimo gautų rezultatų analizavimo metu, išryškėjo 

pagrindinė problema: tai daugelio vartotojų menka higienos svarba vartojamoms grožio ir sveikatingumo 

paslaugoms. Taip pat atlikus tyrimą, rezultatai parodo, kad vartotojai susiduria su informacijos stoka dėl galimos 

rizikos savo, bei visuomenės sveikatai, tinkamai tiekėjui nesilaikant grožio ir sveikatingumo paslaugų darbo 

higienos. Tyrimas atliekamas kiekybiniu tyrimo metodu, tyrimo metodas buvo pasirinktas  internetine svetaine 

www.apklausa.lt. Straipsnis parengtas remiantis moksline literatūros analize, nustatytais Lietuvos respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos  įsakymais, gautais tyrimo rezultatais. 
Raktažodžiai: grožio paslauga, sveikatingumo paslauga, sveikata, higiena.  

 

Įvadas 

Kad būtų pasiektas maksimalus sėkmingo grožio bei sveikatingumo verslo darbo rezultatas 
darbuotojai privalo laikytis nustatytų darbo higienos reikalavimų. Darbo higiena  kaip Jankauskas (2013) 

teigia, tai yra higienos sritis, apimanti darbo ir darbo aplinkos veiksnių poveikio žmogaus organizmui 

tyrimus ir įvertinimą, priemonių jo darbingumui ir sveikatai išsaugoti rengimą.  
Kiekviena grožio ar sveikatingumo paslaugų įmonė, kurioje teikiamos grožio ar sveikatingumo 

paslaugos nesilaikydama darbo higienos privalomų reikalavimų, sudaro puikias sąlygas užkrečiamomis 

ligomis plisti, vartotojams, bei paslaugų tiekėjams. (Sergamumo užkrečiamomis ligomis Lietuvoje 

apžvalga, 2018). Norint užkrečiamų ligų išvengti  vartotojams  bei šių paslaugų specialistams, reikalinga 
gauti išsamią informaciją apie taisyklingai teikiamas grožio, sveikatingumo paslaugas bei galimas 

sveikatos rizikas, kurių faktorius teikiama grožio ar sveikatingumo paslauga.  

1. PAGRINDINIAI SĖKMINGO  GROŽIO, SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ VERSLO 

VEIKSNIAI 

Kiekvienas grožio ir sveikatingumo specialistas šioje paslaugų srityje siekia, kad verslas sėkmingai 

klestėtų,  neštų pelną bei teiktų naudą vartotojams. Todėl norit pasiekti šį rezultatą galima vadovautis 

pagrindiniais grožio ir sveikatingumo paslaugų verslo sėkmės veiksniais: 

• Rizikos vertinimas. Rizika tai yra nuostolis arba atvirkščiai – pelno galimybė.  Visos grožio ar 
sveikatingumo įmonės  susiduria su šios veiklos aplinkos vyraujančiais neaiškumais, o specialistų 

iššūkis – nuspręsti, kaip šiuos neaiškumus priimti, bei išspręsti, taip kad būtų  gaunama didžiausia 

nauda. Rizikos valdymas prasideda nuo iškeltų vykdomų grožio veiklos tikslų, susikurtos misijos 

ar vizijos. Galima išskirti dažniausiai minimas verslo rizikos rūšis:  Strateginė rizika,  pavojaus 
rizikos, veiklos (operacinė) rizika, finansinė rizika, išoriniai rizikos veiksniai, vidiniai rizikos 

veiksniai (Stasitytė, V., Aleksienė, L., Įmonės veiklos rizikos vertinimas ir valdymas mažose ir 

vidutinėse įmonėse. Vilnius. 2015).  

• Kvalifikuoto personalo vertinimas. Siekdami sėkmingai įgyvendinti personalo vertinimo 
procesą, grožio ar sveikatingumo paslaugų įmonės vadovas turi nuspręsti ko siekiama grožio 

paslaugų įmonėje, bei kokią įtaką turės darbuotojas: (Župerkienė, E., Župerka, A., Personalo 

vertinimo proceso tobulinimo teoriniai aspektai.  Klaipėda. 2014). 

• Vartotojų poreikių tenkinimas grožio, sveikatingumo paslaugų rinkoje. Grožio arba 

sveikatingumo paslaugų įmonė, kuri siekia maksimalios verslo sėkmės, turi plėsti savo veiklą, 
įvesdama inovacijas į paslaugų rinką.  Inovacija, kaip teigia Sapiegienė (2013) laikoma, bet koks 

pokytis, kuris leidžia grožio ir sveikatingumo organizacijai pasiekti geresnių rezultatų, bei  didinti 

jos veiklos rodiklius, tokius kaip pardavimas, produktyvumas, ar investicijų grąža.  Vartotojus 

http://www.apklausa.lt/
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64%

28%

8%

Įrankių valymas-dezinfekcija ir sterilizacija Patalpų vėdinimas

Įrangos ir kito inventoriaus priežiūra Specialisto asmeninė higiena

Nežinau

reikia nuolat informuoti apie įmonės teikiamas paslaugas ar produktus (didinti reklamos procesą), 

stengtis kaip nors išskirti savo produktą ar paslaugą iš kitų.  
 

2. HIGIENOS NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ SVARBA GROŽIO IR SVEIKATINGUMO 

PASLAUGŲ VERSLE 

 Grožio ir sveikatingumo paslaugų teikėjai, vykdydami veiklą privalo turėti higienos pasą 

bei privalo laikytis nustatytų teisės aktų higienos normos reikalavimų. Nacionalinis visuomenės sveikatos 
centras leidimą – higienos pasą apibūna kaip  dokumentą,  kuris įrodo, kad teikiamų grožio arba 

sveikatingumo paslaugų veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

• Lietuvos higienos HN 117:2007 normos svarba. Higienos norma svarbi tuo, kad visi asmenys, 
kurie teikia grožio ar sveikatingumo paslaugas būtų visapusiškai informuoti apie galimą riziką 

savo bei kliento sveikatai.  

• Grožio ir sveikatingumo teikiamų paslaugų rizika, pasižyminti užkrečiamomis ligomis. 

Nesilaikant nustatytų higienos normų reikalavimų, yra rizika užsikrėsti infekcinėmis ligomis: 
tokiomis pavyzdžiui kaip: hepatitas B, hepatitas C, AIDS,  lūpų pūslelinė (Focaccia (2012) ir  

Jesus-Nunes (2016). Svarbiausia yra užtikrinti, kad užkrečiamoji liga neplistų kitiems klientams 

bei  grožio ar sveikatingumo teikiamų paslaugų darbuotojams. (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centras., Užkrečiamųjų ligų aktualijos. 2015).   

 

3. TYRIMO METODIKA 

Veiksniai, respondentams darantys įtaką renkantis grožio ar sveikatingumo paslasugų specialistą-

tai yra nustatytos kainos bei kokybės santykio (35%), taip pat specialisto  kvalifikacijos (28%), dar 
nemaža dalį užima – rekomendacijos (15%)  (žr. 1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Veiksniai, darantys įtaką vartotojui renkantis grožio saloną, kirpyklą ar sveikatingumo centrą 

Grožio ir sveikatingumo paslaugų vartotojų nuomone infekcinių ligų plitimui gali užkirsti kelią 

28%

35%

12%

10%

15%Kvalifikuoti specialistai

Kainos ir kokybės santykis

Malonus bendravimas

Higienos normos reikalavimų

taikymas ir laikymasis

Rekomendacijos
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20%

43%

36%

1%

Dažnai Kartais Niekada Nesinaudoju šiomis paslaugomis

įrakių valymas-dezinfekcija ir sterilizacija (64%), kita dalis apklaustųjų mano, kad įrangos ir kito 

inventoriaus priežiūra (28%), o mažiausia dalis atsakė, kad – specialisto asmeninė higiena (8%). (žr. 2 
pav.) 

2 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal tai, kokie higienos veiksniai, užkerta kelią 

infekcinių ligų plitimui 

 

Respondentai daugiausia atsakė, kad „kartais“ yra informuojami apie suteiktų paslaugų (manikiūro, 
pedikiūro, permanentinio makiažo, depiliacijos) galimą riziką bei pasekmes (43%), o niekada 

neinformuojami (36%) respondentų. (20%) yra dažnai informuojami apie galimas rizikas bei pasekmes. 

(žr. 3 pav.) 
 

3 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai specialistas informuoja apie 

teikiamų paslaugų riziką ir pasekmes (manikiūro, pedikiūro, permanentinio makiažo, depiliacijos 

paslaugų) 
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Grožio ir sveikatingumo paslaugų vartotojai turėjo kelias pasirinkimo galimybes: tai, niežai ir 

utėlėtumas, grybeliai (kojų, rankų, plaukų), visi išvardinti, bei neturiu supratimo. Paslaugų vartotojai 
daugiausia mano, kad galima užsikrėsti grybelio ligomis (54%), dauguma mano, kad visi išvardinti 

(29%), o (10%) respondentų apie tai neturi jokio supratimo. (žr. 4 pav). 
 

4 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal tai, kuriomis ligomis galima užsikrėsti, 

nepažeidžiant odos ir gleivinės, per tinkamai nedezinfekuotus darbo įrankius arba naudojant 

pakartotinai vienkartines darbo priemones 

 

Išvados 

1. Siekiant sėkmingo grožio ir sveikatingumo paslaugų verslo reikalinga įvertinti įmonės vidaus ir 

išorinės aplinkos  veiklos faktorius, kurie turi įtakos šių paslaugų įmonės verslo klestėjimui, 

specialistui tinkamai bei sąžiningai laikytis higienos normų reikalavimų, teikiant šias paslaugas, 
specialistai užtikrina darbo saugą bei užkerta kelią infekcinių ligų plitimui visuomenėje. 

2. Atlikta veiklos analizė leidžia formuluoti išvadas, kad grožio ir sveikatingumo paslaugų rinkoje 

daugeliui vartotojų nėra pats svarbiausias šių paslaugų veiksnys – higiena.  

3. Šio tyrimo rezultatai atskleidžia ne tik vartotojų informacijos stoką apie sveikatingumo ir grožio 
paslaugų higieną, bet ir apie galimas teikiamų paslaugų pasekmės bei rizikas, kokios gali būti 

tinkamai specialistui nesilaikant nustatytų higienos normos reikalavimų.  
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Annotation 

 

 Business communication involves constant flow of information. Feedback is integral part of business 

communication. Organizations these days are very large and involve large number of people. There are various 

levels of hierarchy in an organization. Greater the number of levels, the more difficult is the job of managing the 

organization. 

Business Communication is goal oriented. The rules, regulations and policies of a company have to be 

communicated to people within and outside the organization. Business Communication is regulated by certain rules 
and norms.  

 In early times, business communication was limited to paper-work, telephone calls etc. But now with advent 

of technology, we have cell phones, video conferencing, emails, satellite communication to support business 

communication. Effective business communication helps in building goodwill of an organization 
 

 

Introduction  

 

Communication is neither the transmission of a message nor the message itself. It is the mutual 
exchange of understanding, originating with the receiver. Communication needs to be effective in 

business. Communication is the essence of management. The basic functions of management 

(Planning, Organizing, Staffing, Directing and Controlling) cannot be performed well without effective 
communication. Communication here plays a very important role in process of directing and controlling 

the people in the organization. Immediate feedback can be obtained and misunderstandings if any can be 

avoided. There should be effective communication between superiors and subordinated in an 
organization, between organization and society at large (for example between management and trade 

unions). It is essential for success and growth of an organization. Communication gaps should not occur 

in any organization 

 
Objectives 

 

 
1. Meaning of Barriers to Business Communication 

2. External Barriers 

3. Organisational Barriers 
4. Personal Barriers 

 

Meaning of Barriers to Business Communication 

 

The importance of communication in modern business can hardly be over-emphasized. This is why 

the managers usually spend a considerable portion of their time to communicate with others. But 

communication is not always as effective as it should be. Research has pointed out that almost 75% of all 
business communication fails to achieve the desired result. Certain external and internal forces impede the 

flow of communication. They interrupt or block communication or prevent mutual understanding. 

Communication may be vague and badly expressed. It may suffer from lack of clarity or poor retention. 

Barriers between people do not screen out all communications, rather they operate like filter to permit 
some communications but hold back others, thereby making communication inadequate. 
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External Barriers 

 
External barriers to business communication: 

1. Semantic Barriers: 

The words and symbols used to communicate the facts and feelings may have variety of meanings. 
Different people interpret the same message in different ways depending upon their education, 

experience, social and cultural backgrounds etc. The language of the sender may be incomprehensible to 

the receiver. Thus, words and symbols sometimes fail to convey the true meanings. 

2. Emotional or Psychological Barriers: 

Emotional or psychological factors are the prime barriers in inter-personal communication. 

Emotional barriers: 

i. Inattention: 

It is one of the major chronic psychological barriers. When the receiver does not pay complete 
attention to the message, communication becomes ineffective. A person may be pre-occupied with other 

important matters, or the message may be uninteresting or contrary to his/her expectations. 
These may cause lack of attention. It is a common phenomenon that people simply fail to react to 

bulletins, notices, minutes and reports. 

 

Organisational Barriers 

 

Major organisational barriers: 

i. Organisational Policy: 

The general organisational policy regarding communication acts as an overall guideline to 

everyone in the organisation regarding how he is normally expected to behave in this matter. 

The policy might be in the form of explicit declaration in writing, or it has to be interpreted from 
the behaviour of organisation members, particularly people at the top. If this policy is not supportive to 

the flow of communication in different directions, communication flow would not be smooth and 

adequate. 
 

i. Status Relationship: 

In the formal organisation structure, superior-subordinate relationship may cause obstacle to free 
and frequent communications, more particularly in upward direction. A manager may not communicate to 

subordinates his/her weaknesses. The subordinates do not feel free to talk to the superiors. 

  They pass on only what the superiors would like to hear and hold back unpleasant facts. They    
may communicate to their superiors only those things which they expect would be appreciated by the 

latter. When a subordinate does not have trust in his superior, communication becomes less effective. 
 

Personal Barriers 

 

As communication is basically an inter-personal process, there are also some personal factors 

which are responsible for blocking communication. 
Personal barriers : 

 

1. Barriers in Superiors: 

 

The role of the superiors in communication is very vital. Because of their hierarchical relationships 

with the subordinates, they act as barriers in a number of ways discussed below: 

i. Attitude of Superiors: 

The attitudes of the superiors towards communication in general, or in any particular direction, 

affect the flow of messages in different directions. If this attitude is unfavorable, there is a greater 

possibility that messages would not flow adequately from and/or to the superiors. 
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ii. Fear of Challenge to Authority: 

 

A person in the organisation always tries to get a higher position and prestige. As such, the 

managers generally try to withhold the information coming down the line or going up—as frequent 
passing of information may disclose their weakness. 

 

iii. Lack of Confidence in Subordinates: 

 

The superiors generally perceive (correct or otherwise) that their subordinates are less competent 

and less capable, they are not able to advise their superiors or they may not have some information to 

convey. 
 

iv. Lack of Time: 

 

The superiors feel—whether correct or otherwise—that they are over-burdened with the work and 
they have little time to talk to their subordinates. 

 

v. Lack of Awareness: 

 

Sometimes the superiors may lack the awareness about the usefulness and significance of 

communication in different directions in general or particular subject-matter. In such a case, 

communication how is blocked. 
 

Conclusion 

 
Communication is very important in every aspect of our lives. In order for any relationship to work 

properly we have to learn to communicate effectively with each other. The fact still remains that in order 

for any business whether entrepreneur, partnerships or corporate offices to succeed we have to 
communicate with someone to voice our ideas and/or concerns. The literature review addressed the 

importance of internal communication. It provided the researcher with background information on the 

different ways and the different styles of communication. Needless to say, face-to-face communication 

seemed to remain the number one style of communicating within organizations. Research has also found 
that a lack of communication within an organization can decrease productivity, lower moral and be the 

cause of other serious workplace issues 
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Anotacija 

Tobulėjančios visuomenės poreikiai tampa vis lengviau ir patogiau įgyvendinami, didžiausias ir pagrindinis 

žmonių noras kuo įmanoma patogiau keliauti veda link negrįžtamų padarinių. Remiantis Europos Sąjungos 

duomenimis asmenų patogumui pačia pagrindine ir populiariausia transporto priemone yra automobiliai, „<...> nes 

daugiausiai keleivių ir krovinių tebevežama kelių transportu“.17 Deja asmenų nevengiančių pažeisti įstatymo, 

rankose, šios priemonės tampa negrįžtamų padarinių įrankiu. Vis dažniau situacija LR keliuose įvardijama kaip: 

„karas keliuose“ . Šio karo pasakoje visuomenė praranda labai daug asmenų žuvusių auto įvykių metu. Pagrindinis 
teisės aktas reglamentuojantis saugumą LR keliuose yra KET. Eismo įvykio atsakomybės formos ir dydis priklausys 

nuo sukeltų padarinių dydžio. LR BK 281 str. 6 d. sudėtis materiali, tai neatsargi nusikalstama veika, sukelia 

didžiausius galimus padarinius ir numato atsakomybes už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių 

eksploatavimo taisyklių pažeidimus. Tuo tarpu LR BK 129 straipsnio dispozicijoje įstatymo saugoma vertybė taip 

pat gyvybė, tačiau ši veika atlikta tyčia. Tad  kaltės turinio nustatinėjimas, kai eismo įvykio metu žuvo žmonės 

reikalauja neeilinių pastangų atribojant tyčinę veiką nuo neatsargios. 

 

Įvadas 

Sparčiai tobulėjančiai ir išsivysčiusiai visuomenei labai svarbia ir neatsiejama gyvenimo dalimi 

tapo transporto priemonės, kurios palengvina asmenų judėjimą intensyvėjant gyvenimo tempui. Atrodo 
visai neseniai transporto priemonės buvo tik labai turtingų žmonių gyvenimo dalimi, tačiau šiuo metu 

būtų sunku surasti šeimą kurioje nėra nei vienos kelių transporto priemonės.  
Viskas gyvenime turi tam tikras numatytas ribas, kurių privalu laikytis. Būtent taip yra ir naudojant 

transporto priemones, nes deja, bet ne visi asmenys yra geranoriškai nusiteikę laikytis numatytų taisyklių, 

todėl transporto priemonės tokių asmenų rankose atneša negrįžtamus padarinius. Eismo įvykių gausai 

pasiekus aukštumas atsirado poreikis įrėminti elgesio standartus, todėl valstybė numatė atsakomybės 
formas ir reglamentavo kelių eismą įstatymuose ir teisės aktuose.  

 
Pav. 1. Eismo įvykių, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiaus kitimas per pastarąjį dešimtmetį.18 

 

Matomas žuvusiųjų, sužeistųjų ir eismo įvykių skaičiaus kitimas per pastarąjį dešimtmetį. Nuo 

2009 m. iki 2011 m. matomas akivaizdus eismo įvykių, žuvusiųjų keliuose ir sužeistųjų skaičiaus 
mažėjimas. Nuo 2012 metų iki šių dienų eismo įvykių skaičius sumažėjo, tačiau svyruoja labai nežymiai, 

tad pastebima jog karas keliuose vyksta visais laikais. 

Karas keliuose– sąvoka puikiai apibūdinanti šiandieninę situaciją LR keliuose. Ši situacija nusineša 

daugybę LR piliečių gyvybių, sužlugdo atskiras šeimas ir tai yra didelė problema apie kurią būtina 
kalbėti. LR BK 281 str. 6 d. dispozicijoje numatyta neatsargi veika, kai asmuo vairuodamas kelių 

transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, 

sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo žmogus. LR BK 129 str. - nužudymas, kurio dispozicijoje numatytos 

                                                             
17file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/t

ransport_lt%20(1).pdf 
18 https://lakd.lrv.lt/lt/eismo-saugumas/eismo-ivykiu-statistika 
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galimos atsakomybės rūšys ir dydžiai tyčia atėmus gyvybę kitam asmeniui. Šias veikas atriboja kaltės 

forma, jos turinys. Dvi nusikalstamos veikos sukeliančios tokius pačius negrįžtamus padarinius, tačiau 
žvelgiant per nusikalstamos veikos sudėties požymių prizmę yra skirtingos.  

Iškyla  problema nustatinėjant kaltės turinį, kai asmuo grubiai pažeisdamas kelių eismo taisykles už 

automobilio vairo sėdo apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tokiu būdu atėmė 
niekuo dėtų asmenų gyvybes. 

Šio darbo tikslas – atskleisti situacijos Lietuvos Respublikos keliuose problematiką, nusikaltimų, 

numatytų LR BK 281 str. 6 d. ir LR BK 129 str., konkurenciją, bei kriterijus lemiančius NV numatytos 

BK 281 str. 6 d. perkvalifikavimą į BK 129 str. 
Uždaviniai keliami tikslui pasiekti yra :  

1. Išanalizuoti kelių eismo reglamentavimą Lietuvos Respublikoje 

2. Apibrėžti atsakomybės formas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, raidą Lietuvos Respublikoje, 
bei atsakomybės formas už nužudymą 

3. Atskleisti atsakomybės formų, numatytų  BK 281 str. 6 d. ir BK 129 str., konkurencijos 

problemą 

4. Atskleisti esminius kriterijus lėmusius nusikalstamos veikos numatytos BK 281 straipsnio 6 
dalyje, perkvalifikavimą į BK 129 straipsnį 

 

KELIŲ EISMO TVARKOS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE 

Pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis saugumą keliuose tai Lietuvos Respublikos saugaus 

eismo automobilių keliais įstatymas. Šio įstatymo paskirtis: „ nustatyti saugaus eismo automobilių keliais 
Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės institucijų pareigas įgyvendinant saugaus eismo 

politiką, nurodyti eismo dalyvių, kelių priežiūros institucijų, policijos pareigūnų teises ir pareigas, taip pat 

pagrindinius su transporto priemonių technine būkle ir jos tikrinimu, transporto priemonių registravimu 

susijusius reikalavimus, siekiant apsaugoti eismo dalyvių bei kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinti 
transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas <...>“.19  

Pagrindinis teisės aktas, detalizuojantis Saugaus eismo įstatymą - kelių eismo taisyklės, kurios yra 

veikos numatytos BK 281 str. 6 d. pasireiškimo formos. 
Bei daugybė Vyriausybės nutarimų, Ministro pirmininko potvarkių, įsakymų, tarptautinių sutarčių 

ir Europos Sąjungos teisės aktų.  

 

BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS 

ATSIRADIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  

V.Pavilionis teigia jog: „ <...> atsakomybė, vienokia ar kitokia, yra ten, kur valstybė per savo 
įgaliotas institucijas faktiškai priverčia teisės pažeidėją įvykdyti teisės normoje numatytas pareigas, 

atitinkančias padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, ir tuo sukelia kaltininkui neigiamas pasekmes.“20 

Teisinės atsakomybės rūšys: 
Drausminė atsakomybė, civilinė atsakomybė, administracinė atsakomybė  ir baudžiamoji 

atsakomybė. 

Kalbant apie galimas atsakomybių rūšis privalu paminėti jog ribą tarp kylančių atsakomybių 
reguliuoja padarinių dydis, sankcijas tam numato LR BK.  

V. Pavilionio teigimu:  “Baudžiamoji atsakomybė – tai teisinės pasekmės, baudžiamosios teisės 

normų taikymo rezultatas. Jos esmė – asmens, padariusio nusikaltimą, pasmerkimas valstybės vardu. 

Savo pobūdžiu baudžiamoji atsakomybė reiškia valstybės prievartos taikymą ir kartu asmens padaryto 
nusikalstamo elgesio pasmerkimą“21. Baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje už kelių transporto eismo 

saugumą ir kelių transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus pasak Vaivos Bėčienės “<...> 

buvo suformuotos dar 1919 m. Lietuvos valstybės Tarybos Prezidiumui pripažinus Lietuvos teritorijoje 
galiojančiu įstatymu Rusijos imperijos 1903 m. Baudžiamąjį statutą.22  

                                                             
19 Kelių eismo reglamentavimo Lietuvos Respublikoje įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. gegužės 

12d., Valstybės žinios, 2000-10-31, Nr. 92-2883, 1 straipsnis 1 dalis 
20 PAVILIONIS, V. ir kt. Baudžiamoji teisė Bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1996m,  p. 55. 
21 PAVILIONIS, V. ir kt. Baudžiamoji teisė Bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1996m,  p. 56. 
22 BĖČIENĖ, V. Baudžiamoji atsakomybė už kelių transporto eismo saugumo ir transporto priemonių 

eksploatavimo taisyklių pažeidimus Magistro baigiamasis darbas, Vilnius : 2008m. 
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Atsakomybė už kelių transporto priemonių sukeltus pažeidimus pirmą kartą įtvirtinta 1961 metais 

įsigaliojusiame Lietuvos Tarybų socialistinės Respublikos baudžiamajame kodekse23. Šiame kodekse 
pirmą kartą buvo išskirtas skirsnis numatantis atsakomybę už kelių eismo pažeidimus.  

Nepaisant to BK 281 straipsnio papildymai pradėti vykdyti 2003 metais. Šiame kodekse atsirado 

atskiras skirsnis „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai eismo saugumui“. Darytina išvada jog 281 
straipsnis numatantis atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių 

eksploatavimo taisyklių pažeidimus patyrė tikrą revoliuciją, nuo sunkiai suvokiamų bendrųjų sąvokų iki 

straipsnio konkrečiai nurodančio būtinąsias sąlygas straipsnio taikymui individualiose situacijose.  

 

ATSAKOMYBĖS FORMŲ, NUMATYTŲ  BK 281 STR. 6 D. IR BK 129 STR., 

KONKURENCIJOS PROBLEMA 

Už kelių eismo taisyklių pažeidimus asmenys atsako pagal LR BK ir pagal  Administracinių 

nusižengimų kodeksą, kadangi nusikalstamos veikos skiriasi pagal sukeltų padarinių dydį. O padariniai 

gali būti įvairūs, nuo menko eismo įvykio, nesunkaus sveikatos sutrikdymo iki asmens žūties. 
Visos nusikalstamos veikos, pagal požymių sudėtingumą, tam tikrus specifinius bruožus, būdus, 

asmenų fizinę ir psichologinę būklę skirstomi į paprastuosius – bendruosius nusikaltimus, kvalifikuotus – 

turinčius tam tikras specifinius sudėties požymius, bei į privilegijuotus – nusikaltimus, kurie savo 

požymių sudėtyje turi lengvinančių požymių. 
BK 129 str. 1 d. yra  nužudymas, kai veikai nustatyti reikalingas minimalus kiekis požymių 

liudijančių apie nusikalstamą veiką. Štai BK 129 str. 2 d. yra įvardijama kaip specialioji norma, tai 

kvalifikuotas nužudymas, kurio sudėties požymių nustatymui reikalingi konkretūs požymiai. Kvalifikuoti 
nužudymai atneša didesnes atsakomybės rūšis.  

BK 281 str. 6 d. greta BK 129 str. įgaus privilegijuoto nusikaltimo pavadinimą, šios abi 

nusikalstamos veikos sukelia negrįžtamus padarinius, tačiau atneša skirtingas atsakomybės formas. Už 

nusikalstamą veiką BK 129 straipsnyje asmeniui grės laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties 
metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos, o BK 281 str. 6 d. numatytą nusikalstamą veika galima 

laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dešimties metų.  

Kalbant apie atsakomybės nustatymo problematiką, svarbu pabrėžti, jog atsakomybės dydis 
priklausys nuo viseto, t. y. nuo visų aplinkybių, tyčios kryptingumo, elgsenos konkrečios situacijos metu. 

Tačiau dažnu atveju būtent eismo saugumo pažeidimai kyla dėl grubaus ir tyčinio neatsakingų vairuotojų 

elgesio ir atneša negrįžtamus padarinius. Nuo 2014 m. pradėta taikyti nauja teismų praktika, kai asmeniui 
kuris vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, dėl 

kurių kilo negrįžtami padariniai - žuvo žmogus, kylanti atsakomybė pagal LR BK 129 str. „Atsakomybė 

už žmogaus gyvybės atėmimą kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir atsiradusių padarinių 

(mirties) yra priežastinis ryšys“.24  

 
ESMINIAI KRITERIJAI, LEMIANTYS  KELIŲ EISMO ĮVYKĮ, KURIO METU ŽŪSTA 

ŽMOGUS, KVALIFIKAVIMĄ PAGAL BK 129 

Lietuvos Respublikos teismų praktikoje, kai už transporto priemonės vairavimą apsvaigus nuo 

alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir sukėlus negrįžtamus padarinius, asmenys nuteisiami už 
tyčinės veikos numatytos LR BK 129 straipsnyje, pradėjo formuotis ir įgavo pagreitį tik po skaudžių 2014 

metais įvykusių autoįvykių. Žvelgiant į statistikos duomenis darytina išvada jog asmenų vairuojančių 

transporto priemones elgesys darėsi ir darosi vis įžūlesnis. Didelė vairuotojų dalis nevengia vartoti 
alkoholį, vairuoti transporto priemones apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų. Kyla klausimas, gal 

atsakomybės rūšys už tokias nusikalstamas veikas per mažos, jog atgrasytų nuo transporto priemonės 

vairavimo apsvaigus bei itin grubiai pažeidžiant visas įmanomas numatytas taisykles?  

Statistiniai duomenys kelia nerimą, nepriklausomai nuo to, jog eismo įvykių skaičius mažėja, 
tačiau transporto priemonių vairuotojų elgesys tampa vis įžūlesnis. Tarkime per praėjusius 2018 metus 

Marijampolės mieste buvo užregistruoti 122 eismo įvykiai, kurių metu buvo sužeisti net 154 asmenys ir 

                                                             
23 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas. Vilnius.: Valstybinė politinės ir mokslinės 

literatūros leidykla. 1961 m. 

24 Lietuvos aukščiausiojo teismo senatas nutarimas dėl teismų praktikos nusikaltimų žmogaus gyvybei bylose Nr. 

46. Vilnius: 2004 m. birželio 18 d.  
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visiškai praradome net 4 mūsų visuomenės narius.25 Net 25 % autoįvykiams įtaką padarė saugaus 

važiavimo greičio nepasirinkimas.26  
Pirmoji tokio pobūdžio baudžiamoji byla, kai vairuotojui pritaikyta atsakomybė už tyčinę veiką– 

nužudymą, buvo 2014 metais, kai asmuo M.Š. itin grubiai pažeidė kelių eismo taisykles, eksploatavo 

transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, ko pasakoje įvyko autoįvykis kurio metu žuvo trys 
asmenys. Antroji tokio pobūdžio situacija įvyko 2015 metais, kai asmuo šiurkščiai pažeisdamas KET, 

pražudė vieną asmenį ir mėgindamas suklaidinti įvykį tiriančią instituciją davė melagingus parodymus, 

jog vairavo ne jis. Trečioji situacija, kai asmuo dėl eismo įvykio nuteistas už nužudymą įvyko taip pat 

2015 metais, šiuo atveju asmuo pažeisdamas KET pėsčiųjų perėjoje nužudė vieną ir sužeidė tris asmenis. 
Šis įvykis buvo kvalifikuotas kaip eismo įvykio sukėlimas kitų asmenų gyvybėms pavojingu būdu iš 

chuliganiškų paskatų. 

Šių beprecedenčių situacijų Lietuvos teismų praktikoje, esminiais argumentais teismas išskiria 
asmenų abejingumą galimai įvyksiančiai situacijai, kurie kaltės formą vienareikšmiškai nukreipia į 

netiesioginę tyčią. Įvykio kaltininkai prisipažįsta dėl autoįvykių, nuoširdžiai gailisi, bet visi neigia 

netiesioginės tyčios kaltės buvimą ir teismo prašo atliktą veiką kvalifikuoti kaip neatsargią pagal BK 281 

str. Tačiau nustatyti kaltės turinį nepakanka vien kaltininko prisipažinimo ar gailėjimosi dėl įvykio, būtina 
išsiaiškinti ar įvykio momentu kaltininkas suvokė savo daromą veiką, ko buvo siekiama tokiu elgesiu, 

koks buvo jų tikslas, be visa ko svarbu ir išorinė veikos pusė kaip kilę padariniai, atlikta veika, jos būdas 

ir intensyvumas ir kt. Teismas vertina jog asmuo itin grubiais savo veiksmais, būdamas suaugęs ir turintis 
pakankamai gyvenimiškos patirties, veikė itin agresyviais veiksmais sukeldamas pavojų sau, aplinkiniams 

ir savo veiksmų ne tik, kad neatsisakė, bet nors ir nenorėdamas padarinių, nenutraukė savo pavojingos 

veikos .  
 „Iš teismų praktikos baudžiamosiose bylose, susijusiose su Kelių transporto eismo saugumo ar 

transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimais, matyti, kad kelių transporto eismo saugumo 

taisyklių pažeidėjo veika, dėl kurios žuvo, buvo sužaloti žmogus (žmonės), gali būti kvalifikuojama kaip 

padaryta netiesiogine tyčia tik nustačius aplinkybes, kad kaltininkas: 1) suvokia savo pavojingos 
nusikalstamos veikos pobūdį, taip pat tai, kad jo veikos pavojingi padariniai labai tikėtini ar net 

neišvengiami, ir 2) nors tokių padarinių nesiekia ir jų nenori, neatsisako ir nekeičia savo pavojingo 

elgesio, 3) nesitiki išvengti savo veikos padarinių (arba realios jų atsiradimo grėsmės), o jei ir tikisi, tai 
remdamasis tik subjektyviais atsitiktiniais dalykais – sėkme, likimu, ir pan., t. y. abejingas kitų asmenų 

interesams, galimiems padariniams <...>. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, 

paminėtų sąlygų visuma nagrinėjamu atveju neabejotinai nustatyta.“ 
Šalia kaltės visada privaloma nustatyti ir kitus subjektyviuosius  nusikalstamos veikos požymius 

kaip nusikaltimo padarymo tikslus ir motyvus, šie požymiai sąveikauja kartu.  

Kyla klausimas ar toks prieš tai aptartų asmenų elgesys nėra karas keliuose? Karas prieš 

visuomenę? Karas prieš nusistovėjusias KET? Akivaizdus asmenų abejingumas savo daromoms veikoms, 
galimiems padariniams, empatija aplinkiniams ir aplinkai sukelia itin skaudžius padarinius ir atneša 

materialinį ir emocinį skausmą nukentėjusiesiems, bei jų artimiesiems. Iš visų aptartų situacijų darytina 

išvada jog teismai, vertindami kiekvieną individualią situaciją, atkreipia dėmesį į asmenų polinkį pažeisti 
įstatymus, į veiksmų įžūlumą, abejingumą. 

Darytina išvada, jog kaltės nustatymas yra kruopštus ir atsakingumo reikalaujantis darbas pirminėje 

situacijos analizėje, tinkamai užfiksuoti situaciją, nusikaltusiojo emocinę ir fizinę būseną bei 

nukentėjusiųjų ar liudytojų parodymus yra pagrindiniai dalykai kuriuos privalo atlikti asmenys pirminėje 
ikiteisminio tyrimo stadijoje.  

Aptartose situacijose akivaizdžiai matomas savanaudiškas transporto priemonių vairuotojų elgesys, 

abejingumas aplinkai. Lemiamas kriterijus kvalifikuojant šias baudžiamąsias bylas atsirado analizuojant 
nusikalstamų veikų visumą, asmenų savybes ir požiūrį į daromą veiką tiek situacijos momentu, tiek po 

jos. Į veikos pavojingumą, intensyvumą, į asmenų charakteristiką. Kaip teigia teisės profesoriai tyčinės 

veikos pagrindiniai bruožai ir yra abejingumas suvokiant daromos nusikalstamos veikos pobūdį. 
Galima kelti įvairias problemas, kaip autoparko senumas Lietuvoje, netinkama kelių būklė ar 

neatidūs pėstieji, bet, bet kuriuo atveju asmenys vairuojantys transporto priemones yra padidinto pavojaus 

                                                             
25 

https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/eismo_saugumas/statistika/2019/eismo_ivykiai_pagal_apskritis_201

7-2018.pdf 

26  http://lkpt.policija.lrv.lt/uploads/lkpt.policija/documents/files/statistika/2018/201812_apzvalga.pdf  
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šaltiniai ir privalo būti atidžiausiais eismo dalyviais, atsakingiausiais ir itin atsargiais, bei gerbti 

numatytas KET, tinkamai eksploatuoti transporto priemones. 

 

Išvados 

1. Pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis saugumą keliuose, tai Lietuvos Respublikos saugaus 

eismo automobilių keliais įstatymas. Pagrindinis teisės aktas, detalizuojantis Saugaus eismo įstatymą - tai 

kelių eismo taisyklės, kurios yra veikos numatytos BK 281 str. 6 d. pasireiškimo formos. Bei daugybė 

Vyriausybės nutarimų, Ministro pirmininko potvarkių, įsakymų, tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjungos 
teisės aktų.  

2. Už transporto eismo saugumo ir transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus LR 

asmenys atsako pagal LR BK 281 str. BK 281 str. patyrė tikrą revoliuciją, nuo sunkiai suvokiamų 
bendrųjų sąvokų iki straipsnio konkrečiai nurodančio būtinąsias sąlygas straipsnio taikymui 

individualiose situacijose. Negalima pamiršti, jog pamatas LR BK 281 straipsnio raidai buvo padaryti 

būtent dėka tarybinės Rusijos baudžiamosios teisės ir neįkainojamo teisininkų noro kurti teisę.  

3. Atsakomybės dydis priklausys nuo visų įvykio aplinkybių, tyčios kryptingumo, elgsenos 
konkrečios situacijos metu. Tačiau dažnu atveju būtent eismo saugumo pažeidimai kyla dėl grubaus ir 

tyčinio neatsakingų vairuotojų elgesio ir atneša negrįžtamus padarinius.  

4. Veikos dėl eismo įvykių, kai žūsta žmogus, kvalifikavimas atnešė naujų vėjų į LR teismų 
praktiką. Šios naujos teismų praktikos formavimuisi įtakos turėjo dažnėjantys KET pažeidimai, šiurkštus 

asmenų eksploatuojančių transporto priemones elgesys, alkoholio vartojimas. Esminiu kriterijumi 

lemiančiu kelių eismo įvykį, kurio metu žūsta žmonės kvalifikavimą į BK 129 str. teismai įvardija – 
asmenų abejingumą galimiems padariniams, situacijos suvokimą, padarinių numatymą, nors jų ir 

nenorima, bet pavojinga veika nenutraukiama. Tai laikytina netiesioginės tyčios bruožais.  
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PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS POVEIKIS ASMENIMS 

PRIKLAUSOMIEMS NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ 
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Anotacija 

 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra opi socialinė ir sveikatos problema. Pasak V. Sruogos (2012) 

priklausomybė - tai labai rimta, pavojinga, progresuojanti ir mirtina liga. Kenčiantieji nuo priklausomybių dažnai 
slapstosi, nes galvoja, kad visi juos smerkia ir niekina (Dvareckas ir Navickas, 2012). Pasigilinus į veiksnius, kurie 

įtakoja priklausomybės atsiradimą, galima daryti prielaidą, kad ne žmogus pasirinko ligą, o liga pasirinko jį. Kaip 

negalima pykti ant žmogaus, kuris serga vėžiu dėl jo ligos, taip negalima pykti ir ant priklausomybės ligomis 

sergančio asmens. Pykti galima tik tuomet, kai sergantis žmogus žinodamas pagalbos būdus nusprendžia nesigydyti. 

Esminis skirtumas tarp priklausomybės ligų ir kitų ligų yra tas, kad susirgus priklausomybės ligomis žmogus 

nesikreipia pagalbos, o visais įmanomais būdais stengiasi pateisinti negalavimą.  

Raktažodžiai: psichosocialinė pagalba, psichoaktyviosios medžiagos, priklausomybės sindromas. 

 

 

Įvadas 

 

Nagrinėjant koncepciją apie priklausomybės ligas, tokias kaip: alkoholizmas, narkomanija, 

egzistuoja daug mitų, gandų, prielaidų, prieštaringų tarpusavyje hipotezių. Visuomenės sąmonės lygyje 
egzistuoja daug idėjų, nuomonių kas yra alkoholizmas ir narkomanija. Apie šiuos reiškinius kalba, kad tai 

yra: apsileidimas, blogo auklėjimo pasekmė, silpna valia, žmogaus nuodėmingos pusės pasireiškimas, 

svaigalų piktnaudžiavimo pasekmė. Kai kurie mano, kad tai yra grynai socialinė problema, tai yra 
neteisinga vyriausybės politika, ekonominių ir politinių permainų pasekmė; kiti suveda reiškinio 

priežastis žmogaus dvasinėms problemoms (Angbor, 2006), kad ekonominės pažangos trauka užgožia 

dvasios reikalus (Kuorienė, 2002). Dažniausiai, kai išgirstame žodžius „priklausomas nuo alkoholio“ arba 

„priklausomas nuo narkotikų“, tai mums asocijuojasi su tam tikru įvaizdžiu, skamba kaip keiksmažodis. 
Įsivaizduojama, kad tai purvinas, apiplyšęs, nemaloniai kvepiantis, kritusios moralės, nedarbingas, 

agresyvus, netvarkingas pilietis (L. Bulotaitė, 2009; Angbor, 2006).  Tačiau realybėje priklausomu 

žmogumi gali būti ir pasiturintys verslininkai, politikai, menininkai, namų šeimininkės ir t.t. (Angbor, 
2006). 

Tiek mokslininkai, tiek praktikai, dirbantys priklausomybės ligų srityje, pripažįsta, kad sunku 

apibrėžti, kas yra priklausomybė (Fleming, Murray ir kt., 2004). Mokslinėje literatūroje yra daug 
apibrėžimų apie tai, kas yra priklausomybė. Tačiau yra panašių požymių, kurie apjungia priklausomus 

asmenis nepriklausomai nuo ligos stadijos, nedalinant žmones pagal tai - kiek daug arba mažai vartoja, 

kaip dažnai jie tai daro, neskirstant kokio stiprumo medžiagas vartoja. Yra bendras cheminės 

priklausomybės požymis - nebekontroliuojamas elgesys (Angbor 2006; Peele, 1985).  Norint pasigilinti 
smulkiau, galima apžvelgti kelis skirtingų autorių darbus, kurie yra kažkuo panašūs, bet tuo pačiu turi 

savo skirtumus: 

Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10, 2015) rašoma, kad priklausomybės sindromas - tai 
fiziologinių ir kognityvinių reiškinių kompleksas, kai medžiagos arba medžiagų klasės vartojimas 

individui yra daug svarbesnis nei anksčiau vertintas kitoks elgesys. Svarbiausias priklausomybės 

sindromo požymis yra troškimas (dažnai stiprus, kartais nenumaldomas) vartoti psichoaktyvias 
medžiagas, alkoholį, narkotikus; 

Priklausomybės liga turi esminį skirtumą nuo kitų ligų tuo, kad pvz.: jei žmogus suserga gripu, jis 

kreipiasi į gydymo įstaigą pas savo šeimos daktarą, tokiu būdu ieškodamas pagalbos, kad greičiau 

pasveikti, o susirgus priklausomybės ligomis, dažniausiai, asmuo neigia problemą, stengiasi pateisinti 
vartojimą. Kai kurie priklausomi asmenys miršta nuo ligos sukeltų komplikacijų taip ir nežinodami, kad 

buvo priklausomi. 

Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti psichosocialinės pagalbos poveikį asmenims turintiems 
priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų. Šio tyrimo objektas - psichosocialinės pagalbos poveikis 

asmenims turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų. Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti 

priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų vystymosi, raidos ir sveikimo stadijas; Atskleisti pagalbos 

būdus ir priemones padedančias įveikti priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų; Aptarti socialinio 
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darbuotojo vaidmenis, kuriais siekiama priklausomų asmenų nuo psichoaktyvių medžiagų gyvenimo būdo 

pokyčių; Ištirti psichosocialinės pagalbos poveikį asmenims dalyvavusiems sveikimo programoje „N“ 
reabilitacijos bendruomenėje. Tyrimui naudoti metodai: Mokslinės literatūros šaltinių analizė; Teisės 

aktų analizė; Pusiau struktūruotas, giluminis interviu; Content (turinio) analizė. Tyrimo dalyviai buvo 

atrinkti tikslinės atrankos būdu. Atrankos kriterijai: asmenys, kurių blaivybės laikotarpis yra daugiau 
nei 2 metai; asmenys, kurie dalyvavo sveikimo programoje priklausomybės ligų „N“ reabilitacinėje 

bendruomenėje; Tyrime dalyvavo 3 asmenys, kurie turi priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų. 

Pabaigus psichosocialinės pagalbos programą „N“ reabilitacijos bendruomenėje žalingo įpročio vartoti 

psichoaktyvias medžiagas atsisakė. 
Svarbiausi rezultatai ir pagrindinės išvados: priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų sąvoka 

turi skiriamuosius simptomus ir požymius: pasireiškia per stiprų, kompulsyvų ir nekontroliuojamą 

troškimą vartoti psichoaktyvias medžiagas, sutrikdo asmens socialinį funkcionavimą, kuris pasireiškia per 
jausmų, mąstymo ir elgesio sutrikimus. Priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų sukelia biologiniai, 

psichologiniai, socialiniai ir dvasiniai veiksniai. Priklausomo asmens elgesys vystantis priklausomybei 

tampa: egocentrišku; priešišku; abejingu; impulsyviu; emociškai nestabiliu; manipuliuojančiu; siekiančiu 

sau naudos. Pasaulyje dažniausiai naudojamas būdas padedantis priklausomiems nuo psichoaktyvių 
medžiagų asmenims yra „12 žingsnių“ programa. Priklausomiems asmenims yra reikalinga ir būtina 

profesionali socialinio darbuotojo pagalba, kuri pasireiškia per socialinio darbuotojo vaidmenis:  

tarpininkas; palydantysis asmuo; konsultantas; mokytojas; mobilizuotojas; duomenų tvarkytojas ir kt.  
Temos naujumas. Priklausomybės tematika yra nagrinėjama gan plačiai, tačiau dažniausiai yra 

išskiriamas kokios nors vienos medžiagos poveikis ir su tuo susijusios problemos, tai gali būti alkoholis 

arba narkotikai. Šiuolaikiniame pasaulyje medžiagos, keičiančios psichikos būseną, greitai kinta, tobulėja, 
įgauna naujus pavidalus. Todėl temos naujumą sudaro priklausomybė nuo psichoaktyvių medžių 

vartojimo (gan dažnas reiškinys yra vartoti kelias psichiką keičiančias medžiagas), gilesnis požiūris į 

problemą kaip į ligą, veiksnius sukeliančius riziką susirgti šia liga, bei gydymosi būdus, kaip kompleksinė 

pagalba. 
Pagrindinis šio tyrimo klausimas - kokį poveikį padarė asmenims turintiems priklausomybę nuo 

psichoaktyvių medžiagų dalyvavimas sveikimo programoje reabilitacijos bendruomenėje? 

1. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

Analizuojant interviu metu gautus duomenis, galima teigti, kad apklausti asmenys turintys 

priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų yra sukaupę neeilinę patirtį, kuri atvedė juos prie sveikimo 
kelio, bei patirtį kaip eiti sveikimo keliu. Neeilinė, nes ne kiekvienam priklausomam asmeniui nuo 

psichoaktyvių medžiagų pavyksta atsisakyti šito žalino gyvenimo būdo ir sėkmingai integruotis į 

visuomenę. Tiriamieji dalyviai noriai dalyvavo tyrimo procese, dalinosi savo mintimis, jausmais ir 

išgyvenimais, buvo atviri, nes tikėjo, kad jų įžvalgos gali padėti patobulinti, praturtinti sveikimo 
programą naujais būdais ir metodais.  

 

1.1. Veiksniai skatinantys kreiptis pagalbos 

 

Dirbant su priklausomybę psichoaktyvioms medžiagoms turinčiais žmonėmis yra pastebėta, kad 

noras atsisakyti žalingo gyvenimo būdo yra skatinamais įvairiais žmogų veikiančiais veiksniai, tiek 

vidiniais, tiek išoriniais. 

Noras keistis 

Nagrinėjant tyrimo dalyvių atsakymus į užduotus jiems klausimus atsiskleidė, kad veiksniai 

skatinantys kreiptis pagalbos, dėl priklausomybės ligų, buvo įvairūs ir skirtingi. Tyrimo dalyviai teigė, 

kad vienas iš veiksnių paskatinusiu kreiptis pagalbos, tai atsiradęs vidinis noras keistis:  
„Ir vat tas noras keistis. Supratimas, kad aš gyvenu blogai ir, kad aš pats dėl to kaltas, tai privedė 

mane prie noro kažką keisti ir kreiptis pagalbos“ (Karolis); 

„<...> kažkoks vidinis noras keistis.“ (Rytis).  
Kadangi priklausomybės ligos turi  savo vystymosi ir raidos stadijas, taip ir sveikimo procesas turi 

savo etapus. Literatūroje sakoma, kad kai žmogus supranta, kad turi problemų ir pradeda galvoti apie tai, 

kad reikia kažką keisti, vadinasi jis yra svarstymo stadijoje (Prochaska ir kt., 1992).  

Galime daryti prielaidą, kad tai jau yra respondentų sveikimo kelio pradžia, nors dar realių pokyčių 

ir nesimato. 
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Vienatvė 

Toliau kalbinant tyrimo dalyvius išaiškėjo dar vienas veiksnys, kuris, greičiausiai, turi didelę 

reikšmę jiems, nes priešingu atveju, jie apie tai nekalbėtu, tai - vienatvė. Kadangi žmogus yra sukurtas 
kaip sociali būtybė, kuri geba komunikuoti, gyventi bendruomeninį ir visuomeninį gyvenimo būdą, 

vienatvė tampa blogas gyvenimo palydovas. Literatūroje sakoma: „Žmonės su šia priklausomybe 

dažniausiai yra vieniši, jų gebėjimas laisvai, saugiai ir sąžiningai bendrauti su kitais yra žymiai sutrikęs“ 

(Norvilas, 2005), apklaustieji tai pat tai išskyrė:  
„Pavargau nuo vienišo gyvenimo <...>, norėjosi ne vienam gyventi, <...> norėjosi labai šeimą 

sukurti <...>“, „<...> liksi vienas gatvėje <...>“ (Rytis);  

„<...> nei santykių, nei su buvusia žmona, pats našlaitis buvau, tėvų neturėjau, realiai neturėjau 
nieko, absoliučiai“ (Donatas). 

Galime įžvelgti, kad nors priklausomybė ir sugeba žmogaus interesų ratą susiaurinti iki vienintelio 

noro pavartoti svaigalų, tačiau matome, kad poreikiai būti mylimam ir mylėti išlieka. 
Gyvenamos vietos neturėjimas arba praradimas 

Kitas veiksnys, tai gyvenimo kokybės pablogėjimas, kai vartojimas turi tiesioginę įtaką ir trukdo 

žmogui pasiekti savo vienus būtiniausių poreikių, tai gyvenamos vietos turėjimą:  

„<...> neturėjimas kur gyventi, kažkur tai ten prisiglausdavau, tai pas vieną draugą, tai pas kitą 
draugą <...>, pastovios gyvenamos vietos nebuvimas“ (Donatas).  

Kitas tyrimo dalyvis teigia, kad būtent tai jam padėjo padaryti sprendimą kreiptis pagalbos: 

„Kadangi neturėjau kuom nuomos padengti mane išvarė iš namų ir tuo metu man teko padaryti 
sprendimą arba gyventi taip <...>, ar kažką keisi“ (Karolis). 

Literatūroje sakoma: „<...> būtent situacijos beviltiškumo įsisąmoninimas tarsi atveria jam akis, 

leidžia suvokti, kad yra kryžkelėje, iš kurios tėra du keliai <...>“ (Navickas ir Dvareckas, 2018). 

Galime daryti prielaidą, kad papuolimas į beviltišką situaciją skatina ieškoti išeities. 
 

Neigiami jausmai 

Emocijos yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Svaigalai sukelia trumpalaikį 
malonumą, suteikia iliuziją, kad visos problemos išsisprendė, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje malonius 

jausmus užgožia neigiami, apie tai liudija apklausti tyrimo dalyviai:  

„<...> beviltiškumas ir nenoras gyventi, nes realiai aplinkui buvo vien tik problemos, rūpesčiai 
<...>, <...> neteikia džiaugsmo kiekvienas rytas, kai atsibundi ir vėl su atodūsiu <...> ir tu žinai, kad tu 

darysi tą patį: važiuosi - vogsi, važiuosi - pirksi narkotikų, grįši ir vėl į tą vieną kambarėlį užsidaręs, nu 

jokios prasmės atrodo nėra gyvenime <...>“ (Donatas);  

„<...> nuovargis nuo vartojimo ir liūdna buvo <...>“ (Rytis).  
Tai patvirtina ir literatūra: „Tiesa, pats priklausomas žmogus netrukus pajunta, kad euforija tėra 

trumpalaikė <...>“ (Navickas ir Dvareckas, 2018).  

Galime įžvelgti, kad naujų potyrių ieškojimas svaigaluose yra tik trumpa akimirka, kurios kaina gili 
emocinė duobė. 

 

Kiti veiksniai 

Prie kitų veiksnių tyrimo dalyviai priskiria skirtingus dalykus. Rytis teigia: 

„Gyveni kaip pririštas šuniukas, norėjosi tos laisvės, žmogiškos laisvės. <...> visko norėjosi, bet 

nieko negalėjau.“, „Priežasčių buvo daug <...>“.  

Dažniausiai priklausomas asmuo galvoja, kad galimybė vartoti svaigalus, tai ir yra laisvės išraiška, 
tačiau laikui bėgant ateina supratimas, kad taip nėra. Literatūra tai patvirtina:  

„Priklausomybė nuolat mažina ir galiausiai atima žmogaus vidinę laisvę, savarankiškumą“ ( 

Andrejauskienė, 2018). 
Donatas sako, kad:  

„<...> problemos su teisėsauga, pastovūs teismai, kiekvieną dieną ieškojimas pinigų reikalingų 

narkotikams įsigyti, kiekvieną dieną darai kažkokius tai nusikaltimus <...>, bėgimas nuo savęs, atrodo 

kitą kartą nori sustoti, bet negali“. 
Literatūroje galime pamatyti panašias įžvalgas: „Nuolatinis karingas santykis su aplinka <...> labai 

vargina, ir klaidų, kvailysčių pradedame daryti daugiau, įvairiausių problemų daugėja“ (Navickas ir 

Dvareckas, 2018).  
Galime daryti prielaidą, kad gyvenimas vartojant tampa vis sudėtingesnis ir labiau komplikuotas. 
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Apibendrinus visus veiksnius galima teigti, kad kuo daugiau veiksnių veikia priklausomą nuo 

svaigalų asmenį, tuo didesnė tikimybę, kad tas patirtas diskomfortas, nepalankios aplinkybės, ar su tuo 
susiję neigiami jausmai, atves jį prie sveikimo kelio pradžios ir padės apsispręsti pradėti kažką keisti savo 

gyvenime. Tai patvirtina ir literatūra: „Paprastai praregėti padeda tik praradimų skausmas“ (Šnipas, 

2018). 

 

1.2. Ką reiškia sveikti priklausomybės ligų reabilitacinėje bendruomenėje? 

1.3.  

Priklausomų asmenų gydymas reabilitacinėse bendruomenėse yra vienas populiariausių būdų 

Lietuvoje, bei vienas iš sudėtingiausių, nes susideda iš daugelio aspektų. Bendruomenių yra skirtingų, jų 

programos gali skirtis atsižvelgiant į individualius klientų poreikius.  Nors pats sveikimas tęsiasi visą 
gyvenimą, dažniausiai, didžiausios programos dalyvių permainos įvyksta dalyvaujant reabilitacinės 

bendruomenės programoje. 

 

Iššūkiai, sunkumai 

Pasak Žemaičio (2012) sveikimas, tai mąstymo, jausmų, elgesio ir vertybių kismas. Kadangi 

kiekvienas besikreipiantys pagalbos, nors ir turi tarpusavio panašumų elgesyje ligai progresuojant, tačiau 

yra individas, turintis savo gyvenimišką patirtį, vertybes, bei gyvenimo suvokimą. Todėl einant sveikimo 
keliu susiduria su įvairiais sunkumais, kuriuos išgyvena skirtingai ir juos supranta individualiai: 

 „<...> sunkiausia buvo tai, kad reikia būti sąžiningu, <...> kad neliko tos vietos, kad gudrauti ir 

apgaudinėti patį save, <...> kad iškilusius sunkumus ar nesusipratimus, viską reikėdavo spręsti kažkaip 
tai - bendruomeniškai, tuose užsiėmimuose, rytiniuose ratuose, kada tu civilizuotai turi išsakyti <...>“. 

„Sunku buvo sau atleisti - sunkiausia buvo sau atleisti“ (Donatas). 

„Žodžiu vidiniai pokyčiai sunkiausia. Aš norėjau, kad viskas būtu pagal mane, o čia nėra pagal 

mane - niekas nėra pagal mane. Nežinojau ką ieškau, žinai, kad reikia tikėti, bet nežinai kaip“ (Rytis). 
Galime daryti prielaidą, kad sveikimo procesas nėra lengvas, tai reikalaujantis daug pastangų ir 

vidinės motyvacijos kelias. Tyrimo dalyviai pažymėjo, kad sunkiausia yra vidiniai pokyčiai, būti 

sąžiningu pačiam su savimi. 
 

Jausmai dalyvaujant sveikino programoje 

Vienas iš reabilitacijos centro uždavinių yra sudaryti saugias sąlygas sveikti žmonėms, kurie 
kreipiasi pagalbos. Atsiriboti nuo tos aplinkos, kurioje buvo vartojami svaigalai tam, kad žmogus 

nurimtų, nesiblaškytų, pradėtų koncentruotis ties sveikimu, o ne vartojimu. Tyrimo dalyviai atskleidė kaip 

jie jautėsi dalyvaudami sveikimo programoje priklausomybės ligų reabilitacinėje bendruomenėje:  

„Jaučiausi: stabiliai, pasitikinčiai, patenkintas savimi, patenkintas tuo ką pradėjau, tuo kur einu 
<...>. Plius ramybė, vidinė ramybė - atsikeliu ryte ir žinau, kad iš vakaro niekam nieko blogo 

nepridariau, nieko neapvogiau, kad galiu atsikelti be baimės, pramerkiu akis ir žinau kur aš randuosi, 

žinau, kad gyvenu teisingai, nereikia apgailestauti, nereikia bėgti nuo savęs, nereikia meluoti kitiems, 
meluoti sau pačiam. <...> buvo aišku tų svyravimų, kada atrodo norėjosi viską mesti ir bėgti, bent tuo 

metu man taip atrodė“ (Donatas ); 

“Įvairiai, priklausomai nuo dienos, bet dauguma to laiko jaučiausi palaimintas, dėkingas už tai ką 
turiu, kad yra šansas kažką keisti gyvenime, bet būdavo dienų kada ir liūdna būdavo, kada norėjosi ir 

užvartoti, ypač per pirmas dienas. <...> saugiai jaučiausi, žinojau, kad galiu pasitikėti ir būti saugioje 

aplinkoje“ (Rytis); 

„<...> pradžioje, tai tokia išgąsčio forma gal buvo, po to, po kiek mėnesiu tiesiog saugumas ir 
ramybė, vėliau ateidavo jau įkyrumas“ (Karolis). 

Galime teigti, kad reabilitacinės bendruomenės aplinka, kurioje tyrimo dalyviai dalyvavo sveikimo 

programoje, darė teigiamą įtaką jų savijautai ir emocinei būsenai, o tai vienas iš sėkmingo sveikimo 
proceso veiksnių. Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenims metodikoje (2008) sakoma, 

kad būtų pasiektas toks rezultatas, kiekvienas bendruomenės narys patekęs į reabilitacinę bendruomenę 

turi jaustis jos nariu, kur yra didelis tarpusavio supratimas ir atitinkama bendravimo atmosfera. Karolis 

teigia, kad jausmų yra įvairių, kad pasitaiko ir įkyrumo jausmas jau tolimesniame gydymosi etape. 
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Priklausomų asmenų charakteristika 

Nagrinėjant šitą temą Pociūtė (2010) teigia, kad apžvelgus mokslinę literatūrą (Craig, 1988; 
Gossop, 2001; Emmett, 2006; Ahern, 2007) suprato, kad psichologiniai asmenybės ypatumai nebūtinai 

gali būti nuolatiniai ir gali išryškėti vartojimo metu. Priklausomas elgesys, tai viena iš asmenybės 

sutrikimo formų, kurias tyrimo dalyviai atskleidė interviu metu: 
„<...> būdavau vartotojas ir kažką tai griaudavau <...>“, nesirūpinau nei vaikais, nei šeima“ 

(Donatas); 

„Nedrąsus, išsiblaškęs pastoviai, manipuliantas ar egocentrikas“ (Rytis); 

„<...> nemokėjimas priimti kitų nuomonės“, „<...> kaltindavau visus aplinkui“, “<...> 
nepastebėdavau savo būdo trūkumų“(Karolis). 

Galime daryti prielaidą, kad priklausomo asmens elgesys turi tam tikras pasireiškimo formas, 

kurios laikui bėgant tampa vis labiau dominuojančiomis, tai lemia: kritusi moralė, iškreiptos vertybės, bei 
sutrikusios asmenybės bruožai. Tai patvirtina Reingardienė ir kt. (2007), pateikiant tokius sutrikusios 

asmenybės bruožus: egocentriškumas; vienišumas; aplinkinių kaltinimas dėl savo klaidų; abejingumas; 

emocinis nestabilumas; manipuliavimas siekiant sau naudos; nesugebėjimas priimti kritiką; negebėjimas 

pasirūpinti savimi, kurie sutapo su tyrimo dalyvių pateiktomis savybėmis. 
 

Socialinio darbuotojo vaidmuo, gydymosi metu, priklausomo asmens požiūriu 

Darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis metodikoje (2010) rašoma, kad socialinis 
darbuotojas dalyvauja visose sveikimo etapuose, o asmeniui, kuris kreipėsi pagalbos reikalinga 

profesionali specialistų pagalba. Tyrimo dalyvis pasakė, kad : 

“Labiausiai jie reikalingi tose kritinėse situacijose, kada kažką reikia pamatyti, o aš pats 
nepastebiu iš šono“, „<...> padėdavo rasti sprendimo būdą iš tos problemos, dėl kurios aš norėjau išeiti 

<...>“,  (Karolis). 

Toks tiriamojo teiginys patvirtina, kad socialinis darbuotojas atlieka didelį vaidmenį jo sveikimo 

procese, bei atskleidžia, kad literatūroje pateikta informacija yra teisinga.  
„<...> darbuotojai, tai laikui bėgant pasidarė draugai“. (Karolis). 

Nors sveikimo pradžioje programoje dalyvaujančių žmonių ryšys su darbuotojais būna, dažniausiai 

formalus. Laikui bėgant jis perauga į tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos, bendradarbiavimo ir 
draugiškumo grindžiamus ryšius, tai patvirtino tyrimo dalyvio pasisakymas: 

Apibendrinus galime teigti, kad dalyvavimas priklausomybės ligų reabilitacijos programoje nėra 

lengvas, kupinas iššūkių, sukeliantis įvairių jausmų, išryškinantys savo neigiamas charakterio savybes su 
kuriomis tenka dirbti, bet visada yra socialiniai darbuotojai, kurie pasiruošę padėti. 

 

1.4. Psichosocialinės pagalbos priemonės ir kiekvienos iš jų poveikis asmenims dalyvaujantiems 

sveikimo programoje priklausomybės ligų reabilitacinėje bendruomenėje 

 

Psichosocialinė pagalba, tai taikymas įvairių priemonių, kurios daro teigiamą įtaką tų priemonių 
dalyvių mąstymui, elgesiui, vertybėms ir savijautai. Priemonių yra įvairiausių. Darbo su priklausomais 

nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodikoje (2008) rašoma, kad reabilitacijos bendruomenėse vyksta 

individualūs ir grupiniais užsiėmimai, konsultacijos, darbo terapija, švietimas, kultūrinė ir laisvalaikio 
veikla. Apklausus tyrimo dalyvius paaiškėjo kokias priemones, kurios buvo taikomos jiems, jie atsiminė 

ir koks buvo tų priemonių poveikis: 

 

Konsultacijos 

Konsultacijos yra vienas populiariausių intervencinių metodų socialinio darbo praktikoje dirbant su 

individu. Tai socialinio darbuotojo sąveika su klienu, siekiant tarpusavio bendradarbiavimo ir į problemų 

sprendimą orientuotų modelių paiešką. Lietuvos socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo įsakyme 
(2006) konsultavimas apibrėžiamas kaip: „Socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su 

asmeniu analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų“. 

Tyrimo dalyviai pateikė kokią naudą ar poveikį jiems suteikė šis metodas: 

„Konsultacijos, turbūt, įnešė aiškumą<...>,  atvėrė akis, nes atėjau su kitokiu supratimu apie 
gyvenimą, apie santykius <...>“, „<...> turbūt, per visą  reabilitaciją nebuvo tokios savaitės, kad aš ne 

eičiau į konsultaciją“ (Donatas); 

“<...> keletą konsultacijų turėjau, kai reikėjo nurimti, bet pagrindinės konsultacijos, tai dėl 
žingsnio reikalingos ar apie Biblijos suvokimą“, „Kiek kartų būdavo nesupranti, bet ateini, aiškiai kalba, 
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tada iškramto, pakramto ir viskas - tada jau supranti. Dar konsultacijos padėdavo tikslus išsikelti, kad 

nemanipuliuočiau“ (Rytis); 
„Konsultacijos duodavo ir labai daug, labiausiai, turbūt, prisimenu kada su riedančiom ašarom, ar 

jau su apdžiuvusiom ir aplamai, kai buvau pavargęs tiesiog eidavau kalbėtis su darbuotojais <...>, bet 

labiausiai, tai vat tais sunkiais momentais man būdavo reikalinga su kažkuo pabendraut, nes aš pats, kaip 
ir minėjau, pats vienas su savimi ir savo mintim esu didžiausias priešas“ (Karolis). 

Galime teigti, kad tyrimo dalyviai naudodavosi konsultacijos metodu, jautė jo naudą, būtinybę, bei 

teigiamą poveikį. Konsultacijos jiems suteikė: aiškumą, nusiraminimą, supratimą, suvokimą, pagalbą 

sprendžiant problemas, kurių savarankiškai išspręsti buvo neįgalūs. 
 

Paskaitos 

Kalbant apie paskaitas reikia paminėti, kad į tai įeina ir diskusijos. Šita veikla labiau susijusi su 
švietimu ir informacijos apie ligą, jos mechanizmus pateikimą, įsisavinimą ir t.t. Tyrimo dalyvių 

nuomonė apie šią priemonę:  

„Paskaitos davė, turbūt, patį supratimą kas aš esu kaip priklausomas žmogus, apie ligą, apie tuos 

būdus kas veda prie ligos, perspėjimo ženklus, kaip juos atpažinti, kaip užkirsti kelią, kad tiesiog nepatirti 
atkryčio. Atėjo tas supratimas, kad negali ne tik, kad vartoti, bet negaliu bendrauti su tais pačiais 

žmonėmis, kurie vartoja, su tais kurie ne vartoja, bet pardavinėja, kurie tiesiog gyvenime užsiiminėja 

nusikalstamom veiklom“ (Donatas); 
„Paskaitos davė kažkokį tai suvokimą kas su manim darosi ir panašiai. <...> gauni iš paskaitų net 

tą realybę, kad tu esi sergantis žmogus, kad turiu rimtą ligą, kad aš ne kaifarikas, o sergantis žmogus, 

tada jau susimąstai“ (Rytis); 
„<...> poveikis yra ir šiandien, tiesiog, kad tai vien žinoti neužtenka, reikia ir daryti <...>, 

šiandien taikau, tai avarinį planą kai pablogėja būsenos, kada ateina įvairios mintys, nu tenka su jomis 

susidurti, nes priklausomybė - jinai nedingsta, su manim yra <...>, avarinis planas man nuolat padeda, 

tenka priminti sau jį ir aplamai šiandien kai susiduriu su vartojimą skatinančiom mintim - aš prisimenu“ 
(Karolis). 

Galime teigti, kad paskaitos tyrimo dalyviams suteikė informacijos apie atkryčio prevenciją, žinių 

ką reikia daryti, kad vėl nepakliūti į aktyvaus vartojimo etapą, bei daug informacijos kaip elgtis iškilus 
vienokioms ar kitokioms situacijoms. Formavo supratimą, kad priklausomybė yra liga. Tai patvirtina ir 

autoriai Батищев ir Негериш (2000), aprašydami priklausomybę svaigalams kaip ligą, kuri: turi 

skiriamuosius simptomus ir požymius; yra lėtinė; progresuojanti ir t.t.  
 

Grupiniai užsiėmimai - jausmų ratai 

Intervių metu tyrimo dalyviai grupinius užsiėmimus labiausiai atsiminė kaip jausmų atpažinimą, 

išreiškimą, priėmimą ir atvirumo lavinimą: 
„<...> išsisakai, išsilieji, nenešioji savyje, nes yra buvę taip, kad kada bandai neišsisakyti, kaupi 

kažkokias neigiamas emocijas savyje, paskui menka smulkmena, iš tikrųjų, labai impulsyvviai sureaguoji, 

atrodo, kad pasaulio pabaiga, todėl tas bendravimas, išsisakymas, išsikalbėjimas, jisai palengvindavo“, 
„<...> būdavo keletas tokių atvejų <...>, savo kažkokiu išsireiškimu įžeidęs žmogų vieną ar kitą ir tiktais 

tokiu metu, kai žmonės rate išsisako kaip jisai tuo metu jaučiasi, aš suprantu, kad negaliu taip elgtis su 

žmogumi“ (Donatas); 

„<...> anksčiau nemokėjau, net nežinojau kas yra jausmai, žinojau jeigu blogai - tai blogai, o kas 
su manim darosi nežinojau, o jausmų ratai padėjo sužinoti tai. Padėjo būti atviresniam, nesigėdyti tų 

jausmų, kurie žlugdė mane, apie tuos jausmus šiandien aš galiu kalbėti laisvai. Bet jeigu anksčiau kažkas 

darėsi, tai užsidarai savyje ir viskas, lauki kol praeis. Jausmų ratai davė suprasti kokie jausmai yra išvis, 
kad aplamai pas žmogų yra jausmai“ (Rytis); 

„<...> identifikuoti savo jausmus“, „Nesinešioti jeigu būna sunki būsena“, „<...> priemonė, kurią 

mokinomės centre ir kurią tenka taikyti šiandien“ (Karolis). 
Galime teigti, kad tyrimo dalyviams grupiniai užsiėmimai padėjo tvarkytis su savo būsenomis per 

jausmų atpažinimą, išsisakymą, bei kitų žmonių jausmų priėmimą, kai reaguojama į kitų pastabas ar 

jausmus, tas skatina atsisakyti tam tikro neigiamo elgesio.  Tai patvirtina ir darbo su priklausomais nuo 

narkotinių medžiagų asmenimis metodika (2008), kurioje rašoma, kad : „Grįžtamasis bendruomenės ryšys 
taip pat leidžia bendruomenės nariui atsisakyti destruktyvaus elgesio, nesuderinamo su bendruomenės 

elgesio normomis, vertybėmis bei filosofija“. 
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„12 žingsnių“ programa ir dvasiniai principai 

 Pasak autoriaus D. Rasimavičiaus (2012) „12 žingsnių“ programa yra vienas iš populiariausių 
pagalbos būdų sveikstančiam priklausomam žmogui visame pasaulyje. Ją naudoja tiek „minesotos“ 

programa, tiek anoniminiu narkomanų ir alkoholikų draugijos, tiek priklausomybės ligų reabilitaciniai 

centrai. Tai viena iš dažniausiai naudojamų priemonių norint padėti priklausomam nuo svaigalų asmeniui 
atsisakyti savo žalingo gyvenimo būdo. Tyrimo dalyviai išsakė tokią nuomonę apie šitą priemonę: 

„<...> leido man, visų pirmiausia, pažinti ant kiek aš esu silpnas, kokių kvailysčių, beprotybių 

buvau pridaręs vartojime, kai aš nesugebu kontroliuoti savo gyvenimo ir savo minčių“, „Tas suvokimas 

dvasinių principų, kad realiai ne vien susilaikymas nuo narkotikų, bet padėjo pakeisti savo vertybes, savo 
požiūrį į gyvenimą, savo požiūrį į žmones <...>“, „<...> padėjo ne tik einant per programą, bet ir dabar 

pasibaigus centrą, ir toliau gyvenant blaiviai“ (Donatas); 

„Davė suprasti, kad problemas galima spręsti, nuo problemų nereikia bėgti. Toks ir poveikis, kad 
pradėjai žiūrėti į gyvenimą, priimti jį tokį koks jis yra, kad ne su Ferrari mintyse važinėti, kad jei turi 

kiaurus batus, čia reiškia turi kiaurus batus, jei nori naujus eik dirbti“ (Rytis). 

Atsižvelgiant į tyrimo dalyvių patirtis galime teigti, kad „12 žingsnių“ programa padėjo jiems 

pripažinti, kad gyvendami pagal seną supratimą jie nesugebėjo kontroliuoti savo gyvenimo, kad buvo 
silpni, juos valdė beprotybė, kad tik atsisakymas svaigalų negali pakeisti jų gyvenimo, reikia keisti savo 

vertybes ir požiūrį, spręsti problemas, bei išmokti susitaikyti ir priimti realybę tokią, kokia ji yra. Tai 

patvirtina autoriai Navickas ir Dvariackas (2018) teigdami, kad vienas iš būtiniausių žingsnių yra - 
pripažinimas, kad negalime kontroliuoti gyvenimo, kad reikalinga pagalba, kurią turime nuolankiai 

priimti. 

 

Važiavimas į bažnyčią sekmadieniais 

Šita priemonė nėra naudojama visuose priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėse. Tačiau 

yra bendruomenių, kurios atsisako kitų priemonių ir viską stato tik ant bažnyčios mokymo - Biblijinio 

mokymo. Apklausoje dalyvavę tyrimo dalyviai apie šią priemonę pateikė tokias įžvalgas: 
„<...> visų pirmiausia, davė ramybę. Buvo kažkurių dalykų, kurių tuo metu, kaip man rodėsi, aš 

nesupratau, kažkur gal blaškiausi“, „Išgirdau tokį šlovinimą, kuris mane labai paveikė, jį klausantis 

apsiverkiau ir manau, kad, iš tikrųjų, nuo to karto pasikeitė mano požiūris į pačią bažnyčią, pasikeitė 
požiūris į Dievą <...>, nuo to laiko aš pradėjau ne tik, kad dažniau melstis, ir kažko tai prašyti, bet tiesiog 

dėkoti, ką aš turiu šiandien dienai ir aš tada pradėjau matyti, kad dėkingumas, jis tik auga“ (Donatas); 

„Iš pradžių ten miegojau, pasijuokti norėjau, bet paskui kažkaip vis tiek pramušė. Bažnyčia man 
padėdavo, man patikdavo. Davė supratimą apie Dievą daugiau, tikėjimą“ (Rytis); 

„Tiesiog gilindavo mano ryšį su Dievu, be ko mano sveikimas nebūtu aplamai įmanomas, aš šiai 

dienai taip suvokiu, mano yra toks supratimas. Gilino mano tikėjimą“ (Karolis). 

Galime daryti prielaidą, kad apklaustiems tyrimo dalyviams ši priemonė buvo veiksminga, suteikė 
tikėjimo, pažinimo apie dvasinius dalykus ir Dievą, nusiraminimą, ugdė dėkingumą. Be tikėjimo žmogus 

nieko negali, jei netikėtų, kad gali pasveikti net neieškotų pagalbos. Buvo apklaustasis, kuris išsisakė, kad 

be šitos priemonės jo sveikimas apskritai nebūtų įmanomas. Pasak autoriaus Ангбор (2006), kiekvienas 
iš mūsų turi dvasinių poreikių, poreikis būti kažko didingesnio dalimi. Šventa vieta kiekviename žmoguje 

tuščia niekada nebūna., kai toje vietoje susidaro vakuumas, jis turi būti užpildytas kažkuo.  

 

Dienotvarkė ir taisyklės 

Šita priemonė naudojama todėl, kad priklausomas asmuo vartojimo laikotarpyje veda chaotišką 

gyvenimo būdą, laikui bėgant tai tampa įpročiu, kuris sugriauna asmens discipliną, bei atitolina nuo 

visuomenės priimtinų gyvenimo normų. Tyrimo dalyviai tai išryškino interviu metu: 
„<...> čia disciplinos ugdymas toks daugiau, jeigu buvai pripratęs kažkada gyventi kaip tu nori, tai 

taisyklės ir dienotvarkė pastatė mane į vėžias. <...> ačiū Dieve už tas taisykles, išmokau taisykles 

nelaužyti, sąžiningai pripažinti kažką ir gyventi pagal taisykles“ (Rytis); 
„<...> taisyklės yra visur, ne tik bendruomenėje, bet ir visuomenėje, ir visur, kokios jos bebūtų, 

mano reikalas yra jų laikytis, o ne taip, kad elgtis kaip buvau įpratęs anksčiau <...> apeidinėti“, „<...> 

formavo ir , galbūt, davė man tą drausmingumą, neieškoti kompromiso su pačiu savimi ir vat kažkokio tai 

būdo kaip aš čia galiu kažką apeiti“ (Donatas); 
„ <...> vat tie vat įgūdžiai irgi buvo naudingi ir šiandien irgi darbe padeda tiesiog pamatyti ką 

reikia padaryti, susiplanuoti, kada aš tą galiu padaryti, susiskirstyti tuos prioritetus ir eit padaryti“ 

(Karolis). 
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Galime teigti, kad ši priemonė buvo veiksminga tyrimo dalyviams, kadangi jie patys įvardino tos 

priemonės praktinę naudą, tai patvirtina darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis 
metodika (2008), kurioje rašoma, kad taisyklės bendruomenės nariui padeda išmokti elgtis taip, kaip to 

tikimasi visuomenėje, nevartojančioje psichiką veikiančių medžiagų, nes anksčiau jie buvo išmokę daug 

būdų kaip jas apeiti. 
 

Tikslų siekimas programos metu 

Viso sveikimo proceso metu, kai asmuo dalyvauja priklausomybės ligų reabilitacinės 

bendruomenės programoje, jam yra iškeliami privalomi ir asmeniniai tikslai, kurių sudėtingumas 
priklauso nuo to, kuriame sveikimo etape jis randasi. Apie šitą priemonę ir jos naudą tyrimo dalyviai 

interviu metu pateikė: 

„Tikslai, čia išvis vienas toks iš geriausių dalykų man reabilitacijoje, išmokė daryti kažkokius tai 
dalykus iš pradžių iki galo ir sąžiningai. <...> savęs ugdymas toks, disciplinos ugdymas“ (Rytis); 

„<...> ugdė kaip ir atsakingumą manyje, nežiūrint į nuotaiką, nežiūrint į blogą orą, nežiūrint į 

kažkokius tai santykius su aplinkiniais, aš turėjau tikslus, kuriuos turėjau daryti, kaip ir dauguma žmonių 

turbūt daro: eina į darbus, rūpinasi vaikais, veda vaikus į darželį, tai lygiai taip pat čia buvo tas dalykas“ 
(Donatas); 

„Judėjimą į priekį, aplamai tą mąstymą <...>, užsibrėžimą tam tikro dalyko ką noriu turėti ir 

tikslingą jo siekimą.“ (Karolis). 
Atsižvelgiant į atsakymus, galime daryti prielaidą, kad tyrimo dalyviai dalyvaudami programoje 

mokėsi ir išmoko siekti savo užsibrėžtų siekių. Šitas įgūdis reikalingas tiek dalyvaujant karjeros 

planavime, tiek siekiant kitų konstruktyvių gyvenimo tikslų. Iš atsakymų matome, kad tyrimo dalyvis 
Donatas kalba palyginimais, ir supranta šitos priemonės naudą pabaigus priklausomybės ligų reabilitacinę 

programą. 

 

„ <...> tų pačių žmonių liudijimai <...> labiausiai ir stūmė į priekį <...>“ 

 Kiekviena priklausomo asmens nuo svaigalų sėkminga sveikimo istorija gali tapti liudijimu ir 

įkvėpimu tiems, kas vis dar kankinasi aktyviame vartojimo etape, arba jau yra sveikimo kelyje. Interviu 

dalyvavę tyrimo dalyviai apie šią priemonę pateikė tokią nuomonę:  
„Jeigu pasakyti kas man labiausiai, turbūt, padėjo, tai tų pačių žmonių liudijimai <...> labiausiai 

ir stūmė į priekį, noras irgi gyventi blaiviai, nes netikėjau, kad taip įmanoma“, „<...> davė viltį, tikėjimą, 

kad tą patį turėsiu ir aš - pilnavertį gyvenimą, džiaugtis gyvenimu. (Donatas); 
„<...> pastoviai laukdavau svečių. <...> papasakodavo apie savo sveikimą, motyvuodavo, 

jaučiausi pakrautas“ (Rytis); 

„<...> tai būdavo kažkoks naujas vėjas, kažkoks naujas požiūris“ (Karolis). 

Iš patirčių matoma, kad kai kuriems tyrimo dalyviams buvo pati efektyviausia priemonė 
reabilitavimosi laikotarpyje. Galime daryti prielaidą, kad šita priemonė skatindavo tyrimo dalyvių 

motyvaciją nepasiduoti sunkumams ir toliau tęsti dalyvavimą sveikimo programoje, bei  siekti savo 

užsibrėžto tikslo - blaivybės ir pilnaverčio gyvenimo. Literatūra tai irgi patvirtina: „<...> geriausiai 
patvirtina sveikstančių žmonių liudijimai apie tai, kaip jie pradėjo vartoti, kaip paskui gyveno, su 

kokiomis problemomis susidūrė“ (Navickas ir Dvareckas, 2018). 

 

Atsakomybių prisiėmimas bendruomenėje 

Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodikoje (2008), bei autoriai 

Navickas ir Dvareckas (2018) teigia, kad sveikimas, tai sąmoningas mokymasis prisiimti atsakomybę už 

savo gyvenimą, kad tai yra pagrindinis reabilitacijos bendruomenės tikslas. Tuo tarpu tyrimo dalyviai 
teigia: 

„<...> formavo manyje irgi, turbūt, atsakingumą <...>. Niekada gyvenime nedirbęs, didžiąją laiko 

dalį prasėdėjęs kalėjimuose, pasiėmiau atsakomybes  rūpintis šiltnamiu ir daržu, man tai buvo nauja, 
tačiau tai buvo įdomu , teikė pačiam malonumą ir džiaugsmą, ne tik kažką tai daryti, sodinti, bet paskiau 

matyti kaip tai duoda vaisių, tai džiaugdavausi kaip mažas vaikas“ (Donatas); 

„Išmokau atsakingai žiūrėti į kažkokius tai dalykus, kad net ir šiandien dienai, jei noriu santykius 

turėti - reikia atsakingai žiūrėti. Jeigu anksčiau būdavo dėl atsakomybių - ai neturiu laiko, tai šiandien 
dienai, jeigu tu priimi atsakomybę, tai turi nešti tą atsakomybę kažkaip iki galo“ (Rytis). 

Galime įžvelgti, kad literatūroje šita priemonė iškeliama kaip vienas pagrindinių reabilitacinės 

bendruomenės tikslų. Išanalizavus gautus atsakymus atsiskleidė, kad tyrimo dalyviai jaučiasi išmokę būti 
atsakingais, moka tuo džiaugtis. 
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Knygų skaitymas 

Plačiai paplitęs metodas pasaulyje, kuris naudojamas tiek moksliniais tikslais, tiek laisvalaikio ir 

relaksacijos formoms. Tinkamai parinkta literatūra gali daryti teigiamą poveikį priklausomiems nuo 

svaigalų asmenims sveikimo procese. Tyrimo dalyvių nuomonė: 
„Patinka skaityti, gauti kažkokių tai pavyzdžių, kad žmonės susidūrė su didesnėmis problemomis 

<...> ir labai puikiai gyvena, turi šeimas <...>. <...> tiek ta dvasinė literatūra, tiek ta pati Biblija stiprina 

tave ir suteikia vilties, pasitikėjimo“ (Donatas); 

„<...> žinias kažkokias tai atnešė, kaip gyventi reikia <...>. <...> ugdė tą vidinį pasaulį, 
dvasiškumą, dvasinius principus padėdavo auginti, kažkur susitaikyti, kažkur atleisti žmogui padėdavo, 

kažkur pripažinti <...>, sąžiningumą padėdavo auginti“ (Rytis); 

„<...> yra tokių momentų, kai skaitymas atverdavo akis tam tikrais momentais, ar suteikdavo 
nusiraminimą <...>. <...> man patiko, atpalaiduodavo mane“ (Karolis). 

Galime daryti prielaidą, kad priemonė buvo veiksminga perteikiant ir mokant krikščioniškų 

vertybių ir moralės principų. Taip pat kaip atsipalaidavimo ir nusiraminimo priemonė. Todėl poveikis 

buvo veiksmingas ir turintis savo išliekamąją vertę. 
 

Mokymasis turiningai leisti laisvalaikį 

Reikšminga subalansuoto ir harmoningo gyvenimo dalis, kuri pas priklausomus asmenis nuo 
svaigalų dažnai būna taip pat pažeista, pasireiškia kraštutinumais pvz.: jeigu dirba, tai be savaitgalių ir 

neleidžia sau ilsėtis, arba tiesiog nemoka poilsiauti blaiviai. Turėdami galimybę mokytis turiningai leisti 

laisvalaikį, priklausomybės ligų reabilitaciniame centre, programos metu, tyrimo dalyviai išsakė tokią 
nuomonę: 

„Išvykos, pirtis, turbūt būtinas dalykas, kad mokėtume turėti balansą, ne tik kažkur tai pasinerti į 

darbą ir daugiau nieko nematyti“ (Donatas); 

„<...> parodė, kad galima ir blaiviai poilsiauti, galima pamatyti tas spalvas, kurias duoda tas 
gyvenimas, gyvenimas nėra pilkas be kvaišalų. Su žmonėmis galima kalbėti ir bendrauti būnant blaiviam, 

jeigu anksčiau net negalėjau pagalvoti kaip galima bendrauti būnant blaiviam“ (Rytis); 

„<...> ekskursijos, kelionės ar į baseiną nuvažiavimas, <...> vėliau baidarės ir atostogos <...> 
paliko gilų įspūdį <...>, aplinkos tas pakeitimas ir supratimas, kad ne vien darbas ir namai atneša mums 

laimės“ (Karolis). 

Tyrimo dalyviai interviu metu atsakė, kad šita patirtis paliko gilų, teigiamą įspūdį, jog tai  
suformavo naują supratimą apie blaivų laisvalaikio praleidimą. Rytis teigia, kad jo akimis pasaulis 

nušvito kitomis spalvomis. Literatūra patvirtina šitą teiginį: „<...> kiekvienas žingsnis sveikimo kelyje 

daro gyvenimą spalvingesnį“ (Navickas ir Dvareckas, 2018). 

 

Darbinis užimtumas 

Visuomenėje yra nusistovėjusios ir suformuotos tam tikros gyvenimo normos, viena iš kurių yra 

darbinė veikla, be kurios didžioji dauguma žmonių neturėtų galimybės išgyventi. Tai priskiriama prie tam 
tikro socialinio įgūdžio, be kurio asmeniui sutrinka socialinis funkcionavimas ir atsiranda tikimybė 

papulti į socialinę atskirtį. Priklausomi asmenys nuo svaigalų per vartojimo laikotarpį šitą įgūdį praranda, 

arba visai jo neturėjo, todėl reabilitacinės bendruomenės programoje jis yra numatytas. Apie jį tyrimo 

dalyviai pasakė: 
„<...> ugdyti savo charakterį, tą pačią discipliną“ (Rytis); 

„<...> turbūt užsispyrimą, nu tiesiog supratimą, kad kitaip nebus“, „<...> išmokino ir aplamai 

atidirbti tą laiką kuris yra skirtas, kad ir kokį darbą reikėtų dirbti“ (Karolis). 
Galime daryti prielaidą, kad tyrimo dalyviai įgavo supratimą, kad darbinė veikla yra viena iš 

funkcionuojančios visuomenės kasdienių užduočių, kurias turės atlikti pabaigus sveikimo programą 

reabilitacinėje bendruomenėje ir tai bus pagalba integruojantis į darbo rinką ir visuomenėje. 
Atsiskaitymai prieš reabilitacijos bendruomenę 

Kai kuriuose reabilitacinėse bendruomenėse sveikimo programos dalyviai yra vadinami studentais, 

nes per tą laiko tarpą, kol dalyvauja programoje, dalyviai turi intensyviai mokytis, skaityti, konspektuoti, 

analizuoti ir rašyti. Kadangi programa suskirstyta į etapus, tai norint pereiti į kitą sveikimo etapą, 
bendruomenė vertina ne tik dalyvio elgesį, bet ir jo žinias, tam naudoja atsiskaitymo prieš bendruomenę 

metodą. Tyrimo dalyvių nuomonė apie tai: 

„<...> davė tokį savęs nugalėjimą, savo baimių. <...> priverčia mokytis, priverčia daryti kažką 
sąžiningai, kad per atsiskaitymus, perėjimus nesėdėti ant kėdės ir ten nedrebėti nuo baimių“ (Rytis); 
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„<...> žinodamas, kad mano atsiskaitymas nebus lengvas aš tuos darbus darydavau kiek įmanoma 

kruopščiau, sąžiningiau“ (Karolis). 
Iš dalyvių pasisakymų galima įžvelgti, kad šita priemonė buvo naudinga įveikiant baimes, kas yra 

visiškai priešinga vartojimui, nes kai žmogus vartoja jis bėga nuo baimių, bei išmoko rimtai žiūrėti į 

programą lavinant sąžiningumą, kruopštumą užsispyrimą siekti savo išsikeltų tikslų. 
Apibendrinus galima įžvelgti, kad priemonių naudojamų priklausomybės ligų reabilitacinės 

bendruomenės programoje yra daug, jos paliečia įvairias disciplinas, bei daro teigiamą poveikį programos 

dalyviams.  

 

1.5. Gyvenimas pabaigus priklausomybės ligų „N“ reabilitacinės bendruomenės sveikimo 

programą 

 

Literatūroje sakoma: „Problemiška, kad tai lėtinė liga, ir žmogus jos nepalieka gydymo įstaigoje. 
Jis tik, geriausiu atveju, pradeda sveikti, pajunta pokyčių skonį, pradeda rinktis tokį gyvenimo  būdą, 

kuris vestų ne prie ligos komplikacijų, bet prie jos gydymo. Taigi į namus grįžta ne sveikas, bet veikiau 

sveikti pradėjęs žmogus“ (Andrejauskienė, 2018). 

 

Sveikimo palaikymas 

Autoriai Dvareckas ir Navickas (2012) dalinasi tokiomis įžvalgomis sakydami, kad priklausomi 

asmenys pabuvę kažkurį laiką blaivūs, jaučią euforiją ir galvoja, kad patys gali gyventi blaiviai ir 
susitvarkyti. Tačiau sveikimui reikia tolimesnių pastangų, palaikymo, tobulėjimo ir nepamiršti tai, ko 

išmoko reabilituodamiesi. Tyrimo dalyviai pasisakė, kad savo sveikimą palaiko tokiais būdais: 

„<...> dalyvauju bendruomenės gyvenime, tuose pačiuose ratuose, nesu praleidęs nei vieno 
sekmadieninio važiavimo į bažnyčią, visą laiką nuvažiuoju. <...> nepalaikau jokių ryšių su praeities, tais 

vadinamais, draugais <...>. Nedarau jokių nusikaltimų, nedarau jokių pažeidimų, tas dalykas man 

padeda išlikti blaiviam. Stengiuosi gyventi sąžiningai kiek tai yra įmanoma, jeigu pamatau, kad kažkur tai 

ne tai pasielgiau, atsiprašau, bandau ištaisyti tuos visus dalykus. Žmonės supa mane blaivūs, 
nevartojantys. <...> šiai dienai nėra apleidęs tas jausmas kaip aš jaučiausi tuo metu kada aš gyvenau tam 

kambarėlyje pas draugą ir su baime laukdavau ryto <...>, tai mane stabdo“ (Donatas); 

„Vaikštau į bažnyčią. Paskelbiu apie Dievą, pasakau, kad pats kažkada problemų turėjau ir turiu 
priklausomybę. Taip pat su blaiviais žmonėmis tik, neinu kur nereikia eit, į pirtį einu tik su blaiviais <...>. 

Palaikau blaivų bendravimą ir t.t.“ (Rytis); 

„ <...> grupė ir darbas su „12 žingsnių“, ir aplamai Dievo, tas santykis su Dievu, jisai pašviesina 

tas dienas“, „<...> susiradau globėją“ (Karolis). 
Galime daryti prielaidą, kad norint išlaikyti blaivybę ir geresnę gyvenimo kokybę, reikia nenustoti 

dėti pastangas reikalingas sveikimo palaikymui. Tyrimo dalyvių nuomone, tai: lankymasis savitarpio 

pagalbos grupės ir religinėse bendruomenėse - bažnyčiose; nepalaikymas santykių su praeities draugais; 
sąžiningas gyvenimas; blaivi aplinka; pagalba kitiems. Autorius Navickas (2018) kalbėdamas apie 

savitarpio pagalbos grupes pasakė: „Tai nėra sveikų žmonių sambūris, bet mirtinų ligonių pastanga 

kasdien, palaikant tinkamą dvasinę būseną, atitolinti mirties nuosprendį.“ 
 

Jausmai pabaigus reabilitacinės bendruomenės programą 

Jausmai tarytum indikatorius gyvenimo būdo, kuri pasirenka kiekvienas žmogus darydamas tam 

tikrus gyvenimiškus sprendimus. Tyrimo dalyviai atskleidė kaip jie jaučiasi jau pabaigę reabilitacijos 
centro programą: 

„Jaučiuosi stabiliai, puikiai, nežinau, galbūt neturiu tų dalykų, kurių norėčiau, bet iš tikrųjų turiu 

visko ko man reikia“, „Bažnyčioje jaučiuosi kaip namuose, kaip savo šeimoj, apsuptas artimų žmonių“ 
(Donatas); 

„Tai puikiai, ha-ha. Nu gerai, laimingas, gyvenimas eina į priekį“ (Rytis); 

„Hm, patenkintas gyvenimu, nežinau, nu visko būna. <...> kol gyvenu blaiviai tol niekas nebaisu“ 
(Karolis). 

Iš pateiktų tyrimo dalyvių atsakymų, galime daryti prielaidą, kad nepaisant, jog pasitaiko visokių 

dienų, dominuoja teigiami jausmai, tai yra: pasitenkinimas, laimė. 
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Keičiantis gyvenimo būdui, keičiasi ir tai, ko žmogus nori iš gyvenimo 

Aktyvaus vartojimo laikotarpyje priklausomi nuo svaigalų asmenys dažniausiai turi vieną 
pagrindinį tikslą - visais įmanomais būdais gauti svaigalų. Keičiantis gyvenimo būdui, keičiasi ir tai, ko 

žmogus nori iš gyvenimo. Tyrimo dalyviai atskleidė kokius tikslus jie sau kelia šiai dienai: 

„Tai pagrinde dabar teisės sekančią savaitę ir vestuvės galvoju rudenį. Nu čia dar yra tokių 
materialinių tiksliukų: dukra irgi laikysis teises, tai norisi prisidėti, norisi sūnų išleisti atostogų <...> į 

stovyklą leisti“ (Donatas); 

„Vienas iš pagrindinių tikslų, tai šeimą sukurti ir darbe progresuoti. <...> noriu mokytis, <...> 

mašiną nusipirkti kuo greičiau. O toliau norisi ir namą, medį pasodinti ir t.t.“ (Rytis); 
„<...> pagrindiniai tikslai toliau gilinti savo blaivybę, siekti kažko naujo ir gerinti savo buitį. Dar 

draugę norėtųsi turėti“, „<...> turėti savo būstą, <...> išlaikyti teises, nusipirkti automobilį. Bet iš esmės 

žiūrėjimas į ateitį, tai gyventi blaiviai, nes jeigu sugrius mano blaivybė, tai viskas ką turiu šiandien - 
greitai labai nebeturėsiu“ (Karolis). 

Galime teigti, kad tyrimo dalyviai tapo tvarkingos visuomenės dalis, jų tikslai ir siekiai pasiekė 

socialiai funkcionuojančio žmogaus lygį, kur vyrauja konstruktyvios vertybės ir normos.  

 

Tyrimo apibendrinimas 

Nors priklausomų asmenų nuo psichiką veikiančių medžiagų mąstymo, jausmų, elgesio ir vertybių 

keitimosi periodas, dalyvaujant sveikimo programoje, yra ilgas, sudėtingas, nuoseklus, dinamiškas, 
palaipsniui kintantis procesas, tačiau kiekvienam individui turi savo išskirtinumą. Tyrimo dalyviai 

išryškino, koks didžiausias pokytis įvyko per dalyvavimą sveikimo programos laikotarpyje: 

„<...> vidinis lūžis pačiam su savimi“, „<...> atgimiau iš naujo“, „Kad ne esu tas Donatas, kuris 
buvo, kaip atvažiavo į reabilitaciją prašyti pagalbos“, „<...> atėjo supratimas, kad turiu tai daryti dėl 

savęs“, „<...> kad viskas visgi gyvenime įmanoma, įmanoma gyventi ir be kvaišalų, ir be nusikaltimų, ir 

be kažkokių tai apsimetinėjimų, ar prisitaikymų, tiesiog gyventi ir džiaugtis gyvenimu“ (Donatas); 

„Tikėjimas į Dievą, tikėjimas, kad viskas bus gerai, <...> nebijoti eiti į priekį <...> eiti per 
baimes“ (Rytis); 

„<...> įvyko pas mane tas lūžis“, „<...> davė supratimą, kad ir kiti lygiai taip pat yra tokie pat 

svarbūs, kad turiu būti nuolankesnis kitų atžvilgiu“ (Karolis). 
Išanalizavus tyrimo dalyvių pateiktus atsakymus galime teigti, kad didžiausią reikšmę turintys 

pokyčiai, kurie įvyko dalyvaujant sveikimo programoje yra skirtingi ir priklauso nuo kiekvieno dalyvio 

individualumo: Donatas įvardino, kad gimė iš naujo, kad jau mato save kitu žmogumi; Rytis įvardino, kad 
atrado tikėjimą savimi ir Dievu, išmoko eiti per baimes; Karoliui svarbiausia buvo išeiti iš savo 

egocentrizmo. 

Dažniausiai asmenims turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo laikotarpis 

yra praradimų laikotarpis. Sveikimas yra priešingybė vartojimui, todėl tyrimo dalyviai išskyrė 
svarbiausius dalykus, kuriuos gavo per tą laiką, kai dalyvavo priklausomybės ligų reabilitacinės 

bendruomenės programoje: 

„<...> keturiasdešimt metų išvaisčiau savo gyvenime, tai per metus laiko pas mane, galima sakyti, 
kaip ir viskas sugrįžę. Šiandien dienai turiu santykius atstatytus su vaikais, su vaikų mama, tai man yra 

labai brangu šiai dienai, tiesiog man davė ir išugdė manyje dėkingumą visų pirmiausia. Turiu gyvenimo 

draugę <...>, turiu puikų tarnavimą ir savanoriavimą, esu puikioj komandoj, esu tarp puikių žmonių 

<...>. Dėkingumą už tai, kad esu gyvas, užtai, kad esu sveikas, turiu ligų, bet šiaip esu sveikas, įgalus, 
įgalus dirbti, bėgioti, sportuoti, šituos visus dalykus turiu. (Donatas); 

„<..> sužinojau, kad galima gyventi pilnavertiškai be kvaišalų, ir atostogauti, ir dirbti, ir taip pat 

linksmintis <...>. Jeigu iš pradžių atrodė, kad pasaulis pilkas be kvaišalų, tai paskiau atrodė, kad viskas 
gerai - spalvos grįžta. (Rytis). 

„Įgavau pagrindus, įgavau žinių <...>. Galiu būti pilnavertis visuomenės narys, tiek eiti į darbą 

<...>, tiek buity tvarkytis <...> gavau blaivybės laikotarpį, nu nemažą, ir įgūdžius kaip gyventi blaiviai 
<...>. <...> turiu draugus naujus“, „<...> įgavau tą norą, tiesiog gilintis, toliau domėtis apie sveikimą“, 

„<...> įvairių požiūrių ten gavau“, „<...> sąmoningas ryšys su Dievu ir blaivaus gyvenimo pagrindai, 

tai du svarbiausi, turbūt, dalykai“ (Karolis). 

Šie tyrimo dalyviai įžvelgia priklausomybės ligų reabilitacinės bendruomenės programos naudą, 
sugeba konkrečiai ją įvardinti: tai atstatyti santykiai su artimaisiais; dėkingumas; pilnavertiškumas; 

motyvacija judėti toliau blaivybės keliu; sveika aplinka; ryšys su Dievu; blaivaus gyvenimo pagrindai. 
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Apibendrinus galime daryti prielaidą, kad gyvenimo kokybė pabaigus priklausomybės ligų 

reabilitacinę programą žymiai pagerėjo, tiek fizine, psichologine, socialine ir dvasine prasme. Atstatytas 
socialinis funkcionavimas.  

 

IŠVADOS 

1. Priklausomybės liga nėra staigiai ištinkantis reiškinys, tai palaipsniui besiformuojantis, įgaunantis 

intensyvumą procesas. Turint tokias žinias yra tikimybė, kad toks elgesys bus pastebėtas ir laiku 

sustabdytas, nuo to gali priklausyti, priklausomų asmenų nuo psichoaktyvių medžiagų ir jo 

aplinkinių gyvenimo kokybė ir skausmingos patirties mastas. Sveikimo stadijos (iki svarstymo, 
svarstymo, pasirengimo, veiksmų, palaikymo, atkryčio) primena uždarą ciklą, kuris turi tam tikrą 

tendenciją kartotis, žinant juos galima suteikti žmogui tinkamą palaikymą, tinkamu metu.  

2. Pagrindiniai pagalbos būdai ir priemonės padedantys priklausomiems asmenims nuo svaigalų yra: 
detoksikacija; pakaitinis gydymas; „Minesotos“ modelio programa; ilgalaikės reabilitacijos 

bendruomenės modelis; resocializacijos ir integracijos modelis; savitarpio pagalbos grupės; „12 

žingsnių“ programa. Iš jų dažniausiai naudojama pasaulyje yra „12 žingsnių“ programa. 

3. Priklausomiems asmenims yra reikalinga ir būtina profesionali socialinio darbuotojo pagalba, 
kuri pasireiškia per socialinio darbuotojo vaidmenis: tarpininkas; palydantysis asmuo; 

konsultantas; mokytojas; mobilizuotojas; duomenų tvarkytojas ir kt., kuriais siekiama teigiamų 

gyvenimo būdo pokyčių priklausomo nuo psichoaktyvių medžiagų asmens jausmuose, mąstyme, 
elgesyje ir vertybėse. 

4. Tyrimas atskleidė, kad asmenims dalyvavusiems sveikimo programoje „N“ reabilitacijos 

bendruomenė padėjo: atstatyti santykius su artimaisiais; išugdyti dėkingumo ir pilnavertiškumo 
jausmą; įgauti motyvacijos siekti blaivybės toliau; kurti aplink save sveiką aplinką; sustiprinti 

ryšį su Dievu; įgauti blaivaus gyvenimo pagrindus; atsistatyti fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai; 

atstatyti socialinį funkcionavimą. 
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KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS GROŽIO 

PASLAUGŲ SFEROJE 

Ugnė Rūtelionytė 

Lektorė Živilė Myru 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

 

Įmonės dėmesį skiria ne tik suteikiamai paslaugai ar parduotai prekei, bet ir stengiasi patenkinti visus kliento 

poreikius. Pagrindinis įmonės tikslas yra tai, kad klientas liktų patenkintas. Pirkdamas paslaugą klientas skiria 

dėmesį ne tik į kokybę ar patrauklumą, bet ir į tai kaip ta paslauga buvo jam pateikta, ar buvo patenkinti visi jo 

lūkesčiai. Jeigu įmonė nori neprarasti savo esamų klientų, ji turi nuolat tobulinti klientų aptarnavimą, aiškintis ką 

klientas nori gauti pirkdamas paslaugą, nes nuo patenkinto kliento priklauso įmonės įvaizdis ir stabilumas. Tyrimo 

rezultatai parodo ar klientai pirkdami paslaugą yra patenkinti aptarnavimo kokybe, ar atliekant paslaugą 

atsižvelgiama į visus kliento norus. Tyrimas buvo atliekamas kiekybiniu tyrimo metodu.. Straipsnis parengtas 

remiantis moksline literatūros analize. 

Raktažodžiai: klientų aptarnavimas, sveikatingumo ir grožio paslaugos, kokybė.  

 

Įvadas 

Johnston R. ir G. Clark (2008) savo knygoje aptarė, kad puikus klientų aptarnavimas, yra ne jų 

lūkesčių viršijimas, bet pažadų ištesėjimas, bei puikus susidorojimas su visomis iškilusiomis 
problemomis, bei klausimais. N. Langvinienė ir B. Vengrienė (2008) savo knygoje perfrazuoja autorių 

Ch. Gronroos ir teigia be galo svarbus kokybės aspektas yra įvaizdis jei tiekėjas, vartotojo požiūriu yra 

geras, t.y. jo įvaizdis patrauklus, vartotojas dažniausiai į smulkias klaidas žiūrės pro pirštus ir priešingai, 
jei įvaizdis negatyvus, tai vartotojas gali atsižvelgti į menkiausius nusiskundimus ir pasirinkti įmonę, kuri 

bus patraukli ne tik paslaugomis, bet ir savo įvaizdžiu. Apibendrinant kokybę galima teigti, kad dėmesį 

reikia skirti kiekvienam klientui, vartotojas yra pagrindinis kokybės atributas. Klientas apie įmonę įspūdį 
susidaro iš jos įvaizdžio, todėl įmonė turi turėti susidariusį gerą įvaizdį prieš kiekvieną savo klientūrą. 

Visos paslaugas teikiančios įmonės, norinčios pagerinti savo klientų požiūrį į juos turi patenkinti visus 

vartotojų pageidavimus bei poreikius, pateikti jiems kokybiškas paslaugas. Kuo daugiau patenkintų 

klientų įmonė turės, tuo ilgesnis bus jos gyvavimo laikotarpis.  
 

3. VARTOTOJŲ POREIKIŲ PATENKINIMO MATAVIMAS 

 

Pasak P. Vanago (2008) pasaulinėje kokybės vadybos praktikoje vartojami įvairūs metodai 

vartotojų patenkinimo lygiui tirti. Didžioji jų dalis yra specifiniai, parengti skirtingais požiūriais ir 

pritaikyti atskiros organizacijos reikmėms.  

Vartotojų patenkinimo rodikliai parodo, kaip kompanijai sekasi gerinti savo veiklą, siekiant 
geriausiu būdu patenkinti vartotojų poreikius. Efektyvi vartotojų poreikių patenkinimo matavimo sistema 

suteikia galimybę gauti informaciją apie vartotojų nuomonę kokią vietą užima produktai kompanijos 

rinkoje, apie tų produktų atskiras savybes, apie tų savybių santykį ir reikšmę tenkinant vartotojų 
poreikius. Galų gale pagal tai galime prognozuoti vartotojų elgseną rinkoje ateityje.  Taip pat Vanagas 

teigia, kad vartotojų patenkinimo rodikliai gali apimti produkto atributus: produkto kokybę, patogumą 

vartoti, patogumą eksploatuoti. Taip pat galima matuoti tam tikrus aptarnavimo bruožus, pavyzdžiui, 
dėmesingumą, pristatymo laiką, atsakingumą, prieštaravimų pašalinimą. Vartotojų patenkinimą lemia 

paslaugos tiekėjo patikimumas, kaina, kokybė.  

Apibendrinant galima teigti, kad visi penki funkcinės paslaugų kokybės parametrai yra siejami su 

organizacijos aptarnaujančio personalo pasirengimu suteikti žadėtą paslaugą vartotojui. Šiomis 
funkcijomis kiekvienas paslaugas teikiantis darbuotojas privalo naudotis, teikiant paslaugą vartotojui. 

 

4. PAGRINDINIAI KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI  

 

Paslaugų kokybę vartotojas dažniausiai vertina pagal savo požiūrį, jis įvertina tai kaip jam buvo 

suteikta ta paslauga, kaip paslaugą suteikęs darbuotojas su juo bendravo, elgėsi ir kokia buvo tos 
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paslaugos kokybė. Užsienio autoriai, bei N. Langviniene ir B. Vengrienė (2008) aprašo pagrindinius 

vartotojų paslaugų vertinimo kriterijus.  
Ch. Groonroos (1990) išskiria pagrindines vartotojų vertinimo paslaugų savybes: 

• Profesionalumas ir įgūdžiai. Vartotojai vertina paslaugos tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją, 

organizacines sistemas, fizinius išteklius. 
• Požiūris ir elgsena. Paslaugų vartotojai atsižvelgia į personalo dėmesį, mandagumą, pagarbą, 

išvaizdą, kalbą, taip pat atsižvelgia į tai, kaip personalas elgiasi, kaip paaiškina paslaugą, kainą, 

ryšį tarp paslaugos ir kainos, vertina skiriamą dėmesį, geranoriškumą. 

• Prieinamumas ir lankstumas.  Vertinamas darbo laiko patogumas, ne per ilgas laukimo laikas 
iki suteikiamos paslaugos dienos, patogi vieta, kur bus atliekama paslauga. 

• Patikimumas. Vertinamas pasitikėjimas paslaugą teikiančiu darbuotoju, asmeninių duomenų 

saugojimas, konfidiancialumas, jo asmeninės savybės. 
• Kompensavimas. Jei paslaugos metu atsitinka kažkas nenumatyto, darbuotojas privalo ieškoti 

išeities kuri tenkintų klientą. Jei atsitiktų nenumatyta situacija, turėtų padengti nuostolius 

padarytus klientui. 

Profesionalumas ir įgūdžiai, kompensavimas labiau orieantuojasi į techninę kokybę, o požiūris ir 
elgsena, prieinamumas ir lankstumas bei patikimumas į funkcinę kokybę, kuriai vartotojas skiria daugiau 

dėmesio. Todėl, įmonė privalo derinti abu kokybės elementus. 

 

3. TYRIMO METODIKA 

 Atliekant tyrimą buvo užduotas klausimas kaip vartotojai vertina aptarnavimo kokybę 

grožio paslaugų sferoje, kad sužinotume ar vartotojai patenkinti suteikiamu aptarnavimu lankantis tam 
tikroje grožio paslaugas teikiančioje įmonėje. Taigi 60% procentų atsakė, kad vertina labai gerai, 30% 

atsakė, kad gerai ir vienas respondentas atsakė, kad labai blogai. Taigi galime teigti, kad aptarnavimo 

kokybe vartotojai yra iš dalies patenkinti. (žr. 1 pav.) 

 

1 pav. Respondentų suskirstymas pagal tai kaip vertina aptarnavimo kokybę grožio paslaugų srityje.  

 

Klausimu ko tikitės iš aptarnaujančio personalo  buvo norima sužinoti, kokio bendravimo 

vartotojas tikisi iš jam paslaugą atliekančio darbuotojo. Beveik visi respondentai tikisi tų pačių dalykų, 
atsižvelgimo į jų norus ir malonaus bendravimo tikisi po 23,7%, po 18,4% tikisi draugiškumo ir 

supratingumo ir truputį mažiau 15,8%  tikisi pagarbos. Taigi galime teigti, kad klientas tikisi gražių 

santykių su aptarnaujančiu personalu ir, kad paslaugas suteikiantis personalas gerbtų kliento norus, būtų 
supratingas. (žr. 2 pav.) 
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2 pav. Respondentų suskirstymas pagal tai ko jie tikisi iš juos aptarnaujančio personalo. 

 

Išvados 

 

1. Visos paslaugas teikiančios įmonės, norinčios pagerinti savo klientų požiūrį į juos turi patenkinti 
visus vartotojų pageidavimus bei poreikius. 

2. Įmonė privalo derinti ir techninę ir funkcinę aptarnavimo kokybę. 

3.  Beveik visi apklaustieji aptarnavimo kokybę vertina labai gerai ir yra patenkinti jiems 

suteikiamu aptarnavimu.  
4. Apklaustieji iš aptarnaujančio personalo tikisi gerų santykių, pagarbos, supratimo bei 

atsižvelgimo į jų norus. 

 

Literatūra 

1. CLARK. R. ir G. (2008) Operation Management. 

2. GRONROOS CH. (1990). Service Management and Marketing: managing the momento of truth 

in service competition. Mass: Lexington Books.   
3. VANAGAS P. (2008). Kaunas. Visuotinės kokybės vadyba. Technologija. 

4. LANGVINIENĖ  N.  VENGRIENĖ  B. (2008). Paslaugų teorija ir praktika. Kaunas: 

Technologija. 

 

 



90 
 

ENGLISH LANGUAGE STYLES IN BUSINESS DOCUMENTS 

Introduction to four types of Business Writing 

 
Kristijonas Sakalauskas  
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Annotation 

 

The world of business writing can seem vast. Each office seems to have variations of documents, each with 

their personalized templates and industry focus. Varying scenarios require varying forms of business writing. 

However, the innumerable documents can be distilled into to four main categories. 

Each category has its overall goal. Based on the objective, each of the many business documents falls within 

these four broad segments. 

This article will break down the broad field of business writing into four categories. Understanding these 

conceptual divisions will help guide your decisions about your document choice and goal. 
 

Introduction  

 

While the document goal varies, the core of business writing does not. 
Effective professional writing is written with a clearly defined audience and purpose in mind. This 

is results-oriented writing. The text helps the reader do or know something. 

The writing style should be written to be concise, relevant, and understandable. Excessive wording, 
jargon, or extraneous information have no place in any type of business writing. Each element of the 

document supports the communication of the purpose to the reader. 

Of course, good writing is free of grammar and spelling errors and inaccurate information. 
 

Objectives 

 

1) Where to use Instruction Business Writing? 
2) Where to use Informational Business Writing? 

3) Where to use Persuasive Business Writing?  

4) Where to use Trnasactional Business Writing?  
 

Instructional Business Writing 

 

 Instructional business writing provides the reader with the information needed to complete 
a task. The task may need be accomplished immediately or it may be for future reference. 

This type of document must break down a process into steps that are understandable to the reader. 

The written record must account for reader’s knowledge of the area, the scope of the task while 
integrating variations or potential problems. 

Examples: 

1) User Manual: a guide focused on allowing the customer to use a product. Effective user manuals 
are crucial to a good user experience and a happy customer. User manuals are often considered 

part of technical writing, which is closely related to business writing. 

2) Specifications: a technical document which provides an outline of a product or process that 

allows it be constructed or reconstructed by an unfamiliar but knowledgeable user, enabling 
effective distribution. 

3) Memo: a short notification of new information shared within a large group in an organization. 

The memo may include a direct instruction or be a reference on how to complete future tasks. 
 

Informational Business Writing 

 
Not all business writing requires action. A large volume of writing is created for reference or 

record. This category can include some of the less glamorous but still essential documents. 

Recording business information accurately and consistently is important for marking progress, 

predicting future work, as well as complying with legal and contractual obligations. 
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Examples: 

1) Report: perhaps the bulk of informational writing is report writing. Organizations rely on reports 
to act, to communicate business and technical information, to capture work completed, to record 

incidents, to finalize projects and recommendations, and to act as an archive. A well written 

report allows the reader to easily grasp the content and, if applicable, make informed decisions. 
2) Financials: documents that outline the financial state of a company. These statements provide a 

fiscal snapshot of a company over a defined period. 

3) Minutes: a summary of the proceedings of a meeting. A record of discussions, decisions, and 

assignments for attendees and others. 
 

Persuasive Business Writing 

 

 When people think of business writing, they often think of the persuasive writing category. 

These documents are generally associated with sales. The persuasive writing may be direct, with focus on 

a specific item, or indirect, with focus on developing the client relationship. 

The goal is to two-fold: to convey information and to convince the reader that the presented 
information offers the best value. The text is written to impress the reader and sway their decision. 

Examples: 

1) Proposals: these documents outline an offer of a product or service to a specific potential client. 
The proposal generally presents project overview, benefits, timeline, costs, and competency. 

2) Sales Email: an email written to a large number of people to pitch a product or service. 

3) Press Release: a text written for journalists and media presenting new information. The text aims 
to persuade the reader to share the content through their own channels. 

 

Transactional Business Writing 

 

Everyday communication falls under transactional business writing. The majority of this writing 

is by email, but also includes official letters, forms, and invoices. An easy way to quickly improve your 

transactional business writing is to take an online course.  
These documents are used to progress general operations. They are also used to convey good and 

bad news, often associated with human resource processes. 

Examples: 

1) Emails: documents used to quickly communicate information between staff or clients in business 

activities. 

2) Dismissal notice: this letter provides the official context and procedural details associated with 

employment termination. 
 

Conclusion 

 
1) Instruction Business Writing for most of the companies is mainly used inside of the company for 

memos, internal instructions etc., but same style applies also for Guides, Manuals, Specifications 

etc. 

2) Informational Business Writing is for minutes, financial statements and reports. These are the 
most common documents. 

3) Persuasive Business Writing is mostly used in marketing its main objective is to convince buyer 

that company offers the best value for money. Documents: Press Releases, Sales Emails, 
Proposals, Social media posts, etc.  

4) Transactional Business Writing is used to quickly communicate with staff or client about business 

activities, but it is also use for employment status updates such as dismissal notice or employment 
requests. 
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THE LINGUISTIC PECULIARITIES OF REAL ESTATE 

ADVERTISEMENTS 

Demetrio Silnitstsyno  
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Marijampole College  

Abstract 

The phenomenon of advertising has existed for almost as long as trade itself, and throughout history has been 

gradually undergoing improvements, from ancient Egypt, where merchants posted wall posters made of papyrus, to 

the ubiquitous mobile app commercials which have become part and parcel of modern life. Nowadays, the art of 

advertising has reached colossal heights yielding the insights in the innermost areas of successful interaction with 

the customers. The article deals with the linguistic characteristics of advertising slogans used in real estate business. 

Descriptive, discourse, statistical methods were used to analyse 60 slogans from multiple angles.  

Key words: linguistic peculiarities, advertising, slogan, real estate  

 

Introduction  

 

Advertising is the driver of commerce. It seems that at present virtually all spheres of business are 

replete with innumerable guidelines to commercial achievements. It is not for nothing it has been granted 
the synonym that spells “a commercial”. It constitutes the backbone of trade and production disposal for 

this marketing element provides the indispensable link between creators and consumers. By notifying the 

public about the product and its feature, this economical phenomenon not only expedited the turnover of 
the enterprise, but also allows its counterparts to get hold of innovative brands, thoroughly analyze it, and 

thereby obtain the data required for improvement of their own, regardless of the distance that separates 

the organizations.  

        In order for the company to be successful in its domain, it absolutely must possess an excellent 
advertising strategy, or at least a potent one and the aspiring tycoons are well aware of it. Hence, it comes 

as no surprise that marketing departments, whose role also includes public notification of the brand, are 

dedicated a hefty share of the enterprise budget and attention. Multiple people are usually required for the 
performance of different facets of the same task and both planning and execution of advertising 

campaigns meticulous scrutiny and adequate amount of time. In addition, the organizations must 

simultaneously conduct their own marketing researches and be up to date with findings of their 
counterparts as well.  

        One of such domains is real estate market. This type of property ownership inextricable from human 

nature as it both provides comfy habitat and serves as the premises for enterprises that would 

optimistically generate finances and create employment places necessary for prosperity of the state. Due 
to the high and ever increasing value of such property, and the countless agencies vying over customers 

and contracts a company in this business must be apt in the way of vying over customers and contracts a 

company in this business must be apt in the way of conveying professionalism and reliability in order to 
reach their goals. Thus, it is imperative for the organization to find a proper approach to its potential 

customers. Since the number of realty agencies is truly gargantuan in almost every country the likelihood 

of people opting for this particular enterprise by chance is not quite promising. Hence, the agencies have 

to be highly adept in advertising their services. And, for the reason that humans possess a relatively short 
attention span, the execution must be efficient as well as effective. The best tool to incorporate in this 

case would be a simple and sufficiently concise phrase that would quickly captivate the spectator’s mind 

and instill confidence that the company would be the right option pick, in other words a slogan. This 
clever linguistic means is widely employed by practically every agency, and the better the slogan is 

designed- the greater is the impact of the commercial appeal. 

        This type of lexical construction is quite popular in all areas of business. In order for the art of 
advertising to keep on being consistently improved numerous researches have been carried out in various 

spheres thereof. However, very few studies seem to have been dedicated to this specific domain of 

science. Therefore, this article will attempt to determine the attributes pertinent to specifically this area.  

         Research object –Linguistic peculiarities of real estate advertisements  
         The aim of the research is to analyze linguistic characteristics of advertising slogans used in 

real estate business.  
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          In order to achieve the aim, the following objectives have been set:  

          1. to define the linguistic features of real estate commercials in business discourse;  
2. to analyze phonological and lexical aspects real estate advertising slogans;                                     

3. to reveal syntactic and semantic strategies exercised in the selected items;  

4. to determine the frequency of common linguistic properties in real estate advertising slogans.  
 

1. The Phenomenon of Advertising  

 

Advertising is a word with which practically everybody is familiar. The general abbreviation which 
stand for it is Ad. According to businessdictionary.com advertising is something that is paid, it is 

supposed to be non-personal, it is public communication about goods, services, ideas, organizations, 

people, places, causes, through means of communication such as direct mail, telephone, print, radio, TV, 
and internet. Advertisements are public notices that inform and motivate perspective customers; they are 

an integral part of marketing. Their aim is to persuade customers to take the action that is intended by the 

advertiser. T.Vestergaard and K. Schroder divided advertisements into two main categories – commercial 

and non-commercial (Vestergaard & Schroder, 1985). Non-commercials are those that communicate 
ideas of government agencies towards citizens, also political campaigns or any communication regarding 

charity. Commercial advertising are companies’ communication towards perspective customers in order 

to make them buy some product or service but also to create awareness about company name, brand and 
image. 

 

2. Linguistic Characteristics of the Advertisements 

 

         In virtually any advertisement linguistic part plays the definitive role equal to the arrangement of its 

surroundings. This study shall concentrate on verbal and written strategies employed to convey the 

message to the consumers. In order for the thesis to be comprehensive, the language utilized is examined 
from multiple standpoints: phonological, lexical, syntactic as well as rhetorical. Examples and description 

of the most commonly used linguistic devices and figures of speech in advertising slogans are provided in 

the article. Advertising language is comparable to poetic texts. Similarly to poems is used the so-called 
mnemonic devices (rhyme, rhythm, alliteration and assonance). The devices have the mnemonic effects 

onto receivers of the advertisement. It helps to better remember and also later recall the text (Vasiloaia, 

2018). The use of comparative and superlative adjectives is another prominent feature of advertising 
language. It persuades consumers that this particular product is better or the best in order to make 

consumers purchase it. It makes the product outstanding from the rest on the market. Advertising 

language often attempts to reproduce the elliptical nature of spoken language in order to establish 

closeness with the reader” (Goddard, 2002:123). There are different techniques to address the message to  
the narratees, the narrator may speaks for himself and take an active part in advertisement using the first 

person singular pronoun ‘I’ or the narrator may speak for someone else, it can also be only a voice behind 

and using personal pronouns ‘he, she, it or they’. Other techniques widely used in advertisement is no 
addressing to anyone (the personal pronoun is not in the text). However, in the most of the advertisements 

and slogans appear personal pronoun ‘you’. This is used when addressing the narratee directly as most of 

the advertising may seem not to be targeted to any audience, they are either placing them in the 

appropriate magazines or they appeared on TV in the time when the intended audience is watching it (ibid 
2002:30). 

        The study has revealed on which aspect of language real estate commercial slogans concentrate to 

the precedent degree.The results of the study have been summed up in Table 1.  
 

Table 1 

Linguistic Features of the Slogans 
 

Phonological 

strategy 

Lexical strategy Syntactical 

strategy 

Semantic and Discourse 

Strategies 

Rhyme - 4 Weasel word-5 Declarative-16 Metaphor-26 

Assonance-11 Genitive 
pronoun-18 

Imperative -12 Metonymy-6 

Rhythm-6 No verb-15 Parallelism -6 Hyperbole-6 

Alliteration-3 Service area-8 Interrogative-1 Idiom- 4 
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 Personal brand-4 Exclamation-3 Personification-1 

                           Vernacular-2 

Total Instances of Use 

24 50 38 45 

 

Conclusions 

            
The study has led to the following conclusions:  

 

1. The study demonstrated that assonance was the primary phonological element adopted in the 
analyzed business slogans, used 11 times in total.  

2. The research found that genitive pronoun “your” was executed on 16 occasions throughout the 

research, being used more than any of its counterparts in lexical strategy.  

3. The investigation revealed that the predominant syntactic structure in all the commercials was 
declarative, with the rate of 16 instances.  

4. The study has evinced 26 cases of metaphor exploitation in the analised samples.  

5. The study ascertained that lexical linguistic aspect was the focal point throughout the 
examination of the real estate commercial slogans, amounting to 50 usage occasions in the overall 

number of 60 selected item.  
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SPORTO PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ TIPOLOGIJA IR TERITORINĖ 
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Anotacija 

 

Tyrimo aktualumas ir problematika: „Sveikata - neįkainojama gamtos dovana, duodama, deja, ne 

amžiams. Ją reikia saugoti“. (I. P. Pavlovas). Žmogaus sveikata labai priklauso nuo jo paties: gyvenimo būdo, darbo 

sąlygų, mitybos. Tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų (Dobbins, M., DeCorby, K., Robeson, P. Husson, H. and 

Tirilis, D., (2017)) tyrimais atskleistas teigiamas fizinio aktyvumo poveikis įvairaus amžiaus asmenų fizinei ir 

psichinei sveikatai. Jų rezultatai rodo, kad fizinis aktyvumas gali padėti išvengti širdies ir kraujagyslių susirgimų, 
diabeto, nutukimo, osteoporozės, polinkio į depresiją (Dencker et al., 2013, Raustorp et al., 2013). Lietuvos kūno 

kultūros asociacijos 2016 m. Lietuvos fizinio aktyvumo tyrimo duomenimis, 85,8% žmonių yra nepakankamai 

fiziškai aktyvūs. Nors miestuose gausu sporto klubų, sporto mokyklų bei sporto centrų, svarbu įvertinti ir kitus 

fizinio aktyvumo veiksnius. Atsižvelgiant į tyrimo aktualumą ir problematiką svarbu išsiaiškinti sporto veiksnių 

pasirinkimą Vilkaviškio mieste. 

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti, sporto veiksnių pasirinkimą X mieste. 

Tyrimo objektas: Sporto paslaugų įstaigų tipologija ir teritorinė sklaida X mieste. 

Tyrimo respondentai (tiriamieji):  X miesto gyventojai. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti, ar tiriamieji gyvena aktyvų fizinį gyvenimą. 

2. Išsiaiškinti, kur tiriamieji lankosi sportavimo tikslais. 

3. Išanalizuoti, kokie veiksniai sąlygoja sporto paslaugų pasirinkimą. 
Tyrimo metodika:  

▪ Literatūros šaltinių, mokslinių straipsnių analizė. 

▪ Anketinė apklausa. 

▪ Statistinė duomenų analizė. 

Svarbiausi rezultatai ir pagrindinės išvados: 

▪ Respondentų požiūris į fizinį aktyvumą yra geras. Dauguma apklaustųjų fiziškai aktyvūs būna  bent 3-4 

kartus per savaitę, todėl galima daryti prielaidą, kad jiems rūpi jų sveikata ir sveikas kūnas. 

▪ Dažniausiai respondentai sportuoja namuose, o sporto įstaigose, (t.y. sporto klube), beveik tik du trečdaliai 

respondentų. Galima daryti išvadą dėl to, jog daugiau nei pusė respondentų teigia, kad yra nepakankamai X 

mieste vietų sportavimui ir mažiau nei pusė respondentų mano, kad X mieste sportavimui vietų yra 

pakankamai. 
▪ Tyrimu nustatyta, jog šiek tiek daugiau nei trečdaliui respondentų iki jų sportavimo vietos tenka vykti 

daugiau nei 5 km, respondentų teigimu, jiems yra patogu nuvykti į jų lankomą sporto vietą (t.y. sporto 

klubą, sporto centrą, sporto mokyklą). 

▪ Respondentų pasirinkimą, kur sportuoti sąlygoja šios priežastys: mėgstama sporto šaka, sporto paslaugų 

kaina, sporto paslaugų kokybė, sporto paslaugų komfortas, atstumas iki sportavimo vietos. 

▪ Susisteminus tyrimo atsakymus galima teigti, kad didžiausią įtaką respondentams, kur sportuoti sąlygoja jų 

mėgstama sporto šaka, nes jie rinktųsi sportuoti, kas jiems yra patraukliau. 

 

ĮVADAS 

Temos aktualumas: Žmonėms sportas buvo neatsiejama gyvenimo dalis jau nuo Antikos laikų. 

Europos kultūros lopšyje - Graikijoje, garsiausi filosofai Aristotelis ir Sokratas, teigė jog sportas turi 

ypatingą svarbą ir tik sveikame kūne, gali būti sveika siela. Visi norėjo būti stiprūs ir sveiki. Dievai 
simbolizuoti, kaip ypatingai tvirtos būtybės, kurios išmano didžiąją dalį disciplinų.  

           Lietuvoje sportas taip pat neatsiejama dalis. Net yra posakis, jog „antroji lietuvių religija- 

krepšinis“. Vargu, ar galėtume dėl to ginčytis. Sportas kaip niekas kitas suvienija mūsų šalį. Kiekvienas 
varžybas stebi tūkstančiai vienu ritmu plakančių širdžių. 

Sportas yra specifinė visuomenės gyvenimo dalis, kuri daro įtaką net atrodo nesusiejamoms 

disciplinoms, kaip kultūra ar ekonomika. 
Sportas yra svarbus žmogui norint palaikyti sveiką gyvenimo būdą, turėti gerą sveikatą, būti 

žvaliems. Atsiradus išmaniosios technologijoms, jaunoji karta vis daugiau laiko praleidžia prie ekranų, o 

sportas ima darytis nemalonia prievole.  Prieš 20 ir daugiau metų augę vaikai sportavo, nes tai buvo 

puikus laisvalaikio praleidimo būdas. Jei jaunimas nepradės daugiau judėti, vėliau gali kilti įvairių 
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sveikatos problemų- nusilpusi raumenų sistema, kaulų ligos, kraujotakos sutrikimai, silpna širdis bei 

sąnarių bėdos vyresniame amžiuje. Visgi, judėjimas privalomas ir garbaus amžiaus žmonėms, kuriems 
grėsmės dėl sveikatos problemų yra tos pačios, kaip ir jaunimui. Lietuvos Respublika skatina visuomenes 

sportavimą, yra išleistas kūno kultūros ir sporto įstatymas, 20-ąjame straipsnyje sakoma, jog LR 

gyventojai turi teisę laisvai rinktis fizinio aktyvumo formas, vienytis į sportines organizacijas. Nors 
įstatyminėje bazėje, teigiama jog kiekvienas žmogus turį teisę rinktis norimą sportinę veiklą, visgi norai 

su galimybėmis ne visada sutampa. Trikdžių gali būti labai įvairių, pavyzdžiui nepatogi gyvenamoji vieta 

ar menkos gyventojų pajamos. 

 Pasaulyje fizinis aktyvumas, sportas užima didelę dalį žmonių gyvenime, Lietuvoje šis reiškinys 
vyksta lėčiau nei išsivysčiusiose, gilias tradicijas turinčiose ES valstybėse. Tam įtakos turi ir pačių sporto 

paslaugas teikiančių įmonių išsidėstymas regione- mieste, taip pat prieinama kaina. Lietuvoje šios įstaigos 

labiau išsidėsčiusios miestuose, nei periferijose, nes didžioji dalis gyventojų, galinčių sau leisti užsiimti 
sportu gyvena būtent labiau urbanizuotuose teritorijose. Savo kursiniame darbe, pasirinkau nagrinėti 

sporto paslaugas teikiančių įstaigų tipologiją ir teritorinę skaidą, būtent Vilkaviškio mieste. Kaip gimusiai 

ir užaugusiai šiam mažame miestelyje, natūralu, jog įdomu kokios priežastys riboja sporto galimybę 

miestiečiams. Galbūt sporto paslaugų įmonės yra išsidėsčiusios neproporcingai miesto gyventojų skaičiui, 
tam tikroje miesto dalyje. Taip pat svarbu kaip keitėsi sporto paslaugų įmonių skaičius per pastaruosius 

metus. 

 
Darbo problema: Ar Vilkaviškio mieste įmonių teikiamų paslaugų teritorinė sklaida atitinka 

vartotojų lūkesčius. 

Darbo objektas: Vilkaviškio mieste sporto paslaugas teikiančios įstaigos. 
Darbo tikslas: Išanalizuoti sporto paslaugas teikiančių įstaigų klasifikaciją, jų skaičių ir paslaugų 

teritorinę sklaidą Vilkaviškio mieste. 

Darbo uždaviniai:  

1. Išnagrinėti sporto paslaugų teikiančių įstaigų klasifikaciją. 
2. Nustatyti sporto paslaugas teikiančių įstaigų skaičiaus kitimo dinamiką, jai įtaką 

darančius veiksnius. 

3. Išanalizuoti sporto paslaugas teikiančių įmonių teritorinį pasiskirstymą Vilkaviškio 
mieste. 

Darbo metodai:  

1. Literatūros šaltinių, mokslinių straipsnių analizė. 
2. Anketinė apklausa. 

3. Statistinė duomenų analizė.  

 

 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 
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Atlikus apklausą ir susisteminus rezultatus nustatyta, kad didžiąją dalį sudaro moterys (56%), vyrų (44%). 

Kadangi moterų ir vyrų pasiskirstymas nėra didelis, tai galima teigti, kad apklausos rezultatai, bus tikslūs, lyginant 

respondentų nuomonių skirtumus pagal lytį. 

 

 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių (proc.). 

Respondentai buvo suskirstyti į šešias amžiaus grupes (žr. 2 pav.). Iš duomenų matyti, jog 

apklausoje daugiausiai (60%) dalyvavo respondentai, kurie priklausė pirmai amžiaus grupei, t.y. asmenys 

nuo 14-18 metų. Mažiausiai respondentų buvo (28%), kurie priklausė antrajai ir trečiajai amžiaus grupei, 
t.y. asmenys, kuriems yra nuo 19 iki 30. Respondentų, kurie priklauso ketvirtajai ir penktajai amžiaus 

grupei nebuvo. Galima, teigti, jog sporto veiksnių pasirinkimą Vilkaviškio mieste pagal amžiaus požiūrį 

nustatyti galėsiu tik iš dalies, nes asmenys yra nuo 14 metų iki 30. 
 

 

 3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį (proc.)  

Toliau analizuojant anketinės apklausos duomenis buvo tiriama, kaip respondentai pasiskirsto 

pagal šeimyninę padėtį. Didžiausia respondentų grupė pagal šeimyninę padėtį yra nevedę asmenys, tai 
70% respondentų iš visų apklaustųjų. Susižadėjusių yra 8%. Gyvenantys neregistruotojoje santuokoje (t.y. 

turintys antrą pusę) 14% respondentų. Mažiausią dalį apklaustųjų sudaro išsiskyrę, vedę bei našliai. 

Didžioji dalis respondentų yra nevedę, tad galima daryti prielaidą, kad šie žmonės yra laisvesni ir galėjo 
atsakyti daugiau ir tikslingiau į užduodamus anketos klausimus. (žr. 3 pav.). 
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4 pav. Respondentų socialinė padėtis visuomenėje (proc.). 

Taip pat apklausos metu buvo prašoma respondentų pažymėti jų padėtį visuomenėje. Išanalizavus 

anketinės apklausos duomenis matyti, kad didžioji dalis respondentų yra moksleiviai, jie sudaro 58% visų 
apklaustųjų. Taip pat ne maža dalis buvo studentų – 20% apklaustųjų ir darbdavių – 14%. Mažiausiai 

apklaustųjų buvo bedarbių ir namų šeimininkių. (žr. 4 pav.) 
 

 

 

5 pav. Respondentų fizinio aktyvumo skirstinys (proc.) 

Šiame 5 paveiksle matome, sportuojančių ir nesportuojančių respondentų pasiskirstymą. 
Išanalizavus respondentų atsakymus, galima teigti, kad 68% respondentų sportuoja ir tik 32% 

respondentų nesportuoja. Remiantis gautais duomenimis galima daryti prielaidą, jog didžioji dalis 

respondentų gyvena aktyvų fizinį gyvenimą ir sportuoja. Tai suteiks man tikslesnius tyrimo analizės 
duomenis.  
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6 pav. Respondentų sportavimo dažnumas per savaitę (proc.). 

6 paveiksle matome, kiek kartų per savaitę sportuoja respondentai. Remiantis respondentų 

atsakymų duomenimis, didžioji dalis respondentų (34%) sportuoja 3-4 kartus per savaitę. 1-2 kartus per 

savaitę 28% respondentų. Galima daryti prielaidą, jog didžioji dalis respondentų užsiima fizine veikla bei 
sportuoja, nes tik 20% respondentų teigia, jog jie nesportuoja ir sportui neskiria nei vieno karto savaitėje. 

 

 

7 pav. Dažniausia respondentų sportavimo vieta (proc.) 

Šiame 7 paveiksle matome, jog didžioji dalis respondentų (40%) sportuoja namuose. Sporto 
klubuose sportuoja 12% respondentų. Mažiau respondentų (t.y. 8%) sportuoja sporto mokyklose ir 

gamtoje. Sporto centruose sportuoja 6% respondentų.  O likusioji respondentų dalis ( 26%) teigia, jog 

sportuoja per fizinio lavinimo pamokas arba visiškai nesportuoja. Galima teigti, jog respondentams 

namuose sportuoti yra geriausia, nes moksleiviams (kurie sudarė didžiąją dalį apklaustųjų (58%)),  galbūt 
neleidžia tėvai lankyti sporto įstaigų, dėl finansinių išteklių ir jiems yra sportuoti geriau bei patogiau, kai 

niekas nekainuoja. 
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8 pav. Respondentų nuomonė dėl klausimo, kaip jie vertina ar yra pakankamai vietų sportavimui X mieste 

(proc.). 

 
Lyginant respondentų nuomones, ar pakankamai yra vietų sportavimui  X mieste, jos iš esmės labai 

skiriasi. 42% respondentų vertina, jog pakankamai ir 42% respondentų vertina, jog nepakankamai. Tačiau 

atsižvelgus į kitus respondentų atsakymus, galima daryti prielaidą, jog respondentų nuomone yra visiškai 

nepakankamai vietų sportuoti, nes 12% respondentų tai teigia ir tik 4% respondentų teigia, jog jų 
nuomone yra visiškai pakankamai vietų sportavimui. Galima, teigti, jog respondentams yra per toli vykti 

iki jų sportavimo vietos, todėl jiems atrodo, kad yra nepakankamai Vilkaviškio mieste vietų sportuoti. (žr. 

8 pav.). 
 

 

 

9 pav. Respondentų nuomonė dėl klausimo, ar Jiems yra patogu nuvykti į jų lankomą sporto vietą (pvz. 

sporto klubą, sporto mokyklą, sporto centrą) (proc.). 

Pasak respondentų nuomonės, Jiems yra patogu nuvykti į jų lankomą sporto vietą, tai teigia 62% 

apklaustųjų. Ir tik 38% apklaustųjų teigia, jog Jiems nėra patogu nuvykti i jų lankomą sporto vietą. (žr. 12 
pav.). 
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10 pav. Respondentų atstumas iki jų sportavimo vietos skirstinys (proc.). 

Iš šių duomenų galima teigti, kad didžioji dalis respondentų sportuoja namuose (30%) arba 

sportuoja visai netoli namų (20%), tad vykti Jiems niekur nereikia. 16% respondentų daugiau nei iki 5 

km. 14% respondentų sportavimo vieta yra iki 1 km. 10% respondentų iki 3 km. 6% respondentų iki 4 

km. Ir 4% respondentų iki 2 km. Iš šio paveikslo duomenų, galima teigti, kad respondentams  netenka toli 
vykti iki jų sportavimo vietos, nes didžioji dalis sportuoja namuose arba visai netoli namų. Galima daryti 

prielaidą, jog moksleiviams (kurie yra didžioji dalis respondentų (58%)) nėra pakankamai lėšų arba 

neleidžia tėvai sportuoti sporto įstaigose, dėl to renkasi sportuoti namuose arba visai netoli namų. (žr. 10 
pav.). 

 

 

 

11 pav. Veiksniai, nulėmę respondentų pasirinkimą, kur sportuoti (proc.). 

 

Kaip svarbiausią priežastį, paskatinusią didžiąją dalį respondentų pasirinkti, kur sportuoti yra jų 

mėgstama sporto šaka (32%). Taip pat, vienas iš pagrindinių veiksnių skatinančius moksleivius ir 

studentus (kurie yra didžioji dalis apklaustųjų) pasirinkti, kur sportuoti yra sporto paslaugų kaina (26%) ir 
sporto paslaugų kokybė (20%). Ne ką mažiau svarbu respondentams yra sporto paslaugų komfortas 
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(12%) ir atstumas iki sportavimo vietos (8%). Vienas respondentas teigė, jog nesportuoja ir negali 

išsakyti savo nuomonės, nes jam tai yra neaktualu. Yra įvairių respondentų, todėl vertinant šį respondentų 
pasirinkimą, kur sportuoti, vyrauja įvairios nuomonės. (žr. 11 pav.). 

 

 

12 pav. Respondentų nuomonė dėl klausimo, jeigu jų mėgiama sporto šaka būtų toli nuo namų, ar jie ją 

rinktųsi (proc.) 

Remiantis šio klausimo atsakymais, respondentai teigia, jog jie rinktųsi savo mėgiamą sporto šaką 
jeigu ji būtų toli nuo namų (72%). Ir tik 28% respondentų teigia, jog jie nesirinktų savo mėgiamos sporto 

šakos jeigu ji būtų toli nuo namų. Lyginant respondentų gautus rezultatus, galima daryti išvadą, jog 

didžioji dalis respondentų rinktųsi savo mėgiamą sporto šaką, jeigu ji ir būtų toli nuo namų, nes jiems tai 

yra patraukliau. (žr. 12 pav.). 
 

Išvados: 

1. Respondentų požiūris į fizinį aktyvumą yra geras: šiek tiek daugiau nei du trečdaliai tyrimo 
dalyvių, teigia, jog jie sportuoja ir sportui skiria 3-4 kartus per savaitę. Dažniausiai respondentai sportuoja 

namuose, o sporto įstaigose, (t.y. sporto klube), beveik tik du trečdaliai respondentų. Galima daryti išvadą 

dėl to, jog daugiau nei pusė respondentų teigia, kad yra nepakankamai Vilkaviškio mieste vietų 
sportavimui ir mažiau nei pusė respondentų mano, kad Vilkaviškio mieste sportavimui vietų yra 

pakankamai. Galima, teigti, jog respondentams yra per toli vykti iki jų sportavimo vietos, todėl jiems 

atrodo, kad yra nepakankamai Vilkaviškio mieste vietų sportuoti.  
2. Tyrimu nustatyta, jog šiek tiek daugiau nei trečdaliui respondentų iki jų sportavimo vietos tenka 

vykti daugiau nei 5 km, respondentų teigimu, jiems yra patogu nuvykti į jų lankomą sporto vietą (t.y. 

sporto klubą, sporto centrą, sporto mokyklą), tai teigia daugiau nei du trečdaliai respondentų ir tik šiek 

tiek daugiau nei trečdalis respondentų, tai neigia. Taip pat respondentai mielai rinktųsi savo mėgiamą 
sporto šaką jeigu ji būtų toli nuo namų, tai patvirtina daugiau nei du trečdaliai respondentų. Kiek daugiau 

nei ketvirtadalis respondentų teigia, jog nesirinktų savo mėgiamos sporto šakos jeigu ji būtų toli nuo 

namų.  
3. Respondentų pasirinkimą, kur sportuoti sąlygoja šios priežastys: mėgstama sporto šaka, sporto 

paslaugų kaina, sporto paslaugų kokybė, sporto paslaugų komfortas, atstumas iki sportavimo vietos. 

Respondentai nurodė, kad didžiausią įtaką, kur sportuoti sąlygoja mėgstama sporto šaka (šiek tiek 
daugiau nei trečdalis respondentų), nes jie rinktųsi sportuoti, kas jiems yra patraukliau, o kiti kriterijai 

(t.y. atstumas iki sportavimo vietos, sporto paslaugų komfortas ir kita) nėra pagrindinis veiksnys 

sąlygojantis jų pasirinkimą, kur sportuoti, nes didžioji dalis respondentų sąlygoja sportą namuose arba 

visai netoli namų ir neieško, kur sportuoti. 
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KELIONIŲ AGENTŪROS UAB “NOVATURAS” REKLAMOS ĮTAKA 

RENKANTIS ĮMONĖS PASLAUGAS 

Rima Veličkaitė 

Lektorė Asta Ragelienė  
Kolpingo kolegija 

Anotacija  

 

Straipsnyje analizuojama reklamos teoriniai aspektai, pateikiamos įvairių autorių reklamos sąvokos, 

apibūdinamos pagrindinės reklamos funkcijos. Dabartiniame verslo pasaulyje, kai paslaugų teikimas didėja arba gali 

didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau 

klientų, formuoti jų poreikius ir taip paveikti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Straipsnyje pristatomi 

kelionių agentūros UAB “NOVATURAS” reklamos įtakos vartotojams, renkantis įmonės paslaugas, vertinimo 

tyrimo duomenų analizė. 

Įvadas 

Darbo aktualumas. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei, reklama 

tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir 
susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Reklama skatina atskirus pirkėjus, o kartais ir plačius 

vartotojų sluoksnius įsigyti prekę/paslaugą. Ji padeda formuoti interesus, papročius, nuomonę, įveikti 

klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui.  
Darbo problema. Kokią nuomonę vartotojai turi susidarę apie UAB “NOVATURAS” reklamą, 

renkantis įmonės paslaugas? Ar pakankamai reklamos priemonių reklamuojančių ir skatinančių žmones 

pirkti šios kelionių agentūros paslaugas? 

Darbo tikslas.  Išanalizuoti UAB “NOVATURAS” reklamos įtaką renkantis įmonės paslaugas. 
Uždaviniai: 

1. Susipažinti su reklamos teoriniais aspektais; 

2. Pristatyti reklamos įtakos renkantis UAB „NOVATURAS“ paslaugas tyrimo duomenų 
rezultatus. 

Darbo objektas. Reklamos vertinimas. 

Darbo metodai. Informacijos šaltinių duomenų kaupimas, sisteminimas, palygiamoji analizė, 

anketinė apklausa.  

3. Reklamos teoriniai aspektai 

Šiuolaikinei organizacijai, kuri nori sėkmingai dirbti rinkoje, būtinos marketingo komunikacijos. 

Tai yra svarbus bet kokios organizacijos veiklos elementas, kuris leidžia organizacijai tinkamai ir 
suprantamai bendrauti su klientais. Mūsų laikais, kai konkurencija rinkoje yra labai arši, jau nepakanka 

pateikti rinkai kokybišką paslaugą – ne mažiau svarbu tinkamai bendrauti su vartotojais, suteikti jiems 

informaciją. 
Informuoti ir skatinti potencialius pirkėjus galima įvairiausiomis komunikavimo priemonėmis, bet 

viena iš populiariausių yra reklama. 

Mokslinėje literatūroje pateikiama įvairių reklamos apibrėžimų. Anot Baines, Fill, Page (2010) 

„reklama yra naudojama, kaip dalis mūsų rinkodaros komunikacijų, remiantis tiek sąmoningumu, tiek 
supratimu“. 

Pranulis (2012) teigia, kad „reklama“ – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie 

įmones, prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų“. 
Pasak Kriaučionienės (2005), „bendriausia prasme reklama yra ne kas kitas, kaip užsakovo 

apmokamas neasmeniškas prekių, paslaugų bei idėjų populiarinimas“. 

Bakanauskas (2006) pažymi, kad „reklama, tai kai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis 
skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine – ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti 

įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.“ 

Pagrindinis reklamos tikslas Čereškos (2004) teigimu, yra skatinti reklamuojamos prekės ar 

paslaugos pardavimą, padidinti pardavimo apimtis ir pelną. Autorius pateikia keletą šalutinių tikslų, kurie 
susilieja į „pagrindinį reklamos tikslą: 

 Skleisti komerciškai svarbias žinias apie prekę ar paslaugą; 

 Formuoti vartotojų žinias apie prekę, paslaugą ir įmonę; 
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 Formuoti reklamuojamos prekės ar paslaugos visuomeninį poreikį; 

 Kurti ir palaikyti palankų įvaizdį apie prekę, paslaugą ar įmonę; 
 Formuoti patikimo partnerio įvaizdį kitoms įmonėms; 

 Palaikyti prieraišumą konkrečiai prekei ar paslaugai; 

 Palaikyti arba didinti stabilų pardavimą.“ 
Bakanauskas (2006) išskiria šias „reklamos funkcijos: 

• Informavimas – šią funkciją reklama atlieka auditorijai pristatydama prekes, paslaugas, prekių vardus. 

• Skatinimas -  šią funkciją reklama gali atlikti atvira arba užmaskuota, netiesiogine forma 

• Priminimas. Primenanti reklama skatina vartotojus prisiminti net ir gerai žinomus firmų ar prekių 

vardus, svarbiausias prekių savybes ar jų pardavimo vietas. 

• Palyginimas. Viena iš reklamos rūšių yra palyginamoji reklama, kai yra lyginami kelių organizacijų 

gaminiai, paslaugos, stengiantis įrodyti reklamuojamo produkto pranašumą prieš kitus tokios pat 

kategorijos produktus. 

• „Advokatavimas“. Kartais reklama naudojama tiesiogiai atsakyti į konkurentų kaltinimus arba paneigti 
neteisingas, tačiau visuomenėje paplitusias nuomones. Kartais reklama naudojama tiesiogiai atsakyti į 

konkurentų kaltinimus arba paneigti neteisingas, tačiau visuomenėje paplitusias nuomones. 

• Pozicionavimas. Stengiamasi, kad potencialūs vartotojai pirmiausia reklamuojamą objektą išskirtų iš 

kitų, kad jų sąmonėje jis užimtų daugiau ar mažiau aiškią poziciją.“ 
 Taigi reklama yra viena iš pagrindinių marketingo priemonių, kuri reikalauja tam tikrų lėšų, kūrėjų 

profesionalumo bei žinių apie tikslinę rinką. 

Reklama padeda vartotojui susigaudyti begalinėje prekių ir paslaugų įvairovėje, išsirinkti tinkamą 
produktą, susipažinti su jo savybėmis ir teikiama nauda. Reklama yra viena iš efektyviausių informacijos 

bei žinių skleidimo formų šiuolaikinėje visuomenėje. 

 

4. Reklamos įtakos renkantis kelionių agentūros UAB „NOVATURAS“ paslaugas 

tyrimo duomenų analizė 

Siekiant įvertinti UAB „NOVATURAS“ reklamos įtaką renkantis įmonės paslaugas buvo atliktas 
tyrimas. Tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa. Anketa buvo patalpinta internete apklausa.lt. 

Apklausa vyko šių metų kovo 25 – balandžio 15 d. Tyrimo imtis - 70 respendentai. 

Susumavus tyrimo rezultatus matoma, kad tiksliniai UAB „NOVATURAS“  vartotojai yra 
moterys, kurių vidutinis amžius nuo 25 iki 35 metų, o mėnesio vidutinės pajamos iki 1000 eurų, kurių 

šeimą sudaro 3- 4 asmenys.  

Tyrimo metu buvo domėtasi, ar respondentai dažnai keliauja. Susumavus tyrimo duomenis 

paaiškėjo, kad 70% respondentų keliauja nedažnai, o 30% keliauja dažnai. 
Norint išsiaškinti ar respondentai naudojasi kelionių agentūromis keliaudami, jiems buvo užduotas 

toks klausimas. Respondentai atsakė, jog keliaudami naudojasi kelionių agentūromis, tai teigė 50% 

apklaustųjų, o 50% respondentų nesinaudoja tokių įmonių paslaugomis. 

 

 

1 pav. Naudojimasis UAB “NOVATURAS” paslaugomis 

Norint sužinoti ar respondentų naudojamos kelionių agentūros yra „NOVATURAS“, jų buvo 
paklausta ar keliauja naudodamiesi kelionių organizatorių „NOVATURAS“ paslaugomis. Duomenys 

rodo, kad 37% respondentų naudojasi kelionių agentūros „NOVATURAS“ paslaugomis, o 63% 

apklaustųjų nesinaudoja įmonės paslaugomis. 

37%

63%
Naudojasi

Nesinaudoja
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Tyrimo metu domėtasi kaip respondentai vertina kelionių organizatoriaus „NOVATURAS“ 

paslaugas. Rezultatai parodė, kad 37% respondentų įmonės paslaugas vertina gerai, 58% – puikiai, o 5% 
– neutraliai. 

Norint išsiaiškinti kokios kelionės respondentams patinka labiausiai, buvo užduotas klausimas 

„Kokios kelionės Jums patinka labiau“? Duomenys rodo, jog 52% respondentų patinka pažintinės 
kelionės, 48% - poilsinės kelionės, o kitų kelionių pobūdžio nepasirinko nei vienas respondentas. 

Siekiant išsiaiškinti kiek iš respondentų yra matę UAB „NOVATURAS“ reklamų, jų buvo 

paklausta. 95% respondentų teigė jog matė kelionių agentūros „NOVATURAS“ reklamą, 5% 

respondentų teigė, jog nematė. 
Tyrimo metu domėtasi ar įmonės reklama skatina rinktis įmonės paslaugas. 

 

 

3 pav. UAB “NOVATURAS” reklamos įtaka rinktis įmonės paslaugas 

Tyrimo duomenys parodė, kad 38% respondentų teigė, jog reklama skatina, o 62% apklaustųjų 

teigė, jog jų reklama neskatina rinktis įmonės paslaugų. 

 

 

4 pav. UAB “NOVATURAS” reklamos priemonių vertinimas 

Siekiant išsiaiškinti kaip respondentai vertina UAB “NOVATURAS” reklamos priemones, jų buvo 

paprašyta pažymėti tam tikrą reklamos priemonę. Viešą reklama 38% respondentų įvertino labai gerai, 

41% - gerai, reklamą internete 43% respondentų vertino labai gerai, o gerai 23% apklaustųjų. Prasčiausiai 
įvertinta reklama lankstinukuose, nes 50% respondentų ją vertino labai blogai, 50% - neutraliai, ir 

reklama spausdintuose leidiniuose, nes 50% respondentų ją vertino blogai ir 38% apklaustųjų vertino 

labai blogai. 
Tyrimo metu domėtasi kokios reklamos priemonės respondentus paskatintų rinktis UAB 

„NOVATURAS“ paslaugas dažniau, 
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5 pav. Reklamos priemonės skatinančios rinktis UAB “NOVATURAS” paslaugas 

 

5 pav. duomenys rodo, kad respondentus paskatintų įmonės paslaugas rinktis dažniau asmeniniai 

komerciniai pasiūlymai, tai atsakė 58% respondentų. Taip pat 13% apklaustųjų teigė, jog spausdinti 
įmonės paslaugų katalogai juos skatintų rinktis įmonės paslaugas dažniau, 8% - pasirinko radio reklama, 

ir 21% respondentų teigė, jog kitos priežastys. 

Tyrimo metu domėtasi ar respondentai pageidautų gauti UAB “NOVATURAS” reklaminius 

pasiūlymus asmeniškai. Duomenų analizė rodo, kad 38% respondentų pageidautų asmeninių pasiūlymų, 
tačiau didžioji dalis kurią sudarė 62% - nepageidautų. 

Taip pat išsiaiškinta kokiomis priemonėmis respondentai norėtų gauti įmonės reklaminius 

pasiūlymus. 

 

 

6 pav. UAB “NOVATURAS” reklaminių pasiūlymų gavimo priemonės 

 

Išanalizavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad po 38% respondentų pageidautų gauti pasiūlymus 

elektroniniu paštu ir internetu, 19% apklaustųjų teigė, jog norėtų gauti pasiūlymus telefonu, o 5% 

pažymėjo kita. 

 

 

7 pav. Informacija apie UAB “NOVATURAS” žinomumą 
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57%

10%

33%
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Tyrimo duomenys parodė, kad 57% respondentų apie įmonę sužinojo iš reklamos, 10% - iš savo 

šeimos narių, 33% apklausos dalyvių pažymėjo atsakymo variantą kita. 
Respondentams buvo užduotas atviras klausimas, kas juos paskatino rinktis kelionę 

„NOVATURAS“ įmonėje. Respondentai atsakė, kad juos paskatino darbas, kelionių organizavimas, 

kaina, reklama bei įmonės žinomumas. 

 

Išvados 

1. Išanalizavus reklamos teorinius aspektus, galima teigti, jog reklama – tai užsakovo apmokamas 
neasmeniškas informacijos apie įmones, prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai. 

Reklama yra svarbi šiuolaikinių įmonių vystymosi dalis. Reklama yra vienas iš rinkodaros elementų, 

kuriuo stengiamasi pasiekti vartotojus, juos informuoti apie prekes/ paslaugas, pritraukti juos įsigyti prekę 
ar paslaugą. 

2. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad UAB „NOVATURAS“ kelionių agentūros tiksliniai 

vartotojai yra moterys, kurių vidutinis amžius nuo 25 iki 35 metų, o mėnesio vidutinės pajamos iki 1000 

eurų, kurių šeimą sudaro 3- 4 asmenys. Daugiau nei trečdalis respondentų naudojasi UAB 
„NOVATURAS“ paslaugomis. Apie pusė respondentų dažniausiai renkasi pažintines ir poilsines 

keliones. Didžioji dalis respondentų puikiai vertina įmonės teikiamas paslaugas. Beveik visi respondentai 

yra matę įmonės reklamą, o daugiau nei pusę respondentų įmonės reklama skatina pasinaudoti 
paslaugomis. Geriausiai respondentai vertina UAB „NOVATURAS“ viešą reklamą bei reklamą internete, 

blogiausiai – reklamą lankstinukuose ir leidiniuose. Daugiau nei pusę respondentų paskatintų rinktis 

įmonės paslaugas asmeniniai komerciniai pasiūlymai pateikti internetu arba e. paštu. Daugiau nei pusė 
respondentų apie įmonę sužinojo iš reklamos. 
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INTRODUCTION 

Social media is considered as websites and other online means of communication that are used by 

large groups of people to share information and to develop social and professional contacts. 
Users typically access social media services via web-based technologies on desktop, computers, 

and laptops, or download services that offer social media functionality to their mobile devices (e.g., 

smartphones and tablet computers). When engaging with these services, users can create highly 

interactive platforms through which individuals, communities and organizations can share, co-create, 
discuss, and modify user-generated content or pre-made content posted online. They introduce substantial 

and pervasive changes to communication between businesses, organizations, communities and 

individuals. Social media changes the way individuals and large organizations communicate. These 
changes are the focus of the emerging fields of techno-self-studies. Social media differ from paper-based 

media (e.g., magazines and newspapers) or traditional electronic media such as TV broadcasting in many 

ways, including quality, reach, frequency, interactivity, usability, immediacy, and permanence. Social 
media outlets operate in a dialogic transmission system (i.e. many sources to many receivers). This is in 

contrast to traditional media which operates under a monologic transmission model (i.e. one source to 

many receivers), such as a paper newspaper which is delivered to many subscribers, or a radio station 

which broadcasts the same programs to an entire city. Some of the most popular social media websites are 
Facebook (and its associated Facebook Messenger), Instagram, Pinterest, Tumblr, Twitter, Viber, 

Snapchat and YouTube. These social media websites have more than 100,000,000 registered users. 

Observers have noted a range of positive and negative impacts of social media use. Social media 
can help to improve individuals' sense of connectedness with real or online communities, and social 

media can be an effective communication (or marketing) tool for corporations, entrepreneurs, nonprofit 

organizations, including advocacy groups and political parties and governments. At the same time, 

concerns have been raised about possible links between heavy social media use and depression, and even 
the issues of cyberbullying, online harassment and "trolling".  

Nowadays social media has a big influence to people life. That includes language, because of it, 

probably all languages get modificated. This term paper will analyze peculiarities of English language 
that are used in social media.  

 

Aim – analyze the peculiarities of the English language in social. 
 

To achieve the aim, the following objectives have been set: 
1. To reveal the particularities of the English language used in social media; 
2. To find out how stylistically syntactic forms appear in social media; 
 

1. SOCIAL MEDIA 

1.1.  History 

 

In 1978, the BBS–or Bulletin Board System, was created. The BBS hosted on personal computers, 

where users needed to dial in via the modem of a host computer, and exchange data through phone lines 
to other users. The BBS was the first system that lets users interact with one another through the internet. 

It was slow, but it was a good start, and only one user could log in at a time.  

 Later that year, the very first web browsers were distributed using Usenet, the earliest online 

bulletin board of the time. Usenet was created by Jim Ellis & Tom Truscott, where users posted news, 
articles and funny posts. Unlike the BBS and forums, Usenet did not have a ‘central server’. This concept 

soon inspired the ‘Groups’ feature we know today; such as Yahoo! Groups, Google Groups and Facebook 

Groups. The first ever version of instant messaging was around 1988, called IRC or Internet Relay Chat. 
IRC was Unix-based then, and thus exclusive only to a few people. IRC was used for communications, as 

well as link and fire sharing. Soon the earliest copies of web browsers were distributed via Usenet(by 

Editorial Team article “The History of Social Networking: How It All Began!”) 
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In 1994, the first social networking site was created, Geocities.  Geocities allowed the users to 

create and customize their own web sites, grouping them into different ‘cities’ based on the site’s content. 
The following year, TheGlobe.com launched to public, giving users the ability to interact with people 

who have the same hobbies and interests, and to publish their own content. 

Few years later, AOL Instant Messenger and SixDegrees.com launched in 1997. Instant messaging 
was born, giving users the freedom to chat with friends, and create a profile. AOL was probably the true 

precursor to today’s social networking sites. The member profiles allowed its users to write a biography 

and share details about themselves. The profiles were searchable so people could look your profile up. It 

was the most innovative feature at that time. 
One of the first recognizable social media site was created in 1997 called SixDegrees. The idea is 

based on the theory that people are separated by no more than six degrees from one another. It also 

allowed users to create profiles, make groups, search and invite friends. However, they encouraged 
members to invite more people to the site and had too many membership drives. Many people complained 

that the membership invitations were spam, filling up their websites with junk. It was sold in 2001 for 

$125 million but completely shut down the year after. (by Editorial Team article “The History of Social 

Networking: How It All Began!”) 
In 2005 MySpace was launched after only 10 days of coding. It soon became the most popular 

internet site. MySpace gave users a lot of freedom than when it came to customization; with music, 

videos and a hipper online environment. It garnered 90 million registered users–and even if it is no longer 
the top networking site in the world, it is still a favorite in the USA. Today most of Friendster’s traffic 

comes from Asia, especially Indonesia and the Philippines. 

Facebook came into the social networking scene in 2004, and the primary intent was to connect US 
college students. After that YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Tumblr, etc. came into 

light. (Todd Edmands video discussion) 

 

1. PARTICULARITIES OF THE ENGLISH LANGUAGE USED IN SOCIAL MEDIA 

 

Every language has its own peculiarities and English language is not an exception. According to 

Madhukar N. Gate, English language has taken thousands of words from other languages such as French, 
Latin, German, Greek and so on. That is how English was born with its own peculiarities and some are 

used in social media.  

The first peculiarity of English language, which is almost impossible to avoid and is used in social 
media is writing and pronunciation of the word being different. That is a problem not just for English 

learners but also for native speakers. For example, some can pronounce the word knowledge like k-no-

led-ge. If you are familiar with this word it sound silly to pronounce it like that, but it sound completely 

different than the original word and it can cause many misunderstandings. 
The second one is the usage of abbreviations and acronyms. Nowadays people want to write as 

quickly and as briefly as possible. Abbreviations “u” and “ya” which both means “you”, “lil”, which 

mean “little”. Acronyms “LOL”, which is probably known by everyone and means “laughing out loud” or 
very popular one, which is used worldwide “VIP”, which means “very important person”. There are way 

more abbreviations and acronyms used in social media. 

The other phenomenon is the difference in identically pronounced words but spelt differently, 

which again, is quite hard to avoid. Words bracketed together like Cease-Seize, Caesar-Seizure, Cheque-
Check, Hour-Our etc. can cause not just a broken tongue but misapprehension and your thoughts may be 

understood not the way you want them to be. That happens a lot in social media and in the end it causes 

fights or impolite comments. 
One more particularity that every language has is different dialects in different regions. United 

States of America has a lot of different states and United Kingdom has different parts and even though 

they are all English speaking countries they all have a unique sound to it with variant accents. That is way 
there is American – English and British – English which differs not just in assents but also in writing and 

vocabulary. For example in American – English people write colour and in British – English it is color. 

Both of these variations are correct. Example for vocabulary could be that Americans go on vacation, 

while Brits go on holiday. There are more differences between two countries but these ones are the most 
striking and commonly known. In social media for the most part you can see if the author of the post is 

more American – English speaker or British – English. Still especially for not a native speaker differences 

in these two types can cause some confusion. 
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Emoji – are ideograms and smileys used in electronic messages and web pages. 

(www.wikipedia.org) Emojies is very popular in social media. A lot of people like to incorporate them in 
their posts. Emoji helps to express your feelings and emotions. There are a lot of different types of 

emojies. From animals to food and so on and the numbers are growing. Probably the emoji that everyone 

knows is a “smily face” that looks like this ☺, although nowadays they are more colourful and modified.  
Hashtag - a type of metadata tag used in social networks, allowing users to apply dynamic, user-

generated tagging which makes it possible for others to easily find messages with a specific theme or 

content. (www.wikipedia.org). Hashtag (#) can be used when you want to highlight a special meaning. 

More popular way for using it is when you want to tag a person, place, company or something else. Tag - 
allow social media users to engage an individual, business or any entity with a social profile when they 

mention them in a post or comment. (wwwmwikipedia.com). In Facebook and Instagram, tagging notifies 

the recipient and hyperlinks to the tagged profile. This way it is easier to find that person, place or 
company. 

At sign (@) in social media is used like the hashtag for tagging people, places, companies etc. This 

is the only one way to use it. 

To sum up everything, language in social media is very short, quick and informal. It has similarities 
with an everyday informal language, but you cannot say that they are the same. Language used in social 

media has a lot of abbreviations, acronyms, emojies and hashtags. Long messages written in a post most 

often are left unread, because people easily lose their interest or get distracted. That is why short 
messages are the ones that are seen the most. Although, in some social media platforms sentences are 

longer, they have less grammar mistakes or use fewer abbreviations, acronyms and so on. It depends on 

the writing style that is used in that specific social networking site.  
 

CONCLUSIONS 

 

1. The revealed peculiarities on English language used in social media are writing and pronunciation 
of the word being different, the difference in identically pronounced words but different spelling, 

different dialects, that causes different spelling and usage of an at sigh (@). Although the most 

common ones were abbreviations, hashtags and emojies; 
2. Stylistically syntactic forms in social media appear in posts. The most common forms are 

abbreviations, hashtags and emojies. They are used very frequently to enliven the post and make 

it more interesting and eye catching; 

 

http://www.wikipedia.org/
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Anotacija 

 

Tyrimo aktualumas ir problematika: Apžvelgus mokslinę literatūrą, susiformuoja nuomonė, kad šiandieninėje 

visuomenėje svarbų vaidmenį užima sportas. Sportu siekiama varžytis, stiprinti sveikatą, gauti moralinį ir 

materialinį pasitenkinimą, taip pat atlygį, išreikšti save, tobulintis, siekti garbės ir šlovės. Tai jau ne tik politinės 

galios rodiklis, neretai tai peraugantis į madą, kūno kultą, norą būti „kietesniu“ už kitus, garbės troškimą ir pan., 

retesniais atvejais galvojama apie sveikatos gerinimą. Taigi sportas yra sudėtingesnis reiškinys negu tik viena iš 

žaidimo formų, sportui būdinga tam tikra organizacinė struktūra, savita subkultūra 

ĮVADAS 

Šiandieninėje visuomenėje svarbų vaidmenį užima sportas. Sportas – pagal tam tikras taisykles 
organizuojama žmonių veikla, derinant fizinius ir intelektinius gebėjimus, skirta varžymuisi, laisvalaikio 

praleidimui, įvairių įgūdžių lavinimui, taip pat pasiruošimas šiai veiklai ir to pasiruošimo metu 

atsirandantys tarpusavio santykiai. Sportu siekiama varžytis, stiprinti sveikatą, gauti moralinį ir 
materialinį pasitenkinimą, taip pat atlygį, išreikšti save, tobulintis, siekti garbės ir šlovės. Tai jau ne tik 

politinės galios rodiklis, neretai tai peraugantis į madą, kūno kultą, norą būti „kietesniu“ už kitus, garbės 

troškimą ir pan., retesniais atvejais galvojama apie sveikatos gerinimą. Taigi sportas yra sudėtingesnis 
reiškinys negu tik viena iš žaidimo formų, sportui būdinga tam tikra organizacinė struktūra, savita 

subkultūra (Šukys, 2005). Kaip ir kitose sporto šakose, taip ir regbyje visų aukščiau išvardintų dalykų 

galima pasiekti. Tik deja, regbyje neretai tai įvyksta labai greitai. Dėl to kalta palyginus maža 

konkurencija tarp Lietuvoje žaidžiančių regbininkių, jų yra apie 40 (Lietuvos regbio federacija, 2014a). 
Pastebima tendencija, jog mergaitės mažiau domisi kūno kultūra ir sportu, nei berniukai. Nustatyta, jog 

merginos ypač mažiau pradeda domėtis sportine veikla paauglystės amžiuje. Be to, jos gali lengviau 

pasitraukti iš sportinės veiklos, negu berniukai (Šukys, 2002). Natūraliai kyla klausimas, kodėl taip 
atsitinka? 2001 metais ilgametis Marijampolės regbio treneris, bei tuometinis klubo pirmininkas a.a. 

Kostantas Radzevičius (moterų regbio Lietuvoje pradininkas, kuris su savo treniruojama moterų komanda 

ne kartą tapęs Lietuvos čempionato nugalėtojais) ėmėsi iniciatyvos suburti merginų regbio komandą. Po 
kantrių ieškojimų, 2003 11 08 Marijampolėje buvo surengtos pirmosios draugiškos moterų regbio 

varžybos, tarpusavyje rungėsi Marijampolės regbio klubo žaidėjos. 2004 m. pirmą kartą, šalies sporto 

istorijoje, vyko Lietuvos moterų regbio čempionatas. Nugalėtojomis tapo marijampolietės. Tačiau net ir 

tokia palanki terpė tobulėti ir parodyti save kai kurių itin perspektyvių (būtent regbyje) merginų nesužavi. 
Jos meta šią sporto šaką, kai jų geriausi rezultatai rodos ranka pasiekiami. Nevertinama  galimybė 

pasirodyti ne tik Lietuvoje, bet ir atstovauti jai, žaidžiant Lietuvos moterų regbio rinktinėje. 

 
Darbo tikslas: išsiaiškinti moterų regbio komandų vaidmenį žaidėjų gyvenime. 

Darbo uždaviniai: 

1. Remiantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize apibūdinti ir išanalizuoti dabartinę 

padėtį ir problemas moterų regbyje. 

2. Atlikus anketinę apklausą nustatyti pagrindinius regbio trūkumus. 
3. Išnagrinėjus skirtingus tyrimo atsakymus, nustatyti bendrus, juos vienijančius, požymius.  

Darbo objektas – moterų regbio komandos vaidmuo žaidėjų gyvenime. 
Darbo metodika: mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, anketinė apklausa, 

statistinė duomenų analizė. 
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TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti moterų regbio komandų vaidmenį žaidėjų gyvenime. 

Tyrimo objektas: Moterų regbio komandos vaidmuo žaidėjų gyvenime. 

Tyrimo respondentai (tiriamieji):  22 tiriamosios, kurios žaidžia arba žaidė regbį. 
Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizavus literatūros šaltinius pristatyti moterų regbio sampratą. 

2. Atskleisti Marijampolės moterų regbio komandos problemas. 
3. Išanalizuoti moterų regbio komandos žaidėjų požiūrį į žaidimo vaidmenį jų gyvenime. 

Tyrimo metodika:  

▪ Literatūros šaltinių, mokslinių straipsnių analizė. 
▪ Anketinė apklausa. 

▪ Statistinė duomenų analizė. 

 

TYRIMO REZULTATAI 

 

Apklausoje iš viso dalyvavo 22 respondentės, kurios yra regbio žaidėjos dabar arba buvo. 

Pirmoje diagramoje (žr. 1pav.)  galime pastebėti kiek iš šių merginų aktyviai užsiima regbio sportu,  o 
kiek ne. Taigi, aktyviai sportuoja 9 meginos, o 13 pasisakė, jog nėra aktyvios regbio sportininkės. 

  

 

2 pav. Aktyviai sportuojančios merginos % 

 

Daugumą merginų pradėjusios sportuoti regbį užsiiminėti šia sporto šaka paskatino: draugai, 

treneriai arba šeima (žr. 2 pav). Nei viena iš atsakinėjusių respondenčių regbio nepradėjo lankyti 

pamačiusi plakatą ar kitokią reklamą, daugiau nei pusei apklaustųjų didžiausią įtaką darė patys artimiausi 
žmonės - šeima ir draugai. Nors spaudai ir virtualiai erdvei teko mažiausioji dalis, bet tai nereiškia, kad 

šios priemonės nėra efektyvios populiarinant regbį. 
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3 pav. Respondenčių pasiskirstymas iš kur sužinojo apie regbį pirmą kartą % 

 

Lietuvos regbininkės kalbėdamos apie tai, kas jas paskatino pradėti lankyti regbį išskyrė du 

labiausia lemiančius  veiksnius (žr. 3pav.): žaidimo išskirtinumą (34,5%), susidomėjimą komandiniu 
žaidimu (31%). Taip pat išsakė ir savo nuomonę, pasirinkdamos: kitas variantas. Šią skiltį sudarė (6,9%), 

kurioje nuomonės buvo – treneris pakvietė, tėtis žaidėjas. Tad galime sakyti, jog ir tėvų užsiimama veikla 

gali patraukti vaiką į tai kas tėvams patinka. 

 

 

4  pav. Priežastys lemiančios merginas pradėti žaisti regbį % 

 

Tyrime norėta išsiaiškinti respondenčių nuomones apie regbio paklausą  Marijampolės 

regione. Kaip matome tyrimo rezultatus (žr.  4 pav.) didžioji dalis merginų mano, kad paklausi sporto 

šaka – regbis Marijampolės regione. 
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5 pav. Respondenčių nuomonė ar regbis paklausus Marijampolės regione % 

 

Sekančiu klausimu norėta išsiaiškinti, kas labiau pritrauktų merginas pasirinkti sportuoti regbį. Tad 
merginų dauguma mano (žr. 5pav.), kad  reikėitų labiau reklamuoti regbį – 23,4% bei skirti didesnį 

finansavimą šiai sporto šakai 21,3%. Vidutiniškai respondenčių nuomonės sutiko 19,1%, jog reikėtų 

keisti žmonių požiūrį apie regbį ir įtraukti į fizinio lavinimo pamokas. Mažiausiai lemiantis veiksnys – 

rengti viešas treniruotes 17%. 

 

 

6 pav. Veiksniai, pritraukiantys merginas žaisti regbį % 

68,2%

31,8%

Taip Ne

23,4%
21,3%

19,1% 19,1%
17,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Labiau

reklamuoti regbį

Skirti daugiau

finansų

Keisti žmonių

požiūrį apie

regbį

Įtraukti į fizinio

lavinimo

pamokas

Rengti viešas

treniruotes



116 
 

Norint sužinoti atsakymą į klausimą: ,,Kodėl nustojama sportuoti?― labai svarbu sužinoti kokia 

yra sportuojančiųjų nuomonė apie treniruotės kokybę bei pojūčius jos metu ir po jos. Nes bloga savijauta 
treniruotėje ne tik, kad gali neduoti jokio treniruotės efekto, bet gali daryti neigiamą įtaką tolimesnių 

treniruočių eigai ar netgi paskatinti nustoti sportuoti. Bet kaip matome atlikto tyrimo atsakyme (žr. 6pav.), 

kad merginų didžioji dalis jaučiasi labai gerai treniruočių metu. 

7 pav. Respondenčių savijauta treniruočių metu % 

 

Žinoma svarbu žinoti ir kaip jaučiasi merginos po treniruočių (žr. 7pav.) ar didelis krūvis jas 

vargina, ar kaip tik skatina judėti pirmyn. Iš 22 merginų po treniruotės tik 6 jaučiasi žvalesnės.  Kitos 8 

merginos – labai gerai, ir likusios 8 - jaučia nuovargį. Tad galima daryti išvadą, jog merginos treniruočių 
metu jaučiasi labai gerai, tačiau po treniruotės nemaža dalis regbininkių jaučia ir nuovargį. 

 

 

8 pav. Respondenčių savijauta po treniruotės % 

 

Kartais pasitraukimą iš sporto lemia, ne tiek pačių žaidėjų susidarytos nuomonės apie treniruotes, 
komandą ar trenerį, kiek tam tikri veiksniai, tokie kaip: traumos, suprastėjusi sveikata, gyvenamosios 

vietos pasikeitimai ar mokslai. Todėl svarbu žinoti kaip šie veiksniai pasiskirstę tarp baigusių karjerą 

regbininkių. Iš gautų atsakymų matyti, kad didesnę dalį veiksnių, dėl kurių metamas sportas sudaro 

išoriniai veiksniai. Juos grindžiantys atsakymai labiau skamba kaip pasiteisinimai, ne kaip priežastys, nes 
yra regbio žaidėjų, kurios taip pat gyvendamos labai aktyvų gyvenimą (šeima, mokslai, darbai) sugeba 

rasti laiko ir regbiui. Gali būti daroma prielaida, kad regbininkės tiesiog nemoka planuoti savo laiko. 

Vidiniuose veiksniuose kaip viena iš galimų priežasčių, kodėl nebesportuojama, nurodytos traumos (žr. 1 
lent.). Tačiau, tai taip pat nėra labai svari priežastis pasitraukti iš sporto, kadangi daug tebežaidžiančių 
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sportininkių yra patyrusios ne vieną traumą, bet sėkmingai tęsia karjerą toliau. Sveikatos problemos – 

viena svariausių iš visų nurodytų priežasčių metant sportą. 

1 lentelė  

Merginų priežastys dėl ko nustojo aktyviai žaisti regbį 

 

Paskutiniuoju klausimu norėta išsiaiškinti trūkumus tiek regbio klubuose, tiek nacionaliniu mastu. 
Daugiausia proncentų surinko (žr. 8pav.) 29,7% kad reikia didesnio finansavimo ir trūksta žaidėjų 

motyvacijos. Mažiausia yra manančių (žr. 8pav), kad rengti daugiau varžybų nėra labai svarbus veiksnys. 

 

 

9 pav. Regbio trūkumai klubiniu ir nacionaliniu mastu % 

 

Išvados 

1. Respondentų nuomone pagrindiniai veiksniai, skatinantys regbio lankymą yra: draugai, treneriai 

arba šeima.  Žaidimas patinka, sudomina, nes būdinga išskirtinumas, komandinis sportas. 

2. Veiksniai, kurie daugiau pritrauktų į moterų regbį yra reklama, didesnis finansavimas, žmonių 
švietimas apie šią sporto šaką. 

3. Respondentų nuomone treniruočių metu ir po jų dauguma žaidėjų jaučia panašią fizinę būseną. 

4. Daugumos respondentų nuomone gyvenamosios vietos pakeitimas lemia aktyvumą žaidime. 

5. Lietuvos moterų regbio klubiniu ir nacionaliniu mastu problemos yra: per mažas finansavimas, 
per maža –žaidėjų motyvacija ir nepakankamas kiekis varžybų. 
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PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ BENDRUOMENĖJE IŠŠŪKIAI X SOCIALINĖS GLOBOS 

NAMUOSE 
 

Rimvydas Žiemys  

Doc. dr. Ramunė Jurkuvienė 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija 

 

Perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje tema darbe nagrinėjama E.Goffman 
teorijų kontekste. Tikslai: išanalizuoti perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje 

iššūkius X socialinės globos namuose, aptarti perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų 

bendruomenėje sampratos raidą; išanalizuoti žmonių elgesį apibūdinančias teorijas ir perėjimą reglamentuojančius 

teisės aktus; ištirti X globos namų iššūkius, susijusius su gyventojų galimybėmis integruotis į bendruomenę bei 

iššūkius, susijusius su institucinės pertvarkos proceso organizavimu. Analizuojami mokslinės literatūros šaltiniai ir 

teisės aktai, atliktas pusiau struktūruotas interviu, atliekama kokybinė turinio (content) analizė. Daromos išvados, 

kad institucijos, sukurtos padėti neįgaliam žmogui, padidino atskirtį, institucinę pertvarką reglamentuojantys teisės 

aktai dar neužtikrina sklandaus perėjimo nuo paslaugų institucijoje prie paslaugų bendruomenėje proceso, perėjimo 

procesui neigiamą įtaką daro skirtingas požiūris į pertvarką ir bendradarbiavimo stoka.  
Raktiniai žodžiai: proto ir psichinė negalia,  institucinė globa, socialinės paslaugos bendruomenėje, perėjimo 

nuo institucinės globos iššūkiai, deinstitucionalizacija. 
 

Įvadas 

 

Temos aktualumas. Lietuvoje institucijose gyvena daugiau negu šeši tūkstančiai proto ar 
psichikos negalią turinčių asmenų. Eilėje į suaugusiems asmenims skirtus globos namus laukia daugiau 

nei keturi šimtai asmenų (http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/). Kaip matyti iš 

minėtos informacijos, eilės turi tendenciją didėti. 
2010-2020 m. Europos strategijoje dėl negalios teigiama, kad Europos sąjungos veiksmais bus 

remiami nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama skatinti pereiti nuo priežiūros institucijose prie 

priežiūros bendruomenėse (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d., įsakymas Nr. 

A1-249). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 
A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 

patvirtino „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą“ (TAR, 2014-11-18, 

2014-17056).Aukščiau minėti teiginiai parodo, kad aktualu tyrinėti šio proceso įgyvendinimo iššūkius.  

Temos naujumas. Perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje tema 
yra tyrinėta ne vieno autoriaus. Savo disertacijoje šią temą nagrinėjo E. Dunajevas (2011), ją palietė ir kiti 

autoriai. Šiame darbe  perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje tema 

nagrinėjama E.Goffman teorijų ir atliktų darbų kontekste. Tai sudaro temos naujumą.  

Darbo objektas: perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje iššūkiai 
X socialinės globos namuose. 

Darbo tikslas: išanalizuoti perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų 

bendruomenėje iššūkius X socialinės globos namuose. 
Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti žmonių elgesį bendruomenėje ar institucijoje apibūdinančias  teorijas; 

2. Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius perėjimą nuo institucinės globos prie socialinių 
paslaugų bendruomenėje; 

3. Ištirti X globos namų iššūkius, susijusius su gyventojų galimybėmis integruotis į bendruomenę.  

4. Ištirti X globos namų iššūkius, susijusius su institucinės pertvarkos proceso organizavimu.  

 

 

Žmonių  elgesį bendruomenėje ar institucijoje apibūdinančios teorijos 

 
Norint atskleisti asmenų, turinčių proto ir psichikos negalią, gyvenimo sudėtingumą ir prisitaikymo 

prie bendruomenės peripetijas, svarbu pasitelkti teorijas, kurios nagrinėja žmonių komunikacijos 
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ypatumus, atkreipiant dėmesį į uždaros institucijos poveikį asmeniui. Tai teorijos, kurios nagrinėja 

žmonių tarpusavio sąveiką. Vienas iš autorių, kuris nagrinėjo žmonių tarpusavio santykius – Erving 
Goffman. Jo socialinės sąvokos teorijos nagrinėja individo veiklos modelius, priklausomai nuo reakcijos į 

kitus žmones.  

 
Totalios institucijos koncepcija  pagal Erving Goffman 

 

Sąvoką „totali institucija“ Erving Goffman išpopuliarino savo 1961 m. parašytoje knygoje 

„Prieglobstis: esė apie socialinę išprotėjusių pacientų ir kitų ligonių situaciją“ 
(https://study.com/academy/lesson/social-interaction-theory-social-roles-the-presentation-of-self.html).  

Autorius rašo, kad institucija gali būti apibūdinta kaip vieta, kurioje gyvena ir dirba didelis panašių 

asmenų, atskirtų nuo platesnės visuomenės pastebimam laikotarpiui, skaičius. Šių asmenų gyvenimui 
nuolat vadovaujama, formaliai ištisai administruojama (Goffman, 1961, p. 15).  

Kalbėdamas apie patirtį institucijoje, autorius teigia, kad kai asmuo palieka instituciją, jis jau nebus 

toks, koks buvo prieš į ją patekdamas (Goffman, 1961, p. 72). O kai įstaigos, kurią palieka asmuo, 

statusas nepalankus, jam taikytinas terminas „stigma“. Pasak autoriaus, jei šiandien visos psichiatrijos 
ligoninės tam tikrame regione būtų ištuštintos ir uždarytos, rytoj giminės, policija ir teisėjai pakeltų 

triukšmą dėl naujų įsteigimo ir šie tikrieji psichiatrijos ligoninių klientai pareikalautų institucijos 

patenkinti jų poreikius (Goffman, 1961, p 384).  
 

Viešos  kasdieninės sąveikos koncepcija Erving Goffman „Elgesys viešose vietose“ 

 
Erving Goffman teigia, kad diagnozuodami protinį sutrikimą, psichiatrai paprastai cituoja, kad 

„paciento elgesys neadekvatus situacijai“ (Goffman, 1963, p. 9). Kaip teigia  autorius, psichiatrai 

nagrinėdami neadekvačias situacijas daugiau studijuodavo pažeidėją, nei taisykles, ar pažeidžiamas 

socialines sritis.  
Kai asmenys greta kitų, kai nebendraujama kalbantis, jie įsitraukia į bendravimą, kuris nebūtinai 

susijęs su verbaliniu bendravimu (Goffman, 1963, p. 46). Tai susideda iš kūno išvaizdos, laikysenos, 

judesių ir pozicijos, garsų lygio, gestų tokių, kaip pamojavimas ar pasisveikinimas, veido išraiška, plačios 
emocinės išraiškos. Kiekvienoje visuomenėje šios bendravimo galimybės yra institucionalizuotos.  

Asmens elgesį, pasak autoriaus, įvairiose situacijose reguliuoja socialinės vertybės ir normos, 

susijusios su įsitraukimu (Goffman, 1963, p. 242). Jos liečia įsitraukimo intensyvumą, paskirstymą tarp 
pagrindinės ir šalutinės veiklų ir, svarbiausia, tendencijų privesti prie įsitraukimo su visais. 

 

Savęs pateikimo kasdieniniame gyvenime koncepcija pagal Erving Goffman 

 
Erving Goffman nurodo, kad „kai individas pasirodo kitų akivaizdoje, jie paprastai stengiasi įgyti 

apie jį kokios nors informacijos arba pasinaudoti apie šį asmenį jau turima informacija“ ir ji „padeda 

sukonkretinti situaciją, leidžia kitiems iš anksto numatyti ko individas iš jų tikisi, o sykiu ir ko jie gali iš 
jo tikėtis. Taip informuoti, kiti asmenys geriau žinos, kaip tinkamai pakoreguoti savo elgesį, kad 

susilauktų iš individo pageidaujamos reakcijos“ (Goffman, 2000, p. 11). 

Autorius teigia, kad išorės stebėtojai netgi šio individo nepažindami, jo elgesyje bei išorėje įžvelgs 

užuominų, leidžiančių jiems anksčiau bendraujant su panašiais asmenimis įgytą patirtį pritaikyti ir jam, 
arba leis panaudoti su juo neišbandytus stereotipus. O besiremdami ankstesne patirtimi, jie gali daryti 

prielaidas, kad „<...> šioje socialinėje aplinkoje dažniausiai ir sutiks būtent tokius individus. Jie gali 

pasitikėti tuo, ką apie save sako individas, dokumentiniais paliudijimais, kuriuos šis individas pateikia 
įrodydamas, kas esąs, ką veikiąs“ (Goffman, 2000, p. 11). 

Suprantama, autorius nagrinėja ir tai, kad ne viską pavyksta užmaskuoti. Jis tai pat pastebi, kad 

„sukurtąjį išoriškumą nesunkiai sukompromituoja jam paprieštaravusi realybė, dažnai nesama priežasties 
tvirtinti, jog kuriamą įspūdį kompromituojantys faktai yra realesnė realybė negu ta kuriama realybė, kurią 

jie kompromituoja. Ciniškas požiūris į kasdienius vaidinimus gali būti lygiai toks pat vienašalis, kaip ir 

tas, kurį stengiasi įteigti atlikėjas“ (Goffman, 2000, p. 80). 

Erving Goffman aptaria net tokius dalykus, kaip pasinaudojimą klientų paslaptimis: „Akivaizdu, 
kad aptarnaujantys specialistai, žinantys kliento patikėtas paslaptis, atsiduria tokioje padėtyje, kai įgytą 

informaciją gali panaudoti kaip svertą reikalaudami nuolaidų iš to atlikėjo, kurio paslaptis yra išgavę. 

Teisė, profesinė etika ir išsilavinusio žmogaus egoizmas dažnai sustabdo mus nuo šiurkštesnių šantažo 
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formų, tačiau mažesnių nuolaidų, kurių gali būti pareikalauta delikačiai, tokios socialinės kontrolės 

formos nereguliuoja <...>“ (Goffman, 2000, p. 179). 
 

Sugadintos tapatybės koncepcija pagal Erving Goffman „Stigma“ 

 
Kūrinyje „Stigma: pastabos apie sugadintos tapatybės vadybą“ Goffman(1986)  tyrinėja, kaip 

apsaugoti tapatybę, kai nukrypstama nuo nusistovėjusių elgesio standartų ar išvaizdos, kaip žmonės keičia 

savo įvaizdžius, kaip dažniausiai tai daro maskuodamiesi (Goffman, 1986, p. 10). Pagal Goffman, 

stigmos būna trijų tipų (Goffman, 1986, p. 14). Pirmas iš jų – fiziniai kūno trūkumai. Antro tipo – 
numanoma iš kokio nors įrašo, pavyzdžiui, psichinė negalia, bandymai nusižudyti, narkotikai, 

alkoholizmas, radikalus elgesys ir pan. Trečiasis tipas yra susijęs su rase, tauta, religija ir t. t., kai stigma 

gali būti paveldima, ir gali paliesti ir šeimos narius.Asmuo, kuris turi stigmą, traktuojamas kaip ne visai 
žmogus ir to pasekmė įvairus diskriminavimas.  

Kai asmuo, kuris turi žemus protinius gebėjimus, patiria tam tikrus sunkumus, tai automatiškai 

priskiriama „proto defektui“, skirtingai nuo „normalaus“.Tradiciškai kyla klausimas dėl konkrečios 

stigmos matomumo. Erving Goffman nurodo, kad tai neturės poveikio asmens  kompetencijai atliekant 
atskiras užduotis, bet galime tokį asmenį diskriminuoti dėl to, ką jam jaučiame jį matydami. Blogiausia, 

kad stigmos yra susijusios su socialinėmis situacijomis.  

Erving Goffman teigia, kad faktas yra tai, kad asmenys, kurie linkę pripažinti, jog turi stigmą (o 
daugeliu atvejų tai greitai sužinoma), vis tiek dės pastangas, kad tai neišplistų (Goffman, 1986, p. 123). 

Žmonių, kurie yra kitokie, netrūksta  ir šiandien: vieni iš jų išsiskiria netradicinėmis pažiūromis, kiti – 

savo elgesiu, treti dėl vienų ar kitų priežasčių turi negalią. Pastaruoju metu ne tik Europoje, bet ir 
Lietuvoje yra siekis keisti požiūrį į negalią turinčius žmones ir mažinti atskirtį, labai svarbu suvokti, dėl 

kokių priežasčių atsiranda stigma, kaip ji pakeičia žmogaus gyvenimą, tad tyrėjo darbas aktualumo 

nepraranda ir šiandien. 

 
Tyrimo metodika 

 

Tyrimo tipas – kokybinis aprašomasis. Tyrimo vieta – X socialinės globos namai. Tyrimo laikas 

–  2018 metų vasario – balandžio mėnesiai. Tiriamųjų atranka – tikslinė. Imtis: tyrimo dalyviai – šeši  

X socialinės globos namų gyventojai ir du X socialinės globos namų darbuotojai. Tyrimo dalyvių 

atrankos kriterijai: 
• Globos namų gyventojai, kuriems buvo pasiūlyta apsigyventi grupinio gyvenimo 

namuose ir jie apsisprendė apsigyventi; 

• Globos namų gyventojai, kuriems buvo pasiūlyta apsigyventi grupinio gyvenimo 

namuose, bet jie apsisprendė likti gyventi institucijoje; 
• Globos namų socialiniai darbuotojai, kurie gerai pažįsta gyventojus. 

Tyrimo instrumentas ir tyrėjo vaidmenys. Siekiant aprašyti perėjimo nuo institucinės globos prie 

socialinių paslaugų bendruomenėje iššūkius, su kuriais prasidėjus institucinės pertvarkos planavimo 
procesui realiai susidūrė institucija – X socialinės globos namai, pasirinktas aprašomasis tyrimas. 

Naudota tyrimo dalyvaujant metodika (Coghlan D., Brannick T., 2010), suvokiant būtinybę atskirti savo 

vaidmenis kaip tyrėjo ir kaip darbuotojo. Šios aplinkybės reikalavo dialektinio požiūrio į vaidmenų 

prisiėmimą ir jų derinimą.  Tyrimo eigoje laikomasi holistinio požiūrio, remiamasi tyrimo duomenimis, 
informantų pasakojimais. Duomenims rinkti pasirinktas pusiau struktūruotas interviu.  Interviu nuo 20 iki 

40 min.  

Tyrimo organizavimas. Ruošiantis tyrimui buvo analizuojamos teorijos, nagrinėjančios socialinę 
sąveiką, teisės aktai, reglamentuojantys perėjimą nuo paslaugų, teikiamų institucijoje prie paslaugų 

bendruomenėje, suplanuoti tyrimo tikslai, organizuoti interviu. Apie tyrimo temą ir tikslą tyrime 

dalyvaujantys asmenys buvo informuoti iš anksto, susitarta dėl pokalbio laiko ir vietos. Interviu atlikti 
informantams sutikus. Prieš interviu gauti sutikimai pokalbius įrašinėti. Visi interviu atlikti X socialinės 

globos namuose. Pokalbiai buvo įrašyti, po to transkribuojami, gauti atsakymai – koduojami, išskiriamos 

subkategorijos, kategorijos, temos. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, siekiant, kad tyrimo ataskaitos 

skaitytojai neatpažintų tiriamųjų, tyrimo dalyvių duomenys (vardai) pakeisti.  
Tyrimo etika.  Tyrimo metu remtasi laisvanoriškumo, konfidencialumo ir laisvanoriškumo 

principais.  
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Perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų X socialinės globos 

namuose iššūkiai tyrimo rezultatai 

 

Atliekant tyrimą išryškėjo sritys, kurias galima laikyti reikšmingomis ir kurioms turėtų būti skirtas 

didelis dėmesys norint, kad perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų 
procesas būtų sklandus. Tyrimo rezultatai liudija, kad tai būtent tie klausimai, kuriems nagrinėjamose 

teorijose didelį dėmesį skyrė Erving Goffman. Indukcinės interpretacinės analizės dėka atsiskleidė šios 

temos:  

• Iššūkiai, susiję su  neigiamu visuomenės požiūriu į negalią turinčius asmenis, apsunkintomis 

globos namų gyventojų galimybėmis  integruotis į bendruomenę dėl  suvokimo ir finansinių 
problemų, dėl negalėjimo dirbti ir užsidirbti, dėl neadekvataus savo galimybių vertinimo; 

• Institucinės patirties įtaka gyventojams; 

• Iššūkiai, susiję su pačiu pertvarkos proceso organizavimu, kai pertvarka pradedama, nesant 

pakankamai alternatyvių globai paslaugų, kai nėra aiškios atsakomybės už pertvarkos procesą 

ribos, kai skirtingas nevyriausybinių organizacijų ir institucijų paslaugų pobūdis, neįsiklausoma 
į darbuotojų, gerai pažįstančių gyventojų situacijas, nuomonę. 

 

Visuomenės požiūris į negalią turinčius asmenis 

 

Kaip atskleidė tyrimas, visuomenės požiūrį į „kitokį“ asmenį jaučia ir globos namuose 

gyvenantieji. Globos namų gyventoja Monika teigia (kategorijos „sugadinta tapatybė“ subkategorija 

„Globos namų etiketė“): 
  

 Aš labai skaitau žiniasklaidą, su žmonėm bendrauju. Gal visuomenėj yra žymiai baisesnių žmonių, 

bet iš globos namų etiketė uždėta ir to žmogaus reikia bijot. Aš ant savęs galiu pasakyti. (Monika, 
gyventoja). 

 

Kaip rodo tyrimas, tai ypatingai aiškiai pasijautė, kai globos namai įgijo gyvenamąjį namą grupinio 

gyvenimo namams steigti:  
 

Atvirai prisipažinsiu, dabar labai skeptiškas visuomenės miestelio požiūris į tokius žmones. 

(Monika, gyventoja). 
 

Tačiau „etiketę“ gali priklijuoti netgi panašią socialinę tapatybę bei patirtį turintieji (subkategorija 

„NVO požiūris“):  
 

Yra NVO, kurios mato pokyčius, kad dideli globos namai bus mažinami, tačiau yra ir tokių, kurios 

grupinio gyvenimo namus mato kaip mažesnius socialinės globos namus, kuriuos vadina getais. 

Man atrodo, kad jie patys tą stigmą dar uždeda neįgaliesiems. (Dana, darbuotoja). 
 

Tyrimo metu atsiskleidė, kad kai toje pačioje gatvėje gyvena „etiketę“ turintys žmonės, tai gali 

turėt įtaką šalia esančio nekilnojamojo turto kainai arba bent taip mano kai kurie visuomenės atstovai 
(subkategorija „Turto kaina“):  

 

Jei bendraudami priima, tai galvoja, kad jų nekilnojamo turto vertė nukris, bijo dėl savo vaikų 
saugumo.“ (Dana, darbuotoja). 

 

Tyrimo metus atsiskleidė, kad visuomenės požiūrio keitimas – labai sudėtingas klausimas. Jis 

reikalauja daug pastangų, tai neabejotinai yra vienas iš rimtų iššūkių, kurie laukia integruojant 
neįgaliuosius į bendruomenę.  
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Institucinės patirties įtaka gyventojams 

 
Gyvenimo institucijoje patirtis atskleidžia, kad asmuo , gyvendamas  institucijoje prisitaiko prie 

institucijos.  Tai sutampa su Erving Goffman  knygoje „Prieglobstis: esė apie socialinę išprotėjusių 

pacientų ir kitų ligonių situaciją“, parašytoje 1961 m. pateikiamais teiginiais.  Subkategorijoje „Saugumo 
jausmas“ respondentų dėstomos mintys atskleidžia, kad gyvenant institucijoje prie institucijos ir 

gyvenimo joje priprantama. Gyventojai jaučiasi saugiai, jie nesirūpina dėl savo ateities:  

 

<...> Tai yra saugumas ir garantija dėl rytdienos, dėl šios dienos. Ypatingai iš materialinės pusės. 
(Monika, gyventoja);  

Aš jaučiu stabilumą ir saugumą. (Monika, gyventoja). 

 
Institucinė pertvarka daliai globos namų gyventojų šį stabilumą ir saugumą sumažina. Dėl to 

gyventojai pertvarką vertina neigiamai. Vienas iš gyventojų pastebi: 

 

Negalvojau, ar reik pertvarkos. Valstybei gal ir gerai [pertvarka], o  mums čia [institucijoje] 
geriau. (Antanas, gyventojas).  

 

Taigi, iš tyrimo matyti, kad globos namų gyventojai pripranta vieni prie kitų, o kartu ir prie pačios 
institucijos (subkategorija „Prisirišimas prie institucijos“):  

 

Čia gyvendamas jaučiuosi gerai. Man čia viskas patinka <...>. (Martynas, gyventojas);  
Bent kelis gyventojus žinau, kurie atėjo ir prašė neiškelti iš čia, nes niekur kitur nenori. (Rūta, 

darbuotoja). 

 

Institucijoje dauguma veiklų vyksta pagal grafiką, joje gyvenantys asmenys užsiima panašiomis 
veiklomis. Yra dienos struktūravimas,  todėl susiformuoja tam tikri įgūdžiai, tam tikra patirtis ir tai, kaip 

rodo tyrimo rezultatai, patys globos namų gyventojai vertina teigiamai. Subkategorijai „Institucija 

suformavo įgūdžius“ priskirti atsakymai tai patvirtina:  
 

<...> Viską moku. Mane Vilijampolėje mokytoja išmokino. Kai mane atvežė, nemokėjau nei skaityt, 

nei rašyt <...>. Patenkinta. Dešimt klasių baigiau. (Eglė, gyventoja); 
 

Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, gyventojai pripranta prie institucijos reikalavimų ir sukuria 

saugumo bei stabilumo atmosferą, kurios gyventojai nenori keisti. 

Glaudžių santykių su savo šeima arba bent glaudaus ryšio su artimaisiais institucijoje ilgalaikę 
globą gaunantys asmenims dažnai neturi ir šeimą, kaip matyti iš tyrimo rezultatų, jiems atstoja institucija. 

Subkategorijoje „Institucija atstoja šeimą“ pateikiamos citatos tai atspindi: 

 
Ir nėra tos vienatvės. Yra atrama. Ta atrama, kurios negaliu gauti šeimoje. Tai kažkuria prasme ir 

kompensuojasi. (Monika, gyventoja);  

 

Institucija, beje, ne tik atstoja šeimą, bet ir yra gan didelės gyvenančių institucijoje gyventojų dalies 
de jure ir de facto globėjas bei atlieka tam tikras funkcijas (subkategorija „Institucija atstoja šeimą“):  

 

Oi, puikiai jaučiuosi. Visi mano norai patenkinti. Ko noriu, gaunu. Ar kur rasiu geriau negu čia. Aš 
nenoriu niekur išeit. (Antanas, gyventojas). 

 

Taigi, kaip matosi iš pateiktų interviu, net ir susiklosčius galimybėms integruotis į bendruomenę ar 
net į šeimą, gyvenimas institucijoje pakeičia joje gyvenančio asmens požiūrį ir jis nenori keisti 

nusistovėjusių gyvenimo sąlygų. Kai institucijoje visi klausimai išsprendžiami ir atsiduriama komforto 

zonoje, kaip atskleidė tyrimas, kai kuriems gyventojams jokių pokyčių nesinori (subkategorija „Komforto 

zona“):  
 

<...> Visai nieko tas namas... Ten mažai laiko bus. Reiks valgyt daryt, skalbt. Sumažės laisvalaikio. 

Aš čia pripratęs, man čia gerai. (Antanas, gyventojas); 
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Kaip kad patvirtino atliktas tyrimas, įtaką gyventojams daro ir artimųjų požiūris. Subkategorijoje 

„Artimųjų nuomonė“ išdėstytos mintys iliustruoja, kad artimi giminaičiai perduoda savo neigiamas 
nuostatas pertvarkos atžvilgiu, kurios veikia globos namų gyventojų apsisprendimus.  

 

Sako, tu niekur neik. Būk čia. Tu geriau niekur nerasi. (Antanas, gyventojas).  
 

Tačiau, kaip atskleidė kiti tiriamųjų teiginiai subkategorijoje „prarastas savarankiškumas“, dar 

didesnę įtaka turi gyvenimo institucijoje patirtis: 

 
Tarybiniai laikai padarė daug žalos. Žmonės savarankiškumo neturi. (Antanas, gyventojas);  

 

Institucijoje gyvenantys asmenys pripratę prie institucijos taisyklių, prie aplinkos, ir įpratę, kad už 
juos visi klausimai išsprendžiami, nori, kad gyvenimo sąlygos nepablogėtų (subkategorija „Nori gerovės 

institucijoje“):  

 

<...> geriau galėtų[pertvarkos sumanytojai]  investuoti į čia[institucijoje] gyvenančių žmonių 
gerovę. (Monika, gyventoja); 

 

Tyrimo rezultatai patvirtina Erving Goffman suformuluotus instituciją apibūdinančius bruožus. 
Gyvenimas institucijoje turi „pririšantį“ institucijos poveikį. Tai apima prisirišimą prie darbuotojų ir kitų 

gyventojų, prie įprastos tvarkos ir veiklų, prie būsenos, kai viskuo pasirūpinama, prie sąlygų, kurios 

atstoja šeimą. Pripratimas prie institucinės tvarkos sąlygoją nenorą keisti gyvenamosios vietos ir 
gyvenimo būdo.  

 

Iššūkiai globos namų gyventojų galimybei integruotis 

 
Atliekant tyrimą išsiaiškinta, kad globos namų gyventojų norą ir galimybes integruotis į 

bendruomenę lemia ir jų pertvarkos suvokimas, požiūris į pertvarką, savo galimybių vertinimas, 

finansinės galimybės, santykiai su artimaisiais ir kiti faktoriai. 
 

Gyventojų pertvarkos suvokimas. Tyrimo metu domėtasi koks yra globos namų gyventojų namų 

gyventojų požiūris į planuojamą institucinę pertvarką ir į tai, kaip gyventojai supranta perėjimą nuo 
socialinių paslaugų institucijoje prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. Atsiskleidė, kad globos namų 

gyventojai pertvarką supranta kaip paprasčiausią gyvenamos vietos pakeitimą (kategorija „Gyventojų 

pertvarkos suvokimas“, subkategorija „Pertvarka kaip persikraustymas“):  

 
[Girdėjau, kad] savarankiškus žmones iškelia į Vilkaviškį. (Eglė, gyventoja). 

  

Paaiškėjo, kad pertvarką globos namų gyventojai supranta ir kaip padidėjusias išlaidas 
(subkategorija „Pertvarka – padidėjusios išlaidos“):  

 

Pertvarka, kad gyvent draugiškai, mokesčiai visokie mokėt. (Juozas, gyventojas)  

 
Tačiau gyventojai, kaip matyti iš jų tyrimo metu gautų atsakymų, suvokia ir tai, kad ne visi iš jų 

gali gyventi grupinio gyvenimo namuose ar dar didesnį savarankiškumą turintiems skirtuose vietose 

(subkategorija „Pertvarka – ne gulintiems“):  
 

Turi eit ne gulintys lovose, turi eit ir viską daryt. Turi pragyvent, turi norėt (Juozas, gyventojas). 

 
Kaip matyti iš atlikto tyrimo rezultatų, gyventojų požiūriui į pertvarką įtaką daro ir informavimo 

priemonėmis skleidžiamos žinios (subkategorija „Abejonė dėl sprendimų“):  

 

Iš pradžių girdėjau, kad gerai būtų, jei vaikų namų nebūtų, bet dabar per televizorių girdėjau, kad 
kyla klausimų, ar gali vienas žmogus suspėti tinkamai prižiūrėti keletą vaikų? (Martynas, 

gyventojas). 
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Apibendrinant darytina išvada, kad siekiant, kad perėjimo nuo institucinės globos prie paslaugų, 

kurios teikiamos bendruomenėje, procesas būtų sklandus, būtina įsiklausyti į gyventojų požiūrį.  
 

Gyventojų finansinės galimybės. Viena iš tyrimo metu gvildentų problemų – globos namų gyventojų 

požiūris į jų galimybes gyventi savarankiškai. Paaiškėjo, kad savo galimybes gyventi savarankiškai 
globos namų gyventojai vertino ir finansiniu požiūriu (kategorija „Finansinės galimybės“, subkategorija 

„Mažos pajamos“):  

 

Trūksta. Jei dvigubai gaučiau, tai užtektų. (Antanas, gyventojas). 
  

Interviu atskleidžia tendencijas, jog gyventojai svarsto savo finansines galimybes. Jie geba 

pasiskaičiuoti ir, įvertinę galimybes, tokios minties atsisako (subkategorija „Savarankiško gyvenimo 
namuose reikėtų taupyti“):  

 

Ten jau reikėtų iš savo pensijos. Ne, nenorėčiau. Pavyzdžiui, jeigu tie Šakiai, tai ten jau visą 

pensiją atiduoda. Jau pačiam reikia viską rūpintis. Padėjimo šiek tiek reikia. Jeigu ko nors reikia, 
nueinu pas darbuotoją. (Asta, gyventoja). 

 

Sugrįžti į šeimą ar į bendruomenę ne visi turi galimybę. Tai atsispindi ir globos namų gyventojos 
išreikštame požiūryje (subkategorija „Savarankiškai gyventi gali ne visi“): 

 

Tokius žmones paleisk į laisvę, tai ir patys prapultų ir dar kitus gąsdintų. O kiek yra tokių? Aš 
nežinau, gal kokiam žmogui labai pasiteisins šita integracija, bet kitiems, bendrai žiūrint? 

(Monika, gyventoja); 

 

Apibendrinant darytina išvada, kad grupinio ar savarankiško gyvenimo namuose galėtų gyventi ne 
visi globos namų gyventojai. Tai turėtų priklausyti nuo kiekvieno neįgalaus asmens objektyviai įvertintų 

galimybių. 

 
Gyventojų galimybė užsidirbti. Tyrimo metu taip pat buvo pabandyta išsiaiškinti perspektyvas dalyvauti 

darbinėje veikloje ir gauti pajamas: (kategorija „Ribota galimybė dirbti“, kategorija „Ribotas 

darbingumas“):  
 

Kadangi pas mus gyvena asmenys, kurių darbingumas iki 40 procentų, kitų dar mažiau, tai, 

kadangi yra nedarbingi, tai to darbo tikrai nesusirastų, bet kitas klausimas – ar jie pajėgtų dirbti? 

Kai dėl galimybių išsilaikyti darbo rinkoje, tai irgi ne. Jie vienoje vietoje dėmesio ilgai neišlaiko, 
darbinių įgūdžių neturi, elgesys keičiasi, nuotaika keičiasi. Didelis klausimas. O tie, kur nepatekę į 

globos namus, kur 60 procentų darbingi, gal jie tikrai galėtų gaudami bendruomenines paslaugas 

kažkiek dirbti, apsigyventi apsaugotam būste? Gal pirmuose etapuose, kol lyga dar neprogresuoja. 
(Dana, darbuotoja);  

 

 Kaip atskleidė tyrimas, galimybę susirasti darbą riboja ir nepalankūs tam teisės aktai 

(subkategorija „Negalėtų dirbti visu etatu“):  
 

O jeigu gyvenantis grupinio gyvenimo namuose, nors jie įgūdžius praradę, norėtų dirbti, tai ne 

pilnu etatu prie dabartinių įstatymų darbdaviai nepriimtų, o pilnu dėl darbingumo lygio negali, o 
jei ir galėtų, tai iš jo atlygio 80 procentų būtų atskaičiuojama. Pajamos būtų menkos ir, va, 

užburtas ratas. (Rūta, darbuotoja). 

 
Iš apklaustų gyventojų atsakymų taip paaiškėjo, kad net ir tuo atveju jei jie darbą gautų, darbo 

rinkoje išsilaikyti jiems būtų sunku (subkategorija „Neturi ištvermės“):  

 

Su valdiškais darbais man nesisekė. Neištverdavau. Padirbu šiek tiek, poveikis psichologinis 
gaunasi, aš ilgai neišbūnu. (Antanas, gyventojas). 

 



126 
 

Darytina išvada, kad ribotos galimybės susirasti darbą ir taip gauti papildomų pajamų geriausiu 

atvejų pakankamai savarankiškiems gyventojams sudaro galimybę apsigyventi grupinio gyvenimo 
namuose. 

Pokyčių baimė tarp gyventojų.  Atliktas tyrimas atskleidė, kad globos namų gyventojai pagal savo 

galimybes vertina galimus pokyčius, jų norėtų, bet dėl tam tikrų priežasčių, bijo priimti sprendimą, kai 
abejoja savo galimybėmis (kategorija „Pokyčių baimė“, subkategorija „Išlikimo dilema“): 

 

Noras, pavyzdžiui, noras – tai viena, ir kitas dalykas, kaip žmogus, pavyzdžiui, kad ir su pinigais ne 

kiekvienas moka tvarkytis <...>. (Monika, gyventoja). 
 

Kaip matyti iš globos namų gyventojų pasisakymų apie pertvarką, dėl jos kai kuriems 

apklaustiesiems kyla abejonių (subkategorija „Neužtikrintumas dėl ateities“):  
 

Ar kitų filialų įsteigimas pasiteisins, čia tiktai ateitis galės parodyt. Niekas nežino, kiek tie projektai 

pasitvirtins, ar juos apskritai pratęs <...>. (Monika, gyventoja). 

 
Tyrimo rezultatai rodo, kad globos namų gyventojams reikia pavyzdžio, jie nori pasitikrinti, kaip 

seksis apsisprendusiems (subkategorija „Neryžtingumas“):  

 
Šįkart dar susilaikysiu. Norėsiu pažiūrėti kaip jiems sekasi ir panašiai. (Monika, gyventoja);  

 

Apibendrinant galima teigti, jog perėjimas nuo paslaugų bendruomenėje turėtų būti grįstas 
pasimokymu iš gerosios patirties, motyvavimo pasisekusiais pavyzdžiais.  

 

Gyventojų ryšiai su savo artimaisiais.  Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti, kokie ryšiai sieja globos  

namuose gyvenančius asmenis ir jų artimuosius. Tyrimas atskleidė, kad globos namų gyventojų, su 
kuriais buvo kalbamasi tyrimo metu, ryšiai su artimaisiais nėra labai tvirti (kategorija „Ryšiai su 

artimaisiais“, subkategorija „Bendravimo stoka“): 

 
Bet namuose nėra su kuo bendraut. (Antanas, gyventojas).  

 

Akivaizdu ir tai, kad jei dėl tam tikrų priežasčių tie ryšiai silpnėja, negalią turintis žmogus atsiduria 
globos namuose (subkategorija „Nenori prižiūrėti“):  

 

<..> jeigu ir atlydėjo savo giminaitį, pasako, aš jo atsisakau, nelaidosiu, nežiūrėsiu. Bet ryšius 

palaikom, žiūrėk, ir laidot pasiima, bet gyvent pas save neima. O didelė dalis gyventojų artimųjų ir 
neturi. (Rūta, darbuotoja);  

 

Kai santykiai, kaip rodo tyrimas, palaikomi net ir tuo atveju, kai kito pasirinkimo, išskyrus, kaip 
apgyvendinti savo artimąjį globos namuose nėra, yra privalumas (subkategorija „Santykių reikia“):  

 

Geriausia, kai artimieji žmogų atveža pasižiūrėti kur jam reikės gyventi, susipažįsta su sąlygom ir 

gyvena žmogus, palaiko glaudžius ryšius, kas mėnesį aplanko. Kai pasiima atostogų, tai globotinis 
jaučia pilnavertį gyvenimą ir artimieji ramūs. (Dana, darbuotoja). 

 

Apibendrinant darytina išvada, kad ryšių su artimaisiais palaikymas yra labai svarbus globos 
namuose gyvenančiam žmogui, o įgyvendinant socialinių paslaugų plėtrą ir stiprinant paslaugų šeimai 

stiprinimą, vertintinas kaip itin svarbus. 

 

Institucinės pertvarkos proceso  organizavimo iššūkiai 

 

Tyrimo metu atsiskleidė, kad pereinant nuo paslaugų, teikiamų institucijoje, prie bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, globos namai susiduria su iššūkiais, kurie susiję su pertvarkos proceso organizavimu. 
Skirtingas pertvarkos esmės suvokimas, teisinis reglamentavimas, pertvarkos organizavimas ir kiti su tuo 

susiję klausimai, kaip atsiskleidė tyrimo metu, nesukuria prielaidų sklandžiai įgyvendinti pokyčius.  
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Institucinės pertvarkos proceso suvokimas. Nors Deinstitucionalizacijos strateginėse gairėse numatyta, 

kad bus vykdomas visuomenės švietimas, tyrimas atskleidė, kad kyla klausimų ne tik dėl institucinės 
pertvarkos priemonių, bet ir dėl pertvarkos esmės suvokimo (Kategorija „Pertvarkos suvokimas, 

subkategorija „Supranta skirtingai“): 

 
Jų (ekspertų) reikėtų paklaust, bet man atrodo, kad visi supranta skirtingai. Iš mano pozicijų, tai 

nei aš, nei kas kitas negali atsakyti, kaip ji bus vykdoma. Darbuotojai informaciją žino, bet realiai, 

turbūt, nesuvokia tos pertvarkos esmės. (Rūta, darbuotoja, subkategorija „Nėra konkretumo“). 

 
Atsiskleidė ir tai, kad kyla klausimų dėl pertvarkos proceso trukmės (subkategorija „Nerealūs 

terminai“):  

Dabartinis noras pertvarką įgyvendinti per 5 metus nėra realus. Viskas vyksta po truputį ir, turbūt, 
ji yra reikalinga, bet ne tokiais apsisukimais, kokiais ji buvo organizuota. Pertvarka – tai nėra 

gyventojų perkėlimas iš vienos patalpos į kitą. Pertvarka turi būti gerai apgalvota. (Rūta, 

darbuotoja). 

 
Skirtingas požiūris į pertvarką ir nevienodas pertvarkos esmės suvokimas yra viena iš kliūčių 

sklandžiai įgyvendinti perėjimą nuo paslaugų institucijoje prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. 

 
Tyrimo metu atsiskleidė, kad gyventojų vertinimas, kurį atliko Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skelbtą konkursą laimėję ekspertai, skiriasi nuo ilgalaikę socialinio darbo patirtį turinčių 

darbuotojų, kurie gerai pažįsta savo gyventojus, požiūrio į tų pačių globos namų gyventojų galimybes 
(kategorija „Pertvarkos proceso organizavimas“, subkategorija „Vertinimo metodikos“):  

 

Ekspertų vertinimo metodikoje, matyt, kokia tai klaida buvo įsivėlusi, nes patys silpniausi buvo 

įvertinti kaip galintys gyventi apsaugotame būste <..>. Ekspertų suplanuotai galimybei nemažai 
daliai gyventi savarankiško gyvenimo namuose jokios galimybės nėra. (Rūta, darbuotoja).  

 

Paaiškėjo ir nepagrįstų pažadų pasekmės – nepagrįstai sužadinti lūkesčiai. Kaip rodo tyrimo 
rezultatai, po ekspertų vertinimo atsiradus gyventojų lūkesčiams grįžti į šeimą, nerimas kilo ir gyventojų 

artimiesiems (subkategorija „Sužadinti lūkesčiai“): 

 
Jiems lūkesčius tikrai didelius sukėlė, o artimiesiems nerimą. Nes artimieji dėjo visas pastangas, 

kad jiems suteikti kuo geresnį gyvenimą, geresnes sąlygas, kad čia būtų gerai pamaitinti, gautų 

užimtumą, galėtų tarpusavyje vystyti bendravimą. (Dana, darbuotoja).  

 
Paaiškėjo, kad gyventojams duoti nepagrįsti ekspertų pažadai turėjo įtakos ir kai kurių gyventojų 

būklei: 

 
Ir kada ekspertai apklausinėjo, tą viltį jų paskatino, nes rėmėsi gyventojų noru. Tada gyventojai 

pradėjo elgtis neadekvačiai, nes jiems tarsi ir pažadėjo, kad kur jie norės, ten ir gyvens <...>. 

(Rūta, darbuotoja). 

 
Iš apklausiamųjų atsakymų akivaizdu, kad gyventojų vertinimui ekspertai skyrė nepakankamai 

laiko (subkategorija „Skubotumas“):  

 
Gyventojų vertinimas išvis buvo skubotas be jokių metodikų. Su daug kuo buvo kalbėta, bet kalbėta 

labai trumpai ir neatskleidė tikrųjų galimybių bendruomeninėms paslaugoms. (Dana, darbuotoja).  

 
Kvestionuojamas ir darbuotojų vertinimo patikimumas (subkategorija „Darbuotojų vertinimas“: 

 

Iššūkių tai daug buvo, pradedant nuo darbuotojų vertinimo. Tikrai tas vertinimas atliktas 

neadekvačiai ir viskas skubotai, neįvertintos kompetencijos, bent man taip atrodo. (Dana, 
darbuotoja). 
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Kadangi tiek gyventojų vertinimas, tiek darbuotojų kompetencijų vertinimo tikslumas gali labai 

daug lemti vykdant tolimesnius institucinės pertvarkos veiksmus, respondentų atsakymai suponuoja 
išvadą, kad pertvarkos proceso organizavimas – vienas iš rimčiausių iššūkių.  

 

Darbuotojų požiūris į institucinę pertvarką 

 

Tyrimo metu atsiskleidė (kategorija „Požiūris į pertvarką ir motyvacija“, subkategorija „Darbuoto 

sąlygos“), kad  atrinkti darbuotojus, kurie norėtų ir galėtų dirbti naujai steigiamuose grupinio gyvenimo 

namuose, buvo tam tikras iššūkis: 
<...> mūsų globos namai yra kaimo vietovėje ir yra daug darbuotojų, kurie gyvena čia, šalia, todėl 

reikėjo labai pasverti, nes atlyginimai nėra labai dideli, o važinėti reikia. Reikia, kad atitiktų 

darbuotojų gebėjimai. (Rūta, darbuotoja). 
 

Paaiškėjo, kad darbuotojai, su kuriais buvo kalbamasi siūlant eiti dirbti į grupinio gyvenimo namus, 

turi abejonių dėl planuojamos pertvarkos ir taip yra todėl, kad jie gyventojus pažįsta ir žino jų galimybes, 

o taip pat jaučia nerimą dėl savo ateities bei nėra užtikrinti, kad pasikeitus darbo sąlygoms, sugebės 
prisitaikyti (subkategorija „Nesaugumas dėl iššūkių“): 

  

Darbuotojų požiūris į pertvarką labai šiuo metu neigiamas. Galbūt todėl, kad jie gerai pažįsta tuos 
klientus, žino jų galimybes, jaučia kaip keisis jų darbo sąlygos. Aišku, kad jie dirbs su mažiau 

klientų, bet funkcijų tikrai turės daug daugiau. <...> Tiesiog turės būti atsakingesni, motyvuotesni. 

Turi turėti gerus bendravimo įgūdžius, turėti drąsos iššūkiams. (Dana, darbuotoja). 
 

Kaip rodo tyrimo rezultatai, norint motyvuoti darbuotojus pakeisti darbo vietą, reikėjo pastangų 

(subkategorija „Darbuotojų parinkimas“): 

 
Darbuotojus, kuriuos numatėme į grupinio gyvenimo namus, reikėjo motyvuoti, su jais kalbėti. Kai 

kurie sutiko, bet su didelėm baimėm. (Dana, darbuotoja).  

 
Apibendrinant darytina išvada, kad įtakos pertvarkos eigai turi pertvarkos planavimo procesai ir 

sąveika tarp pertvarkos dalyvių. 

 
Skirtingas nevyriausybinių organizacijų ir institucijų paslaugų pobūdis 

 

Atliekant tyrimą atsiskleidė, kad prieš patekdami į globos namus, kai kurie artimieji paslaugų 

ieškojo bendruomenėje, tačiau norimų paslaugų bendruomenėje negavo (kategorija „Skirtingas NVO ir 
institucijų paslaugų pobūdis“, subkategorija „trūksta susikalbėjimo“):  

 

Tačiau kiek teko bendrauti su gyventojų artimaisiais, jie paslaugų savo artimajam NVO tiesiog 
negavo. Ir to bendravimo tai trūko. Aš manau, viskas būtų gerai, jei būtų susikalbėjimas. (Dana, 

darbuotoja). 

 

Tyrimo metu taip pat atsiskleidė, kad NVO dar negali pasiūlyti pakankamo naujų paslaugų kiekio 
ir įvairovės, o bando konkuruoti dėl tų pačių klientų su institucijomis (subkategorija „Skirtinga patirtis“): 

 

<...> NVO tų paslaugų teikia, bet toli gražu ne tiek, kiek jų reikėtų. Jos daugiau dirba 
savanoriškais pagrindais, o jų klientai, kuriems teikia paslaugas, nėra tokie sunkūs. Dažniausiai 

yra protinis atsilikimas. Jei klientai turi sunkią negalią, ypač psichinę, tai dažniausiai klientai tų 

paslaugų negauna ir apgyvendinami globos namuose. (Dana, darbuotoja).  
 

Atsiskleidžia ir tai, kad NVO ir globos namų klientai pagal negalios sunkumą skiriasi 

(subkategorija „Vieni apie kitus nepakankamai informuoti“):  

 
Jie mato, kad psichikos ligoniai gali lankytis NVO ir gauti paslaugas, bet neįsivaizduoja kokį ligos 

lygį yra pasiekę ligoniai, kurie gyvena globos namuose. <...> Tačiau NVO susidarę nuomonę, kad 

globos namai gauna didesnius pinigus, dotacijas įvairias, kad jiems lengviau gyventi. Tačiau iš 
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tikrųjų taip nėra: tiek globos namai, tiek NVO gali teikti paslaugas ir gauti krepšelį iš 

savivaldybės. (Dana, darbuotoja). 
 

Iš išsakytų minčių susidaro įspūdis, kad pasirinkimą, kokias paslaugas teikti, lemia ne  tiek 

neįgaliojo poreikiai, kiek ekonominiai faktoriai (subkategorija „Konkurencija dėl pinigų“):  
 

Alternatyvių globai paslaugų trūkumas 

 

Skyriuje „Perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje kryptys“,  buvo 
aptarta, kad valstybės politika bus orientuota į šeimai teikiamas paslaugas, bei paslaugas, neįgaliems 

asmenims, teikiamas bendruomenėje. Tyrimo metu išryškėjo, kad teikti tokias paslaugas dar nepasirengta 

(kategorija „Paslaugų trūkumas“, subkategorija „Pasirengimas teikti paslaugas šeimai“):  
 

Valstybė nepasirengusi ir neturi nei specialistų, nei lėšų, kad suteikti reikiamą pagalbą prižiūrint 

proto ir psichikos negalią turinčius asmenis namuose. (Rūta, darbuotoja). 

 
Atsiskleidžia ir tai, kad tam tikrais atvejais artimiesiems reikalinga ir pagalba namuose 

(subkategorija „Paslaugų pasiūlos trūkumas“): 

 
<...> Dažnai mes matom išvargusius artimuosius su didele kalte veiduose ir veiksmuose dėl to, kad 

jie negeba ar negali prižiūrėti. Ir jų nuoširdžiai gaila. (Rūta, darbuotoja).  

 
Iš tyrimo metu gautų atsakymų matyti, kad pagrįsta yra nuomonė, jog jei klientas ilgiau gyventų 

savo namuose, jo savarankiško gyvenimo įgūdžiai išliktų ilgiau (subkategorija „Paslaugų pasiūlos 

trūkumas“):  

 
Jeigu gyvendami savo namuose ir įgūdžių nepraradę gautų bendruomenines paslaugas, tada jie tuo 

įgūdžius turėtų nors ir silpnesnius. Juos galima būtų išsiugdyti. O jeigu nepavyktų, tai tolimesnis 

žingsnis – globos namai. Iš savo aplinkos išėję jie dar galėtų kažkiek būti apsaugotame būste ar 
savarankiško gyvenimo namuose. (Dana, darbuotoja).  

 

Tyrime dalyvavusi gyventoja mano, kad be stacionarių paslaugų institucijoje galima būtų išsiversti, 
jei būtų teikiama finansinė parama šeimai (subkategorija „Finansinės paramos šeimai trūkumas“):  

 

Tai jeigu bent pusę tiek valstybė būtų mums davusi, namuose gyventi jau būtų visai kitas variantas. 

O kitokios paramos nesuteikė, jokios alternatyvos nepasiūlė. (Monika, gyventoja). 
  

Sukūrus pakankamą paslaugų pasiūlą neįgaliesiems, stacionarių globos įstaigų lauktų iššūkis, nes 

keistųsi klientų, kurie patenka į stacionarias globos įstaigas skaičius. Kita vertus, tai sumažintų norinčiųjų 
patekti į globos įstaigas eiles ir tie, kas laukia, gautų paslaugas greičiau.  

 

Atsakomybės už pertvarkos procesą ribos 

 
Kaip matyti iš atsakymų į klausimus (kategorija „Atsakomybės ribos“, subkategorija „Primestas 

darbas“), nors darbuotojų kompetencijų ir gyventojų vertinimą atliko Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skelbtą konkursą laimėję ekspertai, projektų rengimo našta tenka globos namų darbuotojams:  
Aiškumo jokio, viskas nuleista iš viršaus. Viską norima padaryti mūsų rankomis. Mes patys turime 

susikurti visus pertvarkos etapus į priekį, patys turime galvoti. (Dana, darbuotoja). 

  
Iš tolimesnės analizės matyti, kad gyventojų vertinime nedalyvavę globos namai turi suplanuoti kitus 

veiksmus. Darbuotoja teigia: 

 

<...> ta politika vykdoma iš dalies aplenkiant globos namus ir pačius gyventojus. O kitais atvejais 
įstaiga tarsi turėtų pati viską padaryti. Tai kartais ir neaišku. O įstaiga finansiškai yra 

priklausoma. (Rūta,  darbuotoja, subkategorija „Atsakomybė“).  
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Analizuojant interviu išryškėja ir tai, kad apie planuojamą pertvarką trūksta informacijos 

(subkategorija „Trūksta informacijos“): 
 

Dideliuose miestuose vyksta švietėjiška veikla. Kaimo vietovėse vyksta švietėjiška veikla. Kaimo 

vietovėse nieko negirdėti ir nežino. Yra ekspertų vertinti gyventojai. O kai dėl globos namų, tai 
žingsnis jau yra, nes nupirkti namai, kuriuose gyvens 10 žmonių. O kas toliau realiai vyks, mes 

patys gerai nežinom. (Rūta, darbuotoja). 

 

Tyrimo metu atsiskleidė, kad globos namų gyventojų požiūris į perėjimą nuo paslaugų, teikiamų 
institucijoje, prie bendruomenėje teikiamų paslaugų nebūtinai atitinka pertvarkos procesą planuojančių 

institucijų ir asmenų lūkesčius. Apklausti darbuotojai teigia:  

 
<...> kurie suvokia, dažnai bijo. Ne vienas gana savarankiškas gyventojas, pakalbintas gyventi 

grupinio gyvenimo namuose, atsisakė. (Rūta, darbuotoja), kategorija „Apsisprendimas“, 

subkategorija „Nenoras keisti aplinką“).  

 
Tyrimo rezultatai rodo, kad gyventojų, kurie galėtų gyventi grupinio gyvenimo namuose atranka 

buvo iššūkis (subkategorija „Gyventojų atranka“):  

 
Norisi, kad apgyvendinti žmonės pritaptų. Tai irgi buvo iššūkis atrinkti pačius žmones. <...> Taip 

pat labai didelis iššūkis buvo su gyventojais. Gyventojų yra 285.“ (Rūta, darbuotoja).  

 
Palyginus klausimus, kurie nagrinėjami socialinės sąveikos teorijose ir realybėje vykstančius 

procesus bei jų atspindėjimą šiame tyrime, darytina išvada, kad norint pasiekti, kad globos namų 

gyventojų požiūris į galimus pokyčius pasikeistų, tos socialinės sąveikos, kuri buvo iki šiol tarp 

pertvarkos procesus planuojančių institucijų, jos vykdytojų ir dalyvių nepakanka, o norint požiūrį 
pakeisti, laukia ilgas procesas.  

Apibendrinant galima teigti, kad iš tyrimo rezultatų neaišku, kaip atsakomybę už pertvarką turėtų 

pasidalinti ją planuojančios institucijos ir globos namai ir tai globos namams yra vienas iš iššūkių.  
 

Teisinio reglamentavimo įtaka 

 
Teisės aktai, kaip rodo tyrimo metu gauti atsakymai į klausimus, keičiami dažnai, juos taikant, 

iškyla daug klausimų. Požiūris į teisės aktų kaitą ir jų kokybę atsiskleidžia iš citatos kategorijos „Teisinis 

reglamentavimas“ subkategorijoje „Teisės aktų kaita“:  

 
Teisės aktai nuolat keičiami ir nėra jokio aiškumo, jokios pagalbos, jokių tvarkų kaip tai turėtų 

būti, nėra. (Dana, darbuotoja).  

 
Akivaizdu, kad dažnas teisės aktų keitimas ir konkretumo stoka gali daryti neigiamą įtaką 

organizuojant pokyčius bei teikiant socialines paslaugas, tačiau taip pat svarbu, kad teisės aktai, kurie 

reikalingi norint tinkamai organizuoti veiklą, planuojant naujas paslaugas būtų priimami iki tų paslaugų 

planavimo pradžios:  
 

Teisinis reglamentavimas ne visada atitinka realius dalykus. (Rūta, darbuotoja, subkategorija 

„Teisės aktų atitikimas poreikiams“).  
 

Atliekant tyrimą taip pat paaiškėjo, kad kyla klausimų dėl kai kurių dalykų itin griežto 

reglamentavimo tikslingumo:  
 

Grupinio gyvenimo namuose gyvens mažai – 10, bet jiems galioja tos pačios normos, kurios 

apsprendžia tas pačias paslaugas kaip ir gyvenant globos namuose <...>. (Rūta, darbuotoja). 

 
Išanalizavus tyrimo duomenis, atsiskleidė, kad teisinis reglamentavimas – nemažas iššūkis, nes 

nesant paprastų ir suprantamų teisės aktų reikia sugaišti daug laiko ir padėti nemažai pastangų norint 

pasiekti pertvarkos tikslus. Per griežtas reglamentavimas, sukuria procesines kliūtis ir nepadeda 
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deinstitucionalizacijos eigai, nors biurokratai mano, kad tokiu reglamentavimu stengiamasi apsaugoti 

klientus. 
 

Išvados  

 
1. Išanalizavus žmonių elgesį bendruomenėje ar institucijoje apibūdinančias socialinės sąveikos ir 

stigmos teorijas, atsiskleidė, kad teorijos labai universalios ir tinka norint suprasti bei paaiškinti 

žmonių tarpusavio socialinę sąveiką ir jomis naudotis siekiant pokyčių visose visuomenės gyvenimo 

srityse. Teorijose išsamiai gvildenamos aplinkybės, kuriomis atsiranda „stigma“, kaip ji veikia 
asmens gyvenimą ir socialinę sąveiką, kaip pakeičia asmenį „totali institucija“, kaip  galima suprasti 

psichikos ir proto negalią turinčių asmenų elgesį, santykius tarpusavyje ir su visuomene, aplinkinių 

požiūrį į juos. Atsižvelgiant į šias teorijas svarbu planuoti socialinius pokyčius pereinant nuo 
institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje. 

2. Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančiu perėjimo nuo institucijoje teikiamų paslaugų prie 

paslaugų bendruomenėje, procesą ir oficialius duomenis, paaiškėjo, kad atsižvelgiant į 2010-2020 m. 

Europos strategiją dėl negalios, reikiami nacionaliniai teisės aktai priimti ir jų pakanka, tačiau juos 
priimant ne visuomet atsižvelgiama į visuomenės pasiruošimą pokyčiams, sudaryti planai ir  terminai 

dažnai nėra realistiški. Priimti teisės aktai vis dar neužtikrina alternatyvių ilgalaikei socialinei globai 

paslaugų atsiradimo, todėl institucijoje paslaugas gaunančių asmenų skaičius nemažėja,  netgi turi 
nežymią tendenciją didėti.  

3. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad psichikos ir proto negalią turintys asmenys, kurie gyvena institucijoje, 

susiduria su  neigiamu visuomenės požiūriu į negalią turinčius asmenis, globos namų gyventojų 
galimybės integruotis į bendruomenę apsunkintos dėl  suvokimo ir finansinių problemų, dėl 

negalėjimo dirbti ir užsidirbti, dėl neadekvataus savo galimybių vertinimo, taip pat su kitomis 

priežastimis, įtakotomis ilgalaikės gyvenimo institucijoje patirties (prarasti savarankiško gyvenimo 

įgūdžiai, prisitaikymas prie gyvenimo sąlygų institucijoje, silpstantys ryšiai su artimaisiais ir kt.).  
4. Atlikus tyrimą išryškėjo iššūkiai, susiję su pačiu pertvarkos proceso organizavimu, kai pertvarka 

pradedama, nesant pakankamai alternatyvių globai paslaugų, kai nėra aiškios atsakomybės už 

pertvarkos procesą ribos, kai skirtingas NVO ir institucijų paslaugų pobūdis, neįsiklausoma į 
darbuotojų, gerai pažįstančių gyventojų situacijas, nuomonę. 

5.  
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