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Žiniasklaidos turinio vartojimo įpročiai:
turime kur pasitempti
Žiniasklaidos informavimo priemonės dirba ir naujienų pranešimus kuria tam, kad operatyviai
ir tiksliai informuotų visuomenę apie supančios tikrovės įvykius ir reiškinius. Žiniasklaidai keliami
tikslai – juos analizuoti teisingai, nešališkai, vėliau tai pranešant žiniasklaidos priemonėse. Patirtis
rodo, kad žiniasklaidos turinys kuriamas siekiant ne visai tokių tikslų. Informacija dažnai manipuliuojama, siekiama daryti poveikį. Nepaisant to, žiniasklaidos turinys yra aktyviai skaitomas, klausomas ir žiūrimas. Teoriškai žiniasklaidoje pateikiama informacija vartotojams turėtų būti svarbi
siekiant žinoti, kokiame pasaulyje jie gyvena, kokie įvykiai juos supa ir kokiomis kryptimis jie juda.
Vis dėlto statistika rodo, kad žiniasklaidos turinio vartojimas grindžiamas kitokiais argumentais,
o ir būdai sužinoti naujienas ir informaciją ne visada pasirenkami teisingai.

reikia naujienų, cituodami T. F. Baldwin su
kolegomis (1992) nurodo, kad žiniasklaidos
naudojimas ir naujienų gavimas patenkina
žmonių komunikacinį žinių gavimo poreikį, užpildo žinojimo spragas ir suformuoja
nusistatymą į valdžios ir kitus viešuosius
asmenis. Autoriai teigia, jog iš esmės naujienos žmonėms pateikia temas ar įvykius,
kuriuos jie paskui aptarinėja bendraudami
tarpusavyje. Kitaip tariant, žiniasklaidoje
pateikiamos naujienos atlieka socialinę
Televizija – vis dar dažniausiai naudojamas kanalas informacijai funkciją, suteikdamos temas bendrauti ir
sužinoti.
palengvindamos socialinę komunikaciją
tarp
žmonių.
Kodėl turėtumėme vartoti

informacinį turinį?

Informacijos ir naujienų poveikį bei poreikį
autoriai Vincas Grigas, Andrius Šuminas, Arūnas
Gudinavičius ir Modestas Grigaliūnas plačiai nagrinėja knygoje „Šiuolaikinės medijos ir informacija.
Požeminiai garažai „Google“ karalystėje“. Autoriai,
bandydami atsakyti į klausimą, kodėl žmonėms

Naujienas sekame tam,
kad turėtumėme apie ką kalbėti

Knygos autorių analizuota 2009 m. Pew Research centre atlikta apklausa parodė, kad naujienų
sekimu žiniasklaidoje užsiima 93 proc. suaugusiųjų.
Pasirodo, svarbiausia priežastis, dėl kurios asmenys stebi naujienų turinį, tikrai nėra noras suprasti

Tikimasi, kad gyventojų medijų ir informacinio raštingumo įgūdžiai gerės dėl augančio mokymosi, kaip naudotis
įvairiais žiniasklaidos kanalais ir suprasti informaciją.
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juos supančios visuomenės struktūrą, o socialinių
ryšių palaikymo aspektas. Anksčiau minėto tyrimo
duomenimis, naujienas žmonėms svarbiausia žinoti
tam, kad vėliau jas galėtų aptarinėti su draugais ar
šeimos nariais. Naujienų sekimo motyvas, grįstas socialine ir pilietine pareiga žinoti naujausius įvykius,
rikiuojasi tik antroje eilėje. Po jo – noras naujienomis
pagerinti gyvenimo kokybę.

Pasikliauti ar ne?

Viena vertus, apmaudu, jog naujienas žmonės
seka ne tais tikslais, kokie prigimtinai priskiriami
naujienoms. Kita vertus, gal ir gerai, kad vartotojai
žiniasklaidos turinį nori žinoti tik tam, kad turėtų
apie ką diskutuoti su artimaisiais. Minėtos knygos
autoriai pastebi, jog naujienos yra sąveikos tarp žurnalistų ir jų šaltinių produktas. Jei naujienų kūrėjai
griežtai vadovaujasi žiniasklaidos etika – viskas
gerai, tokiomis naujienos ne tik galima, bet ir reikia
pasikliauti. Jei dirbama paisant kitokių, piktavališkų
vertybinių nuostatų, naujienų vertė ne visada gali
būti verta to, kad ja remiantis žiniasklaidos turinio
vartotojai bandytų suprasti juos supančio pasaulio
vaizdą. Pasikliaujant tokiomis žiniomis aplinką galima suvokti kitokią nei ji iš tikrųjų yra.

Kaip rasti teisingą kelią?

Taigi kaip suprasti, kad skaitoma naujiena yra
patikima, vertinga ir naudinga? Anot Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Dainiaus Radzevičiaus,
vieno atsakymo, kaip teisingai vartoti žiniasklaidos
turinį, nėra. Visgi siekiant išvengti manipuliacijos
informacija atvejų, vartotojams jis pataria prieš
skaitant, žiūrint ar klausant žiniasklaidos turinį
pasidomėti, kaip žiniasklaida mus veikia, paieškoti
tyrimų šia tema. Dar labai svarbus yra saikas. Anot
specialisto, nereikėtų pulti stačia galva žiūrėti vien
tik kriminalų, meilės serialų, žinių arba kitokio vieno
žiniasklaidos produkto.
– Saikingas vartojimas turi švietėjišką misiją ir
žmogui leidžia susivokti, palyginti, kas yra kas. Tuo
tarpu pripratimas prie vieno kurio nors produkto gali
daryti neigiamą poveikį mūsų smegenims, protui.
Galima teigti, kad įvairovė ir saikas yra pagrindinės
žiniasklaidos vartojimo taisyklės. Žinoma, svarbu
atkreipti dėmesį ir į tai, kas valdo žiniasklaidos kanalus, kiek tas valdymas yra skaidrus.
Jei, tarkime, žiūrovas pastebi, kad žiniasklaidos
korporaciją valdo kokia nors alkoholio pramonės
industrija, tai jis, skaitydamas arba klausydamas
to žiniasklaidos kanalo sukurtą turinį, kuriame
bus kalbama temomis, susijusiomis su alkoholio
sektoriumi, turėtų būti itin kritiškas ir išrankus, –
paaiškina D. Radzevičius.
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Pasirodo, naujienas dažniausiai skaitome ne tam, kad
suprastumėme mus supantį pasaulį ir kas jame vyksta, o
tam, kad turėtumėme medžiagos pokalbiams su draugais,
artimaisiais.

Stokojame kritinio mąstymo
Deja, D. Radzevičiaus nupasakota teorija
praktikoje atsiskleidžia vangiai. 2017 metų pabaigoje Kultūros ministerijos užsakymu atliktas
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo
lygio nustatymo tyrimas atskleidė, kad vartodami žiniasklaidą gyventojai nėra kritiški – faktų
pateikimo skirtumai skirtinguose informacijos
šaltiniuose pastebimi gana retai, o ir pastebėti
skirtumai dažniausiai ignoruojami. Tyrimo duomenimis, „netikras žinias“ vartotojai informacijos
turinyje aptinka retai, nesusimąstoma, jog tokią
žiniasklaidos priemonę reikėtų vertinti kaip įtakos
darymo priemonę. Tyrimo išvadose nurodoma, jog
visa tai rodo gana žemą auditorijos kritinį mąstymą, todėl santykinai geras Lietuvos žiniasklaidos
vertinimas sietinas ne su gera žiniasklaidos kokybe, o pirmiausia su silpnais vartotojų gebėjimais
ją vertinti.

Statistika liūdnoka,
bet prognozės džiugina

D. Radzevičius mini, jog norint teisingai suprasti žiniasklaidos turinį, pasikliauti kažkuriuo
vienu žiniasklaidos kanalu nepatartina, tačiau
tas pats Kultūros ministerijos užsakymu atliktas
tyrimas atskleidė, kad esame linkę prisirišti prie
vieno kanalo, jį dažnai naudoti ir pasitikėti ten
pateikiama informacija. Svarbiausiu informacijos
šaltiniu Lietuvos gyventojai laiko televiziją, antrą ir trečią vietas dalijasi internetas ir radijas, o
laikraščiai ir žurnalai įvertinti ketvirta vieta pagal
svarbą. Nepaisant to, prognozuojama, kad ateityje
daugumos žiniasklaidos priemonių naudojimo
rodiklių reikšmės nuosaikiai kils dėl augančio
vartotojų mokymo medijų ir informacinio raštingumo klausimais.
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Marijampolės regiono gyventojų
žiniasklaidos vartojimo įpročiai
lenkia šalies statistiką

Lietuvos statistika rodo, jog gyventojų įpročiams ir požiūriui į žiniasklaidos turinio vartojimą
iki vadovėlinio dar toloka. Vis dėlto džiugina tai, kad prognozės – optimistinės dėl numatomo
švietimo augimo medijų ir informacinio raštingumo klausimais. Norėdami išsiaiškinti, ar mūsų
krašto gyventojų žiniasklaidos turinio vartojimo įpročiai artimi Lietuvos statistikai, ar galbūt
ją lenkia teigiama prasme, išėjome į Marijampolės gatves ir klausėme gyventojų, kaip, kokiu
būdu jie sužino informaciją ir kaip ją vertina.
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro asistento, knygos „Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai
„Google“ karalystėje“ bendraautoriaus dr. Vinco Grigo ir Komunikacijos fakulteto lektoriaus
Kęstučio Petrauskio paprašėme pakomentuoti praeivių atsakymus.

Dr. V. Grigas sako, jog suvalkiečiai gana teisingai
vartoja žiniasklaidos turinį. Visgi jis mano, kad praktikoje situacija yra kiek kitokia. „Daryti viską tiksliai taip,
kaip reikia, tiesiog pritrūkstame laiko. Skubame ir per tą
skubą pasiimame pirmą pasitaikiusią informaciją, kuria
vėliau ir remiamės. Tad viena yra žinoti, kaip viską daryti, o kita – taikyti tai praktikoje“, – tikino specialistas.

K. Petrauskis pastebi, kad Marijampolės krašto
gyventojai aktyviai žiūri televiziją. Anot jo, daug
žiūrėti televizijos nepatartina, nes ji gali suformuoti
labai stereotipinį ir iškreiptą tikrovės vaizdą.

Virginijus iš Varnupių kaimo:
– Informaciją ir naujienas sužinau naudodamas įvairius žiniasklaidos kanalus. Žiūriu televiziją,
klausau radiją, skaitau laikraščius,
internetinius naujienų tinklalapius.
Pastebiu, kad dažnai ta pati naujiena skirtinguose žiniasklaidos
kanaluose yra pateikiama labai
skirtingai. Kartais sunku suprasti,

kur yra tiesa. Kai kyla klausimų,
dvejonių apie išgirstą, pamatytą,
perskaitytą informaciją, kalbuosi
su šeimos nariais, nuomonės klausių kolegų. Viskuo, ką perskaitau
ir išgirstu, besąlygiškai netikiu.
Žiniasklaidos turinį stengiuosi
vertinti kritiškai. Manau, tik taip
galima pasaulį suprasti teisingai,
nes norinčių, kad minios jį suprastų taip, kaip palanku kažkam, yra
daugybė.
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Vincas Grigas:
– Puikus sprendimas naudotis
keliais skirtingais šaltiniais, abejoti pateikiamu turiniu. Virginijus
supranta, kad dalis turinio yra ne
faktai, o siekis kažką įpiršti siekiant naudos. Pagirtinas sprendimas pasikliauti savo artimų
žmonių nuomonėmis. Tai senas
geras būdas padiskutuoti apie tai,
kas išgirsta, ir nelikti vienam su
savo mintimis, dvejonėmis.

Juzė iš Paežerėlių kaimo
(Liudvinavo sen.):
– Dažniausiai žiūriu televiziją,
bet skaitau ir laikraščius, kartais
klausausi radijo. Stengiuosi informaciją gauti įvairiais būdais.
Kartais, kad įsitikinčiau naujienos
patikimumu, pakanka ir vieno
šaltinio, o kartais išgirdus faktą iš
karto kelia dvejonių. Tokiu atveju
papildomos informacijos apie
pranešimą ieškau kituose žiniasklaidos kanaluose. Nuomonėmis
apie naujieną keičiamės su vyru,
sūnumi. Kartais diskusija su jais
padeda rasti atsakymus į klausimus, kuriuos sukelia išgirstos
žinios.
Vincas Grigas:
– Televizija yra vienas iš
kanalų, kuriame pateikiamą
informaciją sunku objektyviai
įvertinti, nes mus atakuoja ne tik
pateikiama faktinė informacija,
6 psl.
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bet ir naudojamas muzikinis fonas, specialiai parinkti vaizdai,
viskas vyksta greitai ir nėra galimybės sugrįžti atgal, peržiūrėti
dar kartą. Tokią galimybė turime
spaudoje, tad geras sprendimas
– naudoti įvairius sklaidos kanalus, taip pat padiskutuoti su
artimaisiais. Faktų tikrinimas kitose žiniasklaidos priemonėse ne
visuomet efektyvus, nes tiesiog
ir kitur gali tą pačią žinią atkartoti (naudoti tą patį informacijos
šaltinį). Kartais gerai informaciją
tikrinti kituose šaltiniuose.

Judita iš Marijampolės:
– Daugiausia žiūriu ir labiausiai pasitikiu televizijoje
pateikiama informacija. Kartais
paskaitau internetinius naujienų
tinklalapius. Ne kartą teko pastebėti, kad skirtingi žiniasklaidos
kanalai tas pačias naujienas pateikia skirtingai. Vienos pučia didesnius burbulus, kitos mažesnius,
todėl stengiuosi informaciją gauti
skirtingais būdais – taip suprantu,
kad ne visos naujienos yra tokios
geros ar tokios blogos, kaip kai
kurie kanalai nori pasakyti. Apskritai, manau, kad vienu šaltiniu
pasitikėti ir naujienas gauti tik iš
vieno žiniasklaidos kanalo nėra
gerai. Tiesa yra kažkur viduryje,
kažkur aplinkui – kiekvienas
pats ją turime iš mažų dalių susirinkti.

Vincas Grigas:
– Televizija yra viena nepalankiausių medijų siekiant įvertinti, ar pateikiama informacija
yra teisinga, tiksli. Viskas vyksta
greitai, nekartojama, naudojami
papildomi dalykai, atitraukiantys
ar tikslingai nukreipiantys dėmesį – muzika, vaizdo medžiaga.
Be to, televizijoje (žiniose) pateikiamos medžiagos negalime
atsirinkti, kaip norime, žiūrime
iš eilės. Interneto portale ar
skaitydami laikraštį jau turime
galimybę rinktis, ką skaityti, o ką
praleisti. Tad labiau patys valdome, kokią informaciją gauname.
Televiziją žiūrėdami esami pasyvesni stebėtojai. Kadangi turime
mažai laiko, svarbu tinkamai
pasirinkti kanalus, kad nereikėtų
nuolat tikrinti ar abejoti. Reikia
atskirti nuomonę nuo faktų. Tai
ne visuomet paprasta. Be to, ne
visi faktai būna teisingi ir svarbu,
kaip jie pateikiami.

Lina iš Marijampolės:
– Labiausiai mėgstami ir dažniausiai naudojami žiniasklaidos
kanalai yra televizija ir internetas.
Ten pateikiama informacija besąlygiškai nepasitikiu. Suvokiu,
kad žiniomis galima manipuliuoti, daryti poveikį. Žinau, kad
svarbu žinoti ne tik žiniasklaidos
priemonių pavadinimus, bet ir jų
savininkus – nuo to gali priklausyti naujienų turinys ir nuomonės
formavimo kryptis. Kad išlaiky-
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čiau atsparumą neigiamam informacijos poveikiui, apie perskaitytą, išgirstą, sužinotą naujieną
visada stengiuosi padiskutuoti su
šeimos nariais, draugais, kolegomis. Žinodama jų nuomonę kai
kurias naujienas pradedu vertinti
ir suprasti kitaip.
Vincas Grigas:
– Turime galimybę rinktis
iš daugybės kanalų, tad verta
paieškoti kelių, kuriais pasitikime. Per didelė našta yra nuolat
galvoti ir analizuoti, kur čia
melas, o kur tiesa. Tiesiog tam
neturime laiko. Yra daugybė dalykų, kurių mums nereikia žinoti
arba juos žinodami nieko negauname, jų nežinojimas mums
nepakenks. Tad šiandien dažnai
svarbiau atsirinkti, kuo domėtis
ir kur domėtis, sugebėti atsispirti
pagundai domėtis visa medijose
pateikiama informaciją.
Kęstutis Petrauskis:
– Pagirtina, kad visi Marijampolės ir rajono gyventojai
sako besistengiantys kritiškai
vertinti žiniasklaidos pranešimus. Taip pat labai gerai, kad
žmonės informaciją gauna iš
įvairių šaltinių: televizijos, radijo, laikraščių ir interneto. Tokiu
būdu, kaip pastebėjo kalbintieji,
matyti, jog neretai žiniasklaidos
pranešimai, valstybėje vykstančių procesų, reiškinių vertinimai
skiriasi.
Gal pasireiškia sveikas suvalkietiškas būdo bruožas, bet
labai gerai, jog žmonės žino, kad
žiniomis galima manipuliuoti.
Apie tai juk tiek daug dabar
kalbama.
Panagrinėkime tokį pavyzdį.
Štai premjeras Saulius Skver-
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nelis nuvyko į Rusnę apžiūrėti
statomos estakados. Lyg „tarp
kitko“ Rusnės seniūnė paklausė
apie prezidentavimą ir S. Skvernelis patvirtino kandidatuosiąs.
Žiniasklaida apie tai pranešė.
Buvo žiniasklaidos priemonių,
kurios transliavo premjero žodžius, neva jis sprendžia problemas, kurios anksčiau nebuvo
sprendžiamos (Rusnės estakada
tai lyg patvirtina). Vis dėlto dalis
žiniasklaidos pažiūrėjo kritiškiau ir atskleidė, jog tai buvo
suplanuota premjero viešųjų
ryšių akcija. Ir dar – už mokesčių mokėtojų pinigus. Išvada:
pranešimai, kad S. Skvernelis
kandidatuos ir jis daro, kai kiti
nieko nedarė, suformuos vienokią nuomonę. Bet pranešimai,
kad tai yra suplanuota viešųjų
ryšių akcija, pasikviečiant tik
„artimus“ žurnalistus, derinant
klausimus su seniūne, o veiksmus – su žinoma viešųjų ryšių
agentūra, suteiks daugiau ir ne
vien teigiamų žinių apie kandidatą.
Apklaustieji taip pat minėjo,
jog mėgsta iš žiniasklaidos sužinotas naujienas aptarti su pažįstamais, bičiuliais, kolegomis.
Tai rodo, kad mes esame veikiami ne tik žiniasklaidos, bet
ir aplinkinių žmonių nuomonės
(kartais net sunku nustatyti, kas
padaro didesnę įtaką). Šis reiškinys komunikacijos tyrinėtojų
ištirtas jau daugiau kaip prieš
penkiasdešimt metų. Tai yra
vadinamoji dviejų pakopų informacijos srauto teorija. Esmė
ta, kad informacija patenka vadinamiesiems „nuomonių lyderiams“ (tokių turime kiekvienoje
darbovietėje ar net mokyklos

klasėje), o pastarieji, kaip autoritetai, veikia aplinkinius.
Pastebėjau, kad visi klausiamieji kaip informacijos šaltinį
pirmiausia paminėjo televiziją.
Tai rodo, kad televizija tarp
žiniasklaidos priemonių vis dar
tebėra svarbiausia ir įtakingiausia priemonė. Ji turi galimybę
mus nukelti į tiesioginę veiksmo
vietą, perduoti vaizdus iš viso
pasaulio. Jie ne tik informuoja,
bet ir šviečia, linksmina.
Kita vertus, daug žiūrėti
televizijos taip pat nepatartina,
nes ji gali suformuoti labai stereotipinį ir iškreiptą tikrovės
vaizdą. Pavyzdžiui, tyrimais
nustatyta, kad daug žiūrintys televiziją žmonės yra įsitikinę, jog
nusikalstamumas yra gerokai
didesnis nei iš tiesų realybėje.
Kas padaro tokiam įvaizdžiui
poveikį? Rodomos laidos ir
informacija apie nusikaltimus.
Taip pat tyrėjai yra nustatę, kad
žiūrintys vadinamąsias gyvenimo būdo laidas susiformuoja
iškreiptą požiūrį į šeimą.
Mokslininkai šį reiškinį vadina Kultivacijos teorija: kuo
daugiau žiūriu ar naudoju, tuo
labiau tikiu. Šis reiškinys pasireiškia ir internete, nes interneto
portalai, taip pat kaip ir televizijos, sistemingai pasirenka tik tas
temas, kurias žmonės „klikina“
(daugiausia peržiūrinėja – aut.
pastaba). Kasdienybėje, beje,
galima pastebėti tokių reiškinių
stebint mūsų vaikų elgesį. Jie
daug naudoja arba net „gyvena“
socialiniuose tinkluose. O apie
ką diskutuoja? Apie „žvaigždes“, nes jos aptarinėjamos
socialinių tinklų „postuose“.

Parengė Rita LIŽAITYTĖ. Nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš pašnekovų albumų
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Politinė reklama – neatsiejama
politikos ir rinkimų dalis

2019-uosius galima tituluoti rinkiminiais metais, nes šiemet vyks net treji rinkimai: savivaldos,
prezidento ir Europos parlamento. Politinėms partijoms, komitetams ir kandidatams tai reiškia
didžiulį darbymetį – tenka rengti informaciją, rinkėjus skatinančią dalyvauti rinkimuose ir atiduoti
balsus už juos. Tai – legalus, teisėtas ir neišvengiamas rinkiminės kampanijos elementas. Tokią
informaciją kandidatams svarbu skleisti tikintis, kad pavyks atsidurti norimame poste, rinkėjams
ji reikalinga norint geriau pažinti kandidatus – juk vargu ar rinksimės tą, apie kurį žinome mažai
arba nežinome nieko.
Atrodo, puikiai žinome, kad iš plakato gatvės stende besišypsantis politiko veidas, lydimas
įvairių šūkių ir sąrašo numerio, yra priskiriamas politinei reklama, tačiau ar žinome, kuo skiriasi
politinė reklama nuo politinės agitacijos? Ar žinome, kad politinė reklama skleidžiama socialiniuose
tinkluose turi būti žymima, kaip ir reklama spaudos leidiniuose, lankstiniuose ar reklaminiuose
stenduose?

Vaizdinę reklamą politikai žymi atsakingai ne tik šiemet. Rinkiminės kampanijos metu 2016 metais kandidatai į
Seimą vaizdinei politinei reklamai keliamų reikalavimų laikėsi taip pat atsakingai.

Siekia gauti mūsų balsus

yra vadinamas reklama. Žodynai reklamą apibrėžia
kaip labai specifinę informacijos formą, kuri ne tik
skatina vartojimą, bet ir siekia gauti norimą naudą,
pavyzdžiui, suformuoti tam tikrą nuomonę, požiūrį.
Todėl galima nesunkiai suprasti, koks yra politinės
reklamos tikslas – paveikti potencialius rinkėjus
atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su konkrečia
politine partija, politiku ar viešosios politikos klausimu. Paprasčiau tariant, skatinti rinkėjus atiduoti
balsus už konkrečius kandidatus.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia, kad
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra
nurodęs, kad laisvas ir visuotinis keitimasis informacija, nevaržomas jos skleidimas yra ypač svarbus
demokratinių procesų veiksnys, užtikrinantis ne tik
individualios nuomonės, subjektyvių įsitikinimų, bet
ir grupinių pažiūrų, įskaitant ir politines, bei visos
tautos valios formavimą. Informacija gali būti dalijamasi labai įvairiais tikslais – siekiant paskleisti
Politinė reklama ≠ rinkiminė agitacija
naujausias žinias, įvykius, norint išmokyti, plėsti
Pastaruoju metu politinės reklamos, kuri siekia
žinojimą apie įvairius procesus, idėjas ir sąvokas.
paveikti
mūsų, rinkėjų, veiksmus – nors vežimu
Informacija taip pat gali būti skirta paveikti vartotojus, tikslines grupes, tam, kad šios vartotų tam tikras vežk. Reklamuojasi ir kandidatai į prezidentus, ir
prekes ar paslaugas. Tokios informacijos skleidimas kandidatai į Europos parlamentą, ir kandidatai į
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Politinės reklamos tendencijos nesikeičia. Dominuoja ryškūs kandidatų atvaizdai, lydimi partijų sąrašų.

merus, savivaldybių tarybas. Tiesa, šiuo metu besireklamuojantys kandidatai į minėtas pozicijas skleidžia
nebe politinę reklamą, o rinkiminę agitaciją. VRK
pastebi, jog sąvokos politinė reklama ir rinkiminė
agitacija nėra tapačios, tačiau labai dažnai esame linkę jas laikyti vienareikšmėmis. VRK paaiškina, jog
politinė reklama galima nuolat, neraginant balsuoti
konkrečiuose rinkimuose. Jos pagalba politikai gali
kurti teigiamą partijos ar atskiro kandidato įvaizdį,
propaguoti idėjas siekiant politinių tikslų ateityje.
Tuo tarpu rinkiminė agitacija yra politinės reklamos rūšis, kuri turi specifinį tikslą – atitinkamais
veiksmais agituoti rinkėjus balsuoti už vieną ar kitą
partiją ar atskirą kandidatą konkrečių rinkimų metu.
Tiesa, abiem atvejais politinės reklamos privalo būti
žymimos.
VRK praneša, kad ir politinė reklama platinama
nuolat, ir rinkiminės kampanijos metu, platinant ją
spausdintos politinės reklamos skelbimo ar publikacijos puslapyje (periodinėje spaudoje), lankstinuke
(pirmajame ar paskutiniame atvarte, matomoje vietoje), plakate (matomoje jo pusėje) ar kitame politinei
reklamai rinkimų (referendumo) agitacijai skirtame
gaminyje, nepriklausomai nuo jų platinimo būdo ir
vietos, turi būti nurodytas užrašas „Politinė reklama“
arba „Rinkimų agitacija“, arba „Referendumo agita-

cija“, taip pat užrašas, nurodantis apmokėjimo šaltinį, politinės reklamos užsakymo numerį, užrašas,
informuojantis apie viešosios informacijos rengėją
ar skleidėją ir spaustuvę ar gamintoją, spaudinių
tiražas, jei politinė reklama skleidžiama ne periodinėje spaudoje.

Vaizdinę reklamą žymi atsakingai

Peržvelgus miesto reklamų stenduose kabančias
reklamas, iš kurių žvelgia kandidatai į Savivaldybės
tarybą, mero poziciją, taip pat paanalizavus vaizdinius politinės reklamos maketus laikraščiuose,
videofilmukus reklaminiuose ekranuose, visose
reklamose pavyko pastebėti minėtus politinei reklamai keliamus reikalavimus. Keblesnė situacija
socialiniuose tinklalapiuose. Socialiniuose tinkluose
susirinkusi gausi žmonių bendruomenė.
Skleisti politinę reklamą ten dabar itin populiaru.
Pakanka vos kelių mygtukų paspaudimo ir informacija pasklinda plačiuose interneto vandenyse. Dėl
šios priežasties kandidatai socialinius tinklus politinės reklamos sklaidai išnaudoja itin aktyviai.
Peržiūrėjus į Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių tarybas kandidatuojančių asmenų
socialinių tinklų paskyras, informacijos, kuri būtų
nesusijusi su rinkimais, rasti gana sunku. Politikai
ten dalijasi rinkiminiais plakatais, videofilmukais,
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nuotraukomis, partijų sąrašais. VRK
pastebi, kad internete skleidžiama
politinė reklama, priklausomai nuo
jos formos, turi būti pažymėta kaip
spaudoje arba kaip radijuje, arba
kaip televizijoje skleidžiama politinė reklama, visais atvejais turi būti
nurodoma „Politinė reklama“ arba
„Rinkimų agitacija“ ir lėšų šaltinis.
VRK informuoja, kad neatlygintinai skleidžiant politinę reklamą
socialiniuose tinkluose ar įvairiose
nuotraukų, įrašų ar pan. dalijimosi
svetainėse, kuriuose informacija
pagal socialinio tinklo ar svetainės
nuostatas skleidžiama neatlygintinai,
politinės reklamos žymoje turėtų
būti nurodyta, iš kokių lėšų yra ar
bus apmokėtas politinės reklamos
parengimas arba kad politinę reklamą
parengė pats politinės kampanijos
dalyvis. Skleidžiant politinę reklamą, jos žyma turi būti neatskiriama
politinės reklamos dalis dėl to, kad,
kitiems vartotojams pasidalijus nuoroda savo paskyroje ar svetainėje,
politinės reklamos žyma išliktų.
Reikia pripažinti, kad kandidatai šio reikalavimo laikosi gana
atsakingai. Bent jau kol kas neteko
matyti nuotraukos ar maketo, iš kurio
žvelgtų kandidatas su sąrašo numeriu Politinę reklamą, platinamą socialiniuose tinkluose, kontroliuoti ypač
ir kuriuose nebūtų parašyta, jog tai – sudėtinga.
politinė reklama.
Riba tarp informacijos
skatinimas rinkti (ar nerinkti) naujus ar esamus
ir politinės reklamos – plona
narius, taip pat kita informacija, kuria siekiama
Kiek sudėtingiau su tekstiniais įrašais ir vaizdo paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose
žinutėmis. Pavyzdžiui, apsilankius atsitiktiniame arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės
kandidato į savivaldybių tarybas socialinio tin- politikas, politinė partija, politinės partijos narys
klalapio profilyje galima pamatyti daugybę įrašų, ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos,
kuriuose jie išsako savo nuomonę vienokiais ar tikslai ar programa yra laikomi politine reklama.
kitokiais klausimais, dalijasi patirtimi, įspūdžiais
Pasirodo, sukontroliuoti socialiniuose tinkluose
iš įvairių švenčių, renginių. Ne visi jie pažymėti skleidžiamą reklamą itin sunku. Todėl siekdama
užrašais „politinė reklama“ – tik kai kurie. Bet gal paskatinti pilietiškų žmonių dalyvavimą užtikrinant
visi ir neturi būti pažymėti? Riba tarp politinės skaidrius ir sąžiningus rinkimus praėjusių metų
agitacijos ir paprastos informacijos šiuo atveju rudenį VRK išplatino pranešimą, kuriuo kvietė
labai slidi. VRK skelbia, kad jei politinė partija ar visus geros valios visuomenės atstovus pranešti
asmuo dalyvauja politinėje kampanijoje, kandidato apie pastebėtą politinę reklamą internetinėje erbiografija, asmeninė nuomonė, informacija apie dvėje: naujienų portaluose, įstaigų ir įmonių bei
vertybes, vykdomą visuomeninę veiklą, apie tai, ką organizacijų internetinėse svetainėse, socialiniuose
numato daryti išrinkus, tiesioginis ar netiesioginis tinkluose.
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Eksperto komentaras

Kokia ir kada informacija
virsta politine reklama

Kadangi visi trys šiemet vyksiantys rinkimai – visai ant nosies, politinė kampanija šiuo metu
kaip reikiant įsismarkavusi. Gatvėse gausu reklaminių stendų su kandidatų nuotraukomis,
žiniasklaidoje – įvairių pasisakymų politinėmis temomis. Atrodo, savaime aišku, jog reklama
su politiko veidu ir partijos logotipu yra rinkiminė agitacija, tačiau kaip reikėtų vertinti kandidatų pasisakymus viešojoje erdvėje? Gerai, kai šalia jų yra prierašas „politinė reklama“,
tačiau ne visa informacija apie kandidatus ar politines partijas laikoma politine reklama. Kaip
nepasiklysti politinės ir nepolitinės informacijos pinklėse, paaiškina Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininkė Laura MATJOŠAITYTĖ.

ELTOS nuotrauka

– Politinių partijų finansavimo ir finansavimo
kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje numatyta,
kad politinė reklama – tai valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės
kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet
kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp
politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria
siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant

rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu
propaguojamas valstybės politikas, politinė partija,
politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.
Minėtas Įstatymas numato ir tai, kas nėra laikoma politine reklama (Įstatymo 16 straipsnio 6 dalies
2 punktas). Politinės kampanijos laikotarpiu politine reklama nelaikomi neatlygintinai skleidžiami
įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie
11 psl.
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valstybės politikų, politinių partijų,
kandidatų, kitų politinės kampanijos dalyvių veiklą, informacija,
kuria neraginama nedalyvauti
referendume, balsuoti už ar prieš
referendumui teikiamo sprendimo
priėmimą.
Vyriausioji rinkimų komisija yra
patvirtinusi ir Rekomendacijas dėl
politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu.
Rekomendacijų 3 punkte numatyta, kad VRK nuomone, politine
reklama nelaikomi:
3.1. politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami
Rinkimų dieną iškabos rinkimų apylinkėse su kandidatų nuotraukomis
įprastinio pobūdžio informaciniai
politine
reklama nelaikomos. Jos skirtos rinkėjams priminti, iš kokių kanpranešimai apie valstybės politikų,
didatų galima rinktis balsuojant.
politinių partijų, kandidatų veiklą, susijusią su kandidato darbine ar nuolatinio kai šie pranešimai ir komentarai neatlygintinai
pobūdžio visuomenine veikla, informacija, kuria skelbiami interneto svetainėse, naujienų portaluonesiekiama paveikti rinkėjų motyvacijos balsuojant se veikiančiuose specialiai rinkimų laikotarpiu ar
rinkimuose arba kurią skleidžiant nepropaguojamas politikų nuomonėms skirtuose skyreliuose / rubrivalstybės politikas, politinė partija, politinės parti- kose, kuriuose suteikiama teisė pasisakyti visiems
jos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat politikams, visuomenės atstovams, rinkėjams visais
aktualiais klausimais;
jų idėjos, tikslai ar programos;
3.5. trečiųjų asmenų platinama informacija apie
3.2. rinkimų štabo būstinės informacinė iškaba
politinę
partiją, kandidatą, kitus politinės kampa(stendas, skydas ir kt.), kai ji yra pakabinta ant (ar
pastatyta šalia) pastato (patalpos), kuriame yra įsi- nijos dalyvius, kol ji nėra neįprastai dažna arba jai
kūręs rinkimų štabas. Rinkimų štabo iškaboje gali parengti nereikia reikšmingo finansinio indėlio.
būti ši informacija: politinės partijos pavadinimas Siekiant neklaidinti informacijos gavėjų dėl tikrojo
ir (ar) kandidato pavardė, kampanijos dalyvio pa- informacijos paskelbimo tikslo, rekomenduojama
vadinimas, partijos logotipas, rinkimų štabo darbo pažymėti nurodant informacijos rengėją (užsakovą)
laikas ir kontaktinė informacija. Rekomenduojama ir finansavimo šaltinį.
Rinkimų agitacijos laikotarpiu politine reklama
laikytis valstybės įstaigų ir institucijų iškaboms
laikoma
Rekomendacijų 3 punkte minimi viešai
keliamo reikalavimo: iškabos matmenys turi būti
40 x 60 cm. Mobiliems rinkimų štabams žymėti skelbiami informaciniai pranešimai, komentarai,
kita informacija:
taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir išorinei
4.1. jeigu už juos atsilyginama ar numatoma
politinei reklamai;
atsilyginti;
3.3. politinių partijų, kandidatų, politinės kam4.2. kai tokie pranešimai yra skelbiami neįprastai
panijos dalyvių padėkos po balsavimo (pakartotinio
dažnai;
balsavimo) dienos, išskyrus atvejus, kai jos spaus4.3. kai tokia informacija, pranešimai skelbiami
dinamos kitos politinės kampanijos laikotarpiu iki komercinei reklamai įprastais būdais ir formomis
balsavimo rinkimuose ar referendumo dienos arba (įskaitant, bet neapsiribojant reklaminiais skydekai išreiškiamas palaikymas kitiems rinkimuose liais (angl. banner), iššokančiais langais (angl.
dalyvaujantiems asmenims;
pop-up window), iššokančiais pranešimais (angl.
3.4. politinių partijų, kandidatų, kitų politinės pop-up notifications), bėgančiomis eilutėmis, plakampanijos dalyvių pranešimai ir komentarai, katais ir kt.);
kuriuose nėra skelbiama programa arba nuoroda į
4.4. kai tokiais pranešimais yra agituojama balpolitinės kampanijos dalyvių interneto svetaines, suoti už arba prieš politinę partiją, kandidatą, kitą
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krečias) politinę (politines) partiją
(partijas) ir (ar) kandidatą (kandidatus), kitą (kitus) politinės kampanijos
dalyvį (dalyvius) arba balsuoti už ar
prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą arba kurios skleidimu
propaguojami valstybės politiko,
politinės partijos, politinės partijos
nario ar politinės kampanijos dalyvio
idėjos, tikslai ar programa;
4.8. kai politinių partijų atstovai, politikai, politinės kampanijos
dalyviai, motyvuodami tuo, kad tai
neturės įtakos rinkimų rezultatams,
tiesiogiai ar netiesiogiai ragina
nedalyvauti rinkimuose (pakartotiniame balsavime) arba dalyvauti
rinkimuose, tačiau nebalsuoti už
Nereikia net pamatyti užrašo smulkiomis raidėmis „politinė reklama“, konkrečią (konkrečias) politinę
jog suprastum, kad tai – rinkiminė agitacija. Tai išduoda ryškus kandidato
(politines) partiją (partijas) ir (arba)
atvaizdas, politinės partijos ženklas ir kandidato numeris.
kandidatą (kandidatus), kitą (kitus)
politinės kampanijos dalyvį arba balsuoti už ar prieš politinės kampanijos dalyvį (dalyvius);
4.9. kai pernelyg dažnai skelbiami sveikinimai
referendumui teikiamo sprendimo priėmimą;
4.5. kai be papildomos informacijos skelbiama valstybės švenčių, atmintinų dienų ar kitomis prokandidato nuotrauka, atvaizdas ar kita panašaus po- gomis, nepaisant to, kad atitinkami pareigūnas,
būdžio vizualinė informacija, taip pat kai skelbiami kandidatas (politinė partija) minėtomis progomis
politinės partijos logotipas (išskyrus rinkimų štabo sveikindavo ir anksčiau, ir (arba) sveikinime pateiinformacinę iškabą, atitinkančią Rekomendacijų kiamas partijos logotipas ar kandidato nuotrauka, ir
3.2 papunktyje nurodytus reikalavimus), politinės (arba) rinkimų šūkis, ir (arba) sveikinimą pasirašo
partijos, kandidato, politinės kampanijos dalyvio kaip kandidatas, politinės kampanijos dalyvis ir
rinkimų numeris, rinkimų šūkis bei raginimas pan.;
4.10. kai pernelyg dažnai valstybės ir savivaldybalsuoti;
4.6. kai skelbiama politinės partijos pirmininko, bės įstaigų, įmonių bei savivaldybės administracijos
jos narių, kitų asmenų, einančių renkamas ar skiria- lėšomis skelbiamos kandidatų nuotraukos ir (arba)
mas, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigas skleidžiama informacija apie nuveiktus kandidatų
valstybės ar savivaldybės institucijose, nuotraukos, (kandidatų sąrašų) darbus ir pasiekimus;
4.11. kai pernelyg dažnai viešinamas politinės
pasisakymai, viešai skleidžiama kita atlygintina
(ar numatoma atlyginti) informacija, nesusijusi kampanijos dalyvio renginių rėmimas, mecenavisu tokių asmenų veikla valstybės ar savivaldybės mas ir kt.;
4.12. kai rinkimų (referendumo) agitacijos drauinstitucijose ir (ar) šių institucijų kompetencija,
jei politinė partija ar asmuo dalyvauja politinėje dimo laikotarpiu asmuo nurodo, už ką jis konkrekampanijoje, taip pat tais atvejais, kai tokie asme- čiai rengiasi balsuoti ar balsavo, taip netiesiogiai
nys nedalyvauja politinėje kampanijoje, bet savo ragindamas ir kitus sekti jo pavyzdžiu;
4.13. kai skelbiama kita informacija, kuria
pasisakymais ir veiksmais prisideda prie teigiamo
politinių partijų, kitų asmenų, išsikėlusių ar iškel- siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant
tų kandidatais, kitų politinės kampanijos dalyvių rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu
propaguojami valstybės politikas, politinė partija,
įvaizdžio kūrimo, skatina už juos balsuoti;
4.7. kai skelbiama informacija, kuria tiesiogiai ar politinės partijos narys ar politinės kampanijos
netiesiogiai raginama balsuoti už konkrečią (kon- dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.
Parengė Rita LIŽAITYTĖ, Ričardo PASILIAUSKO iliustracijos
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Medijų ir informacinis
raštingumas mokyklose

„(...) aklos vištos žaidimas puikiai iliustruoja šiuolaikinio žmogaus kasdienybę. Ši metafora iliustruoja tai, ką siekiama apibrėžti aprašant medijų ir informacinio raštingumo koncepciją, – neturime
galimybių apčiuopti realybės tiesiogiai, todėl esame priversti naudotis begale informacijos išteklių,
kurių autoriais nesame, todėl turime įgyti specifinių informacijos ieškos gebėjimų, išmanyti šiuolaikines medijas (…).“ Ši citata iš knygos „Šiuolaikinės medijos ir informacija. Požeminiai garažai
„Google“ karalystėje“ nusako tuos tikslus ir prielaidas, kodėl būtinas medijų ir informacinis raštingumas. Jis prisideda prie žodžio ir saviraiškos laisvės, demokratinių vertybių sklaidos. Medijos
apima ir žiniasklaidą, reklamą, ir socialinius tinklus, ir žaidimus ar filmus, o kiekviena jų suteikia
begalę savų galimybių, bet kartu ir kelia savus iššūkius.

Praraja tarp mokytojo ir mokinio
Vaikai aktyviai naudojasi įvairiomis technologijomis, nesunkiai įsisavina naujas. Technologiškai
jie yra labai išprusę. Internetu kasdien naudojasi per
70 proc. 9–16 metų vaikų, dauguma jų turi socialines paskyras. Vis dėlto svarbus ne tik gebėjimas
naudotis įvairiomis technologijomis, bet ir kritinis
požiūris į jas, nuolatinis vertinimas ir interpretavimas, kas slypi už vienos ar kitos žinutės.
Tarp mokytojo ir mokinio šiandien egzistuoja
tam tikra praraja, nes mokinio technologinis išprusimas lenkia mokytojo, vis dėlto mokiniui stinga
patirties nepaklysti informacijos sraute, sugebėjimo
kartais išvengti tų pavojų, kurie jo ten tyko.
Ši praraja trukdo švietimo sistemoje, ugdymo
procese daug plačiau naudoti informacines technologijas. Mokytojai, ypač vyresni, sunkiai priima
technologines naujoves, pvz., kompiuteriniai žaidimai kaip mokymo priemonė jiems neatrodo priimtini, nes mokytojai tiesiog nesupranta jų. Daugelis
programėlių ir žaidimų gali būti ne tik smagios, bet
ir naudingos – kažko mokyti ir lavinti tam tikrus
įgūdžius, tad specialistai šiandien ir tėvams jau
pataria neskubėti vaikams drausti jomis naudotis.
Keičiasi mokytojo vaidmuo
Dėl informacinių komunikacinių technologijų
keičiasi mokytojo vaidmuo ir pats ugdymo turinys.
Mokiniai turi išmanyti, kas yra žinių šaltinis, kodėl
būtina turėti kelis šaltinius, kodėl būtina išgirsti kuo
daugiau nuomonių. Jie turi suprasti, kad jei kažkas
parašyta internete, dar nereiškia, kad tai tiesa. Ten
įkelti informaciją gali bet kas, todėl svarbu būti
kritiškiems ir ieškokite kelių šaltinių.
Ekspertų nuomone, medijų ir informacinis
raštingumas turėtų būti ugdomas sistemiškai, o ne
apsiribojant tam tikrais gebėjimais ar projektine
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veikla. Labai svarbu derinti medijų ir informacinį raštingumą su dalykų ugdymo programomis,
parengti kompetentingus šios srities mokytojus.
Būtina atkreipti ir tėvų, kitų suaugusiųjų dėmesį į
jų vaikams kylančius informacijos vartojimo iššūkius ir paskatinti kalbėtis su vaikais apie jų veiklą
virtualioje erdvėje.
Specialistai teigia, kad sunkumų kyla tuomet,
kai technologijomis vaikai naudojasi neribotai,
kai išmanusis telefonas, kompiuteris, televizorius
naudojami vaikui užimti, kad šis netrukdytų tėvams.
Blogai, kai medijos keičia tarpusavio bendravimą
su tėvais, draugais.
Medijos teikia neribotų galimybių vaikams ir
suaugusiesiems mokytis, pramogauti, dirbti ir kurti.
Šiandien kiekvienas gali kurti ir pasiekti medijų
turinį, tačiau neugdant kritinio mąstymo, tai gali
turėti neigiamų padarinių. Viena vertus, medijos,
internetas ir kiti informacijos teikėjai – bibliotekos, archyvai, muziejai yra demokratijos laidas,
užtikrinantis piliečių teisę į žinias, saviraišką ir
žodžio laisvę. Kita vertus, masinės komunikacijos
priemonės gali lengvai manipuliuoti žmonių sąmone, primesti tam tikrus įsitikinimus ir formuoti
vertybines nuostatas.
Moksleiviai informacijos ieško internete, tad jų
žinios yra paviršutiniškos ir fragmentiškos. Įsiminti
nereikia, nes informacija laikoma naudojamoje
medijoje – kompiuteryje, išmaniajame įrenginyje
ir pan. Skirtingos kokybės, vertės ir patikimumo
informaciją linkstama suvokti kaip lygiavertę. O
mokytojai vis dar siekia, kad mokinys gebėtų tvarkingai planuoti, mokytis laipsniškai, nuosekliai,
linijiškai ir giliai. Bet dabartinės priemonės lemia
visai kitokias prieigas prie mokymosi mokytis.
Medijų tinklai, viena vertus, viską žino, nieko
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Fotografų kūryba lygiai taip pat turi būti apsaugota nuo plagijavimo, netinkamo naudojimo, jai privalu taikyti
autorių teisių apsaugą.

nereikia saugoti savo galvoje. Kita vertus, tai amžius, kai informacija gali būti labai lengvai panaikinama. Žinios perduodamos labai greitai, o kokios
jos – dažnai įvertinama jau praėjus kuriam laikui.
Darbo su medijomis, ypač informacijos atrankos ir ekspertavimo, įgūdžiai tampa labai svarbūs
visuose švietimo lygmenyse.
Kompiuteriniai žaidimai
turi tapti mokymo įrankiu
Apie medijų ir informacinio raštingumo ugdymą
kalbėjomės su Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos informatikos mokytoja Daiva Liaukuviene.
„Informatikos dalyko programoje medijų raštingumo yra labai menkai. Manau, kad apie tai, kaip
vertinti ir priimti informaciją iš spaudos, žiniasklaidos, interneto, kaip atskirti, kur reklama ir pan.,
daugiau turėtų būti mokoma per pilietinio ugdymo,
istorijos, etikos pamokas“, – sako mokytoja.
Į mokyklas medijų raštingumas pamažu ateina
ir per projektus. Pernai gimnazijoje veikė kūrybinės dirbtuvės, mokiniai kūrė filmus su režisieriais,
dalyvavo ir dailės mokytojos.
„Informatikos mokytojai kelia klausimą dėl
informatikos programos atnaujinimo, nes informatika jau nebėra tik kompiuterio valdymas arba
tik rimtas programavimas. Dabar daugelis kuria ir
medijas, kad ir žaidimus, nes lengvai prieinamos
įvairios priemonės ir įrankiai, o senu požiūriu žaidimus galėjo kurti tik rimtas programuotojas. Mano
nuomone, mokyklose išlikęs netinkamas požiūris

iš principo – kad žaidimai tik pramogai, o ne mokymuisi. Aišku, neturime tiek paruoštos mokymo
bazės šioje srityje, ir patys mokytojai tam neparuošti. O jų amžiaus vidurkis – irgi ne pagalbininkas.
Džiugina vis dėlto, kad atsiranda projektų, ateina
medijų industrija į pagalbą mokiniams ir mokytojams, – sakė D. Liaukuvienė. – Informatikos programoje aiškiname apie autorių teises užtikrinančius
dokumentus, jas saugančias organizacijas, mokome,
ką galima kelti į socialinius tink-lus, ko negalima.
Daug šitai temai skiriama laiko žemesnėse klasėse.
O vyresnėse klasėse tik apžvelgti tegalime. Nevogti
kito kūrinių turi būti bendra žmogaus kultūra. Informacija – tai komunikavimas. Turime visi mokytis
komunikuoti kultūringai.“
Per informatikos pamokas kalbama apie tai, kad
būtina nurodyti šaltinius, iš kur paimta informacija.
Pasak mokytojos, šitos kultūros pas mus labai trūksta, visi dalijasi viskuo feisbuke ir jutube, o nurodyti
šaltinį arba autorių turėtų būti savaime suprantamas
dalykas, kaip pasisveikinti sutikus žmogų.
Dabar medijų raštingumo temos integruojamos
į įvairius mokomuosius dalykus. „Šiuo klausimu
esu viltinga, manau, kad viskas tik gerės. Tikiu,
kad kai bus atnaujinamas informatikos mokymo
turinys, medijos nebus pamirštos. Manau, ateityje
ir telefonai taps mokymo dalimi. Tik su jais, per
juos galime įtraukti medijų mokymą į mokyklas. Ir
kompiuteriniai žaidimai turi tapti mokymo įrankiu
– mokomaisiais.“
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Ugdymo programose 2020 metais medijų
problematika bus dar labiau išryškinta

Medijų ir informacinis raštingumas yra viena iš esminių šiuolaikinio žmogaus kompetencijų. Labai svarbu,
kad mokiniai išmoktų kritiškai priimti pateikiamą gausią
informaciją, sugebėtų atsirinkti tai, ko jiems reikia iš
tikrųjų, mokėtų etiškai elgtis socialiniuose tinkluose ir
pan.
Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyriaus sužinojome, kad apie tai, jog medijų
raštingumas mokyklose būtų įvestas kaip privalomasis
atskiras dalykas, šiuo metu nesvarstoma. Šiandien medijų raštingumo problematika yra integruojama į įvairių
dalykų pamokas. Nuo 2015 metų, kai buvo pradėtas
Ugdymo plėtotės centro ir Šiaurės Ministrų Tarybos biuro
projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“,
nuolat vyksta seminarai mokytojams, taip pat paskaitos,
kiti užsiėmimai mokiniams.
Kaip pranešė ministerijos atstovai, planuojama, kad
atnaujintose bendrosiose ugdymo programose 2020
metais medijų problematika bus dar labiau išryškinta,
akcentuota.
Pagal UNESCO, Medijų ir informacinio raštingumo
kompetencijos skirstomos į šias pagrindines grupes:
•Gebėjimas atpažinti informacijos ir medijų turinio
paieškos poreikį, gebėjimas jų ieškoti, surasti ir pasiimti.

•Gebėjimas suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją
ir medijų turinį.
•Gebėjimas kurti, naudoti ir stebėti informacijos ir
medijų turinį.
***
Vienas iš svarbiausių su medijų ir informacijos raštingumu susijusių klausimų – kur rasti šaltinių, kuriais
galima pasinaudoti nepažeidžiant autorių teisių. Čia pateikiame keletą nuorodų į skaitmenines duomenų bazes,
kurios gali būti naudingos mokytojams ir mokiniams.
www.pakartot.lt – tai didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete. Skirtingų
laikotarpių ir žanrų – liaudies muzika, džiazas, rokas,
elektronika, dainuojamoji poezija ir kt. Viskas vienoje
vietoje ir viskas legaliai.
Portalas www.webwewant.eu skirtas ieškantiems
knygų, dokumentų, žemėlapių, muziejinių vertybių,
muzikos kūrinių ir kt.
Portale www.epaveldas.lt skait-meninamos XVI–XX
a. knygos lietuvių kalba ir lituanistiniai leidiniai, senieji
Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai,
smulkioji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai,
potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir daugelis kitų
įvairius istorinius laikotarpius atspindinčių dokumentų.
Skaitmeninant atliekamas teksto atpažinimas, elektroni-

Vaikai šiandien prie kompiuterių praleidžia labai daug laiko, plačiai naudojasi medijomis. O jos gali padėti paįvairinti ir mokymo procesą.
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nės knygos paruošiamos įvairiais formatais (skaityti ir
kompiuteryje, ir nešiojamuose įrenginiuose).
Numatoma, kad portalas pasipildys ne tik dokumentinio paveldo įvairove, bet ir retais, unikaliais šio paveldo
skaitmenintais vaizdais. Pavyzdžiui, M. Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai...“ ir kt.
„Ugdymo sode“ (https://sodas.ugdome.lt) galima rasti
filmų, kurie skirti būtent mokykloms, juos rekomenduojama žiūrėti kartu su mokiniais, tokiu būdu iliustruoti
ir padėti jiems geriau suprasti pamokose nagrinėjamas
temas.
Portale www.nepatogauskinoklase.lt pristatomi filmai, padedantys kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada
patogiomis socialinėmis temomis. Skatinama mokytis,
pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos
iššūkius žiūrint kiną klasėje. Edukacinėje platformoje
užsiregistravusiems mokytojams suteikiama galimybė
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naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių baze.
LRT.lt mediatekoje yra nemažai dokumentinių ir
vaidybinių filmų, kuriuos galima žiūrėti ir analizuoti
klasėje.
Tinklalapis vaizdopamokos.lt – tai išmanioji mokykla,
kurioje skelbiamos nemokamos inovatyvių šalies mokytojų sukurtos vaizdo pamokos. Tinklalapį administruoja
visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, vienijanti
inovatyvius mokytojus ir švietimo entuziastus. Pamokas
neatlygintinai kuria profesionalūs šalies mokytojai. Jos
atitinka ministerijos patvirtintas programas. Iš jų įvairaus
amžiaus mokiniai nemokamai mokosi jiems patogiu
metu, tinkamoje vietoje naudodami kompiuterį, planšetę
ar mobilųjį telefoną. Vienuoliktokams ir dvyliktokams
įrašytas visas matematikos kursas.

Eksperto komentaras

Reikia vaikus pakreipti tinkama linkme

Kadangi medijų raštingumas yra integruojamas į pamokas, praktiškai visi mokytojai turėtų jį
ugdyti. Visgi paprasčiau, ko gero, tiems, kurių mokomąjį dalyką galima susieti su kasdienybės
aktualijomis.
Kaip mums sakė vienos gimnazijos informatikos mokytojas, jis mokinius supažindina su
pavojais, tykančiais interneto platybėse, tik iš tėviškų paskatų, nes informatikos dalyko programoje nėra medijų raštingumo temų...
Kalbamės su Marijonų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima DRAGŪNEVIČIENĖ, kaip ji savo pamokose ugdo medijų ir informacinį raštingumą.

– Kaip jums atrodo,
ar pakanka medijų ir
informacinį raštingumą
palikti tik kaip integruojamąjį dalyką?
– Manau, kad turėtų
būti modulinis ugdymas,
nes ugdyti medijų raštingumą šiandien labai aktualu. Kaip klasės vadovė
ir kaip dalyko mokytoja
integruoju medijų ir informacinį raštingumą, bet to
turėtų būti mokoma daug
plačiau. Apeiti medijų raštingumo neįmanoma, nes
jaunimas socialiniuose
tinkluose tiesiog gyvena,
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Dragūnevičienė sako, kad medijų
be to, niekaip neapsieina, raštingumo ugdymui reikia skirti didesnį dėmesį.
o kažin ar šeima labai užrespublikiniuose medijų raštingumo projektuose,
siima tokiu ugdymu.
Šalia pamokų mes su vaikais esame dalyvavę kurie buvo labai naudingi. Man atrodo, kad kinas
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mes dalijamės informacija,
skelbiu jiems, ką turėtų žinoti,
kur ieškoti – taip jie išmoksta,
kur ieškoti informacijos.
Aš daugiau dirbu su vyresniais, dėstau literatūros kursą,
o jiems reikia ne tik paties
kūrinio, bet ir konteksto, kurio ieškome spaudoje ir kitur.
Vyresni mokiniai jau pasidomi, iš kur straipsnis, aišku,
jie kiša nosį ir kur nereikia,
bet mokai juos įvertinti, kas
gali suteikti informacijos, o
kuris straipsnis yra tiesiog
niekinis, bevertis. Pradedu
nuo to, kas jiems aktualu.
Aišku, jie visada turi nurodyti
autorių, iš kur paimta citata.
Renkasi stiprius straipsnius,
Jaunimą kurti filmus mokė režisierius „Sidabrinės gervės“ laureatas Maratas rimtų autorių, ne iš bulvariSargsyanas.
nės spaudos – tuos, kurie turi
– viena iš svarbiausių medijų, daug mokomės iš mokomosios vertės.
jo. Su savo mokiniais pernai patekome į projektą
Kartais duodu užduotį įvertinti straipsnio auto„Kino knyga“ ir tris dienas mano mokinės dalyvavo riaus poziciją, ar autorius formuoja nuomonę, ar
vizualinio raštingumo mokymuose.
išlieka nešališkas, ar nebruka savo požiūrio. Ar
Projektinė veikla skatino moksleivių sąmonin- jo tema yra tikrai aktuali, ar pateikta tik tam, kad
gumą, supažindino su autorių teisėmis ir jų apsauga. sužadintų smalsumą?
Žymūs režisieriai mokė pastebėti detales, vaikai
Vyresni mokiniai seka spaudą, skaito portalus,
dirbo grupelėmis, stebėjo netradicines situacijas, patys dalijasi grupėje įdomiais straipsniais. Pakūrė filmukus, juos aptarė. Tai labai įdomus projek- stebiu, kad labiau domisi, jeigu tai susiję su jiems
tas. Mokinius mokė „Sidabrinės gervės“ laureatai aktualiomis problemomis.
A. Blaževičiumi ir M. Sargsyan. Ugdė ne tik medijų
Per pamokas nagrinėjame tokias temas kaip
raštingumą, bet ir mokė panaudoti technologijas kalbos stiliai publicistikoje, kokiu rašoma spaudoreikšmingiems dalykams.
je, kaip kalbama per TV. Mokiniai supranta, kad
Su 11-os klasės mokiniais pernai dalyvavome daug yra nereikalingos, nevertingos publicistikos,
dokumentikos kūrybinėse dirbtuvės. Tai videodar- taip pat ir TV laidų. Kiek suprantu, televizijos jie
bų konkursas „Dokumentika mokykloje“. Vaikams nelabai težiūri.
įdomu buvo todėl, kad parodė, kaip mobiliuosius
Patariu, kaip atsirinkti straipsnius iš patikimų
telefonus galima panaudoti kuriant filmukus. portalų, kalbame apie autorius, kurie gali būti įdoTema buvo mokyklos gyvenimas, vaikai filmavo, mūs, kurie rašo rimtomis temomis. Kartais patariu
ieškojo įdomių personažų, pažvelgė kitaip į save rinktis pagal asmenybes, pvz. Šliogerį, Donskį ir
ir aplinką.
kt. Vis dėlto per mažai skirta tam laiko ugdymo
– Ar jaunuoliai sugeba atsirinkti, kuri infor- programoje.
macija internete yra patikima?
Beje, šiandien susidūrėme klasėje su problema.
– Stengiuosi pati jiems nurodyti, kur ieškoti Buvo duota kūrybinė užduotis atlikti namuose.
informacijos, rekomenduodama straipsnius, auto- Du mokiniai pasinaudojo pirmu pasitaikiusiu
rius. Mokau ieškoti tokios informacijos, kuri tikrai straipsniu, kurį išmetė paieška – jiems atrodė,
reikalinga užduočiai, užvedu juos ant kelio. Labai kad tai – teigiamas rašinys, bet ir iš tiesų tai buvo
pasitarnauja ir socialiniai tinklai – savo grupėje niekinis darbas, netiesa. Vaikai neatpažino, paėmė
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jį kaip įdomią medžiagą, norėjo sužavėti visus
sensacija, o išėjo priešingai. Nesugebėjimas suprasti, kad tai negali būti tiesa, pakišo jiems koją.
Turėjo suabejoti vien todėl, kad tokios versijos
negirdėjo pamokoje, privalėjo plačiau patikrinti.
Aklas pasitikėjimas internete randama informacija
jiems neišėjo į naudą. Jie pasitikėjo, galvojo, bus
sensacija, bet išėjo absoliuti nesąmonė.
– Ar mokiniai žino apie autorines teises?
– Apie autorinės teises kalbame, kai ieško informacijos internete. Būtinai reikalauju nurodyti
šaltinį, autorių. Vyresnieji susigaudo apie autorių
teises, žino apie plagijavimą. Jie patys pasiskaito
– marijonų gimnazistai yra skaitantys, apsišvietę,
dalyvauja įvairiose veiklose, daug ko išmoksta.
Per pamokas aptariame ir nuotraukų naudojimą internete, kiek galima jas viešinti, kad būtina
nurodyti autorių. Aš pati esu fotografuojantis
žmogus, taigi pykstu, jei nenurodo autorystės. Tai
nepagarba autoriui, nes įdėta jo pastangų, darbo,
gebėjimų.
Kai dirbome projektuose su režisieriais, daug
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kalbėjome apie autorių teises ir pan. Man atrodo, tokie renginiai, kur yra praktinės užduotys,
mokiniams labiau įsimena. Sakymas – viena, o
praktika – visai kas kita. Kūrybinės dirbtuvės,
užduotys labai paveikios, jos ilgam įsimena.
Džiugu, kad jie noriai dalyvauja, kuria, stengiasi.
Nemažai mokomės iš kino, parenku filmus su
išliekamąja verte, tai padeda jiems ir egzaminams
pasiruošti – geras kinas yra kaip kultūrinė patirtis.
Reikia vaikus pakreipti tinkama linkme.
– Kas mokytojus moko medijų raštingumo?
– Mes patys mokomės, kiek turime laiko ir noro.
Aš mokausi pati. Gyvenimo patirtis irgi padeda atsirinkti. Aišku, yra seminarų, bet ne visur suspėjame. Tokie dalykai lieka šone, nes domiesi daugiau
savo sritimi. Yra tos informacijos, yra pasiūlos,
bet priklauso, kiek domiesi pats. Galvoju, kad tai,
kas svarbu man, bus ir mokiniui svarbu, reikia tik
skirti laiko, bet ne visad paprasta atimti tą laiką iš
mokymo proceso. Esu tikra, turėtų ir tėvai prisidėti
prie medijų raštingumo ugdymo.

Paruošė Loreta AKELIENĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš pašnekovų asmeninių albumų

Kompiuterinio raštingumo
senjorai mokosi universitete

TAU Informatikos fakulteto studentai kompiuterinio raštingumo mokosi nenorėdami atsilikti nuo šiuolaikines
technologijas įvaldžiusio jaunimo.

Kompiuteriniu raštingumu susidomėję vyresnio
amžiaus marijampoliečiai nuo praėjusio rudens
žinių semiasi Trečiojo amžiaus universiteto (TAU)
Informacinių technologijų fakultete. Pakalbinti jie
prisipažino, kad mokytis naudotis internetu ir ki-

tomis bendravimo priemonėmis verčia ne tik pats
gyvenimas, noras neatsilikti nuo šiandienos, bet ir
smalsumas.
Kad vyresniems žmonėms kompiuterinis raštingumas būtinas, patvirtino ir TAU universiteto,
19 psl.
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kuriame yra 11 fakultetų ir mokosi daugiau nei 700
studentų, direktorė Ona Sakalauskienė: „Sumažėjo
skaičius žmonių, kuriems reikia siųsti popierinius
dokumentus, o tai reiškia, kad jie naudojasi kompiuteriu ir patys visą informaciją perskaito mūsų
tinklapyje.“
Tris kartus per mėnesį marijampoliečiai renkasi į
užsiėmimus, kuriuose jau daug išmokę, susipažinę,
išbandę: susikūrę „Google“ paskyras, naudojasi
elektroniniu paštu, „Skype“, „Facebook“ programomis, kad galėtų internetu skambinti ar susirašinėti
su vaikais, anūkais, buvusiais bendradarbiais. Taip
pat moka naudotis vaizdo įrašų dalijimosi kanalu
„Youtube“.
Nepabūgo senjorai ir virtualaus pasaulio iššūkių.
Užsiėmimo metu jie sužinojo, kad virtuali realybė –
tai dirbtinė aplinka, kuri yra sukurta programine įranga ir pateikta taip, kad vartotojas šią aplinką priimtų
kaip realią. Vieni aikčiojo tyrinėdami jūros dugną ir
gyvūniją, kiti išmėgino linksmuosius kalnelius, dar
kiti žvalgėsi po kanjoną ar plaukiojo tarp ryklių, o
drąsiausieji išbandė šuolį parašiutu! Tikriausiai ne
vienas po pažinties su virtualia realybe pateisins ir
šią jaunimo laisvalaikio pramogą.
„Pastebėjau, kad studentams labai didelį įspūdį
paliko „Youtube“. Juos nustebino, kiek daug įvairios vaizdinės informacijos ten galima rasti – nuo
mėgstamos dainos iki pratimų skaudančiai nugarai.
Viena moteris ypač džiaugėsi, kad sužinojo, kas ta
„jūtūbė“, mat jos anūkas turbūt patingėjo paaiškinti
ir tepasakė: „Ai, močiute, vis tiek nesuprasi“, – pa-

Medijos ir informacinis raštingumas?
sakoja Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto
neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorė
Aušrinė Česnulienė.
Senjorai taip pat domisi banko paslaugomis
internetu, nes taip iš namų galima susimokėti už
komunalines paslaugas.
Paskaitoje apsilankiusi banko darbuotoja studentus-senjorus supažindino su internetine bankininkyste, paaiškino, kaip naudotis kodų generatoriumi.
Senjorus, turinčius išmaniuosius telefonus, pamokė,
kaip saugiai ir patogiai prisijungti prie elektroninės
bankininkystės naudojant „Smart-ID“. Vis dėlto į šią
sritį žmonės norėtų labiau įsigilinti, daugiau suprasti
ir išmokti, kad naudojimasis internetine bankininkyste būtų saugus.
Internetinis saugumas vyresniems ypač svarbus.
Kaip elgtis interneto platybėse, kad sumažėtų tikimybė būti apgautiems, kad nenukentėtų asmens
duomenys ir kaip atpažinti netikras naujienas ar
grėsmes, kaip suprasti, ar lankoma svetainė yra saugi,
juos mokė bendruomenės pareigūnė.
Visi kalbinti TA universiteto lankytojai pripažino,
kad svarbiausia nugalėti savo drovumą ir norėti mokytis. Per pusmetį universitete senjorai sako supratę,
jog dirbti kompiuteriu įdomu ir nesudėtinga, o be jo
šiuolaikiniame gyvenime sunkiai gali apsieiti. O jų
atsargumas naudojantis internetu ir yra pats tikriausias saugumas.
Nuotrauka iš fakulteto metraščio

„Ne visi esantys draugų
sąraše tikrai yra draugai“
Taip Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto lankytojams teigia su kompiuteriniu raštingumu juos supažindinanti Aušrinė Česnulienė, suaugusiųjų švietimo srityje dirbanti ne vienerius metus.

Senjorai neskuba daryti to, ko nesupranta

– Nuo 2016 m. esu „Epale“ komandos narė. Tai
daugiakalbė bendruomenė, siejanti suaugusiųjų
švietimo ir mokymosi srities specialistus. Jos tikslas – pagerinti su suaugusiųjų mokymusi Europoje
susijusių paslaugų kokybę ir teikimą, sukurti svarbų
visos Europos suaugusiųjų mokymosi sektorių, kad
suaugusiųjų švietimo specialistai ir skleidėjai galėtų
pasiekti visus suaugusiuosius, – platformą pristato
dėstytoja. – Mokomės patys ir tas žinias perduodame
kitiems. Nors Informatikos fakultete šiais mokslo
metais studentų-senjorų mokosi tik keturi, bet aš tuo
20 psl.

labai patenkinta, nes mes galime daugiau laiko skirti
praktiniams užsiėmimams, kurie labiau priimtini
jiems. Su kiekvienu dirbame individualiai. Kiekvienam užsiėmimui pasiruošiu taip, kad vieniems
nebūtų nuobodu, o kitiems – ne per daug sunku.
Vieniems informaciją priimti sekasi greičiau, kiti
ilgiau užtrunka, bet tai normalu – vyresni žmonės
yra atsargesni, jie neskuba daryti to, ko nesupranta,
– pasakoja dėstytoja.
Nors mokymo programa dar tik įpusėjusi, bet
senjorai jau išmoko kompiuterinio raštingumo pradmenų.

Medijos ir informacinis raštingumas?

tė.

Pažinimo laboratorija

„Pastebiu, kad kiekvienas informaciją pateikia tendencingai, ypač dabar, kai rinkimai artėja...“ – sako ponia Jūra-

Jie susikūrę „Google“ paskyras, naudojasi elektroniniu paštu, moka ne tik „gūglinti“, bet ir naudotis
kompiuteriu, išmaniuoju telefonu. Taip pat, o tai, ko
gero, svarbiausia, jie žino, kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir nebūti apgautiems. Apie tai jiems
kantriai ir suprantamai pasakojo specialistai. Ypač
daug reikalingos informacijos šiuo klausimu suteikė
bendruomenės pareigūnė, pabrėždama, kad bendruomenės pareigūnų vykdomo prevencinio darbo vienas
iš pagrindinių tikslų – skatinti vietos bendruomenę
prisidėti prie saugios aplinkos formavimo. Kadangi
virtualioje aplinkoje praleidžiame daug laiko, labai
svarbu pasirūpinti saugesne interneto aplinka. Bendruomenės pareigūnė paaiškino, kaip elgtis interneto
platybėse, kad sumažėtų tikimybė būti apgautiems,
kad nenukentėtų asmens duomenys ir kaip atpažinti,
ar lankoma svetainė yra saugi.

su nuostabiais lektoriais, o ypač galimybe keliauti.
Pernai buvo Kroatijoje, Naujuosius metus sutiko
Gdanske, užpernai – Rygoje, aplankė daug puikių
vietų Lietuvoje.
„Kad anūkams neatrodyčiau kaip ne šio amžiaus
žmogus, nusprendžiau lankyti ir kompiuterio raštingumo kursus, – sako ponia Zita. – Per kiekvieną
paskaitą sužinau kažką naujo. Nors kompiuteriu
naudojuosi jau palyginti seniai, gal prieš penkerius
metus įsigijau ir išmanųjį telefoną, bet socialiniu
tinklu „Facebook“ pradėjau naudotis tik prieš trejetą
metų, kai anūkas sukūrė man paskyrą. Pažiūriu, paskaitau, bet komentarų nerašau. Internetu susimoku
mokesčius, skaitau spaudą, moku susirasti maisto
ruošimo receptų ar kitą mane dominančią informaciją. Skaitau tik tai, kas mane domina ir kas man
patinka. Propaganda manęs nedomina ir neerzina.
„Žmogus gali viską, jei tik to nori“
Apie internetinę bankininkystę kompiuterinio rašStudentei Zitai kompiuteris nebuvo svetimas, nes tingumo kursuose papasakojo SEB banko atstovė, iš
juo naudotis reikėjo dirbant. Moteris tik prieš dvejus policijos komisariato atstovės sužinojome apie saugų
metus išėjo į užtarnautą poilsį ir nusprendė lankyti internetą, tad žinome, ko galima tikėtis ir kaip mokėti
Trečiojo amžiaus universiteto Namų ūkio fakultetą. nuo to apsisaugoti. Raginčiau visus senjorus, kurie
Ji patenkinta įdomiomis ir naudingomis paskaitomis nori naudotis kompiuteriu ir išmaniuoju telefonu,
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pasinaudoti galimybe to išmokti ir įgyti papildomų
įgūdžių. Juk žmogus gali viską, jei tik to nori.“
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piu. Kai vyksta kandidatų kovos, nežinia, ką iš kur
ištraukia ir pateikia kaip faktą.
„Aš saugi, nes atsargi“
Nors per paskaitas studentus banko darbuotoja
Aštuoniasdešimtmetį perkopusiai studentei Jū- mokė internetinės bankininkystės, Jūratė sako tuo
ratei gyvybingumo ir pozityvumo pavydėti galėtų neužsiimanti: „Vaikai neleidžia, liepia vaikščioti,
ir kur kas jaunesni. Buvusi mokytoja TAU lanko nenoriu ir pati prisirišti vien prie išmaniųjų technoketuris fakultetus, yra aktyvi folkloro ansamblio logijų. Nors be mobiliojo ryšio dabar neįmanoma
dalyvė, renginių vedėja.
išsiversti, tikrai nevaikščiosiu kompiuterį ar telefoną
– Būtent buitiška priežastis mane ir atvedė į Infor- apsikabinusi, nes moku bendrauti. Ir namuose, ir kai
matikos fakultetą – juk visa universiteto informacija susieiname su vaikų, anūkų šeimomis, taisyklė tokia:
greičiausiai internetu pasiekiama, o aš prie jo nepri- telefonas padėtas.“
„Nenoriu būti sofos žmogumi“
ėjau. Reikėjo išsisukti iš padėties. Ir tai išsprendė
51 metų stažą turinti ponia Marija prieš trejus
anūkė. Vieną dieną ji atnešė išmanųjį telefoną ir liepė
metus
išėjo iš darbo, tačiau vien namuose užsisėdėmokytis. Nesupratau, nežinojau, kas ir kaip, pradėjau klaidžioti. Tada ir atėjau į šį fakultetą. Žinote, ti neketina. „Nenoriu būti sofos žmogumi, mėgstu
tokiame amžiuje išeiti iš komforto zonos sunkoka, su keliauti, būti tarp žmonių, ne tik apie ligas kalbančių
vyresniais reikia daugiau kantrybės, nes informacija ar besiskundžiančių, kaip viskas blogai, o žiūrinčių
sunkiau ateina, bet Aušrinė moka trumpai ir aiškiai į gyvenimą pozityviai“, – sako moteris.
Pačiai taip pat vien sėdėti ir televizorių žiūrėti
viską išdėstyti, – kelią į kompiuterinį pradžiamokslį
linksmai pasakoja ponia Jūratė ir pastebi. – Visi nepriimtina: „Netgi ir kai sveikata riboja, yra galinervinasi dėl lėto interneto, o mums, vyresniems, mybė tobulėti. Žmogaus smalsumui ir tobulėjimui
amžiaus nėra, todėl kai po operacijos pasijutau stitoks dar geriau.
Įsigijusi naujesnį išmanųjį telefoną moteris džiau- presnė, nuėjau į TAU. Pasirinkau du fakultetus. Ypač
giasi jo galimybėmis ir savimi, kad daug išmokusi. sužavėjo pirma paskaita Informatikos fakultete – mes
Nusistačiusi didesnį šriftą ji skaito spaudą, nors ėjome į virtualios realybės kambarį!“ – nepažintais
prisipažįsta, kad iš pradžių siauros skiltys erzinda- nuostabiais atradimais džiaugiasi moteris.
Nors garbaus amžiaus moteriai kompiuteriu teko
vo, bet dabar kartais taip įsigilina į tekstą, kad net
nepastebi, kaip laikas nejučiomis pralekia. Mėgsta dirbti, tačiau į visas jo galimybes tuomet sako nesi„Delfi“, „Lietuvos rytą“, sužinojusi, kad yra ir „Su- gilinusi. „Programuotojas įdiegė programą, parodė
pagrindines funkcijas. Paspaudi mygtuką ir viskas
valkiečio“ internetinė prenumerata, žadėjo būtinai
aišku. Nebuvo reikalingas nei feisbukas, nei „Delfi“,
ir jį skaityti. Įdomiausius interneto adresus pažyo ir mokytis nelabai laiko buvo. Dabar išmokau ramėjusi žvaigždute, vadinasi, juos mato pirmiausia.
šyti laiškus, keisti šriftus, derinti spalvas, paryškinti
Moka Jūratė naudotis vaiberiu, mesindžeriu, moka
tekstą, spręsti kryžiažodžius ir išsiųsti. Paskaitose sufotografuoti (netgi save!) ir nusiųsti nuotraukas
žinojau, kaip apsisaugoti nuo netikros informacijos,
anūkams, naudojasi balso paštu. Jūratė pasidžiauperskaičiusi ar išgirdusi naujieną paklausau ir kitų
gė rašanti taisyklingai lietuviškai – su varnelėmis,
nuomonės. Beskaitant tekstus internete iššokančiobrūkšneliais ir taškeliais – tereikėjo išmokti nustatyti mis reklamomis nesidomiu, pirkiniais nesusigundau
klaviatūrą. Vis dėlto žinutes dažniausiai rašo tiesiog – man tai neįdomu, – atvirai pasakoja ponia Marija
adresatui, o ne viešai. „Jeigu kada ir pakomentuoju ir priduria, – Interneto galimybes vyresniems žmokažką, tai kiekvieną žodį apgalvoju. Nesileidžiu ir į nėms tiesiog būtina išmėginti. Taip lavini atmintį,
elektroninės prekybos pasiūlymus – nes jau žinau, tobulėji, atsiranda žmonių, galimybių išeiti iš namų,
kad tai nesaugu. Jeigu kas ir sugundytų, pirmiausia tada mažiau ir ligos rūpi.“
atkreipčiau dėmesį į pardavėją ir kainą – jeigu ji perNors pas gydytojus, kai prireikia, sūnus internetu
nelyg maža, kas labiausiai suvilioja patiklius žmones, visada užregistruoja, bet moteris sako turinti pati
reikia susisiekti su pardavėju ir įsitikinti, kad tai išmokti naudotis tinklalapiu „sergu.lt“, kadangi į
tiesa“, – išmokta pamoka dalijasi ponia Jūratė.
Vilniaus ar Kauno klinikas telefonu prisiskambinti
Perskaitytą internete informaciją moteris patikri- neiškart pavyksta.
na išklausydama ir televizijos komentatorių.
– Manau, kad tikriausiai vaikai ir išlepina vyres– Aš saugi, nes atsargi, iškart nepatikiu visomis niuosius – tėvus ar senelius – už juos viską darydami.
naujienomis. Pastebiu, kad kiekvienas informaciją Ne daryti reikia, o juos mokyti, – tvirtai sako ponia
pateikia tendencingai, ypač dabar, rinkimų laikotar- Marija, pasiryžusi dar ilgai lankyti universitetą.
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Gebėjimas atsirinkti informaciją – būtinybė

Šiandien be išmaniųjų įrenginių sunkiai
įsivaizduojame savo
kasdienybę. Žmonės vis daugiau laiko
praleidžia virtualioje
erdvėje. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, kiekvieną dieną internetu naudojasi 68 procentai
šalies gyventojų.
Nuo jaunimo neatsilieka ir vyresnio amžiaus žmonės. Europos
Sąjungos vidurkis – 62
proc., o vieni iš rekordininkų – norvegai:
net 93 proc. 65–74
metų norvegų internetu naudojasi bent kartą
per savaitę. Kaip rodo Senjorai domisi naujausiomis technologijomis, naudojasi ir išmaniaisiais telefonais.
Lietuvos statistikos
departamento duomenys, mūsų šalyje skaičiai kuriais naudodamosi vyriausybės stiprina savo
kuklesni, bet niekas nepaneigs, kad ir vyresnio informacinę įtaką visuomenėms. Tuo tarpu akamžiaus lietuviai uoliai domisi internetu ir naršo jo tyvūs piliečiai išnaudoja naujas pasipriešinimo
platybėse. Per praėjusius metus 65–74 metų senjo- tokiai įtakai formas, kurdami interneto memus,
rų, kurie bent kartą per 3 mėnesius naršė internete, transformuodami savo herojų ir priešų žinutes į
padaugėjo iki 39 proc.
jiems aktualius tekstus.
Daugeliui vyresnio amžiaus interneto vartotoTodėl „Facebook“ socialinis tinklas (…), (žinoma,
jų lengviausia su pabirusiais po pasaulį vaikais ir pačios įvairiausios kitos šiuolaikinės medijos) (…)
ir anūkais susisiekti, pamatyti jų kasdienybės ir tampa lauku, kuriame aktyviai reiškiasi propagandos
švenčių akimirkas tapo per socialinius tinklus meistrai, siekiantys formuoti viešąsias nuomones,
„Facebook“ arba „Twitter“. Internete randama konstruoti įvairioms visuomenėms bendrus priešus
ir kitokios įvairiausios informacijos, kulinarijos ar projektuoti ateities vizijas ir žmonių svajones.
receptų, sveikatos patarimų. Ne vienas vyresnis (…) Dėl šių priežasčių (…) šiuolaikinės visuomenės
žmogus, išmokęs naudotis šiais tinklais, prisipa- pilietis turi suprasti, kaip informacija yra kuriame ir
žįsta, kad prisėdus prie kompiuterio, diena prale- su kokiomis intencijomis tai yra daroma, turi gebėti
kia labai greitai, o ir vienatvė neatrodo tokia jau atpažinti informaciją, kur manipuliuoja jo, kaip
niūri. Vis dėlto ar jie žino, kad ne visa pamatyta, tikslinės įtikinėjimo auditorijos, jausmais, baimėperskaityta informacija yra teisinga, ar pastebi mis ir lūkesčiais, turi mokėti perskaityti reikšmes,
netikrų naujienų požymius ir ar susimąsto apie užkoduotas tarp eilučių.“
tokios informacijos poveikį?
Šiandieniai mūsų pašnekovai – marijampoliečiai
Knygoje „Šiuolaikinės medijos ir informacija senjorai – su kompiuteriniu raštingumu ir medijo(Požeminiai garažai „Google“ karalystėje)“ auto- mis susipažįsta klausydami specialistų patarimų,
riai V. Grigas, A. Šuminas, A. Gudinavičius ir M. pamokymų. Jie mokosi internetinės bankininkystės,
Grigaliūnas pastebi, kad internetas tapo „ne tik domisi, kaip apsaugoti asmeninius duomenis, kaip
laisvalaikio praleidimo terpe ir socialinių ryšių atpažinti klaidinančią informaciją, kaip pastebėti
mezgimo priemone, bet ir vieta bei instrumentu, propagandos, netikrų naujienų požymius.
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Eksperto komentaras

Kurkime geresnį internetą kartu!

„Labai džiaugiuosi, kad senjorai nebijo naudotis išmaniosiomis technologijomis, ir esu
laiminga, kad galiu prie to prisidėti“, – sako Aušrinė Česnulienė, edukologijos bakalauro ir
viešųjų ryšių magistrė, „Epale“ ekspertė Marijampolės regione.

Ką daryti, kad internete būtumėte saugūs?
Kad interneto aplinka būtų geresnė ir saugesnė,
būtinas kiekvieno mūsų indėlis. Žmonėms būtina
žinoti, ką daryti, jeigu internete susiduria su vaikų
seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis,
pornografija, narkotinių medžiagų platinimu,
rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu ar panašia informacija. Jeigu tai pastebėjote, praneškite
interneto karštąja linija www.svarusinternetas.lt.
Pranešimų anketos anoniminės.
Dažnas apie elektroninį saugumą nesusimąsto
tol, kol tai nepaliečia jo asmeniškai. Ką daryti,
kad internete būtume saugūs? Pateiksiu keletą rekomendacijų, kurių laikydamiesi galėsite išvengti
elektroninio saugumo pažeidimo nemalonumų.
Neskelbkite internete jokių asmens duomenų,
kuriuos žinodami piktadariai galėtų panaudoti
nedoriems ketinimams.
Susikurkite gerą slaptažodį. Geras slaptažodis
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turi būti sunkiai atspėjamas įvairių raidžių,
skaičių, skyrybos ir kitų
ženklų derinys. Kuo ilgesnis slaptažodis, tuo
geriau. Geriausia, jei
skirtingoms svetainėms
sugalvosite ir skirtingus
slaptažodžius.
Kontroliuokite viešinamą informaciją –
viešinant ar skelbiant
informaciją apie save socialiniame tinkle reikia
suprasti, jog informacija, patekusi į socialinį
tinklą, tampa prieinama
praktiškai visiems.
Susireguliuokite socialinio tinklo nustatymus
– kiekvienas socialinis
tinklas siūlo įvairius profilio nustatymus, apibrėžiančius, kas ir kokia
apimtimi gali matyti jūsų viešinamą informaciją.
Naudokite antivirusinę programą. Antivirusinė
programa yra būtina norint apsisaugoti ir mobilųjį
telefoną, ir kompiuterį nuo kenksmingų programų,
kurios skirtos naikinti arba pažeisti įrenginio sistemas arba jų darbo stabilumą.
Jei naudojatės internetu viešuosiuose kompiuteriuose, baigę darbą atsijunkite nuo visų naudotų
interneto paslaugų ir išvalę naršyklės žurnalą,
įrašytus slaptažodžius, ją uždarykite.
Saugokite prisijungimo prie internetinės bankininkystės duomenis – neatskleiskite pašaliniams
asmenims savo naudotojo ID numerio, slaptažodžio ar slaptažodžių kortelės duomenų.
Įsidiekite programėles tik iš oﬁcialių programėlių parduotuvių. Prieš parsisiųsdami programėlę
į įrenginį pasidomėkite ja ir jos leidėjais. Būkite
atsargūs su nuorodomis, kurias gaunate el. paštu
ar trumposiomis teksto žinutėmis. Jos gali apgaule
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priversti jus įdiegti trečiosios šalies ar nežinomų
šaltinių programėles.

Kaip atpažinti, ar svetainė yra saugi?

Siekiant apsaugoti tinklu perduodamus duomenis, yra naudojamas HTTPS protokolas, kuris
naudojamas saugaus ryšio užtikrinimui interneto
svetainėse, ypač ten, kur vyksta elektroninė prekyba ar asmens duomenų mainai. HTTPS padeda
apsaugoti duomenis nuo „trečiųjų asmenų akių“,
ypač naudojantis nepatikimais ryšio kanalais,
tokiais kaip viešas belaidis internetas ir kt.
Vienas iš požymių, nurodantis, kad naudojamas ryšys yra saugus – tai svetainės adresas,
prasidedantis https:// vietoje įprastinio http://. Tai
parodo, jog naudojamas HTTPS ryšys. Tačiau tai
dar ne viskas, paslauga, naudojanti HTTPS ryšį,

Pažinimo laboratorija
turi turėti galiojantį sertifikatą, priklausantį organizacijai, teikiančiai paslaugą, išduotą patikimo
sertifikatų centro.
Vasario 5 d. daugiau nei 120 pasaulio šalių jau
16-tą kartą minėjo Saugesnio interneto dieną. Jos
tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius
iššūkius, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir
skaitmeninėmis technologijomis. Lietuvoje vyko
akcija „Saugesnio interneto savaitė“, kurios šūkis
– „Kurkime geresnį internetą kartu!“. Visą savaitę
vyko įvairios šviečiamosios saugesnio interneto
veiklos, kuriose buvo akcentuojamas saugaus
interneto vartojimas. Būkite saugūs ir budrūs ne
tik Saugesnio interneto dieną. Suvaldyti grėsmes
internete gali būti labai sunku, bet yra daugybė
šaltinių, kurie gali jums padėti.

Paruošė Marija BURBIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Subtilus medijų poveikis:
kodėl būtina apie jį susimąstyti?
Kai panyrame į informacinį srautą, dažnam atrodo, kad sugebame kritiškai vertinti medijų
turinį. Tačiau taip yra ne visada. Propaganda, paslėpta reklama, galingųjų naudojimasis medijų
jėga – visa tai šiomis dienomis slepiama gana subtiliai. Todėl medijų raštingumas tampa vis
aktualesne tema. Kaip atpažinti šiuos dalykus – apie tai ir kalbame „Pažinimo laboratorijos“
puslapiuose. Šį kartą norisi pamąstyti apie tai, kokį lėtinį poveikį mums daro medijos ir kodėl
nėra gerai daug laiko skirti televizijai, socialiniams tinklams, perdėtam domėjimuisi rodomų
herojų gyvenimais, įsisukti į įvairias paviršutiniškas informacinio srauto diktuojamas diskusijas. Kai kurie psichologai atkreipia dėmesį į tai: tuomet tarsi negyveni savo gyvenimo. Taip,
nuolatinis televizijos žiūrėjimas ar buvimas socialiniuose tinkluose gal ir padeda užmiršti savo
problemas, tačiau nebelieka laiko jų sprendimui ir kada nors gali labai pasigailėti praleidęs tiek
laiko nežinia kur...
Ne veltui šiandien tarp užimtų išsilavinusių žmonių plinta mada nežiūrėti ar kuo mažiau žiūrėti
televizijos. Tačiau tai kraštutinumas ir jį renkasi mažuma. Vis dėlto pamąstyti, ar produktyviai
leidžiame laiką su medijomis – verta. Su šiandienos puslapio pašnekovu kaip tik kalbamės apie
tai, kaip subtiliai, tarsi neregimai visuomenę veikia aprašomi ar rodomi smurto, kitokio negatyvo
atvejai. Žmonės tampa atsparūs smurtui, negatyvas skverbiasi į pasąmonę.
Kita vertus, medijos – didžiulė jėga, galinti ugdyti pozityvų požiūrį, padėti žmogui bėdoje,
išteisinti nekaltai apkaltintą. Taigi patartina labai gerai atsirinkti, ką ir kiek laiko žiūrėti, skaityti.
Siekiantys tobulėjimo dalijasi patirtimi, kad vietoje lėkštokų vadinamųjų gyvenimo būdo laidų
verčiau nepatingi paieškoti informacijos, padedančios ugdyti jų gebėjimus.
Žmonės nenori, kad jais būtų manipuliuojama, nori aktyviai dalyvauti valstybės, visuomenės
gyvenime. Todėl naudojantis medijomis svarbu yra ugdytis kritinį, analitinį mąstymą. Susidomėjus kokiu reiškiniu ar politiku, partija, paieškoti keleto šaltinių apie tai.
Medijų turinį formuoja ir pati visuomenė. Kokiais klausimais, temomis labiausiai domimės
– tai ir atsispindi informaciniame sraute. Todėl galime būti ne tik sąmoningi vartotojai, bet ir
prisidėti formuojant šį turinį.
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Parengti jaunus žmones analizuoti,
atsirinkti informaciją

Socialiniame, kultūriniame, ekonominiame ir
politiniame gyvenime XXI amžiaus žmonės intensyviai naudojasi informacinėmis ir medijų priemonėmis. Naudojantis simboliais, vaizdais, garsais per
medijas perduodamos įvairios žinios. Todėl medijų
ir informacinės priemonės vaidina svarbų vaidmenį
formuojant žmonių elgesį ir įsitikinimus. Jos daro
įtaką asmeniniam, grupės, šalies ar tarptautiniam gyvenimui. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja
mobiliosios įrangos naudotojų, vis daugiau gyventojų naudojasi informacinėmis technologijomis ir
socialiniais tinklais. 15–19 metų grupėje naudotojų
– beveik 100 proc., 20–25 metų grupėje – 98 proc.,
vyresnių žmonių – per 50 proc.
Svarbi informacijos sklaidos priemonė tebėra ir
tradicinė žiniasklaida. Pavyzdžiui, nors neturinčių
televizoriaus namų ūkių Lietuvoje skaičius nežymiai
didėja, nors laikraščių tiražai per porą pastarųjų dešimtmečių yra sumenkę, tačiau tai anaiptol nerodo
tradicinės žiniasklaidos priemonių įtakos mažėjimo.
Šios tendencijos liudija tik informacijos skleidimo
įrankių, priemonių kaitą. Televizijų programos, radi-

jo laidos, laikraščiai, žurnalai tapo plačiau prieinami
internete. Naudotis medijų ir informacinėmis priemonėmis reikia įgūdžių, būti raštingais šioje srityje.
Lyginant Lietuvą su kitomis šalimis, galima išskirti
kelias pagrindines medijų ir informacinio raštingumo
ugdymo problemas. Pirma, požiūrio problema. Būtina labiau pabrėžti įgalinantįjį medijų ir informacinio
raštingumo vaidmenį. Dar dažnai manoma, kad šis
raštingumas pirmiausia yra būdas apsaugoti vaikus
nuo galimo kenksmingo žiniasklaidos poveikio.
Viešojoje erdvėje ir net bendrosiose ugdymo programose labiau pabrėžiama informacijos turinio
kritika, kalbama apie prieigos prie blogo turinio
medijų ribojimą. Mokiniai dažnai laikomi pasyviais
subjektais, priklausomais nuo medijų ir informacijos
teikėjų valios, todėl į pirmą vietą keliamos taisyklės
ir įvairūs ribojimai. O dėmesį reikėtų kreipti ir į turinį. Kitas dalykas – sistemiškos ugdymo politikos
stoka. UNESCO ekspertų siūlomas kelias – nuo
vizijos formulavimo per susitarimus, kompetencijų
apibrėžimą, šaltinių bazės parengimą į veiksmų planą
bendrai šios srities raštingumo ugdymo strategijai

Šių dienų aktualija – ne tik ugdytis kritinį, analitinį požiūrį į medijų turinį, bet ir dalyvauti formuojant jų turinį.
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Socialiniai tinklai – ta vieta, kurioje greičiausiai galima pareikšti ir apginti savo nuomonę.

parengti ir jos įgyvendinimą. Tai Lietuvoje jau pradedama įgyvendinti.

Kitų šalių patirtis

tekstus ir potekstes; ugdytųsi gebėjimą kritiškai mąstyti; gebėtų išreikšti save naudodamiesi visuomenės
informavimo priemonėmis; plėtotų komunikacinius
gebėjimus; mokytųsi eksperimentuoti su įvairiais
techninio žiniasklaidos panaudojimo būdais, savarankiškai kurti žiniasklaidos produkciją; įgytų
teorinių žinių apie medijas ir medijų kultūrą.
Prancūzijoje egzistuoja Nacionalinis žiniasklaidinio raštingumo ugdymo centras. Jis yra parengęs
ugdymo programų ir metodines žiniasklaidos raštingumo ugdymo rekomendacijas. Mokiniai skatinami
lyginti įvairių tipų ir žanrų žiniasklaidos tekstų autorių požiūrius, atskleisti prieštaravimus, nustatyti
informacijos šaltinius, analizuoti siužeto struktūrą,
ekonominius reklamos mechanizmus, pagrįsti savo
požiūrį argumentais, gebėti savarankiškai kurti
medijų pranešimus. Nors žiniasklaidos raštingumo
ugdymas Prancūzijoje nėra privalomas, mokyklose
jis plėtojamas gana aktyviai – dėstomi integruotieji
ir savarankiški kursai, vyksta būrelių veikla.
Medijų raštingumo plėtra Europoje jau senokai
domisi Europos Komisija, prieš dešimtmetį pradėjusi
nuosekliai plėtoti žiniasklaidos priemonių naudojimo
raštingumo politiką. Rengiamos rekomedacijos (taip
pat ir Lietuvoje), kaip medijų raštingumo ugdymą
įtraukti į privalomą mokymo programą Europos
mokyklose.

Lietuva gali remtis kitų šalių patirtimi medijų ir
informacinio raštingumo ugdymo srityje. Jungtinėse Valstijose yra įkurta Nacionalinė žiniasklaidinio
raštingumo asociacija. JAV Švietimo departamentas
žiniasklaidos raštingumo ugdymą pripažino būtinu
formaliojo ugdymo programų komponentu. Daug
amerikiečių pedagogų laikosi požiūrio, kad visi
medijų pranešimai yra konstrukciniai. Šiais pranešimais kuriama sava tikrovė, ji permąstoma, o ne
objektyviai atspindima; medijos turi ekonominę ir
politinę prasmę ir tikslus; kiekvienai medijų rūšiai
būdinga savita kalba ir dėsningumai; įvairios auditorijos skirtingai interpretuoja medijų tekstus. JAV
pedagogai moko mokinius nustatyti atskirų žmonių
grupių reprezentavimo modelius įvairių medijų
tekstuose, atpažinti tikslinėms auditorijoms taikomus
metodus, analizuoti jų pasirinkimą.
XX amžiaus pabaigoje žiniasklaidos raštingumo
imta mokyti visose Kanados provincijose. Ugdymas
dažnai integruojamas į kitus mokomuosius dalykus
ir yra privalomas visiems mokiniams. Tam dvejus
metus kasdien skiriama dvidešimt minučių. Vėliau
mokiniai gali rinktis įvairios trukmės kursą. Kanadoje tokiomis ugdymo programomis siekiama,
kad mokiniai plėtotų gebėjimus suvokti – vertinti,
Padėties vertinimas
suprasti, analizuoti medijų tekstus; plėtotų žinias
Europos žiūrovų interesų asociacija studijoje apie
apie socialinius, kultūrinius, politinius, ekonominius medijų raštingumo vertinimo kriterijus paskelbė
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Europos Sąjungai priklausančių šalių medijų
raštingumo vertinimą.
Remiantis įvairiais statistiniais duomenimis ir
šalių ekspertų nuomonėmis ir įvertinus pagal
individualių kompetencijų (vartotojo, bendravimo, kritinio vertinimo) ir aplinkos veiksnių
(prieinamumas, medijų
raštingumo kontekstas ir
pan.) kriterijus, sudaryta
šalių medijų raštingumo
lygio diagrama. Lietuva
pakliuvo į pačią gausiausią vidutinio lygio šalių
grupę. Taigi padėtis nėra
bloga, bet erdvės plėsti,
Smurto rodymas TV laidose ar kino produkcijoje, aprašymai spaudoje ir informaciniuose
portaluose
negatyviai veikia žmonių pasąmonę.
tobulinti medijų raštingumo ugdymą dar yra. Svarparengti jaunus žmones gyventi pasaulyje, kupiname
biausia – naujame kontekste pažiūrėti į dar praeitame galingų įvaizdžių, žodžių ir garsų“.
tūkstantmetyje UNESCO iškeltą tikslą „Mes turime
Parengta pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos pranešimą
Duomenų šaltinis: „Study on Assessment Criteria for Media Literacy“.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Eksperto komentaras

Kritiškai vertinkime medijų turinį,
padėkime jį formuoti

Apie tai, koks gali būti subtilus, neiškart jaučiamas ir suvokiamas medijų poveikis ir kodėl
būtina ugdytis kritinį mąstymą, mokytis informacinio raštingumo bei apie tai, kad nukentėjus
nuo žiniasklaidos turinio apsiginti galima ir socialiniuose tinkluose, kalbamės su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentu Deimantu JASTRAMSKIU.
– Medijų ir informacinis raštingumas – pastaruoju metu aktuali tema, šiais klausimais daug
diskutuojama, rengiamos konferencijos. Kur slypi
aktualumo priežastis?
– Medijų ir informacinis raštingumas (MIR) pastaraisiais metais daugiausia aktualizuotas dėl išorinio
(Rusijos) propagandinio konteksto, kadangi MIR yra
būtina priemonė norint amortizuoti arba naikinti įvairiausių melų poveikius. Konkretesnis atskaitos taškas,
kada sustiprėjo ši aktualizacija – 2013 m. metų pabaiga
– 2014-ųjų pradžia, kai prasidėjo Rusijos informacinė ir
karinė agresija Ukrainoje, o Lietuvai, kaip Ukrainos sąjungininkei, teko daug Rusijos propagandinio srauto.
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Tačiau MIR būtina ne vien dėl plintančio informacinio agresyvumo iš užsienio, bet ir tam, kad žmonės
geriau susigaudytų kasdieninėje šiuolaikinės informacijos jūroje.
– Atrodytų, nemaža dalis visuomenės – išsilavinusi, gebanti perprasti ne tik naujas technologijas,
bet ir kritiškai vertinti informaciją. Kur dažniausiai,
pasitikėdami savimi, galime „paslysti“? Kokie dažniausi nesaugumo atvejai, kai galime būti suklaidinti,
apgauti? Kokios būna to pasekmės?
– Nemaža dalis visuomenės yra „diplomuota“,
tačiau medijų ir informaciniam raštingumui daugelį
metų Lietuvoje buvo skiriamas labai menkas dėmesys.
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VU Komunikacijos fakulteto docentas Deimantas Jastramskis atkreipia dėmesį į tai, kad medijose rodomas
smurtas neigiamai veikia visuomenę, ypač – vaikus. Taip pat primena, kad nukentėjus nuo medijų galima ne tik
kreiptis į institucijas, bet ir suskubti skleisti teisingą informaciją socialiniuose tinkluose.

Apskritai, ši ugdymo sritis buvo palikta savanoriškai
veiklai. Tad buvo rengiami tik trumpalaikiai projektai
ar pavieniai užsiėmimai be jokio sisteminio valstybės
institucijų darbo. Nuo 2017 metų į švietimo sistemą
pradėti įtraukti su MIR susiję elementai: Vyriausybė
pradėjo planuoti mokytojų rengimą, MIR įtraukta į
mokyklų programas, tačiau, deja, tik kaip neformalaus
ir neprivalomo ugdymo dalykas.
Kai nėra išugdytas kritinis mąstymas ir trūksta žinių
apie tai, kaip veikia medijos (žiniasklaida), kaip kuriami
įvairiausių politinių ir verslo veikėjų ryšiai su visuomene, kaip konstruojamos paslėptos reklamos ir kas yra
šiuolaikinė turinio rinkodara, „paslysti“, tai yra būti
suklaidintiems ar apgautiems, galima labai dažnai.
Tokiam „slidinėjimui“ daugiausia galimybių yra
socialiniuose tinkluose. Kita vertus, kaip rodo „Eurobarometro“ apklausos, žmonės mažiausiai ir pasitiki
socialiniuose tinkluose skleidžiama informacija, palyginti su tuo, kas pateikiama žiniasklaidoje.
– Prisilieskime prie propagandos temos. Šių dienų medijose propaganda subtiliai paslėpta. Kaip ją
atpažinti? Kokiomis temomis eskaluojama?

– Propagandoje atsiskleidžia žmonių polinkis meluoti: ar tai daroma asmeniškai, ar per kokį nors masinį
kanalą. Subtilesnius melus atpažinti yra sunkiau. Bet
kalbant apie žiniasklaidą, svarbiausia yra šaltiniai,
kuriais vadovaujantis konstruojama informacija. Apskritai, žiniasklaidos informacija yra tiek patikima, kiek
patikimi jos šaltiniai. Žmonėms, norint apsisaugoti nuo
propagandos, gali padėti šaltinių įvairovė ir kritinis mąstymas. Pavyzdys gali būti koks nors nuolat meluojantis
politikas. Problema yra tuomet, kai dalis žiniasklaidos jo
manipuliacijas transliuoja be jokio kritinio vertinimo.
– Kaip Jūs – akademinės srities atstovas – vertinate šiandienos populiarųjį medijų turinį? Ar gali
ir jis žmogui padaryti žalos? Kokios?
– Medijų (žiniasklaidos) poveikis yra labai skirtingas
įvairiems žmonėms, priklausomai nuo jų patyrimo ir
išsilavinimo. Daliai visuomenės medijų poveikis yra
menkas arba jokio. Labiausiai paveikūs yra vaikai arba
menkai išprusę ir nenuovokūs suaugusieji.
Medijų poveikis – labai plati tema su daug potemių.
Paminėsiu vieną – medijose rodomo smurto poveikis
auditorijai. Pagrindiniai jo efektai yra jautrumo smurtui
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mažėjimas ir smurto modeliavimas (dar gali būti ir jautrumo smurtui padidėjimas, baimės ugdymas ir kt.).
Smurtas medijose dažniausiai naudojamas kaip priemonė atkreipti dėmesį ir sukelti emocinius patyrimus.
Atlikti tyrimai rodo, kad beveik pusėje demonstruojamo smurto (daugiausia filmuose) nerodomi nemalonūs
padariniai smurtą patiriančioms aukoms (nesimato
jokios kančios) ir nėra pateikiamas aiškiai neigiamas
smurtautojo vertinimas.
Smurtas dažnai rodomas kaip priimtina priemonė
siekti numatyto tikslo. Dar viena keista sąsaja kine yra
smurtinių veiksmų rodymas, kaip juokingų ir linksmų
nuotykių. Netgi yra specialus tam skirtas žanras – veiksmo komedija.
Paradoksalu tai, kad, pavyzdžiui, nacionalinių televizijų programose kokį nors eilinį vakarą gali būti sunku
rasti pažiūrėti filmą be smurto elementų.
– Visuomenė mokosi kritiškai vertinti medijų turinį. O jį kuriantieji – ar didėja reikalavimai jiems?
Gal aš klystu, bet kol kas didžiausia atsakomybė,
ko gero, ir yra moralės aspektas, visuomenės vertinimas.
– Teisinių ir etinių reikalavimų yra daugybė. Jų prižiūrėtojų Lietuvoje netgi atrodo per daug. Tačiau dažnai
kyla dilema tarp saviraiškos laisvės ir atsakomybės ribų.
O visuomenės vertinimas yra pats svarbiausias, nes
jeigu didesnė auditorijos dalis nesidomėtų tendencingu
ir neatsakingu turiniu, jo sklaida greitai sumažėtų, nes
būtų nuostolinga.
– Kraštutinis atvejis nukentėjus – kreiptis į teisėsaugą. Tačiau tam reikia kantrybės, laiko, užsispyrimo... Ką dar galima daryti, žmogui, apie kurį
paskleidžiama melaginga informacija, arba jeigu
faktai nemelagingi, bet pernelyg eskaluojama turima
informacija apie žmogų?
– Taip, teismas – kraštutinė priemonė. Bet tik jis gali
priimti galutinį sprendimą. Kita vertus, šiuolaikinėje
komunikacijos sistemoje yra socialiniai tinklai, kuriuose
galima panaudoti labai geriems tikslams – skleisti tikrovę atitinkančią ir teigiamą socialinį poveikį turinčią
informaciją.
– Po Nepriklausomybės atgavimo užplūdo laisvės banga, propagandos sumažėjo, tačiau medijos
tuomet gana drastiškais būdais siekė populiarumo,
stengėsi įtikti masiniam vartotojui. Dabar procesas
gerokai subtilesnis. Kaip jis keitėsi, link ko dabar
einama, į ką orientuojamasi?
– Lietuvai atgavus laisvę, subliūško vienos partijos
propaganda, tačiau atsivėrė nauja reklamos ir viešųjų
ryšių manipuliacijų jūra (prisiminkime vien tik ypač
klaidinančio pobūdžio „Sekundės“ banko, pradanginusio tūkstančių indėlininkų pinigus, reklamas). Kai
kurios žiniasklaidos organizacijos, norėdamos pasiimti
reklamos pinigus, papildomai įsivelia į paslėptus tendencingo informacijos pateikimo sandėrius. Išsiplėtojus
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naujoms technologijoms, dar padaugėjo manipuliavimo
informacija formatavimo galimybių. Todėl reikia nuolat
domėtis medijų naujovėmis, bandyti suvokti jų galimybes ir plėtoti informacinio raštingumo įgūdžius.
– Subtilus dalykas – medijų psichologinis poveikis žmogui. Žinau, esate domėjęsis šia sritimi...
Daugeliui mūsų atrodo, kad esame protingi ir mūsų
tai neveikia, o kaip yra iš tiesų? Aišku, poveikis nėra
vien neigiamas – kokios laidos, straipsniai labiausiai,
Jūsų manymu, įkvepia?
– Teigiamo medijų (žiniasklaidos) poveikio yra labai
daug. Apskritai be žiniasklaidos, demokratinė visuomenė negalėtų egzistuoti. Problema yra ta, kad žiniasklaida
yra labai įvairi ir dirba vadovaudamasi skirtingais atsakingumo visuomenei standartais. Puikaus žiniasklaidos
turinio galima rasti daugelyje sričių, temų. Tam reikalingas nuolatinis domėjimasis, informacijos atranka, koks
turinys yra kiekvienam svarbus ir reikalingas.
– Paslėptos reklamos atvejai – norėtųsi pakalbėti
apie subtilesnius, sunkiai atpažįstamus.
– Tai tokie atvejai, kai yra už reklamą užmokėta,
tačiau žiniasklaidos priemonėje tai nenurodyta ir informacija pateikiama ne kaip reklama, o kaip žurnalistinis
turinys. Paslėptos politinės reklamos fiksavimą per
rinkimų kampaniją bando atlikti Vyriausioji rinkimų
komisija, bet tai padaryti sudėtinga be specialių priemonių, tai yra iš esmės specialiųjų tarnybų darbas.
Dar yra naudojamas mišrus būdas – turinio rinkodara, kai nurodoma, kad tai partnerio turinys ir
žiniasklaidos vartotojas gali nežinoti, ar toks partneris
už tą turinį mokėjo. Be to, konstruojant komercinę
reklamą, jų kūrėjai dažnai naudoja įvairias priemones,
skatinančias neteisingą supratimą, nors pats reklamos
turinys formaliai tikrovei neprieštarauja. Pateikiamos
užuominos, dviprasmybės, kurios skundo atveju padeda
išsisukti nuo atsakomybės. Tai tipiška reklamuojant
staigaus svorio numetimo priemones ar paslaugas. Taip
pat vartojami vengiantys tiesaus apibūdinimo žodžiai.
Pavyzdžiui, nekonkretus teiginys „gali padėti“ dalies
žmonių, pamačius (išgirdus) prekės ar paslaugos reklamą, suvokiama, kaip „padeda“, o nusipirkus reklamuojamą produktą atitinkamo padėjimo nesulaukiama.
Dar vienas propagandistų ir nesusipažinusių su
reklamos poveikio sritimi populiarus tvirtinimas, kad
reklama mus gali paveikti per pasąmonę. Yra toks
paplitęs viešame diskurse terminas „dvidešimt penktas kadras“, tai yra, kad labai trumpi milisekundiniai
vaizdai ar garsai, kurių mes neįsisąmoniname, gali
paveikti mūsų elgesį – taip, kaip nori propagandistai.
Tačiau – tai yra moksliškai neįrodyta, aiškiau šnekant,
tai yra propaganda arba netiesa.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Jolanta RAČAITĖ
Nuotrauka iš Deimanto JASTRAMSKIO archyvo
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Užmaskuota propaganda gali sklisti
ir iš jautrių istorijų: kaip atskirti?

Propaganda nėra toks jau nekaltas reiškinys, jos poveikis – labai užmaskuotas, o tikslas – manipuliuoti žmonėmis, jų mąstymu ir ypač – jausmais. Apie tai „Pažinimo laboratorijos“ puslapiuose
įdomiai pasakoja šios dienos pašnekovas dr. Viktoras Denisenko – ekspertas, daug gilinęsis į šią
temą, pasirinkęs ją net ir savo disertacijai.
Atrodytų, ką čia reiškia atskirti, kur melas, o kur tiesa. Bet taip nėra. Propaganda, nors orientuota
labiau į jausmus, siekia paveikti žmonių mąstymą. Kai kuriose medijose viešinamose istorijose
propaganda subtiliai užmaskuota. Politinė propaganda, sklindanti iš Rusijos – o ji pasaulyje laikoma vienu didžiausių propagandos šaltinių – gali būti atviresnė, kuomet siekiama atvirai diskredituoti mūsų šalį, bet gali būti užmaskuota ir sklisti ne tik iš Rusijos, kuomet bandoma teigti, kad
valstybėje viskas blogai, žmonės nusivylę. O taip mąstančiais lengviau ne tik manipuliuoti – kone
įtikinti, kad neverta stengtis, siekti. Palikti tai galingesniems...
Propaganda gali sklisti net ir iš jautrių, sentimentalių istorijų – minčių apie tai taip pat rasite
spausdinamame interviu.

1968 metų atgarsis: Kremliaus ruporai
vis dar didžiuojasi tankais Prahos gatvėse

Prieš pusę amžiaus, ankstyvą 1968 metų rugpjūčio 21 dienos rytą, Varšuvos sutarties organizacijos
šalys su Sovietų sąjunga priešakyje pradėjo operaciją
„Dunojus“, nukreiptą prieš tuometinės Čekoslovakijos vadovybę. Maskvos nerimą anuomet sukėlė
Prahos vykdoma liberalizacijos politika, dar žino-

ma „Prahos pavasario“ vardu, kuri galėjo suteikti
žmogiškų bruožų Čekoslovakijos komunistiniam
režimui. Sovietų sąjungoje tokia pernelyg nepriklausoma politika buvo įvertinta kaip „buržuazinė“
ir „kontrrevoliucinė“, o iš tikrųjų kelianti grėsmę
sovietinei įtakai.
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Tuometiniai įvykiai, kaip šiandien galima pasakyti, turėjo svarbią geopolitinę reikšmę. Sovietų
sąjunga panaudojo represinius metodus prieš savo
sąjungininkę, demonstruodama savo tikrąjį požiūrį
į „draugystę“. Operacija „Dunojus“ parodė, jog
Maskva žiūri į Rytų bloko šalis kaip į savo kolonijas. Prisiminkime, kad tai buvo ne pirmas atvejis,
kai Maskva demonstravo šeimininkišką požiūrį į
jos įtakos zonoje atsidūrusias Europos valstybes.
Panašiai savo „draugystę“ ji jau demonstravo 1956
metais Vengrijoje.
Po tragiškų 1968 metų rugpjūčio įvykių Čekoslovakijoje praėjo jau kaip pusė amžiaus. Žemėlapyje
nebėra nei Sovietų sąjungos, nei Varšuvos bloko.
Tačiau moderniosios Kremliaus propagandos tradicijoje seni naratyvai grįžta į aktualų diskursą.
Jie savotiškai formuoja „nauja – sena žinojimą“
apie praeities įvykius, nes tam yra visos prielaidos.
Visuomenės nuomonės apklausa, atlikta Rusijoje,
parodė, jog beveik pusė šalies gyventojų nieko
nežino apie aptariamus 1968 metų įvykius, ypač
menkas žinias apie „Prahos pavasario“ sutriuškinimą pademonstravo 18–35 metų respondentai. Tai
reiškia, jog Kremliaus propagandai nėra didesnių
kliūčių formuoti apie šiuos įvykius „nauja – sena“
pseudoistorinį pasakojimą.
Geriausiai tai, kaip kariuomenės įvedimas į Prahą
yra matomas Rusijoje šiandien, ko gero, atspindi
Rusijos valstybinio televizijos kanalo „Rossija-24“
siužetas, skirtas įvykių sukakčiai. Į ilgiau nei 9
minutes trunkantį televizinį pasakojimą tilpo nemažai įvairių naratyvų. Tarp jų teiginiai, kad 1968
metais čekai ir slovakai patys pasielgė kvailai, nes
reikalavo pernelyg staigių pokyčių. Minimi niekuo
nepatvirtinti teiginiai, kad Čekoslovakijos komunistų
partijos pirmasis sekretorius Aleksandras Dubčekas
galimai pats prašė (!) karinės Sovietų sąjungos pagalbos. Čekoslovakija vaizduojama kaip mūšio tarp
Rytų ir Vakarų blokų arena. Teigiama, jog gausios
Varšuvos bloko karinės pajėgos buvo panaudotos
dėl tos priežasties, nes Maskva laukė, jog čia gali
įvykti susidūrimas su NATO. Atitinkamai ir situacijos eskalavimu 1968 metais kaltinamos „Vakarų
specialiosios tarnybos“ ir „Vakarų žiniasklaida“.
Kaltinimai dėl „rusofobijos“ metami ir dabartinei
liberaliai Čekijos spaudai.
Aptariamo siužeto pasakojimas faktiškai pateisina
Sovietų sąjungos agresiją prieš Čekoslovakiją. Siužete naudojama ir retorinė manipuliacija – pateikiant
duomenis apie tuo metu vykdytus JAV veiksmus
Vietname ir protestų akcijos malšinimą Meksikoje
teigiama, jog Sovietų sąjunga, palyginus su Vakaru
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pasauliu, dar gana švelniai „gynė savo vertybių
sistemą“.
Minėtas „Rossija-24“ siužetas yra ne vienintelis
įrodymas, jog Rusija, interpretuodama 1968 metų
įvykius, grįžta prie „sovietinės tiesos“. Kaip dar
vieną tokį pavyzdį galima paminėti ir youtube tinkle pasirodžiusį pustrečios valandos trukmės filmą
„Kaip nuskusti ežį“, kurio autoriai įmantriai žaidžia
su istorine tiesa. Rusų apžvalgininkas Dmitrijus Petrovas rašė, kad minėtas filmas atrodo taip, lyg būtų
„nufilmuotas dar SSRS laikais“.
Būtina paminėti, jog toks požiūris į 1968 metų
įvykius šiandieninėje Rusijoje neturėtų stebinti.
Čia galima prisiminti ir akibrokštą, kai 2017 metų
lapkritį, Čekijos prezidento Mihalo Zemano vizito
į Maskvą metu, Rusijos kariuomenei priklausančio
televizijos kanalo „Zvezda“ tinklalapyje pasirodė
straipsnis, kuriame buvo teigiama, jog čekai turi būti
dėkingi Sovietų sąjungai už 1968 metų rugpjūčio
įvykius.
Tuo metu minėtas akibrokštas iššaukė diplomatinį
skandalą, teisintis prieš Čekijos vadovą teko Rusijos
ministrui pirmininkui Dmitrijui Medvedevui. Įdomiausia yra tai, kad Zemanas laikomas vienu labiausiai prorusiškų politikų šiandieninėje Europoje.
Kita vertus, ideologinis puolimas, panaudojant
Čekijai skausmingų istorinių įvykių temą, rodo, jog
moderni Rusijos propaganda neturi aiškių vektorių,
jos puolimas yra inercinis, kartais net nepamatuojamas politinio naudingumo kriterijumi. Dabartinės Čekijos nebūtų galima pavadinti aršia Rusijos
kritike. Šiandieninėje Europoje ji greičiau laikosi
neutralios pozicijos, o šalies prezidentas, kaip ir
minėta, neslepia simpatijų Kremliui. Kitaip sakant,
susilaikymas nuo senųjų sovietinių naratyvų atgaivinimo „Prahos pavasario“ sutriuškinimo metinėms
potencialiai galėtų atnešti Rusijai daugiau naudos,
nei dabartinis propagandinis puolimas. Tačiau tokia
logika Maskvai yra svetima. Galima prisiminti, jog ji
sugebėjo sugadinti santykius net su jai draugiškiausia
ES laikoma Graikija – praėjusią vasarą Atėnai buvo
priversti išsiųsti du Rusijos diplomatus. Vėliau, reaguodama į aštrų Rusijos užsienio reikalų ministerijos
komentarą, Graikija pažymėjo, jog Maskva „elgiasi
nepagarbiai“.
Kita vertus, gal ir gerai, kad Maskva neišmano
subtilių politinių ir diplomatinių žaidimų. Orientacija vien į informacinio karo principus daro ją gana
nuspėjamą, nors tai, žinoma, nemenkina nuolatinės
propagandos įtakos keliamo pavojaus.
Viktoras DENISENKO
Parengta pagal www.infokarai.lt
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Eksperto komentaras

Propaganda pirmiausia
veikia jausmus, o ne protą

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytoją ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos docentą dr. Viktorą Denisenko paprašėme atsakyti į klausimus apie tai, kaip
neįkliūti į propagandos spąstus, kokios propagandos atmainos šiandien labiausiai kelia grėsmę
pasauliui, Europai ir mūsų šaliai bei kodėl svarbu neignoruoti šios temos.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojas ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docentas dr. Viktoras Denisenko sako, kad geriausias būdas išvengti propagandos poveikio – ugdytis kritinį mąstymą.

– Propagandos tema vienų, atrodytų, nepaliečia, kiti – labai domisi ir įsijautę diskutuoja šia
tema. Kodėl šiandienos žmogui aktualu atskirti,
pastebėti propagandą? Kokiomis temomis dažniausiai eskaluojama?
– Pirmiausia reikia paminėti, kad mes šiandien
gyvename informacijos amžiuje. Kitaip sakant,
kiekvieną dieną mes gauname tiek informacijos,
kiek paprastas žmogus prieš pusę amžiaus negalėjo
net įsivaizduoti. Kaip ir anksčiau, mes priimame
sprendimus remdamiesi ta informacija, kuri mus
pasiekia. Dėl šios priežasties disponuojamos informacijos kokybė ir teisingumas tampa labai svarbūs.
Net tie, kas ignoruoja propagandos iššūkį, gali
tapti šio reiškinio aukomis. Net gal greičiau negu
tie, kurie propaganda domisi ir apie ją diskutuoja,
nes pastarieji vienaip arba kitaip mokosi atpažinti

propagandinius pasakojimus, geriau ir greičiau
juos pastebi.
Jeigu kalbėti apie propagandą bendrai – tai ji
pirmiausia stengiasi veikti per jausmus, o ne protą. Protas sugeba analizuoti ir greičiau bei tiksliau
atpažinti propagandą. O greita, emocinga reakcija
geba kuriam laikui užtemdyti protą. Galima priminti garsų atvejį, kai Rusijos televizija paskleidė
išgalvotą žinią apie Slaviansko mieste ukrainiečių
karių neva nukryžiuotą berniuką. Tokios „istorijos“
tikslas buvo aiškus – sukelti aštrią emocinę reakciją, priversti galvoti apie ukrainiečių karius kaip
apie nusikaltėlius ir pan. Tačiau reikia paminėti,
jog visas šis propagandinis pasakojimas iš karto
subyrėjo, kai tikri žurnalistai nuvažiavo į Slavianską ir pradėjo tikrinti propagandiniame reportaže
pateiktus „faktus“.
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– Dažnai propagandos srautai pasiekia mus
iš Rusijos televizijų. Taip pat ir mūsų medijose
tarpvalstybinių santykių tema gali būti traktuojama tendencingai. Ką aktualu žinoti šiame
kontekste?
– Sutariama, kad Europai šiandien grėsmę kelią
dvi propagandos atmainos. Viena jų – propaganda,
kurios šaltinis yra teroristinė organizacija ISIS,
kita – Rusijos valstybinė propaganda. Atitinkama
pozicija buvo įtvirtinta 2016 metų lapkritį Europos
Parlamento priimtoje rezoliucijoje. Jūs teisingai
pastebėjote, jog Lietuvoje aktualiausias iššūkis
yra būtent vadinamoji Kremliaus propaganda, o
greičiausiai ir tiesiausiai ji pasiekia mus per Rusijos
televizijos kanalus, transliuojamus kabelinių televizijų tinkluose. Manoma, kad geriausia priemonė,
siekiant išvengti propagandos poveikio, yra kritinis mąstymas. T. y. bet kokią informaciją vertinti
kritiškai, o tais atvejais, kai ji kelia rimtų abejonių
– papildomai ją tikrinti, arba, kalbant paprasčiau,
pažiūrėti, ką abejones keliančiu klausimu rašo arba
kalba kitos žiniasklaidos priemonės. Tai yra universalus būdas įgyti informacinį atsparumą kalbant ir
apie propagandos iššūkį, ir apie tendencingą kokios
nors informacijos pateikimą.
– Galbūt galite pateikti keletą šiuo metu aktualių propagandos pavyzdžių?
– Sakyčiau, kad propaganda, nukreipta prieš
Lietuvą, turi kelias tradicines kryptis. Pirmiausia,
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atakuojama mūsų šalies istorija – ypač okupacijos
pradžios laikotarpis, t. y. 1940 metai, bei pokario
rezistencija. Kremliaus propaganda, kaip ir sovietmečiu, stengiasi vaizduoti kovotojus už Lietuvos
laisvę kaip „banditus“ ir „nacių pakalikus“.
Kita kryptis yra susijusi su bandymu diskredituoti Lietuvos dabartį. Kalbant paprasčiau, hiperbolizuojamos turimos socialinės problemos, o mūsų
šalis vaizduojama kaip žlunganti, nesusitvarkanti
su iššūkiais, Europos pakraštys ir pan. Galima prisiminti, kad prieš porą metų Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas, duodamas interviu užsienio
žiniasklaidai, staiga prabilo apie Lietuvą, teigdamas, kad pasidomėjo statistika ir sužinojo, jog mūsų
šalyje liko tik pusantro milijono gyventojų. Taip,
emigracijos iššūkis Lietuvai yra aktualus, tačiau
Rusijos vadovo paminėtas skaičius yra akivaizdžiai
ir sąmoningai melagingas.
Nemažai propagandinių išpuolių yra nukreipta
ir prieš mūsų sąjungininkus, kurių pajėgos dabar
dislokuotos Lietuvos teritorijoje, stiprinant mūsų
šalies saugumą. Čia irgi yra daug pavyzdžių –
pradedant bandymų paskleisti netikrą istoriją apie
tai, kad Jonavoje vokiečių kariai neva išprievartavo globos namų auklėtinę, ir baigiant tokia pat
melaginga istorija apie tai, jog pratybų metų JAV
šarvuotis partrenkė dviračiu važiavusį berniuką.
– Kaip mūsų valstybė saugosi nuo propagandos?

Pripažįstama, kad Kremlius – vienas iš propagandos šaltinių, keliančių didžiausią grėsmę Europai.
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Saugotis nuo propagandos padeda ir žiniasklaida, TV laidos, kuriose demaskuojamas šis reiškinys, netikros
naujienos, išryškinami jo keliami pavojai. Kita vertus, sklindančią informaciją taip pat turėtume vertinti neatmesdami kritinio mąstymo. Ypač kritiškai reikėtų vertinti informaciją, kai pateikiama tik vienos pusės nuomonė, nėra
aiškių argumentų.

– Mūsų valstybė – įvairios jos institucijos –
skiria nemažai dėmesio propagandos iššūkiams.
Saugotis nuo propagandos padeda ir žiniasklaida,
kuri rašo apie šį reiškinį, demaskuoja netikras
naujienas, išryškina atitinkamus pavojus ir pan.
Esminis mūsų pranašumas yra tas, jog mes žinome
šiuos iššūkius ir reaguojame į juos. Čia kaip tame
posakyje, kai sakoma, jog jeigu esi informuotas –
esi ginkluotas.
Galima paminėti ir konkrečius praktinius žingsnius. Prieš porą metų Lietuvos radijo ir televizijos
komisija (LRTK) pradėjo taikyti tokią priemonę,
kaip laikinas kanalo, kuriame užfiksuotas atitinkamas pažeidimas, retransliavimo sustabdymas.
Tokios sankcijos jau taikytos keliems Rusijos televizijos kanalams. Sprendimas dėl laikino kanalo
retransliavimo stabdymo būdavo priimamas po to,
kai komisija nustatydavo pažeidimą – dažniausiai
susijusį su neapykantos kurstymu. Sprendimą dėl
kanalo retransliavimo sustabdymo priima ne pati
LRTK, o teismas jos teikimu. Nors buvo tam tikrų
ginčų dėl to, ar tokia praktika nepažeidžia žinias-

klaidos laisvės principo – tokių sankcijų kanalams,
skleidžiantiems propagandą, teisėtumą galiausiai
pripažino ir Europa. Panašią praktika šiais metais
perėmė ir Latvija.
– Kaip Lietuva šioje srityje atrodo Baltijos
šalių kontekste?
– Turiu labai konkretų atsakymą į šį klausimą.
Jeigu trumpai – Lietuva atrodo labai gerai. Galiu
tai tvirtai pareikšti, nes praėjusiais metais teko
dalyvauti dideliame tarptautiniame moksliniame
projekte, kurio tikslas buvo išmatuoti Vidurio ir
Rytų Europos valstybių atsparumą dezinformacijai
ir propagandai. Rezultatai parodė, jog Lietuva yra
tarp lyderių šioje sferoje, toli lenkianti net tokias
valstybes kaip Čekija, Slovakija bei labai skausmingai su šiuo iššūkiu susiduriančią Ukrainą. Tik pagal
vieną kriterijų – skirtingų institucijų tarpusavio
veiksmų derinimo ir koordinavimo lygį – mes vis
dar nusileidžiame Estijai. Žinoma, visa tai nėra priežastis mums nurimti. Propagandos iššūkis niekur
nedingo, o ir tobulėti tikrai dar yra kur.
– Kaip galime nukentėti nuo propagandos?
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– Tai labai svarbus klausimas, nes į propagandą dažnai žiūrima kaip į kažką, kas nėra mirtinai
pavojinga. Iš dalies toks požiūris yra logiškas,
bet – noriu pabrėžti – tik iš dalies. Šiandien apie
propagandos pavojų pirmiausia kalbama vadinamojo hibridinio karo kontekste, t. y., žiūrint į tuos
veiksmus, kuriuos Rusija darė užgrobiant Krymo
pusiasalį ir kurstant separatistinį konfliktą Donbaso regione. Propaganda atliko šiuose veiksmuose
svarbų vaidmenį – bandant pavaizduoti Kremliaus
veiksmų teisėtumą, bauginant rytų Ukrainos gyventojus mitiniais „banderovcais“ ir pan. Kitaip
sakant, mes galime teigti, jog propaganda prisidėjo
prie to, kad Ukrainoje šiandien tebežūsta žmonės.
Noriu priminti, kad aukų skaičius jau perkopė per
10 tūkstančių.
Nepamirškime, kad propaganda siekia pakeisti
mąstymą. Jos poveikis dažnai yra nepastebimas, ji
yra maskuojama. Naudojant ją viena valstybė gali
bandyti įgyti kitos valstybės kontrolę. Priminsiu,
jog dabartinė Kremliaus propaganda siekia atakuoti
ir mūsų istorinę atmintį, ir paveikti mąstymą apie
dabartį. Pavyzdžiui, jeigu žmogus patikės, jog jo
valstybė yra žlugusi ir niekam tikusi – jis neturės
stimulo ją ginti, kai tam ateis laikas.
– Neretai ir patys piliečiai gali pakliūti į pinkles – neatsargiai išsitarti, išreikšti paprasčiausią
toleranciją, draugiškumą, o vėliau tai gali būti
panaudota tendencingai. Kaip žmonėms apsisaugoti nuo tokių atvejų?
– Sakyčiau, kad toks pavojus kyla, kai žmogus gali tapti manipuliacijos auka, kai jo žodžiai
gali būti ištraukti iš konteksto ir pan. Ko gero,
nė vienas nėra nuo to apsaugotas. Duosiu tik du
patarimus, kurie gali padėti išvengti nemalonios
situacijos. Pirmiausia, jeigu jus gatvėje bando
užkalbinti žurnalistas – prieš ką nors komentuodami ar pasisakydami į kamerą, sužinokite, kokiai
žiniasklaidos priemonei atstovauja jus kalbinantis
žmogus. Pagal Lietuvoje galiojančius žurnalistinės
etikos normas žurnalistas pats privalo prisistatyti.
Kylant abejonėms – galima paprašyti jo parodyti
žurnalisto pažymėjimą. Galiausiai, jūs turite teisę
atsisakyti bendrauti su žurnalistu. Šis patarimas
yra tam atvejui, kad pasisakę prieš kamerą vėliau
neatrastumėte savęs kuriame nors propagandiniame
televizijos siužete, kur jūsų žodžiai bus iškreipti, ar
ištraukti iš konteksto ir pateikti kaip propagandinių
tezių įrodymas.
Kitas patarimas yra susijęs su elgesiu internete ir,
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pirmiausia, vadinamuosiuose socialiniuose tinkluose. Niekada neskubėkite dalintis kokia nors – ypač
jautria – informacija, aptikta internete. Pirmiausia
pabandykite įsitikinti, jog ta informacija yra tikra ir
patikima, kitaip jūs patys rizikuojate prisidėti prie
netikrų naujienų ir propagandos sklaidos.
– Aktualu atpažinti propagandą ir mūsų valstybės viduje. Į ką, kokias sritis reikėtų atkreipti
dėmesį?
– Tikra tiesa, kad propagandinės istorijos gali
patekti ir į mūsų vidinę informacinę erdvę. Vėlgi, čia nėra kokių nors specifinių receptų. Jeigu
informacija atrodo keistai, nepatikimai, pernelyg
„emociškai įkrauta“ ir pan. – ja nereikia skubėti
pasitikėti. Ypač kritiškai reikėtų vertinti tas medžiagas, kur pateikiama tik vienos pusės nuomonė,
nėra aiškių argumentų, plėtojami sąmokslo teorijos
tipo pasakojimai.
– Partijų bei jų lyderių propaganda, demagogija, jeigu tiesmuka, dažniausiai atrodo perprantama nesunkiai. Bet kaip atpažinti subtiliai
paslėptus atvejus?
– Politinėje agitacijoje ir priešrinkiminėje kovoje
visada yra propagandos elementų. Tai yra natūralu. Pažymima, kad reklama – taip pat ir politinė
– savaime yra artima propagandai, naudojami kai
kurie jos principai. Pavyzdžiui – manipuliavimo
ir įtikinėjimo priemonės. Todėl, kai mes kalbame
apie politinę komunikaciją, reikėtų atkreipti dėmesį
į vieną svarbų aspektą – natūralu, kad politikai
daug ką žada. Ypač prieš rinkimus. Aš patarčiau
ne tik klausytis, ką jie žada, bet ir užduoti esminį
klausimą, kokiu būdu bus įgyvendinamas pažadas?
Pavyzdžiui, jeigu politikas žada milžinišką algą
mokytojams – esminis klausimas, kaip tai bus
pasiekta? Ar šis pažadas iš viso yra įgyvendinamas? Ar jo įgyvendinimas nepaveiks kitų sferų?
Pavyzdžiui, galbūt turint esamas lėšas padvigubinti
algą mokytojams galima tik atleidus iš darbo pusę
mokytojų ir panaudojant jų algą likusių dirbti algos
kėlimui. Tačiau ar tikrai toks sprendimas patenkins
mokytojus? O mokinius? O jų tėvus? Taigi, atsakymas į elementarų klausimą, kokiu būdu politikas
planuoja įgyvendinti savo pažadus, daug ką gali
sustatyti į vietas.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Jolanta RAČAITĖ,
nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO
ir iš Viktoro Denisenko ir redakcijos archyvo
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Kiekvienas gali atrasti sau labiausiai
tinkančius ir patinkančius vaizdo žaidimus

Vaizdo žaidimai – dar viena iš sričių, kur skiriasi kartų įgūdžiai: jaunesnės kartos lenkia vyresnes.

Vaizdo žaidimus žaidžia, ko gero, visi, kas naudojasi kompiuteriais ar mobiliaisiais įrenginiais,
netgi patys mažiausi vaikai. Egzistuoja įvairių
žaidimų formų ir žanrų: jie žaidžiami ir internetu, ir
su specialiais tam skirtais įrenginiais, yra pritaikyti
skirtingoms amžiaus grupėms ir skirtingų pomėgių
turintiems žmonėms.
Šalia pramoginės funkcijos kai kurie žaidimai
turi aiškų edukacinį tikslą – išmokyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų namuose ar mokykloje. Kita vertus,
svarbu ir atpažinti galimas videožaidimų keliamas
grėsmes, žinoti, kaip nuo šių grėsmių apsidrausti,
ypač kai kalbama apie vaikų pasirenkamus žaidimus. Tad suaugusiesiems, tėvams ir mokytojams
yra svarbu suprasti, ką ir kodėl žaidžia jų vaikai ar
mokiniai ir kaip padėti jiems pasirinkti.
Visgi tėvams, kurie nuo vaikystės nežaidė ir yra
mažai susipažinę su videožaidimais ir galbūt dėl
to skeptiškai juos vertina, o ir tiems mokytojams,

kuriems vis dar atrodo, kad vaizdo žaidimai netinka
mokymuisi, praverstų artimiau susipažinti su šia
sritimi.
Vaizdo žaidimų industrija yra labai didelė ir auganti, tad išrūšiuoti, suskirstyti visus jos produktus
labai sudėtinga.
Žaidimą galima palyginti su knyga: joje yra
istorija, kurią perskaitai ir traktuoji taip, kaip tuo
metu supranti, kaip leidžia tavo patirtis. O vaizdo
žaidimas – tai tokia knyga, kurios scenarijų galima susikurti pagal save. Daugelis jų įdomūs tuo,
kad neturi vieno rezultato, tiesiog eini prie tikslo,
kurį pasieki tokį, kokio pats nori, pagal savo sugebėjimus, polinkius: jeigu žaviesi smurtu ar jėga,
arba priešingai, nori kurti, statyti, auginti – galima
pasirinkti.
Populiariausi yra veiksmo kategorijos, kurie
skirstomi į daugybę grupių: veiksmo nuotykių, pirmo asmens šaudyklė, trečio asmens šaudyklė ir kt.
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Nesutariama, ar laikas, praleistas prie kompiuterio, visada yra prasmingas ir naudingas.

Jie yra įtraukiantys, lavina reakciją, kuria įtampą,
kaitina kraują. Rezultatas priklauso nuo žaidėjo
reakcijos ir sugebėjimo valdyti kompiuterinę įrangą. Ji turi būti tikrai gera, nes milisekundės dalis
žaidime vaidina svarbų vaidmenį, nuo to priklauso rezultatas. Tad „geimeriai“ (žaidėjai) pagal tai
renkasi žaidimų įrangą. Siužetai čia kaip veiksmo
filmuose – gali būti detektyvas, kariniai arba nuotykių kaip „Avataras“, yra ir sporto, ir kovos su
priešininku, ir pan.
Viena iš subkategorijų – pirmo asmens šaudyklė,
kai žaidėjas veikia pats su ginklu (gali būti mafijos,
karo siužetai, sportas, medžioklė). Trečio asmens
šaudyklė – kai tik matai žmogų iš nugaros, tarsi
būtum operatorius. Veiksmo žanro yra ir lenktynės, galima rinktis pagal savo domėjimosi sritį –
„Formulė-1“, Dakaro ar pan. Šie žaidimai įtraukia
azartu, lavina judesius: tampi įgudęs klaviatūros ir
pelės valdytojas. Lavina reakciją, sugebėjimą greitai priimti sprendimą, nes nėra laiko svarstymui.
Vaidmenų RPG žanro žaidimai leidžia įsikūnyti
į herojų, jį valdyti, kurti pagal save. Žaidėjas turi
laisvą žemėlapį, laisvą pasaulį su tam tikromis taisyklėmis ir jame gyvena. Šie vaizdo žaidimai ugdo
tam tikras asmens savybes, moko rinktis, kas yra
gerai, blogai, kaip pats supranti, duoda laiko apmąstyti sprendimą, nes viskas vyksta realaus laiko
greičiu. Lavina loginį mąstymą, nes apmąstai savo
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ėjimo pasekmes, priklausomai, kiek turi surinkęs
informacijos, privalai pasverti savo sprendimus,
matai jų padarinius. Taip lavinamas ir gebėjimas
valdyti, rinkti informaciją. Tai ieškančio proto
žaidimai tiems, kurie mėgsta mįsles. Pavyzdžiui,
knygoje nėra tiek papildomos informacijos, skaitai
tik tai, kas parašyta, nėra papildomų erdvių ar puslapių, kur galėtum pasidomėti išsamiau. O žaidime
yra svarbu išanalizuoti visą papildomai pateiktą
informaciją, įsigilinti į išnašas, bet aišku, galima
pasielgti ir paviršutiniškai.
Yra tokių veiksmo žaidimų, kur duodamas vienas takas, ir kiek pamatai juo eidamas, iš to sprendi, kokia yra situacija. RPG yra pateikiama daug
informacijos, žaidėjas gali gilintis, o tai, kiek jis
surinks informacijos, padės jam priimti sprendimą.
Taigi labai daug priklauso nuo žaidėjo – jo tikslo,
ar tik nori pereiti, eina nesigilindamas, kaip ir tam
tikro tipo žmonės daro gyvenime. O kiti linkę 100
procentų viską išsiaiškinti, išsianalizuoti ir tik tada
priimti sprendimą...
Dar vienas iš daugybės žanrų – simuliacijų tipo
žaidimai. Jie įdomūs ir suaugusiems. Juose atkartojama realybė. Fermos gyvenimo simuliacijoje
žaidėjas turi žemės, gyvulių, privalo spręsti, ar
uždirbtus pinigus investuoti į įrangą, žemę, ar kitur išleisti. Kaip žmogus jį žaidžia, tikėtina, tokius
sprendimus darys ir gyvenime. Yra miestų statymo
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simuliacijų žaidimai, kur tenka kurti infrastruktūrą
ir spręsti įvairiausias problemas. O jas čia kuria
dirbtinis intelektas (botai). Tenka ieškoti išeičių
įvykus gaisrui, vandentiekio avarijoms, spręsti
įvairius gyventojų interesų konfliktus ir pan. Tai
lavina gebėjimą reaguoti, spręsti problemas, vesti
derybas, taip pat kitus atitinkamus įgūdžius.
Vaizdo žaidimai tikrai įtraukia ir kiekvienas jų
pasiūlos platybėse gali atrasti sau labiausiai tinkan-
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čius ir patinkančius. Naujos technologijos nuolat
diegiamos į videožaidimų industriją. Štai „Pokemon
go“ žaidžiamas ir virtualiai, ir realybėje – žaidėjas
eina ieškoti realybėje paslėpto objekto.
Videožaidimus galima nusipirkti arba atsisiųsti
nemokamai. Tie, kurie kainuoja, yra kokybiškesni,
geresnės grafikos ir labiau įtraukiantys, o nemokami internetiniai žaidimai, nors jų yra labai daug,
prastesnės kokybės.

Specialybė, kurios mokosi jau darželyje:
ar greitai jai samdysime paauglius?
Švietimo ir informacinių technologijų centro direktorius Vaino Brazdeikis pastebi, jog gyvename amžiuje, kuriame technologijos yra neišvengiamos ir tiesiogiai veikia švietimą. Šiuolaikinėmis
technologijomis naudotis išmoksta vis jaunesni vaikai – tai rodo jauno žmogaus gebėjimą sparčiai
mokytis, tobulėti, analizuoti ir, tikėtina, greičiau kilti karjeros laiptais. Tad ar gali nutikti taip, kad
netrukus darbdaviai pradės samdyti paauglius, gebančius programuoti?
Ne paslaptis, jog tarp specialistų šiuo metu vieni populiariausių ir geidžiamiausių rinkoje –
programuotojai. Programavimo kaip specialybės potencialas akivaizdus – išmokus šio amato,
darbą susirasti ir dabar, ir ateityje nebus sudėtinga. Žinoma, tai nėra lengvas darbas, kadangi
tenka spręsti daug iškilusių problemų, atsakinėti į klausimus, taktiškai mąstyti, todėl nuolatinis
tobulėjimas yra neatsiejamas.

Estijoje – programavimas
nuo pirmos klasės

Programavimui reikalingų savybių turi ir lengvas
programavimo užduotis atlikti sugeba vis jaunesni
vaikai – kompiuterių kalbos mokosi ne tik vyresnių
gimnazijos klasių mokiniai, bet ir pradinukai ar net
darželinukai. Vienas iš artimų pavyzdžių yra Estija,
kuri dar 2012 metais įvedė programavimo pamokas
mokyklose nuo pat pirmosios klasės.
Turint omenyje, jog programuotojų poreikis rinkoje sparčiai auga, o IT specialistų amžiaus vidurkis
mažėja, kai kurie ekspertai prognozuoja, jog jau netrukus darbdavių dėmesį patrauks vis dar mokykloje
besimokantys paaugliai.
Dabar jau neretai jauno, ką tik darbą susiradusio
programuotojo pajamos viršija tėvų gaunamas pajamas. Vadinasi, pradėjus mažylį mokyti kodavimo
meno dar vaikystėje galima tikėtis, jog dar paauglystėje jis jau galės gyventi finansiškai nepriklausydamas nuo savo gimdytojų.

Lietuvos ugdymo įstaigose –
pastangos neatsilikti

„Švietimas negali atsilikti nuo tendencijų, todėl
ugdymo proceso metu turi būti naudojama viskas,
kas yra šiuolaikiška ir modernu. Technologijų taikymas su saiku, nepaverčiant vaiko nuo jų priklausomo,

yra teigiamas dalykas. Vaikai turėtų gyventi šiame
amžiuje“, – sako skaitmeninių mokymų pedagogams
programos „Samsung Mokykla ateičiai“ partneris,
ITC vadovas V. Brazdeikis.
Pažanga Lietuvoje jau pastebima – kai kuriuose
lopšeliuose-darželiuose dirbantys pedagogai siekia
efektyvių ugdymo metodų vis įvairesnėmis edukacinėmis priemonėmis ir diegdami pažangiausias
programas. Darželiuose vaikai pradedami ugdyti su
edukacinėmis bitutėmis (angl. Bee Bots), kurios yra
vis labiau pasaulyje plintanti vaikų mokymo priemonė. Šie nedideli, mažyliams pritaikyti robotukai
moko vaikus laikytis kryptingumo, tam tikros sekos,
problemų sprendimo ir žaismingumo.
Kalbant apie tėvų požiūrį į technologijų integraciją mokymosi procese, V. Brazdeikis pastebi,
jog vaikų ruošimas ateičiai yra ir mokyklos, ir tėvų
darbas.
„Natūralu, kad tėvai savo vaikams visada nori
paties geriausio, o patinka tai tėvams ar ne, technologijos jų atžaloms ateityje bus itin svarbios. Tad
būtina suprasti, kad vaikai, atskirti nuo technologijų, be abejo, turės problemų. Žinoma, persistengti
su technologijomis taip pat nereikėtų – vaikai taip
pat turi bendrauti tarpusavyje“, – teigia V. Brazdeikis.
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Eksperto komentaras

Vaizdo žaidimai turi daug pliusų,
bet būtina suaugusiųjų priežiūra

Vaizdo žaidimų industrija gali tarnauti ir švietimui, ne tik pramogoms. Apie tai kalbamės su
neseniai įkūrusiu neformaliojo vaikų švietimo mokyklą VšĮ „Lispa“ Vaidu BARANAUSKU.

Vaidas Baranauskas sako, kad vaizdo žaidimai turi labai daug pliusų, o minusus galima ir reikia šalinti.

– Kokios grėsmės tyko vaikų vaizdo žaidimų
pasaulyje?
– Didžiausia blogybė – saiko stoka. Kas per
daug, visur blogai. Reikia jausti ribas, o vaikai
dar neturi savikontrolės, todėl juos reikia tėvams
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kontroliuoti ir būtina žiūrėti, kur įsitraukia vaikai.
Tiesa tai, kad kai pradedi žaisti, tave įtraukia, o
žaidimai – laiko rijikai.
Yra žaidimų, kuriuos vengiau žaisti, nors buvo
laikas, kai be žaidimų nebūdavau nė dienos, pats
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tapau savotišku maniaku, bet supratau, kad negalima lįsti į „multiplejerinių“ žaidimų platformas, kur
žaidžiama su realiais žaidėjais vienoje aplinkoje,
nes tai – žaidimai be pabaigos, kurie „nepaleidžia“.
Man labiau patiko istorijos, kurios yra baigtinės,
žinojai, kad jos turi pabaigą, norėdavai ją pasiekti.
O kai žaidimas neturi pabaigos, galima įkliūti, tapti
priklausomu kaip azartiniuose lošimuose ar pan.
Internete šiandien galima gauti viską – Lietuvoje autorinės teisės nesutvarkytos, galima pasiekti
nelegalų turinį. O vaikai nemoka atsirinkti arba
nepaiso ženklinimų. Yra informaciniai ženklai apie
amžiaus ribojimą, bet dažniausiai vaikai sprendžia
patys, ką atsisiųsti, o ne jų tėvai. Vaikai nesuprasdami ženklų gali ir netyčia parsisiųsti, nes iššoka
lentelė su klausimu, ar turi 18 metų, o vaikas net
nemokėdamas skaityti spaudžia ryškesnį mygtuką
(„taip“), šitaip sistema yra sukurta, kad vis tiek
pasirinktų tą žaidimą... Taip vaikai gali prieiti prie
ne jiems skirtų žaidimų. Amžiaus apribojimus turi
legalūs žaidimai.
Taigi tavo vaikai žaidžia tą, ką tu leidi jiems
žaisti. Savo 5 ir 3 metų vaikams dabar neduodu iš
viso žaisti. Buvo laikas, kai leidome, ir pamačiau
pasekmes. O jos kilo dėl mūsų pačių, nes neskyrėme vaikams pakankamai savo laiko ir dėmesio,
nesukontroliavome tos erdvės. O neprižiūrimas
vaikas, kad ir telefone ieškodamas žaidimų, gaudo
bet ką, gali netyčia parsiųsti jums ir šnipinėjimo
programėlę, kuri paskui nuskaitys jūsų banko duomenis ir pavogs pinigus... Tai blogybė, kai suaugę
nekontroliuoja vaikų. Vaizdžiai kalbant, tas pats
būtų, jeigu primėtytume stiklų, peilių į pievą ir
leistume vaikui ten žaisti. Tėvams reikia atsakingai
į tai žiūrėti. Bet ne patys žaidimai blogi, o kūrėjai,
kurie turi tam tikrų tikslų, kėslų.
Yra psichologiškai sukurtų dalykų, kurie privilioja, įtraukia ir užvaldo, psichologiškai paveikia
žmogų. Bet čia atskira sritis – gal daugiau tam
tikri socialiniai dalykai, kuriems vėlgi būtina tėvų
kontrolė.
– Kokie vaizdo žaidimų pliusai?
– Videožaidimai turi daug pliusų, tik reikia duoti
žaisti suaugusiųjų atrinktus ir kontroliuoti žaidimo
laiką. Ikimokyklinio amžiaus vaikams daug yra
edukacinių žaidimų, jie įtraukiantys ir suteikiantys
žinių – apie raides, gyvūnus, aplinką, kosmosą,
skaičius ir pan.
Dėl informacinių technologijų (IT) keičiasi
pati pedagogika, visus skaitymo, rašymo ir kitus

Pažinimo laboratorija
įgūdžius jau galima įgyti per technologijas greičiau
ir smagiau. IT suteikia galimybę tyrinėti mokantis,
pvz., žmogų tyrinėti po organą, apžiūrėti iš visų
pusių, stebėti, kaip funkcionuoja, sąveikauja. Aišku,
mokomojo turinio kūrimo klausimus riboja lėšos.
Žaidimų kūrėjai uždirba iš vartotojų, o kuriant turinį
edukacijai – ne. Būna kuriami mokomieji žaidimai
su projektiniu finansavimu, bet ne visi tai vertina.
Vyresni žmonės, pastebiu, mano, kad videožaidimai
– blogis, bet filosofiškai žiūrint, mūsų gyvenimas
irgi žaidimas – rizikuoji, ieškai kelių, sprendimų,
kaip susidėlioti savo scenarijų, kaip susikuri sau
ateitį, taip turi. Jei norėsi rizikuoti, gal daugiau
pasiekti, o jei ne, nugyvensi kukliai, ramiai savo
kieme. Aš manau, kad žaidimai ugdo gyventi ir
moko rinktis tinkamą kelią.
– Turite verslo ekonomikos magistro diplomą,
kodėl imatės švietimo, kuriate savo IT mokyk
lą?
– Matau čia dideles galimybes, nes formalusis
švietimas nesuspėja su dabartiniu gyvenimo tempu.
Buvau šokiruotas, kai pamačiau mokykloje informatikos vadovėlius, išleistus 2000 metais – aš pats
iš tokio mokiausi. Dabar telefonai technologiškai
pasikeičia per kelis mėnesius, o čia vadovėlis tokio
senumo... Manau, pribręs lūžis švietime, kai teks
keisti viską iš esmės.
Kaip veikia neformalusis švietimas formalųjį?
Vaikai būreliuose mokosi to, ką pagal formaliojo
ugdymo programas mokysis po metų dvejų. Čia ne
tik apie IT, bet ir kituose dalykuose informacinės
technologijos daug ką keičia.
Aš vedu popamokinę veiklą, dirbu su vaikais.
Turime tris grupes dabar, bet nuo rugsėjo startuosime ne tik Marijampolėje, bet ir Vilkaviškyje.
Mano noras – sukurti švietimo sistemą, kuri
paremta kompiuterinių žaidimų pagrindu. Kokiu
principu žaidžiame, tą metodiką ir psichologiją reikia
pritaikyti mokymuisi: kelti žinias lygiais kaip žaidime, auginti susidomėjimą, smalsumą dėl nežinojimo,
noro sužinoti ir siekti kito lygio, realaus rezultato.
Pasiūlai vaikui sukurti interneto svetainę, jis klausia,
ką daryti. Taip žingsnis po žingsnio mokosi to, ko reikia šitam tikslui. Pradėdamas ne nuo teorijos, o nuo
praktikos, gaudamas paskatinimą už atliktą tinkamą
žingsnį, įveiktą lygį, vaikas tobulėja noriai.
Mano tikslas – parodyti kitokias švietimo galimybes, panaudojant technologijas. Pirmiausia
išsikelti tikslą, eiti link jo mokantis teorinių žinių,
tai – atvirkščios klasės metodas.
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Manau, reikia kūrybiškiau žiūrėti į ugdymą ir
netaikyti tų pačių metodų, kaip prieš 20 metų.
– Ką duoda žmonėms įgūdžiai, įgyti žaidžiant
vaizdo žaidimus? Kaip IT keičia mus?
– Mūsų vaikai auga tokioje aplinkoje, kad dabartinės darbovietės nelabai rastų dialogą su jais. Todėl
pats verslas jau imasi investuoti į vaikų švietimą.
Kviečia mokinius mokytis programavimo, paskui
iškart pasiūlo darbą. Matome, kad švietimo sistema
atsilieka nuo verslo poreikių. Pakalbėjęs su daug
pasiekusiais verslininkais suprantu, kad per 45 min.
neįmanoma išsiugdyti verslumo ar kitų savybių,
kurios tau artimos. Tam turi paskirti visą gyvenimą
arba didžiąją jo dalį.
Mano idėja – ne 45 minučių pamoka, o kad 24
val. per parą ir 7 dienas per savaitę būtų prieinamas
švietimas per informacines technologijas. Įtraukti
ir suaugusius, skatinti šeimos bendravimą, ypač
savaitgaliais, aktyvinti įvairias veiklas, kur būtų
dirbama komandoje, nes vaikas vienoje srityje stipresnis, o tėvai – kitose. Kurti kartu bendrus projektus su naujomis technologijomis ir taip motyvuoti
tobulėjimui, mokytis kartu. Svajoju sukurti tokią
erdvę, kad jaunimas galėtų savarankiškai šviestis,
tobulėti. Man atrodo, kad šiandien internetas – geriausias mokytojas, tik reikia atsirinkti, filtruoti tas
vaizdo pamokas, kurios ten yra. Manau, kad mano
įmonės darbas – atrinkti tą informaciją, padėti, pavadovauti procesui. Pavyzdžiui, skelbiame savaitės,
mėnesio temas, sakykime, sukurti namų interjerą.
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Tam naudosime atitinkamą programą, išmoksime
3D projektavimo. Jeigu pasiūlytum žmogui tiesiog
išmokti 3D projektavimo, nesuprastų, kam jam
to reikia. Bet jeigu pasiūlysiu pasigaminti tai, ko
jam reikia ir niekur kitur negali to nusipirkti, tikrai
susidomės ir kartu daug išmoks.
Mokytojai dabar naudojasi sukurtais ugdymo
planais, o jie pasenę, ir tai – sistemos bėda, ne
mokytojų, mano nuomone. Yra mokytojų, kurie
supranta, yra ir tokių, kurie stato barjerus pokyčiams. Kitam gal nelieka ir laiko. O kiek duota laiko
mokyti informatikos? Tik dabar imama garsiau
kalbėti, kad reikia nuo mažesnių mokinių pradėti,
bet kol ten, viršuje, sugalvoja, kaip daryti, jau būna
idėjos pasenusios... Naujoves reikia diegti greičiau.
Mano manymu, IT vadovėliai iš viso nereikalingi,
jie iki šiol išlikę, ko gero, tik todėl, kad taip buvo
išmokę patys mokytojai. Nereikia dabar nei popieriaus lapų, nei rašiklių...
Ne be reikalo braunuosi į švietimo sritį. Norisi
įnešti naujų vėjų, nes namie yra mano du vaikai
– gal todėl noriu kažką daryti, keisti šioje srityje.
Nesinori jų leisti ten mokytis, kur rūšiuojami pagal
pažymį, nors visi gimę skirtingi ir unikalūs. Kimšti
vienodas žinias visiems. Kiekvienas turime savo
vertę turėti viduje ir pažymius pasirašyti sau, o ne
klausyti ir tikėti, kai mokytojas sako, kad dėl prasto
pažymio esi prastesnis už kitą.
– Ačiū už įdomias mintis ir sėkmės darbuose.

Mokyklas pasieks daugiau kaip
4 tūkstančiai naujų kompiuterių
Per kovą ir balandį mokyklas turėtų pasiekti 4,4
tūkstančio naujų kompiuterių su programine įranga
– stacionarių, nešiojamųjų, planšetinių. Jiems pirkti
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija praėjusių metų
pabaigoje skyrė 3,9 mln. Eur.
Į laimingųjų sąrašą pateko Marijampolės Jono
Totoraičio progimnazija ir Kalvarijos savivaldybės
Jungėnų pagrindinė mokykla.
Šiais mokslo metais tokių mokyklų yra šimtas,
nuo kitų mokslo metų prie jų turėtų prisijungti dauguma šalies mokyklų.
Numatoma, kad nuo 2020–2021 metų, atnauji-

nus informatikos ugdymo programas, integruotai
informatikos pradmenų mokysis visi šalies pradinukai, o 5–10 klasėse skaitmeninės technologijos
bus integruojamos mokant visų dalykų, kartu liks ir
atskiras dalykas – informatika. Siekiama, kad mokiniai problemas spręstų pasitelkdami technologijas,
ugdytų kūrybinius ir inžinerinius įgūdžius, taip pat
informatinį mąstymą.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nuo 2015
m. mokyklų kompiuteriams įsigyti skyrė 9,7 mln.
Eur. Mokyklos naudoja beveik 100 tūkst. kompiuterių.

Parengė Loreta AKELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Medijų ir informacinio raštingumo
ugdymas – neišvengiama realybė

Spartūs skaitmenizacijos procesai šaknijasi šiuolaikinėje visuomenėje. Dauguma gyvenimo
neįsivaizduoja be kompiuterio, telefono, interneto. Elektroninių įrenginių padedami užsisakome
paslaugas, tvarkome dokumentus, įsigyjame, parduodame prekes. Tai keičia piliečių, įmonių, įstaigų, organizacijų darbą. Kai kompiuteris – pažįstamas aparatas, internetas – suprantamai veikianti
erdvė, didelių sunkumų įsilieti į skaitmenizuotą visuomenės gyvenimą neliko. Bėdų kyla tiems,
kuriems elektroniniai įrenginiai vis dar nepažįstami daiktai. Tokių asmenų tarp mūsų yra, tačiau
greitai gali nelikti. Ignoravusieji ar ilgą laiką elektronikos įrenginių valdymo būtinybės nepripažinusieji sako, kad kitos išeities, kaip taikytis prie kintančio pasaulio, nėra. Todėl įvairūs medijų ir
informacinio raštingumo įgūdžius lavinantys mokymai ir seminarai šiuo metu – ant bangos. Specialistai sako, kad aktualūs jie turėtų būti ne tik pažintį su internetu ir elektronika pradedantiems,
bet ir juos gerai pažįstantiems ir valdantiems asmenims. Pasirodo, kartais pernelyg pasitikime
savo jėgomis ir įgūdžiais, kurie mus įpainioja į sudėtingas ir net pavojingas situacijas.

Pradžią davė
skandinavų įranga

Į internetinę erdvę lietuvaičiai pirmą kartą koją įkėlė
1991 m. spalio 10 dieną, kai
norvegai mūsų šaliai padovanojo palydovinę įrangą. Ant
Seimo stogo įtaisyta antena
Lietuvai leido savarankiškai
prisijungti prie pasaulinio žiniatinklio. Į internetinę erdvę
tuomet patekti galėjo tik prie
Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų kompiuterių tinklo
„Litnet“ prijungti kompiuterių
vartotojai – daugiausia mokslo
įstaigose dirbantys darbuotojai
ir studentai. Plačiajai visuomenei internetas tapo prieinamas 1994 metais, kai Atviros
Lietuvos Fondas turintiems
nuosavus kompiuterius asme- Vyresnioji bibliotekininkė Vaida Juselytė informacinio ir kompiuterinio raštingumo
subtilybių moko ir pradedančiuosius, ir pažengusiuosius.
nims neatlygintinai suteikdavo
turėjo dirbti prie senos įrangos, inžinerinių tinklų
prisijungimo duomenis.
pakeitimosparčiai tobulėjančiais įrenginiais, Lietuva,
Delsimą pavertėme galimybe
Skaitmenizacija Lietuvoje vystėsi keletu žingsnių neturėjusi plačios interneto tinklų infrastruktūros, ją
atsilikdama nuo Vakarų pasaulio šalyse vykstančios sukūrė tada, kai jau buvo sukurti ir prieinami mopažangos. Vis dėlto tai neužkirto kelio Lietuvai 2011 dernūs įrenginiai.
Prieigą turime, bet jos tinkamai
metais tapti šalimi, turinčia sparčiausią plačiajuostį
interneto greitį pasaulyje. Svarstoma, kad pažangą
neišnaudojame
interneto tinklų plėtroje mums pasiekti padėjo tų
Šiandien lietuviško interneto greitis galbūt nėra
kelių žingsnių, kurių mums kažkada trūko eit koja pats sparčiausias pasaulyje, tačiau vertinant interneto
kojon su Vakarų pasaulio pažanga, stoka. Kol vie- tinklų infrastruktūros naujumą ir efektyvumą vis
nos šalys, norėdamos paspartinti interneto greitį, dar esame tarp lyderiaujančių valstybių. Džiugina
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ir tai, kad interneto ryšys, kompiuterinė įranga tapo
prieinami daugumai. Skaičiuojama, kad 2011 metais
internetu Lietuvoje naudojosi apie 65 proc. namų
ūkių, 2018 m. – jau 78 proc. namų ūkių. Bėda ta,
kad turėdami spartų interneto ryšį ir plačią tinklo
prieigą, tinkamai juo ir į jį vedančiais įrenginiais
naudotis nemokame. Skaičiuojama, kad kas antras
Lietuvos gyventojas nemoka naudotis kompiuteriu
ir apie 50 proc. tautiečių turi nepakankamus skaitmeninius įgūdžius arba jų visai neturi. Daugiausia
tai – vyresnio amžiaus žmonės.

Duomenis lemia kartų skirtumai

Statistika skelbia, kad geriausius kompiuterinio
raštingumo įgūdžius šiandien turi kartų Y, gimusių
1984–2003 metais, ir Z, kuriai priklauso vaikai,
gimę nuo 2003 metų, atstovai. Viskas todėl, kad Y
karta gimė pačiame kompiuterizacijos įkarštyje. Su
Z karta viskas dar paprasčiau, nes jie gimė ir augo
jau žinodami, kas yra internetas, todėl sakoma, kad
tai geriausiai naujausias technologijas išmananti
karta. Kai 1944–1963 m. gimė prarastoji arba kitaip
vadinama kūdikių bumo karta, kompiuterinė įranga
buvo embriono stadijoje, todėl to meto darbingo
amžiaus žmonėms menkai rūpėjo kas dedasi ir kaip
vystosi technika. X karta, gimusi 1964–1983 metais,
kompiuterizacijos procesus suvokė geriau, tačiau tuo
metu jiems tai taip pat mažai rūpėjo. Tada jie buvo
darbingo amžiaus žmonės, kurių darbas kompiuterinių
įgūdžių nereikalavo. Tai yra priežastys, kodėl šiandien
prasčiausiai kompiuterius valdo ir siauriausią prieigą
prie interneto tinklo turi vyresniojo ir senyvo amžiaus
žmonės, prarastosios ir X kartų atstovai.

Ignoruoti skaitmenizacijos neįmanoma

Kategoriškai sakyti, jog visi prarastajai ar X kartai
priskiriami asmenys negeba naudotis kompiuteriniais
įrenginiais, negalima. Yra daugybė žmonių, kurie
prisitaikė prie kintančios aplinkos, tačiau statistika
ir tendencijos visgi sako, kad šių kartų žmonių kompiuterinis raštingumas – skurdžiausias. Nemaža dalis
šiai grupei priskiriamų asmenų ilgą laiką neigė faktą,
kad pasaulis keičiasi ir kad norint gyventi visavertį,
patogų gyvenimą, perprasti kompiuterio veikimą
ir jungtis į interneto tinklą vieną dieną reikės. Jei
prieš 10 metų ignoruoti skaitmenizacijos procesus
dar buvo galima, šiandien to padaryti praktiškai
neįmanoma. Kompiuterio ir interneto pagalba ne tik
pramogaujame, bet ir dirbame, mokomės, perkame,
parduodame daiktus, paslaugas, mokame mokesčius,
tvarkome finansus. Neturintiems nė menkiausio
supratimo apie kompiuterį, kaip veikia internetas,
išsiversti be artimųjų, gebančių valdyti elektroninius
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Pažintis su skaitmenine erdve prasideda nuo kompiuterio, o išklausę pradžiamokslį, mokymų dalyviai kviečiami
gilinti žinias ir susipažinti su platesnėmis kompiuterinio ir
informacinio raštingumo sąvokomis.

įrenginius, pagalbos tampa sunku. Todėl nori nenori
tenka pradėti pažintį su kompiuterine technika ir
internetu. Ypač tai paskatino operatorių, tiekiančių
gyventojams elektrą, dujas, sprendimas neišdavinėti
naujų atsiskaitymo knygelių pasibaigus senoms. Teigiama, kad taip elgtis nuspręsta siekiant paskatinti
gyventojus mokesčius mokėti skaitmeniniu būdu.

Mokymus veda porą dešimtmečių

Prognozuodamos ateitį ir suprasdamos, kad skaitmenizacija vieną dieną palies įvairias gyvenimo sritis, Lietuvos bibliotekos gyventojus kompiuterinio,
informacinio ir medijų raštingumo pradėjo mokyti
2000 metais. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka skaičiuoja, kad siekdama pagerinti
gyventojų skaitmeninius įgūdžius per beveik 20
metų surengė nesuskaičiuojamą kiekį užsiėmimų.
Nemažai gyventojų jais jau yra pasinaudoję ir daug
ko išmokę, tačiau patirtis rodo, kad dar ne visi perprato kompiuterinių įrenginių veikimą. Todėl šiuo
metu biblioteka dalyvauja ir gyventojus kviečia
pasinaudoti poros informacinio raštingumo skatinimui skirtų projektų nauda.
Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi
ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai,
saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu, taip pat jo teikiamomis
galimybėmis. Šis projektas įgyvendinamas visoje
Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią tikslinę, apie
500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai nepakankami, grupę. Siekiant apmokyti tiek daug žmonių,
sukurtas „skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ (savanorių) tinklas, vienijantis ne mažiau kaip 2000
asmenų. Prie šio tinklo yra prisijungę ir bibliotekininkai, kurie konsultuoja gyventojus atnaujintuose
ir planuojamuose atnaujinti viešuosiuose interneto

Medijos ir informacinis raštingumas?

Pažinimo laboratorija
itin daug laiko, taigi ir netikromis naujienomis patikima, ir abejotinos reputacijos
bei neaiškių ketinimų turinčius asmenis
į draugų sąrašus priimama, – situaciją
apžvelgė bibliotekininkė.

Lavina įgūdžius
ir suteikia prieigą

Virtualios realybės įranga labiausiai domina jaunimą.

prieigos taškuose.

Moko ir naujokus, ir pažengusiuosius

Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje
mokymus įgyvendinant projektą veda vyresnioji
bibliotekininkė Vaida Juselytė. Specialistė sako,
kad gyventojų susidomėjimo organizuojamais
mokymais netrūksta.
– Mokymai yra kelių lygių. Priimame ir kviečiame mokytis tuos, kurie niekada nėra valdę kompiuterio ir nesupranta, kaip veikia pelė, klaviatūra.
Praėję šiuos mokymus lankytojai žinias gali gilinti
mokymuose apie internetą, naršykles, informacijos
paieškos sistemas, socialinius tinklus, jų ir viso
interneto saugumą, elektroninę bankininkystę. Negalėčiau pasakyti, kurie mokymai yra populiariausi.
Galbūt nemažą susidomėjimą gyventojai pastaruoju
metu rodo mokymams, kuriuose mokome kompiuterinio raštingumo pradmenų. Taip yra todėl,
kad kompiuteris ir internetas tampa neatskiriama
kasdienio gyvenimo dalis, o nemokant jų valdyti,
jais naudotis, gyventi kasdienį gyvenimą tampa
sudėtinga, – teigė specialistė.
V. Juselytė džiaugiasi, kad nemažai pradžiamokslį išklausiusių gyventojų noriai sutinka gilinti
žinias ir ateina į specializuotus mokymus. Sako, jie
svarbūs siekiant gyventojų veiklą internete ir prie
kompiuterio paversti prasminga, saugia ir kokybiška. Tačiau mielai juose laukia ir tų, kurie jau turi
susiformavusius įgūdžius.
– Ne visų savarankiškai išmokusių naudotis interneto galimybėmis įgūdžiai būna tinkami saugiam
ir kokybiškam darbui internete. Žmonės elgiasi
patikliai ir naiviai: nesaugo asmeninių duomenų,
pasitiki nekokybiška, abejotinos kokybės informacija, didžiausiu ir svarbiausiu žinių šaltiniu neretai
jiems tampa socialiniai tinklai. Pastariesiems reikia
skirti ypač daug dėmesio, nes juose praleidžiama

Metų pradžioje atsinaujinusi biblioteka
pradėjo vykdyti dar vieną su skaitmenizacija susijusį projektą „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“. Tam, kad ankstesnio
projekto dėka išmokyti kompiuteriu ir
internetu naudotis gyventojai galėtų juo
naudotis, šios iniciatyvos dėka buvo atnaujinti
viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūra, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti
skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos
skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Deja, ne visi turi
galimybę įsigyti kompiuterius, interneto paslaugas.
Todėl, kad įgyti įgūdžiai nebūtų numarinti ir kad
gyventojai galėtų savarankiškai bendrauti, ieškoti
informacijos, naudotis elektroninėmis paslaugomis,
kompiuterių tinklo infrastruktūra bibliotekose buvo
išplėsta.

Galimybė pamatyti ir prisiliesti
prie naujausių technikos galimybių

Reaguojant į sparčiai besikeičiančią skaitmeninę
aplinką, minėto projekto dėka bibliotekoje atsirado
ir įranga, kuri dar neprieinama net tiems, kuri turi
kompiuterį ar internetą. Tai virtualios realybės
akiniai, inovatyvūs kompiuteriai, leidžiantys žaisti
modernius skaitmeninius žaidimus, asmenų inžinerinius gebėjimus lavinantys konstruktoriai, robotikos rinkiniai. Kol kas ši technika daugiausia skirta
pramogai, tačiau biblioteka planuoja organizuoti
renginius, įtraukiant į juos šiuos įrenginius tam, kad
su naujomis technikos galimybėmis ir atradimais
susipažintų kuo platesnis ratas žmonių. Svarbu
paminėti, kad projektas „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ į biblioteką atvedė ir spartesnį negu 30 Mb/s interneto ryšį, kuriuo
gali naudotis bibliotekos lankytojai dirbdami ir su
nuosavais kompiuteriais, ir su bibliotekoje esančia
kompiuterine įranga. Visų šių paslaugų tikslas – e.
transformacija, t. y. naujų produktų ir paslaugų atsiradimas įvairiose vietovėse, nepriklausomai nuo
esamos infrastruktūros ar ekonomikos lygio.
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Interviu su ekspertais

Technologinio progreso
sąvoka plečiasi ir kinta
Marijampolės Petro Kriaučiūno biblioteką, kalbant apie reakciją į skaitmenizaciją, jos
plėtros skatinimą, galima pavadinti išsišokėle gerąja prasme. Biblioteka, suprasdama,
kad šiuolaikinė visuomenė sparčiai vystosi, kad jos poreikiai keičiasi, tampriai siejasi su
kompiuteriais, elektronika, skaitmenine erdve, ne tik ėmė rengti medijų ir informacinio
raštingumo mokymus, bet ir 2007 m. įkūrė analogų Lietuvoje neturintį Multicentrą – interaktyvią mokymosi erdvę, skirtą laisvalaikiui, kūrybai bei mokymuisi.
Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė bei Vaikų ir jaunimo edukacijos
centro vedėja Raminta Liubelionienė sako, kad bibliotekos vystantis technologijoms
turi keistis, taikytis prie aplinkos. Norėdamos sudominti klientus, pažinti pasaulį jos turi
kviesti ne tik per knygas, bet ir naudojantis naujausiais skaitmeniniais įrenginiais.

Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė bei Vaikų ir jaunimo
edukacijos centro vedėja Raminta Liubelionienė sako, kad kompiuterinio ir informacinio raštingumo sąvoka plečiasi
ir kinta, todėl mokytis ir tobulėti šioje srityje dar ilgai turėsime kur.

Turime kur tobulėti
J. Dudkienė skaičiuoja, kad Marijampolės Petro
Kriaučiūno biblioteka gyventojų informacinio raštingumo skatinimu užsiimu apie 20 metų. Prasidėjo
viskas bibliotekoje atsiradus elektroniniam leidinių
paieškos, užsakymo katalogui, susikūrus kompiuterių, interneto tinklui, suteikusiu gyventojams pirmąsias galimybes pažinti skaitmeninius įrenginius
ir erdvę. Lygiagrečiai su šiomis permainomis atsirado poreikis mokyti gyventojus su technika elgtis
46 psl.

išmaniai ir saugiai. Nemažą patirtį kompiuterinio
raštingumo skatinimo srityje sukaupusi bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja J. Dudkienė sako, kad
mokytis ir tobulėti šioje srityje visada bus kur.
– Nors su išmaniaisiais įrenginiais supažindinę
ir išmokę jais naudotis esame nemažą būrį žmonių,
įgūdžių lavinimu galėtumėme užsiimti nuolat ir
planuoti mokymus dar keliems metams į priekį.
Technika tobulėja, sudėtingėja, tai suteikia naujų
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galimybių, o kartu atveria erdvę naujiems pavojams. Bibliotekoje organizuojamų mokymų dalyviams sakome, kad sėsti prie kompiuterio ir eiti
į interneto tinklą reikia atviromis akimis. Privalu
saugoti asmens duomenis, suvokti, kad yra saugios
ir nesaugios interneto svetainės, kad reikia mokėti
jas atskirti. Primename, kokie pavojai tyko socialiniuose tinkluose, kad viešose interneto prieigose
baigus darbą socialiniame tinkle svarbu nepamiršti
atsijungti nuo paskyros. Deja, žmonės vis dar per
daug pasitiki skaitmenine erdve. Neatsakingai
dalija asmeninius duomenis, patikliai priima visą
joje randamą informaciją. Šiandien grėsmių tendencijos yra tokios, bėgant metams jos, tikėtina,
keisis ir galbūt agresyvės. Štai kodėl svarbu ir dar
ilgai bus aktualu organizuoti mokymus ir šviesti
visuomenę medijų ir informacinio raštingumo
klausimais, – samprotavo J. Dudkienė.
Galimybių ribos plečiasi
Vis dėlto nėra viskas taip blogai, kaip gali atrodyti. Bibliotekos darbuotojai pastebi, kad informacinių užklausų skaičius kuo toliau, tuo labiau
mažėja. Pavyzdžiui, anksčiau moksleiviai ir stu
dentai ruošdamiesi referatams ateidavo į biblioteką ieškodami knygų, prašydavo bibliotekininkų
padėti surasti jiems reikalingą informaciją. Tuo
tarpu dabar, bibliotekininkai pastebi, daug informacijos jie susiranda savarankiškai, internetinėje
erdvėje. Kažko neradę atvyksta į biblioteką, bet
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tarpininkauti informacijos paieškoje jiems beveik
nereikia – paieškos sistemomis klientai moka
naudotis patys.
Biblioteka pastebėjusi, kad lankytojų gebėjimai
naudotis kompiuteriais gerėja, tačiau išnaudojami
dažniausiai jie pramogai, sumanė įkurti jau minėtą
Multicentrą – interaktyvią erdvę, skirtą ne tik laisvalaikiui, bet ir mokymuisi.
– Kompiuteris – plačių galimybių įrenginys.
Juo naudojantis galima ne tik ieškoti informacijos, bendrauti socialiniuose tinkluose. Galima jį
išnaudoti ir kuriant pridėtinę vertę. Taip atsirado
mintis įkurti Multicentrą – erdvę, į kurią laisvu
metu nuobodžiaujantys moksleiviai galėtų ateiti,
naudotis kompiuteriais, bet ne pramogai, o mokymuisi kažko naujo ir vertingo. Taip Multicentre
atsirado programavimo užsiėmimai, mokymai,
kuriuose lankytojai susipažįsta su vaizdo, garso
įrašymo, apdirbimo programomis, mokosi fotografuoti, retušuoti nuotraukas. Manome, kad šie
gebėjimai dabar, kai informaciją vis dažniau gauname vaizdu ir garsu, labai svarbūs. Kompiuterinio
ir informacinio raštingumo sąvoka keičiasi, tai nėra
tik gebėjimas įjungti kompiuterį, paleisti naršyklę.
Sąvoka plečiasi ir keičiasi, todėl keičiamės ir mes,
siūlydami ir kviesdami mokytis naujų dalykų, pažinti techniką ir jos galimybes, – mintimis dalijosi
R. Liubelionienė.

Prie kintančios aplinkos
taikosi mokydamiesi
Gyventojai Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje įgyvendinamų projektų nauda naudojasi aktyviai. „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ – populiarus tarp vyresniojo amžiaus žmonių, kurie bando perprasti skaitmeninės
erdvėse veikimo principus ir teikiamas galimybes.

Marijampoliečiui Stasiui Buckiūnui kompiuteris ir kiti elektroniniai įrenginiai pažįstami,
bet veikimo principų, skirtingai nei jo žmona,
vyras neišmano. Matydamas, kaip sutuoktinė, gebėdama valdyti įrenginius ir mokėdama naudotis
internetu, susiranda įvairios, naudingos ir įdomios
informacijos, socialinių tinklų pagalba bendrauja
su vaikais, skaitmenizacijos teikiamomis galimybėmis nusprendė pasinaudoti ir jis. Savarankiškai
mokytis neišdrįsęs, pagalbos nusprendė kreiptis į
biblioteką. Patekti į mokymus vyras ruošiasi nuo

2016 metų. Dabar, kai biblioteka atsinaujino, įsigijo
naują kompiuterinę įrangą, buvo puiki proga tesėti
sau kažkada duotą pažadą.
– Kalbėjau, kalbėjau, vis reiškiau norą, o dabar,
kai bibliotekos darbuotojai pakvietė prisijungti į
mokymus, nebuvo kas daryti, kaip tik pradėti mokytis. Iš tiesų, džiaugiuosi, kad pagaliau pasiryžau.
Nėra viskas taip sudėtinga, kaip galvojau. Mokymus vedanti specialistė kantriai ir nuosekliai viską
paaiškina. Kol kas galvoju, kad pakaks pradžiamokslio. Jei gebėsiu paskaityti naujienas internete
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jos jau neišduodamos.
Ilgą laiką nemažai reikalų, kuriems būtinas
kompiuteris ir internetas, sutvarkydavo vaikai. Maniau, kad pačiai
išmokti naudotis kompiuteriu man niekada
neprireiks, bet dabar
suprantu, kad klydau.
Technikos pažanga
skatina ir primygtinai
liepia keistis ir tobulėti. Be to, pabodo įkyrėti ir savo rūpesčiais
užkrauti artimuosius.
Gerai, kad atsirado galimybė kompiuterinio
raštingumo mokytis
ir susisiekti su vaikais – to visiškai pakaks. Jei bibliotekoje. Buvo bandymų mokytis savarankišmatysiu, kad yra poreikis įgūdžius tobulinti, galbūt kai namuose, tačiau žinote, kaip būna su artimaiimsiuosi kitų mokymų. Aišku tik viena, kad kom- siais – netekę kantrybės mygtukus jie ima spaudyti
piuterine įranga man, išklausius šiuos mokymus, patys, tuo tarpu, kai moko svetimas, nepažįstamas
žmonai teks dalintis, – šmaikštavo kompiuterinio žmogus, procesas vyksta sklandžiau – jie tų dalykų
pradžiamokslio kursus ką tik baigęs išklausyti Sta- juk mokosi, – samprotavo moteris.
sys Buckiūnas.
Marijampolėje
gyvenančiai Danei Karalienei poreikis pažinti skaitmeninę
erdvę ir išmokti
valdyti kompiuterinę įrangą atsirado supratus,
kad vis daugiau
užsisakyti, įsigyti
reikalingų paslaugų iki tol jai prieinamu būdu darosi
sudėtinga.
– Užsiregistruoti pas gydytoją internetu tampa
lengviau nei telefonu, mokesčius
mokėti taip pat
– pasibaigus elektros knygelei nau48 psl.
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Kam reikalingas medijų
informacinis raštingumas?

Medijų tyrinėtojai teigia, kad šiuolaikinis žmogus gyvena tarsi dvejuose pasauliuose – tikrovės
ir medijų. Negalėdamas ko nors realizuoti, patirti realiame gyvenime, individas kartais savo viltis
siekia įgyvendinti medijų pasaulyje. Todėl svarbu nepasiduoti iliuzijai, kad medijos yra absoliučiai
teisingas socialinės tikrovės atspindys, mokytis atskirti tiesą.

Anot Vidos Undzėnienės, šis laikmetis ragina mokytis kiekvieną.

Poreikiai augo kartu
su technologijų vystymusi

Pasak Švietimo centro metodininkės, informatikos inžinerijos magistrės, informacinių technologijų mokytojos Vidos Undzėnienės, norint išsiugdyti
gebėjimą tinkamai vertinti komunikavimo priemonių perduodamą informaciją, reikalingi medijų ir
informacinio raštingumo pagrindai. Juos turėdamas
žmogus suvokia, kad informacijos pateikimas nėra
tiesiog veidrodinis įvykių, aplinkos, pasaulio atspindys, nes dažnai kiekvienas informacijos teikėjas
savaip konstruoja informaciją. Išmanant informacinį raštingumą lengviau skirti, kur realus pasaulis, o
kur susikurtas, atsiranda galimybė aklai nepriimti
medijų teikiamos informacijos.
Nuo 1997 metų Švietimo centre dirbanti radijo
inžinierė, informatikos inžinerijos magistrė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vida

Undzėnienė pasakoja, kad įvairių pakopų kompiuterinio raštingumo kursai jų centre pagal gyventojų
poreikius rengiami daug metų, jie atspindi informacinių technologijų augimo lygį.
„Pirmiausia mūsų centre pradėjome dirbti kompiuterinio raštingumo srityje. Žmonėms reikėjo
mokymų, paskaitų, kuriuose išmoktų elementariai
dirbti kompiuteriu. Pradėjome nuo paprasčiausios
abėcėlės: kompiuterio įjungimo, teksto surinkimo,
mokymosi dirbti „Microsoft“ , „Windows“ programomis. Tiesiog tapti paprasčiausiu vartotoju
kasdieniame gyvenime, gebėti taikyti informacinių
technologijų priemones“, – pasakojo metodininkė.
Po to, pasak jos, atsirado interneto poreikis.
Kartu su interneto vartotoju išaugo poreikis skaitmeniniam raštingumui, mokėjimui veikti įvairiose
informacinių ir komunikacinių technologijų aplin49 psl.
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kose, susirasti informaciją, ją pateikti, ištransliuoti.
Centro klausytojai mokėsi dirbti programa „Skype“,
nes juos privertė gyvenimas, norėjosi bendrauti su
užsienyje esančiais artimaisiais.
Anot Vidos Undzėnienės, poreikis skaitmeniniam raštingumui neturi amžiaus cenzo, mokomasi
visą gyvenimą. Jos rengiamų kursų vyriausiam
klausytojui buvo per septyniasdešimt metų. Kitaip
tariant, kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas
yra tam tikra bendro informacinio raštingumo dalis.
Ją išmanančių žmonių dalis vis auga. Kartu auga
būtinybė atpažinti, gauti, vertinti, atsakingai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių šaltinių. Tai
jau kalbama apie informacinį raštingumą.

Iškilo žinių poreikis

Vartojamas ir kitas terminas – medijų raštingumas, kuris apima gebėjimą naudotis spausdintinėmis, grafinėmis, garsinėmis, ekraninėmis medijomis. Ir šioje srityje jau galima kalbėti ne tik apie
suaugusiųjų, pedagogų švietimą, bet ir mokinių.
Mokytojams iškyla žinių, tobulėjimo poreikis, nes
reikia išmokyti mokinius atsirinkti tinkamą informaciją. Juk virtualioje erdvėje informacijos labai
daug ir pačios įvairiausios, pateikiamos įvairiausiomis formomis, įtikinamos. Kyla dilema, kur yra
tiesa, kaip analizuoti informaciją, nes šiuolaikinė
karta yra ir realiame, ir virtualiame pasaulyje, o riba
tarp jų labai nedidelė. Pernelyg didelis pasinėrimas
į virtualų pasaulį kartais turi neigiamų pasekmių:
vaikai suserga, nemato prasmės mokytis, gyventi,
nemoka bendrauti.
Ne tik pedagogams iškyla būtinybė mokytis, bet
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ir tėvams. Tėvams reikia suprasti, kuo gyvena jų
vaikas, kuo užsiima, ar tai jo vidiniam pasauliui,
psichikos sveikatai nedaro žalos. Tikslai tampa
didesni, juos diktuoja laikmetis, medijų galimybės.
Neužtenka vaiką išmokyti neatskleisti savo asmens
duomenų ir neįsisukti į patyčių ratą. Tėvams svarbu
susigaudyti ir padėti vaikui, kad buvimas virtualiame pasaulyje neturėtų skaudžių pasekmių, išmokyti
jį atsirinkti informaciją, nes neretai ji pateikiama
pagražinta, tendencinga.

Ugdymo užduotys plečiasi

Skaitmeninio raštingumo kompetencijas reikia
ugdyti nuo mažens. Tai turi būti daroma ir namuose,
ir mokykloje. Į naujo laikmečio diktuojamus uždavinius ir problemas sureagavo Švietimo ir mokslo
ministerija. Jau nuo šių metų sausio švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtintas mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų skait-meninio
raštingumo programos aprašas. Jame nustatyti
reikalavimai skaitmeninio raštingumo programų
turiniui, jų įgyvendinimui ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo
kompetencijos. Atsiranda reikalavimas, kad mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas įgytų žinių,
išsiugdytų gebėjimus ir nuostatas skaitmeninio
raštingumo srityse: informacijos valdyme, komunikavime, skaitmeninio turinio kūrime, saugume,
skaitmeniniame mokyme ir mokymesi, skaitmeninio raštingumo problemų sprendime. Mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti nustatyta ne trumpesnė
kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų)

Lankytojų poreikiai skaitmeninio raštingumo srityje plečiasi.
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mokymų apimties programa.
„Šie mokymai bus apie informacijos paieškas
ir jos filtravimą, rinkimą, analizavimą, vertinimą.
Apie informacijos saugumą, etiką virtualioje erdvėje. Mūsų Švietimo centras, ruošdamas kvalifikacijos kėlimo programas, atsižvelgė į šį reikalavimą.
Jau paruošta programa, pasirinkta skaitmeninio
raštingumo kryptis. Programos vadinasi „Medijos
ir informacinis raštingumas“, „Informacinis raštingumas“. Tai neišsemiamos temos. Mokytojams tai
taps savotišku iššūkiu. Galima sakyti, kad anksčiau
mokytojas buvo pamokos vadybininkas, dominuojantis individas, tačiau šis laikmetis reikalauja
kitokio mokymo, nes Z kartai prieinami, labiau
suprantami visai kitokie mokymosi metodai. Jiems
priimtina dirbti su informacija, nes taip geriausiai
įsisavinama pateikta medžiaga“, – pasakojo Vida
Undzėnienė. Anot jos, būtent šia linkme Švietimo
centre šiais metais ir bus rengiami mokymai mokytojams, tėvams. Paprastai skirstoma į amžiaus
grupes, atsižvelgiama į poreikius, specializaciją.
Metodininkės teigimu, išlikęs poreikis ir pradinio kompiuterinio raštingumo, nes žmonės – iš
skirtingų socialinių sluoksnių. Yra tokių, kuriems
kompiuteris dar vis prabangos prekė, kurie neturi
galimybės tobulėti, mokytis namuose“, – sakė informatikos inžinerijos magistrė.
Anot jos, informacinis raštingumas mokyklose
turėtų būti integ-ruotas į įvairius mokymo dalykus.
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Informacinės technologijos vis labiau veržiasi į mūsų
gyvenimą.

Galvojama ir apie tai, kaip informacinių technologijų ugdymas gali būti diegiamas priešmokykliniame
ugdyme.
Balandį Švietimo centro metodininkė ves mokymus darbuotojams Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“. Mokymų tema informacinių
komunikacinių technologijų panaudojimas priešmokykliniame ugdyme. Pasak V. Undzėnienės,
mokymasis vietoje, kai mokosi visas kolektyvas,
turi daug pliusų. Klausytojai atsineša savo kompiuterius, dirba su įprastomis priemonėmis, mokosi vienas iš kito. Jeigu kuris kažką pamiršo, jam
padeda kolega. Po kurio laiko vyksta grįžtamieji
mokymai, stebima, kaip pavyko įsisavinti gautas
žinias. Anot metodininkės, nėra tokio dalyko, kurio
tikrai norėdamas negalėtum išmokti.

Būtinybė ir galimybės mokytis nuolat

Gebėjimai naudotis šiuolaikinėmis medijomis ir informacijos ištekliais šiandien – reikšminga
kasdienybės dalis. Vaikai nuo pat gimimo auga kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kitų technologinių
naujovių aplinkoje. Vyresnės kartos žmonėms tai nėra savaime suprantami dalykai, supę juos nuo
lopšio, todėl išmanyti skaitmeninio pasaulio subtilybes, naudotis jo teikiamomis galimybėmis nėra
taip paprasta. Reikia mokytis, domėtis. Skaitmeninio raštingumo išmanymas padeda neprarasti
ryšio su jaunimu, rasti bendrą kalbą su naująja Z karta. Mokytojams kyla dar didesnis uždavinys
– ugdyti jaunosios kartos kritinį mąstymą, kaip būtiną sąlygą kuo veiksmingiau naudotis medijų ir informacijos teikėjų sudarytomis galimybėmis, skatinti mokinius suprasti svarbius kritinio
mąstymo aspektus. Tad pedagogams būtina nuolat tobulintis, kelti kvalifikaciją. Marijampolėje tai
daryti padeda Švietimo centras.
Apie medijų ir informacinio raštingumo principus akademinėje, profesinėje, kasdienėje veikloje,
mokymo ir mokymosi galimybes, kalbamės su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro
direktore Meilute Apanavičiene ir metodininke, informatikos inžinerijos magistre, informacinių
technologijų mokytoja Vida Undzėniene.

1993 metais įkurtas Marijampolės švietimo centras šiandien dukart akredituota ir įvairias administracines reformas išgyvenusi pedagogų kvalifikacijos
tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir
kultūrinę veiklą organizuojanti institucija, suteikianti

galimybę Marijampolės regiono žmonėms nuolatos
tobulintis, neatsilikti nuo laikmečio, reaguoti į sparčiai žengiančias į gyvenimą naujausias technologijas,
galimybes ir iššūkius. Švietimo centro paslaugomis
naudojasi Marijampolės ir kitų regionų pedagogai
51 psl.
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bei gyventojai. Pasak centro
direktorės Meilutės Apanavičienės, kasmet surengiama per
350 kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų
mokymosi, kultūros ir kitų
renginių.
Juose apsilanko per 10
tūkstančių dalyvių: pedagogų,
mokinių tėvų, kitų sričių specialistų ir regio-no gyventojų.
„Mūsų paskirtis – sudaryti
sąlygas pedagogams tobulinti
kvalifikaciją, neformaliai mokytis suaugusiems, padėti įgyvendinti švietimo prioritetus
bei inovacijas, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą“,
– sako įstaigos vadovė.
Viena iš veiklos sričių,
kurias sėkmingai šiandien
įgyvendina Švietimo centras,
– padėti įveikti šiuolaikiniams
informacijos vartotojams kylančius iššūkius naudojantis
medijomis ir informacijos ištekliais. Šiam tikslui rengiami
įvairių pakopų kompiuterinio Pasak Švietimo centro direktorės Meilutės Apanavičienės, jų įstaiga atvira visoms
naujovėms, pati ieškojusi krypties, kelio ir veiklos stiliaus, dirbanti pagal suaugusiųjų
raštingumo, kvalifikacijos to- tobulinimosi poreikius.
bulinimo kursai, organizuojami IKT panaudojimo ugdymo procese seminarai. mokosi: iš praeities į ateitį“. Surengti asmens duoPasak Meilutės Apanavičienės, organizuota ir menų apsaugos pareigūnų mokymai, neformaliojo
apskrities mastu koordinuota nacionalinė 2018 suaugusiųjų švietimo vykdytojams organizuoti
metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva projektų rengimo ir įgyvendinimo, elektroninių
mokymosi aplinkų panaudojimo
suaugusiųjų mokymui bei šiuolaikinių neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodų ir formų
mokymai. Taip pat įgyvendinti
ugdymo plėtotės centro projekto
„Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 2 dienų 16 valandų
trukmės mokymai pedagogams
ir mokyklų bibliotekininkams.
Surengtas seminaras „Medijos ir
nacionalinis saugumas: iššūkiai
ir galimybės“. Tokius mokymus
Marijampolės švietimo centras
rengia ne tik Marijampolės regione, bet ir Kauno, Kretingos
Anykščių rajonų, Druskininkų ir
Švietimo centras per metus sulaukia per 10 tūkstančių lankytojų. Vilniaus savivaldybėse.
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Ekspertų komentarai

Vincas GRIGAS, socialinių mokslų daktaras, leidėjas,
Vilniaus universiteto dėstytojas

Iniciatyva yra puiki ir atitinka švietimo centrams keliamus tikslus teikti kokybiškas informacines paslaugas. Informacijos ieška nėra įgimta,
jos reikia mokytis. Banalus mokėjimas spaudyti
mygtukus išmaniajame telefone nereiškia, kad
mokame pasiekti patikimą informaciją, ją atsirinkti ir panaudoti. Anksčiau buvo viskas gana aišku
– turėjome žurnalus, laikraščius, knygas, ir viskas.
Dabar informaciją gauname ir iš spausdintų leidinių, bet daug daugiau jos surandame naršydami
internete. Čia ir prasideda didieji sunkumai, nes
informacijos pateikimo įvairovė, apimtis, įrankiai,
kuriais naudojamės, yra labai įvairūs, jų naudojimo ypatybes reikia išmokti. Privalu atkreipti
dėmesį, kad informacijos įsisavinimui turi įtakos ir
informacijos pateikimo formatas. Per tūkstančius
metų esame išsiugdę gebėjimą skaityti iš plokščio
popieriaus ar kitos medžiagos lapo, kur yra tik
tekstas, iliustracija ir daugiau nieko. Skaitmeniniai
tekstai yra skaitomi aplink esant daugybei dirgiklių
(išskyrus skaitykles), šie dalykai turi negatyvių
pasekmių susikaupimui, nuosekliam skaitymui.
Nereikia pamiršti, kad svarbu ir forma, informacijos pateikimas (dizainas, viršelis, maketas), kuri
susijusi su emocija. Tai irgi svarbu galvojant apie
tekstą, jo prasmę, autoriaus norimą perduoti idėją.
Todėl mokydamiesi, norėdami geriau įsiminti,

skaitydami informacinius tekstus, turėtume rinktis spausdintą tekstą. Skaitmeninis tekstas labiau
tinka pramoginio pobūdžio tekstams.
Dažniausiai žmonės pernelyg pasitiki savo
sugebėjimais susirasti ir atsirinkti tinkamą informaciją. Tai patvirtina ir daugybė tyrimų.
Sunkumų kyla labai daug. Dėl didelio naujienų
srauto neturime laiko tikrinti šaltinių, apgalvoti,
ką sužinojome.
Internetinėje žiniasklaidoje yra mažesnis ratas
žmonių, kurie pertikrina tekstą prieš jį publikuojant. Pastebėta, kad žmonėms pakanka vien tik
pamatyti šmėkštelintį užrašą ir to pakanka, kad
susidarytų tam tikrą įspūdį. Pavyzdžiui, nustatyta,
jog mirktelėjus reklamai vote (balsuok), žmonės,
kurie greta skaitomo teksto matė tokį užrašą, keliais procentais aktyviau dalyvavo rinkimuose nei
nemačiusieji. Kai rinkimus lemia kelios šimtosios
procento, tai svarbus dalykas. Ir tokių šmėkštelėjimų per dieną būna daug. Mes net negalvojame
apie juos, bet tam tikrą įspūdį susidarome (kažkur
girdėjome, nesame tikri, bet tai atrodo kaip tiesa),
kai pradedama kalbėtis viena ar kita tema.
Be to, Google paieškos sistemos netikros naujienos dažnai patenka į pirmą puslapį ir aukštose
pozicijose dėl susiformavusios netikrų naujienų
portalų ekosistemos (jų vis daugėja ir turi vis geresnį lankomumo srautą). Žmonės gerokai dažniau
renkasi spausti negatyvią žinią nei pozityvią ar
neutralią. Daugelio žmonių gebėjimas naudotis
paieškos sistemomis labai ribotas (vidutiniškai
įvedami trys reikšminiai žodžiai ir taip ieškoma
didžiuliame informacijos masyve).
Į informacinio raštingumo mokymus kaip tik
turėtų užsukti tie, kurie aktyviai naudojasi internetu. Susirinkę viename būryje žmonės pasidalija
savo žiniomis, įžvalgomis, patirtimi, kas gali būti
dar naudingiau nei lektoriaus pateikta medžiaga.
Šioje srityje galima tik manyti, kad viską išmanai,
bet yra daug niuansų, detalių, kurie labai svarbūs
ir gali būti reikšmingi efektyviai naudojantis šiuolaikinėmis medijomis, kurios kasdien keičiasi, ir
spėti sekti pokyčius nėra lengva.
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Prof. dr. Audronė Nugaraitė,
Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos
katedros dėstytoja
Tokioje žinių gausybėje svarbu
gauti tikslią ir teisingą informaciją. Ypač dabar, kai informacinę
erdvę užplūdo melagingos (fake)
naujienos ir skubėdami ne visada randame laiko jų patikrinti.
Vertinant informaciją reikšmingi
yra keli aspektai: žiniasklaidos
priemonės, žurnalisto neutralumas, kai nepalaikoma nė viena
įvykio pusė, informacijos šaltinio
patikimumas.
Skaitytojo kritinis mąstymas ir
vertinimas turi padėti suvokti informacijos turinį ir realią vertę.
Lietuvoje pastarąjį penkmetį
jau ne tik kalbama, bet ir įgyvendinamos konkrečios priemonės didinti žmonių medijų ir
informacinį raštingumą. Jis yra
neatsiejamas nuo žmonių motyvacijos domėtis, sekti aktualijas
ir naujienas, gebėjimo ieškoti ir
surasti reikiamas naujienas skirtinguose informacijos šaltiniuose.
Svarbus aspektas yra kritinis
naujienų vertinimas šaltinių patikimumo, šališkumo/nešališkumo
Kiekviena mūsų diena pripildyta daugybe
realios kasdienybės įvykių, apie kuriuos praneša požiūriu ir platesniu pranešimo kontekstu. Medijų
žiniasklaidos priemonės. Informacijos plėtra sun- ir informacinis raštingumas yra svarbiausia XXI
kiai įsivaizduojamais skaičiais vyksta virtualioje amžiaus kompetencija, padedanti naudotis visais
elektroninės gyvensenos privalumais.
erdvėje.
Puslapius paruošė Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Kaip atpažinti patyčias?

Apie patyčias vaikai paprastai vengia kalbėti, neskuba pranešti tėvams ir mokytojams, nes tai
nemaloni patirtis, be to, ko gero, daugelis mano, kad patys kalti, jog sulaukia patyčių...

Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms. Tad patyčios nėra humoro forma.

Dėl patyčių net susergama...

Asta, prisimindama savo mo-kyklinius metus,
pasakoja apie ignoravimą: kai visa klasė rengia
vakarėlį, bet nekviečia tik tavęs vienos... Sužinai
tik po visko, kad kažkas vyko. Ji taip pat sulaukdavo pašaipių replikų, nes buvo apkūnoka.
Aušra pasakoja, kad bendraklasį mokytoja
užsipuolė per pamoką sakydama, kad jeigu šis
nesimokys, tai kaip ir jo motina turės dirbti „skuduryne“ pardavėja...
Gimnazistė trečiokė Emilija pasakoja apie
jos bendramokslį Simą, kuris yra kitoks nei kiti,
labiau nervingas, užsiplieskiantis, taigi vaikai iš
jo juokiasi, kai jis pratrūksta. Taip pat Simas akivaizdžiai pataikauja (ar bent taip atrodo kitiems)

mokytojams, už tai irgi susilaukia bendraklasių
pašaipų. Dar jo apranga nemadinga, drabužiai
nutrinti, nenauji, tai irgi tampa pagrindu jį užgaulioti.
Dvidešimt šešerių metų Rimantas pasakoja,
kaip atėjo į susigyvenusią klasę būdamas šeštokas,
taigi tapo pašaipų objektu.
Sulaukdavo replikų dėl savo stambesnės kūno
kompleksijos. Jeigu supykdavo, jam išrausdavo
veidas, taigi kiti iš karto matydavo, jog jis reaguoja... Buvo laikas, kai vaikas negalėdavo prisiversti
eiti į mokyklą. Rimantas jautėsi atskirtas, po kurio
laiko už užgaulius žodžius ėmė duoti „grąžos“
kumščiais, kiti jo pradėjo bijoti. Tada keliese
prispjaudė į jo sportinius batus. Mama kreipėsi į
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mokyklos administraciją, kaltieji turėjo išplauti
batus, priekabės liovėsi. Klasės auklėtoja elgėsi
pasyviai, sakydavo Rimanto mamai, jog mato, kad
jos sūnus izoliuotas, vienas, bet nieko nesiėmė,
kad tai pasikeistų. Rimantas sako ištvėręs tą laiką,
nepalūžęs, bet pašlijo sveikata.

Ką laikyti patyčiomis?

Ne visi teisingai supranta, kas yra patyčios.
Vieni sako, kad jeigu nesimušama, nesistumdoma,
o tik pasišaipoma, tai nėra ir patyčių. Kitiems
atrodo, kad nėra patyčių, kai vaikas visų ignoruojamas, nekviečiamas į bendras veiklas. Dar kiti
nelaiko patyčiomis prasivardžiavimo, juk būna,
kad pravardes mokiniams duoda net ir mokytojai
ar tėvai.
Tinklapyje „Be patyčių“ rašoma, kad patyčios
– įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina
vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų,
kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas,
apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas, piktų,
erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų
siuntinėjimas.
Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų
pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį.
Tačiau patyčios nėra humoro forma! Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis
linksma tik vienam – kitas tuo metu jaučiasi labai
įskaudintas.

Svarbiausi patyčių ypatumai

Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia,
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kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai supranta,
kad savo veiksmais skaudina kitą, ir daro tai sąmoningai.
Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus
veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta
sistemingai tam tikrą laiką. Patyčių situacijoje yra
psichologinė ar fizinė jėgos persvara. Vadinasi,
puolamas vaikas jaučiasi silpnesnis už skriaudėjus
ir negali apsiginti nuo jų. Pavyzdžiui, vaikas yra
skriaudžiamas fiziškai stipresnio vaiko, arba vienas vaikas yra puolamas kelių žmonių ir kt. Taigi
patiriančiajam patyčias sunku pačiam išspręsti šią
problemą, todėl būtina, kad į tai įsitrauktų ir jam
pagelbėtų kiti žmonės.
***
2018 m. atlikto Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimo duomenimis, Lietuvoje patyčias patiria
29 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių, o besityčiojantys nurodė 25 proc. berniukų ir 14 proc.
mergaičių.
„Vaikų linijos“ duomenimis, patyčių klausimas
yra antroje vietoje tarp dažniausiai telefonu vaikų
minimų sunkumų. Per 2017 m. buvo sulaukta net
3641 skambučio šia tema. Mokiniai nepraneša apie
patyčias, o mokyklos ne visada registruoja patyčių
atvejus, nors 2017 m. kovo 22 d. švietimo ir mokslo
ministrės įsakymas „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose“ nustato, kad patyčių atvejai
turi būti registruojami, nepriklausomai nuo jų formų, – rašoma tinklapyje „Švietimo naujienos“.

Dėl nutukimo iš vaikų tyčiojasi ir tėvai

tėčių.
Pirmiausia tėvai, mokytojai ir medikai, bendraudami su vaikais ar suaugusiais žmonėmis, kurie turi
antsvorio, turėtų negilinti nutukimo stigmos: nesmerkti, nesiekti įskaudinti, o aiškinti ir padėti.
Į žmogų, kuris turi antsvorio ar serga nutukimu,
dera kreiptis vartojant tinkamus žodžius, akcentuoja
Vilniaus universiteto (VU) Vaikų ligoninės gydytoja
dietologė Žana Antonova. Pasak specialistės, žmogus,
turintis antsvorio, neretai turi daug psichologinių, emocinių problemų, kurias linkęs slėpti. Ugdymo, švietimo
įstaigų aplinka taip pat ne visada tolerantiška antsvorio
turinčiam ar nutukimu sergančiam vaikui.
Tyrimai rodo, kad iš tokių vaikų auklėtojai ir
mokytojai mažiau tikisi gerų mokymosi rezultatų.
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Vyresni vaikai ar paaugliai, atėję pasitikrinti sveikatos pas medikus, kartais išgirsta tiesmuką pasakymą:
„Esi nutukęs (-usi)“.
Pasak Vaikų ligoninės gydytojos dietologės Justės
Parnarauskienės, teisinga sakyti „turėti antsvorio“,
„sirgti nutukimu“.
„Pabrėžiame, kad nutukimas yra viena iš ligų,
kuri pakeičia visą organizmą ir pasireiškia išoriškai.
Pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas –
ligos, kurios nustatomos tam tikrais tyrimais, tačiau
jų dažniausiai nematyti išorėje, o nutukimas pasireiškia išoriškai, sukeldamas diskomfortą“, – sakė
J. Parnarauskienė. Gydytoja dietologė Ž. Antonova
atkreipia dėmesį į susiformavusį mitą, kad apkūnus
žmogus toks dėl to, jog yra tingus, labai daug valgo,
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Tyrimai rodo, kad turintys
antsvorio vaikai labai dažnai
patiria patyčias: 37 proc.
atvejų – šeimoje, pirmiausia
iš savo tėvų. Negražių žodžių
dėl savo išvaizdos jie išgirsta
netgi dažniau iš mamų nei

nesportuoja, yra apsileidęs.
„Iš tikrųjų nutukimo priežasčių yra daug daugiau,
todėl ir nutukimo gydymas – kompleksinis, kurį
tinkamą ir individualų gali paskirti tik gydytojas
dietologas, numatydamas pacientui realius tikslus
ir uždavinius. Į komandą gali būti įtraukiamas ir
psichologas, kad pacientas būtų labiau motyvuotas
gydytis. Labai dažnai girdima frazė „mažiau valgyk,
daugiau judėk“ – tikrai ne gydymo metodas“, – įsitikinusi gydytoja dietologė.
Vaikų ligoninės psichologė Rūta Vyšniauskė
pritaria, kad gėdos ir kaltės jausmai niekada neskatina pokyčių, tik verčia žmogų jaustis blogai, norėti
užsidaryti, pasislėpti. Kai žmogus jaučiasi blogai, jo
motyvacija rūpintis savimi dramatiškai krenta, nes
jis nemyli savęs, nenori dėl savęs stengtis.
Daug mokslinių tyrimų rodo, kad ir vaikai, ir
suaugusieji yra linkę neigiamai vertinti žmones, turinčius antsvorio. Tai tiesiogiai susiję su visuomenėje
vyraujančia nuostata, jog svorį galima kontroliuoti,
antsvoris prilyginamas valios trūkumui.
Norėdami kovoti su nutukimo stigma pirmiausia
kiekvienas asmeniškai turėtume identifikuoti savo
pačių nuostatas ir požiūrį į svorį, kurį nejučia trans-

liuojame žodžiais ir elgesiu, taip prisidėdami prie
stigmatizavimo. Antsvorį turėtume suvokti kaip
konkrečią sveikatos problemą, o ne priskirti žmogui
kaip jo asmeninę savybę.
„Aš nutukęs“ – reiškia, jog toks jau esu, nieko
nepadarysi, tai kelia beviltiškumą ir užsuka ydingą
neigiamo mąstymo ratą. O „aš sergu nutukimu“
reiškia, kad tai yra prob-lema, savotiškai atsieta nuo
manęs, todėl lengviau kontroliuojama, ir aš galiu
imtis konkrečių žingsnių ją išspręsti.
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės specialistės
atkreipia ir kolegų medikų dėmesį, kaip tokius žmones vadinti. Derėtų sakyti, kad žmogus turi antsvorio,
didelį kūno masės indeksą, serga nutukimu.
Žiniasklaida taip pat kviečiama prisidėti prie
nutukimo stigmos mažinimo. Straipsniuose apie
nutukimą, antsvorio problemas ir reklamose, kaip
numesti svorio, paprastai randame turinčio antsvorio
suaugusio ar vaiko nuotrauką, tam tikrų kūno dalių,
kurios yra pačios storiausios ir nekelia susižavėjimo.
Specialistės pabrėžia, kad tai – netinkama vaizdų
kalba, kurią galima pakeisti nežeidžiančia antsvorio
turinčių žmonių.
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Jei vaikas pasakoja jums
apie skriaudą – prašo pagalbos

Kovas paskelbtas sąmoningumo didinimo mėnesiu „Be patyčių“. Kartu su pagalbos
vaikui ir šeimai įstaigomis Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė praktinių patarimų, kaip užbėgti patyčioms už akių, rinkinį.

Kalbėkitės su savo vaikais. Per tokius pokalbius
su vaiku išsiaiškinsite, ką jis mano apie patyčias, tai
bus gera proga pasakyti savo nuomonę ir paaiškinti,
kaip galima bendrauti be agresijos.
Atidžiai išklausykite, kai vaikas išsipasakoja
rūpesčius. Dažnai bendraukite su mokytojais, nepraleiskite tėvų susirinkimų. Prisidėkite prie patyčių,
smurto prevencijos mokykloje veiklos, paaiškinkite
agresyvaus elgesio žalą ir padarinius, raskite laiko
pakalbėti su vaiku apie agresyvias scenas, kurias jis
mato žiūrėdamas televizorių, žaisdamas kompiute60 psl.

rinius žaidimus ar pamato mokykloje. Paaiškinkite,
kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių, kaip
vaikas problemą gali išspręsti nesigriebdamas agresijos.
Mokykite vaikus reaguoti į patyčias, apsiginti ir
pasipriešinti.
Į įžeidinėjimus, erzinimą, prasivardžiavimą galima reaguoti ištariant „Oho“, „Tai tavo nuomonė“,
„Galbūt“, neparodyti skriaudėjui, kad jis sutrikdė ar
užgavo. Aiškiai ir garsiai pasakyti „NE“, jei kažkas
verčia daryti, ko nenori. Stovėti išsitiesus ir žiūrėti
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tiesiai į akis. Pasitraukti, ramiai apsisukti ir išeiti.
Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi. Tie vaikai,
iš kurių tyčiojamasi, dažnai pasižymi menkesne savigarba, nepasitikėjimu savo jėgomis, todėl būtina
rasti vaiko stipriąsias puses, pastebėti situacijas,
kuriose jam sekasi, ir kuo dažniau pagirti.
Net jei vaikas sako, kad mokyk-loje jam viskas
gerai, dar nereiškia, kad jis nepatiria patyčių ar nėra
jų liudininkas. Keletas požymių, kurie gali rodyti,
kad vaikas patiria patyčias mokykloje: grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, praradęs kokį nors
daiktą ar pinigus, turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių
žymių, iš namų į mokyklą ėmė vaikščioti kitu keliu,
nenori eiti į mokyklą be jokios aiškios priežasties,
grįžęs iš mokyklos būna irzlus, nuliūdęs ar neįprastai
emocingas.
Ką daryti, jeigu vaikas patiria patyčias?
Jeigu sužinote, kad iš jūsų vaiko tyčiojamasi,
labai svarbu pasižiūrėti į tai rimtai ir tvirtai laikytis
nuostatos, jog pats vaikas dėl to nekaltas. Nesakykite,
kad jis išsigalvoja, nesiūlykite nekreipti dėmesio į
užgauliojimus. Kalbėkitės su vaiku.
Kaip apie tai su vaiku kalbėtis?
Pasistenkite išlikti ramūs, pernelyg emocinga
reakcija gali išgąsdinti vaiką. Ramiai pasikalbėkite,
leiskite vaikui išsipasakoti. Netardykite, uždavę
klausimą palaukite, kol vaikas išdrįs atsakyti. Padrąsinkite, kad pasakodamas jis elgiasi teisingai,
pasakykite, kad niekas neturi teisės žeminti kito.
Neskatinkite vaiko reaguoti agresyviai, t. y. atsakyti tuo pačiu. Jeigu iš vaiko tyčiojamasi, vadinasi,
pats vienas jis negali apsiginti. Neįstumkite vaiko į
„nesėkmės spąstus“. Skatinkite vaiką bendrauti su
kitais neagresyviai nusiteikusiais mokiniais.
Sprendimo būdų ieškokite kartu: sprendimą, kaip
reaguoti, priimkite su vaiku. Kartu su juo sugalvokite, kaip jis galėtų elgtis pasikartojus patyčioms
ir kas iš suaugusiųjų mokykloje galėtų jam padėti.
Pasikalbėkite su klasės auklėtoju ar mokyklos administracija, neskubėkite vaiko iškelti į kitą klasę ar
kitą mokyklą. Bendradarbiaudami ieškokite pagalbos
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vaikui galimybių.
Jei vaikas patiria patyčias, nepulkite sakyti: „Juk
tave tik erzina“, „Visa tai praeis“. Jei jis pasakoja
jums apie patyčias – prašo pagalbos. Nereaguokite
per daug emocingai. Jeigu sužinoję apie patyčias
imsite labai pykti, galite išgąsdinti savo vaiką.
Nekaltinkite vaiko dėl patiriamų patyčių sakydami: „Pats esi kaltas“, „Išspręsk problemas“. Vaikai
nėra kalti dėl to, kad iš jų tyčiojamasi, ir jei jie prašo
pagalbos, vadinasi, patys negali to išspręsti. Jei vaikas patiria patyčias, jis tikriausia pats negalės apsiginti. Galite pasiūlyti vaikui kartu nueiti į mokyklą
ir pasikalbėti individualiai su kuriuo nors mokyklos
darbuotoju.
Ką daryti, jeigu vaikas stebi patyčias?
Nekritikuokite, pasidžiaukite, kad vaikas tiesiogiai neprisidėjo, bet paaiškinkite, kad stebėjimas
taip pat yra veiksmas. Pagirkite, kad papasakojo
apie tai, ką matė.
Paklauskite, ką, jo manymu, galima padaryti
pastebėjus patyčias. Neraginkite, kad jis pultų ginti
skriaudžiamąjį, juk vaikas gali bijoti. Paaiškinkite,
kad apie tai galima pranešti kuriam nors mokytojui,
auklėtojui ar kuratoriui, socialiniam pedagogui, mokyklos vadovui ar kitam mokyklos darbuotojui.
Paaiškinkite, kad pranešdamas jis ne skundžia, o
informuoja, vaikas tai gali padaryti ir anonimiškai,
bendramoksliams nematant ir negirdit.
Padrąsinkite pranešti apie pastebėtas elektronines
patyčias svetainės administratoriui arba suaugusiajam. Pasikalbėkite, kaip jis turėtų elgtis, jeigu iš jo
imtų tyčiotis. Aptarkite, kas nutiktų, jeigu pats imtų
tyčiotis.
Stebėkite savo vaiką ir po kurio laiko pasiteiraukite, ar jis dar pastebėjo patyčių atvejų mokykloje.
Kur kreiptis, jeigu tapai patyčių objektu?
Pasikalbėk su vaiko klasės auklėtoju, socialiniu
pedagogu, psichologu, mokyklos vadovais, miesto
ar rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės
tarnybos specialistu, vaiko teisių apsaugos darbuotojais.

Auga sąmoningas, empatiškas jaunimas
Kaip „Suvalkiečiui“ papasakojo Mokolų progimnazijos socialinė pedagogė Indrė Apuokienė,
šioje progimnazijoje jau daugiau nei pusmetis galioja šios taisyklės: mes nesityčiosime iš kitų, mes
pasistengsime padėti tiems, iš kurių tyčiojasi, mes
stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti, jei
sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi, pasakysime

suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.
„Progimnazijos bendruomenė nuo šių mokslo
metų pradžios aktyviai dalyvauja „Olweus“ patyčių prevencijos programoje, kurioje gilinamasi
į paroblemas, kuriami įvairūs instrumentai ir
susitarimai joms šalinti ir spręsti ne tik individualiu lygmeniu, bendradarbiaujama su tėvais.
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Bendruomenės nariai dalyvauja įvairiose apklausose, valandėlėse, vaidmenų žaidimuose, mokymuose, kurie padeda nustatyti aiškias taisykles,
kurti teigiamą atmosferą klasėje, didina saugumą
mokykloje.
Kaip prevencinės programos dalis kovo mėnesį
prabėgo jau tradicija tapęs sąmoningumo didinimo
mėnuo „Be patyčių 2019“. Tai buvo puiki proga
sustiprinti progimnazijos bendruomenę ir mažinti
patyčias. Mokiniai, mokytojai aktyviai dalyvavo
įvairiose prevencinėse veiklose, valandėlėse, kūrybinėse dirbtuvėse. Viena iš jų – interaktyvi mokymo priemonė, skirta visai bendruomenei – mokytojams, mokiniams ir jų tėvams padėti atpažinti
patyčias kasdienėse situacijose ir mokytis į jas
reaguoti tinkamai. Šią priemonę sukūrė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota kampanija
„Už saugią Lietuvą“ kartu su partneriais „Vaikų
linija“, „Įveik patyčias“. Rezultatas – puikus gerumo voratinklis su diplomais tų, kurie sėkmingai
įveikė patyčių atpažinimo testą, kiti į gerumo
voratinklį įkėlė po savo geriausią draugą.
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Gerumu dalijomės ne tik vieni su kitais, bet
aplankėme ir tuos, kurie savimi negali pasirūpinti
– beglobius gyvūnus. Mūsų progimnazijoje kovo
mėnesį buvo organizuota sąmoningumo didinimo,
gerumo iniciatyva „Padėkime beglobiams gyvūnams“. Mūsų bendruomenės nariai aukojo maistą
gyvūnėliams, kurį nuvežėme į jų globos namus VšĮ
„Mindraja“. Ten mus pasitiko daugybė draugiškų
keturkojų ir mainais už pašarą dovanojo mums
savo šilumą, nepamirštamas emocijas.
Progimnazijoje auga sąmoningas, empatiškas
jaunimas, norintis padėti mokymosi ar bendravimo sunkumų patiriantiems draugams, beglobiams
gyvūnams, seneliams, neįgaliesiems ar kitoms
jautrioms mūsų visuomenės grupėms. Tad jau nuo
kitų metų progimnazija startuoja su Savanorių
klubu. Mokykloje atsiras mentorius, kuris skatins
savanorystę, bus sudarytos sąlygos prasmingai
savanoriškai mokinių veiklai ugdymo įstaigoje,
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.“
Nuotrauka iš mokyklos archyvo
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Ekspertės komentaras

Patyčių mastas šalyje
vis dar išlieka aukštas

Į mūsų klausimus atsako psichologė Svetlana RAGELIENĖ.
– Ką rodo naujausia patyčių statistika? Ar
daug žmonių patiria patyčias?
– Patyčių patyrimo mastą Lietuvoje patvirtina
kas ketverius metus atliekamo Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) naujausio 2016 m. tyrimo
rezultatai. Lietuvoje patyčių paplitimas tarp vaikų
ir paauglių, lyginant su kitomis 43-imis tyrime
dalyvavusiomis Europos ir Šiaurės Amerikos šalimis, yra didžiausias. Patiriamų patyčių lygis per
pastaruosius kelerius metus Lietuvoje, iki tol buvęs
stabilus, ėmė mažėti (nuo 29 iki 27,8 proc.). Nors
emocinį smurtą patyrusių vaikų sumažėjo, tačiau
patyčių mastas šalyje vis dar išlieka aukštas (nukenčia kas ketvirtas vaikas).
– Pastaraisiais metais nemažai kalbama apie
patyčias, jų prevenciją. Ar yra dar tokių šios
temos aspektų, kurie mažiau žinomi?
– 2018 metais spalio mėnesį Švietimo ir mokslo
ministerijos iniciatyva mokykloms per ITC Švietimo valdymo informacijos sistemą pirmą kartą
buvo pateikti klausimynai apie patyčių ir smurto
rodiklius per 2017–2018 mokslo metus.
2019 metų kovą emocinės paramos tarnyba
„Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo
mėnesiu BE PATYČIŲ. Ši iniciatyva pakeičia
devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo
savaitę BE PATYČIŲ“.
Kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė sutelkti
vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos
aktualizavimą ir jos sprendimo būdus. Pristatė socialinę viešinimo kampaniją „Vaistai nuo patyčių“.
Kampanijos iniciatoriai nusprendė pasiūlyti vaistų
– gydymo būdų, kuris gali padėti sustabdyti šio
reiškinio plitimą ar nuraminti įskaudintus vaikus,
kurie kasdien skambina ar rašo budintiems „Vaikų
linijos“ konsultantams. Kampanijos lauko plakatai
eksponuojami didžiuosiuose šalies miestuose.
Siekiant išspręsti patyčių problemą buvo vykdomas pilotinis projektas „Patyčių dėžutė“. Tai
elektroninis įrankis, kuriuo vaikai gali pranešti apie
patyčių atvejus. „Patyčių dėžutė“ buvo pristatyta

šešių mokyklų, kurios dalyvauja pilotiniame tyrime, vaikams. Per 2,5 mėnesio sulaukta daugiau
negu 80 pranešimų apie patyčias, rūkymą ir t. t. Šio
projekto vadovės – Laura Varslauskaitė ir Kamila
Gasinska. Savo projektą jos pristatė Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje – vedė viešąją konsultaciją
apie patyčių registravimo ir pagalbos teikimą „(Ne)
praneštos patyčios ‒ kaip paskatinti vaikus atsiverti
ir gauti pagalbą?“.
– Ar skiriasi patyčios tarp mažesnių vaikų ir
vyresnių moksleivių?
– Abiturientai retai įsivelia į patyčias. Jaunesniems moksleiviams būdingos žodinės patyčios:
pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas. Taip
pat fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas. Ir elektroninės
patyčios.
Vyresniems paaugliams būdingos patyčių formos suaugusiųjų retai pastebimos, pavyzdžiui,
socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų
skleidimas, gero vardo gadinimas, manipuliavimas
draugyste ir t. t.
– Ką daryti, jeigu tyčiojasi mokytojai, kiti
suaugusieji?
– Kaip teisingai sako Jurgita Smiltė Jasiulionė,
„Vaikų linijos“ psichologė, „patyčios yra ne vaikų,
o visos visuomenės problema. Vaikai, paskambinę
į „Vaikų liniją“ pasakoja, kad kartais ir tėvai, ir pedagogai, nusivylę, supykę, juos išvadina negražiais
žodžiais, klijuoja įžeidžiančias etiketes, kartais tai
vyksta viešose situacijose.“ Visi turime stengtis ir
mokytis gyventi be įžeidinėjimų, gerbti kiekvieną
– nuo mažo iki seno. Kartais tai būna sunku, bet
stengtis privalome.
– Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui?
– Pirmiausia išklausykite, kartu su vaiku ieškokite sprendimo būdų, kreipkitės į klasės auklėtoją,
mokytojus ar mokyklos administraciją. Būkite
šalia.

Parengė Loreta AKELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO ir Gintaro KANDROTO nuotraukos
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Kokia galima pagalba besirūpinant
pasiligojusiais senoliais?
Senatvė, kai jau ima kamuoti rimtos sveikatos problemos – sudėtingas amžius ne tik pačiam
žmogui, bet ir jo artimiesiems. Iškyla klausimas, kaip deramai pasirūpinti senu, priežiūros reikalaujančiu žmogumi. Juk artimieji, jeigu jų yra, ne visada pajėgia tai padaryti dėl laiko stokos,
nes patys dirba, rūpinasi savo šeimomis. Neretai girdime apie atvejus, kai pasirūpinti ligotais
artimaisiais, reikalingais didelės priežiūros, jų giminaičiams yra labai sunku, nes patys turi
sveikatos problemų.
Senolius prižiūrėti, slaugyti – darbas, reikalaujantis ir daug fizinių jėgų, ir išmanymo, ir laiko. Tad
gerai, kad šia našta jau galime pasidalinti su valstybe. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, šioje srityje keitėsi daug kas. Pamažu per keletą dešimtmečių kūrėsi privatūs ir valstybiniai globos namai,
jau neprimenantys senųjų, į kuriuos net įžengti būdavo graudu. Taip, dažnam oriam seneliui globos
namai – sunkiai įveikiamas barjeras, bet kritiniu atveju, kai reikalinga intensyvi medicininė priežiūra, pasinaudoti tokia galimybe tampa neišvengiama. Tad gerai, kad Marijampolėje yra tokių globos
namų, kuriuose sąlygos globotiniams sudaromos geros, kurie netgi garsėja Lietuvoje.
Kitais atvejais – kai žmogus įstengia ir labai nori gyventi savo namuose, bet jam jau sunku
apsitarnauti pačiam, susitvarkyti namus, apsipirkti – pagelbėti gali socialinės globos paslauga.
Abiem atvejais – ir norint apsigyventi globos namuose (kartais tai gali būti ir laikinas sprendimas,
žmogui sunkiai pasiligojus, kai kurie globos namai turi laikinomis vadinamų vietų), ir pageidaujant
gauti socialinę globą, pirmiausia reikia kreiptis į Marijampolės savivaldybės Socialinių paslaugų
skyrių, kaimiškųjų vietovių gyventojams – pradėti nuo seniūnijos.

Globos namų
įkainių nereikėtų
pernelyg baugintis –
senoliams priklauso
kompensacijos,
dotacijos

Į „Suvalkiečio“ klausimus atsako Marijampolės savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus
vedėja Svajonė RAINIENĖ.

„Marijampolės miesto gyventojai dėl socia-linių paslaugų,
apsigyvenimo globos namuose turi kreiptis į Marijampolės
savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių“, –
sako šio skyriaus vedėja Svajonė Rainienė.
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– Pirmiausiai pakalbėkime apie socialinės
globos paslaugą. Kokiais atvejais ji skiriama,
kas gali į ją pretenduoti ?
– Senyvo amžiaus žmogus gali gauti šias socialines paslaugas: pagalbą į namus (5 arba 10 val. per
savaitę), dienos socialinę globą asmens namuose
(iki 8 val. per dieną) ir socialinę globą institucijoje (socialinės globos namuose). Visos paslaugos
skiriamos gavus asmens prašymą, t. y. socialinės
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Šv. arkangelo Mykolo globos namuose jau ruošiami velykiniai margučiai.

paslaugos teikiamos tik su paties asmens sutikimu.
Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinės
globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų būklės, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.
– Ar priklauso socialinė globa neturintiems neįgalumo, bet tiesiog seniems ligotiems žmonėms?
Ar ji priklauso, jeigu toks asmuo turi vaikų?
– Seniems ligotiems žmonėms būna nustatyti
specialieji poreikiai ir specialiųjų poreikių lygis ir
tuomet išduodamas neįgaliojo pažymėjimas. Tiesiog pensinio amžiaus asmenys gali gauti pagalbos
į namus paslaugas – 5 arba 10 val. per savaitę (tai
asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios
asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, dalyvauti visuomenės gyvenime).
Vaikų turėjimas nėra kliūtis gauti socialines paslaugas, ši aplinkybė nėra vertinama.
– Dėl globos neįgaliems, nors nebūtinai senyviems asmenims, kokius kriterijus turi atitikti
asmuo, kad ji būtų skirta?
– Globa asmens namuose skiriama žmonėms su
sunkia negalia (jam turi būti nustatytas nuolatinės
slaugos poreikis). Jeigu asmuo nori apsigyventi
globos namuose, jis turi būti neįgalus ir jam nustatyti specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba
priežiūros (pagalbos) poreikis). Kreipiantis reikia

pateikti šeimos gydytojo pažymą (formą 027 a) apie
asmens sveikatos būklę, tuomet atliekamas socialinių
paslaugų poreikio vertinimas ir nustatoma, kokios
paslaugos asmeniui reikalingos.
– Kokiais atvejais socialinė globa yra mokama
paslauga? Kiek reikia mokėti?
– Socialinės globos paslaugos yra mokamos.
Mokesčio dydis priklauso nuo asmens pajamų. Už
pagalbos į namus paslaugas reikia mokėti nuo 3 iki
8 procentų asmens pajamų, už paslaugas, teikiamas
socialinės globos namuose – 80 proc. pensijos ir
100 proc. tikslinės slaugos ar priežiūros išmokos (jei
tokia yra paskirta).
– Kas įeina į socialinės globos paslaugas? Gal
tvarkymo darbai, maisto nupirkimas ir pan.?
Kiek kartų per savaitę?
– Be jūsų išvardintų paslaugų, įeina ir kitos paslaugos, tokios kaip informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas,
psichologinė-psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio
pagalba.
– Kur pirmiausiai reikia kreiptis dėl socialinės
globos? Kokių reikia dokumentų, pažymų?
– Marijampolės miesto gyventojai dėl socialinių
paslaugų turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės
administracijos Socialinių paslaugų skyrių (119
kab.), kaimiškųjų vietovių gyventojai – į savo gy65 psl.
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venamosios vietos seniūniją. Smulkesnė informacija
teikiama Socialinių paslaugų skyriuje, telefonu (8
343) 90095.
– Ar daug Marijampolėje yra socialinę globą
dėl senatvės gaunančių žmonių? Ar daug besikreipiančių?
– Šiuo metu socialinę globos ir pagalbos į namus
paslaugas gauna apie 300 asmenų, iš kurių dauguma
yra pensinio amžiaus. Besikreipiančių daugėja, tai
populiari ir labai reikalinga paslauga.
– Ar pakanka darbuotojų, atliekančių socialinės globos darbus?
– Kasmet yra vertinamas socialinių paslaugų ir
socialinių darbuotojų, jų padėjėjų poreikis, siekiama,
kad visi besikreipiantys dėl socialinių paslaugų jas
gautų. 2018 m. Marijampolės socialinės pagalbos
centre (būtent ši įstaiga teikia pagalbos į namus ir
dienos socialinės globos paslaugas) įsteigta 10 papildomų etatų.
– Ar daug yra norinčių patekti į globos namus?
Ar reikia laukti eilėje, kaip tvarkyti dokumentus,
kur kreiptis?
– Šiuo metu trys Marijampolės savivaldybės
gyventojai laukia galimybės gyventi socialinės
globos namuose. Labai didelių eilių nesusidaro, nes
Marijampolės savivaldybėje veikia šešios socialinės globos įstaigos senyvo amžiaus žmonėms. Tai
VšĮ Šv. arkangelo Mykolo globos namai, VšĮ Švč.
Marijos globos namai, Marijampolės specialieji
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socialinės globos namai, Marijampolės pirminės
sveikatos priežiūros centro Globos skyrius, Marijampolės socialinės pagalbos centro du padaliniai.
Didelių eilių nebūna.
– Ar poreikis senyvų žmonių socialinėms paslaugoms auga?
– Poreikis socialinėms paslaugoms auga. 2018 m.
85 Marijampolės savivaldybės gyventojai apsigyveno socialinės globos namuose, 2017 m. tokių buvo
71. Šiuo metu 189 asmenims teikiamos trumpalaikės
ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos įvairiose
institucijose.
– Kurie globos namai populiariausi? Kodėl į
vienus norima labiau negu į kitus?
– Visi Marijampolės savivaldybėje esantys socialinės globos namai teikia kokybiškas paslaugas,
turi Socialinių paslaugų priežiūros departamento
išduotas licencijas veiklai vykdyti. Konkrečią įstaigą
pasirenka pats asmuo.
P. S. Beje, globos namų įkainių, pasak S. Rainienės, pernelyg baugintis nereikėtų. Kartais numojama
ranka – neužteks pensijos apsigyventi geruose globos
namuose. Bet dažniausiai senam pasiligojusiam asmeniui priklauso kompensacija, dotacijos ir dažnu
atveju primokėti net ir nereikia, nebent norintysis į
globos įstaigą turi nemažai nekilnojamojo turto –
šiuos dalykus reikia aiškintis, o ne numoti ranka, kad
„per brangu“. Senoliai gali patys rinktis, kokiuose
globos namuose nori gyventi.

Padėkime seneliams nesijausti vienišiems –
skirkime 1 proc. iš dviejų

Vienišų senelių šalyje vis daugėja. Kas trečias
vyresnis negu 65 metų žmogus Lietuvoje gyvena
visiškai vienas. Kai kurie seneliai iš namų neišeina
ištisus metus, jaučiasi užmiršti ir nereikalingi.
Norėdami spręsti vienišumo problemą, sukūrėme
programą „Šilti apsilankymai“ – specialiai paruošti
Raudonojo Kryžiaus savanoriai reguliariai lanko
vienišus senelius. Jie bendrauja, padeda užsiimti
veik-lomis, kurių seneliai vieni atlikti jau nebegali.
Kai įmanoma, skatina peržengti namų slenkstį; teikia
psichosocialinę pagalbą. Kadangi vienišų senelių yra
labai daug, norima plėsti šią programą ir kreipiamasi
pagalbos į visuomenę.
Tad šiemet kviečiame dalintis – savo skiriamą 2
procentų paramą nuo Gyventojų pajamų mokesčio
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(GPM) dalinti pusiau. Vieną procentą skirkite savo
įprastai remiamai organizacijai, o kitą – Lietuvos
Raudonajam Kryžiui, kad daugiau vienišų senelių
ir kitų krizės paliestų žmonių sulauktų pagalbos.
Kaip skirti 1 arba 2 proc.?
Pasirinkite jums patogiausią būdą: elektroniniu
būdu ar siunčiant paprastu paštu pateikti prašymą
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojams. Arba atsisiųskite 2 proc. formą. Kodas 2 proc.
paramos formai 190679146. (Tai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus identifikacinis numeris).
Norintys daugiau pagelbėti gali kreiptis į Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugiją Vilniuje, jos filialas
veikia ir Marijampolėje.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Socialinės visuomenės problemos

Pažinimo laboratorija

Požiūris į senolių priežiūrą globos
namuose keičiasi

Marijampolėje globos paslaugas teikia šešios įstaigos, tad prireikus galima pasirinkti, kuri
labiausiai atitinka poreikius.

„Kunigų namuose“
gali gyventi ir
pasauliečiai

Daugelis marijampoliečių
ar atvykusių iš svetur geru žodžiu mini Marijampolės specialiuosius socialinės globos
namus, įsikūrusius Bažnyčios
g. 23A. Tai – palyginti nauji,
2007 m. pradėję veikti namai.
Žmonės juos dažnai vadina
„kunigų namais“, žino, kad
ten gera priežiūra ir puiki
tvarka.
„Bet galbūt dar ne visi
žino, kad apsigyventi pas mus
gali ir pasauliečiai, – sako šių
namų direktorės pavaduotoja Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės pavaduotoja Aušra
Kupčinskienė patikino, kad apsigyventi šiuose gera tvarka garsėjančiuose namuose
Aušra Kupčinskienė. – Taip, gali ir pasauliečiai.
čia iš tiesų gyvena kunigų,
mūsų koplyčioje nuolat aukojamos šv. Mišios, tačiau ilgalaikei globai ir 2 – trumpalaikei, kai asmuo per
apgyvendiname ne tik dvasininkus. Iš pasauliečių tik metus globos namuose gali praleisti iki pusės metų
norima, kad jie būtų tikintys, nes tokia jau šių namų – tai iš tiesų labai patogus variantas. Tai ne privati, o
katalikiška kryptis. Taigi iš norinčių apsigyventi pa- valstybinė įstaiga, todėl jeigu žmogui nustatyta slaugeidaujama vyskupijos rekomendacijos.“
gos būtinybė, gauna kompensaciją, dotacijas, visos
Šiuose globos namuose yra 40 vietų: 38 skirtos kainos mokėti nereikia. Privačia tvarka apgyvendinti
čia net ir negalima – reikia kreiptis į
valstybines institucijas. O kunigų net nėra
dauguma – pavyzdžiui, šiuo metu gyvena
penki dvasininkai ir trys vienuolės.
Kambariai – vienviečiai, dviviečiai ir
triviečiai.
Pastaraisiais metais globos namai
užpildyti, visos vietos užimtos. Žmonėms
labiausiai patinka ypač gera tvarka, medicininė priežiūra (yra gydytojas, reikalui
esant, senoliai vežami pas specialistus),
daug kam imponuoja ir tai, kad antrame
aukšte esančioje koplytėlėje rengiamos
šv. Mišios.
„Didžiuojamės puikiu savo kolektyvu,
– sako A. Kupčinskienė, – dirba kvali„Mūsų namuose galima oriai, visavertiškai gyventi, kiti gal net ir namuose tokių sąlygų nėra turėję“, – sako Marijampolės šv. arkangelo Mykolo fikuoti, kompetentingi žmonės. Kuriam
nors išvykus, sunku rasti kitą tokį pat gerą
globos namams vadovaujanti Vilma Požarskienė.
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nuolat būti tarp kitų. Jie laiką labiau
mėgsta leisti bibliotekėlėje. Kas mėgsta renginius – jų netrūksta. Vyksta
koncertai, švenčiamos katalikiškos
šventės.“
Požiūris į senolių priežiūrą, kaip
pastebi V. Požarskienė, keitėsi ir vis
dar keičiasi. Globos namai, ypač geri,
kur kolektyvas nuoširdžiai dirba,
nebėra kažkoks baubas. Visgi psichologinis barjeras apsigyventi juose
egzistuoja, ir jeigu žmogui tikrai reikia
nuolatinės pagalbos, būtina pagalvoti,
kaip padėti jį perlipti.

Senolių atokvėpis prie televizoriaus.

darbuotoją į jo vietą.“ Darbuotojai, pasak pašnekovės,
jaučia pareigą senoliams padėti įveikti ir nelengvą
adaptacijos periodą – stengiasi daug bendrauti ir su
pačiais gyventojais, ir su jų artimaisiais.

Išsaugoję puikią reputaciją, mėgstami
ne tik marijampoliečių

Sunkiai sergantiesiems
dar yra Palaikomojo gydymo ir
slaugos skyrius

Ištikus rimtai ligai, senoliai ilgesnį
laiką gali būti gydomi ir slaugomi Pirminės sveikatos
priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos
skyriuje. Laikinai einanti šio skyriaus vedėjos pareigas Snieguolė Sitkienė sakė, kad norint čia patekti,
reikia šeimos gydytojo siuntimo. Patenka sunkiomis
ligomis sergantys asmenys, kuriems reikalinga rimta
medicininė priežiūra. Sunkiai sergantys senoliai
per metus čia gali būti slaugomi 120 dienų. Yra 70
vietų.
Taigi Marijampolėje galima rinktis iš šešių globos
namų, prieš tai pasidomėjus sąlygomis juose, galima
tenkintis trumpalaike globa – kai kurie globos namai
turi tokių vietų, tam yra ir Palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriai. Arba galima prašyti socialinės globos – tai pagalba, kurią pasiligojusiems senoliams ir
jų artimiesiems šiuo metu gali suteikti valstybė.

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo globos namai, esantys, kaip žmonės dėl aiškumo paprastai
įvardija, paupyje, Bažnyčios g. 48, taip pat išsaugojo
gerą reputaciją, marijampoliečių (ir ne tik jų, čia yra
senatvės dienas leisti atvykusių iš Kauno, Alytaus ir
kitur – globos namai gerai vertinami šalies mastu)
yra mėgstami. Tai – taip pat viešosios įstaigos statusą
turintys namai.
Jiems vadovaujanti Vilma Požarskienė pasakoja,
kad 64 vietos (tiek jų šiuose namuose yra) užpildytos kone nuolat. Ypač norinčių apsigyventi
padaugėja pavasarį.
„Sąlygos pas mus, manau, labai geros ir
klientams, ir darbuotojams, – sako vadovė. –
Maistą gaminame vietoje, turime sodą, daržą
– taigi lepiname kone naminiais patiekalais.
Kambariuose gyvenama po vieną arba du.
Turime autobusiuką neįgaliųjų reikmėms.
Rengiame išvykas į gamtą, kultūrines vietas.
Ypač gera medicininė priežiūra. Mūsų namuose galima oriai, visavertiškai gyventi, kiti
gal net ir namuose tokių sąlygų nėra turėję...
Žinoma, svarbus yra psichologinis faktorius,
dažnam nelengva per tai „perlipti“ – ilgimasi
namų, artimųjų, sunku susitaikyti su liga.
Sunkiai sergantieji slaugomi ir Pirminės sveikatos priežiūros
Stengiamės padėti. Yra žmonių, nenorinčių centro Palaikomojo gydymo bei slaugos skyriuje.
Parengė Jolanta RAČAITĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Kas slypi už uždarų durų?

Praėjusios savaitės popietę į „Suvalkiečio“ redakciją, ieškodami pagalbos savo kaimynui, užsuko šeši marijampoliečiai. Dar tiek pat, kad būtų gelbėjamas Slaugos skyriuje artimųjų numirti
paliktas žmogus, pasirašė po kreipimusi į Marijampolės savivaldybės administracijos vadovą,
Apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Miesto pakraštyje, individualių namų kvartale, daug
metų gyvenantys ir vienas kitą puikiai pažįstantys žmonės sunerimę dėl itin skaudaus ilgamečio
savo kaimyno likimo. Nustebino tai, kad tiek daug gyventojų sukilo ginti šiuo metu Marijampolės
pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje gulinčio vyro.
Nenorėdami viešinti asmeninių dalykų, asmens duomenų, šią istoriją pasakojame neminėdami
pavardžių, adresų.

Vytas buvo gydomas Marijampolės ligoninės Psichikos ligų skyriuje.

Mini geru žodžiu

Pasak vienoje Marijampolės gatvėje individualiuose namuose gyvenančių žmonių, kaimynystėje
– jie visi nuo seno, dvidešimt, trisdešimt metų. Todėl pažįsta vieni kitus kaip šeimos narius, dalijasi
džiaugsmais ir bėdomis. Žino, kuo vienas ar kitas
gyvena, kaip sekasi jų vaikams ir anūkams. Kaimynams ne paslaptis ir čia pat gyvenančių šeimų
tarpusavio santykiai. Kiemai arti vieni kitų, tad net
ir sutuoktinių, vaikų barnius, aštresnius žodžius, nori
ar nenori, kaimynai kartais girdi.
Priemiesčio gyventojai labai šiltai atsiliepia apie
savo 64 metų kaimyną Vytą (vardas pakeistas, redakcijai tikrasis žinomas). Anot jų, Vytas visada buvo
ramus žmogus. Daug dirbo, stengėsi, kad namai būtų
sutvarkyti, abu sūnus į aukštuosius mokslus išleido.
Jis nevartodavo alkoholio, visada būdavo mandagus,
paslaugus kaimynams, ko nors paprašytas padėti ar

namus pažiūrėti niekuomet neatsisakydavo. Laiko
Vytas rasdavo ir kaimynų vaikams. Pats sportuodavo
ir juos mielai kviesdavosi kartu, treniruodavo. „Mūsų
vaikai tiesiog lipo prie Vyto“, – sakė kaimynė.
Visai kitokios nuomonės jie apie Vyto sutuoktinę.
„Pikta, isteriška, amžinai šūkaujanti, mažai bendraujanti“, – taip kaimynai apibūdino Vyto žmoną.
Jų teigimu, sutuoktinis žmonos prisibijodavo. Visas
kiemas aidėdavo, kai ji ant vyro šaukdavo. Jis niekaip
jai neįtiko, nors laukdavo valgį pagaminęs, stengdavosi visus darbus nudirbti.
Pro šalia gyvenančių žmonių ausis ir akis nepraslydo, kad ir sūnūs, ypač jaunesnis, su tėvu negražiai
elgiasi. Ne tik pakeltu tonu kalba, bet kaip ir motina
durniumi šaukia. „Juk jis juos į mokslus išleido, kaip
tai galima“, – stebėjosi vietiniai.

Išvežė policija ir greitoji

Praėjusią vasarą žmonės pastebėjo, kad kaimynas
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tosios pagalbos, policijos automobiliai. Netrukus
iš namų buvo išvestas Vytas ir įsodintas į greitąją.
Policija išvažiavo iš paskos.
Pasak kaimynų, jie kurį laiką apie Vytą neturėjo
jokių žinių. Po savaitės vyro sutuoktinės pasiteiravo, kur Vytas, kas jam nutiko. Kaimynų teigimu,
žmona atsakė tiesiai: „Vyto šiuose namuose nebus,
su juo viskas aišku, eis į slaugą, o paskui į durnių
namus“.
Kaimynai dar paklausė, kam reikėjo kviesti poPalaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbuotojai
liciją. Žmona paaiškino, kad vyras buvo agresyvus,
jiems metamus priekaištus laiko nepagrįstais.
daužė kambario, kuriame ji buvo užsirakinusi duris,
pasikeitė, tikriau tariant, susirgo. „Atrodė, kad jam po jo lova buvo prikaišiota peilių, plaktukų. „Kam
depresija, baimės jausmas apėmęs, nenori bendrauti, žmonai rakintis nuo savo vyro? O gelžgalių gali ir
lyg ko bijo, mato vagis. Pamatęs, kad parvažiavo jo pats prikaišioti, norėdamas kitą apkaltinti“, – samsūnus, pasikviečiau pasikalbėti ir pasakiau, jog su jo protavo viena kaimynė.
tėvu negerai, nervai nusilpę, vežti pas daktarus jį reiNustebino sąlygos ligoninėje
kia“, – pasakojo Alvydas. Anot jo, sūnus pripažino,
Sužinoję, kad Vytas gydomas Marijampolės ligokad reikia kažką daryti, bet tai ir liko tik pokalbis. ninės Psichikos ligų skyriuje, kaimynai jį aplankė.
Istorija pagreitį įgavo praėjusių metų pabaigoje. Žmonės neslėpė – buvo apstulbę tuo, ką pamatė.
Kaimynams atrodė, kad Vytui viskas lyg ir neblogai, „Palata užrakinta, jis pririštas prie lovos, su saussveikata taisosi. Jis ir malkų prisivežė, ir automobilį kelnėmis, apsvaigęs. Mus Vytas pažino, pasakė, kad
įregistravo, sportavo. „Gruodžio pradžioje mes buvo- gavęs daug vaistų, todėl toks mieguistas“, – pasakojo
me išvykę į svečius. Vytui palikome prižiūrėti namus. gyventojai. Jie kaimyną lankydavo nuolatos, 2–3
Jis įeidavo, išjungdavo signalizaciją, sutvarkydavo, kartus per savaitę. Žmonės matė, kad jo sveikata
ką reikia, išeidamas įvesdavo kodą, signalizaciją nuolat prastėja, nei žmona, nei vaikai Vyto nelanko.
priduodavo. Puikiausi tvarkėsi“, – pasakojo viena „Visą laiką rasdavome jį užrakintą, vieną palatoje,
kaimynė. Anot kaimynų, gruodžio 28-ąją Vytas auto- itin prastomis sąlygomis. Mums atrodė, kad tai blomobiliu važiavo iki savo tėvų namų, tvarkė elektros giau negu įkalinimo įstaigoje“, – sakė marijamposkaitiklį, grįžo tik pavakare. Kaimynai nustebo, kai liečiai. Kaimynai pasakojo, kad jiems Vytas atrodė
po 22 valandos į Vyto namų kiemą įvažiavo grei- sąmoningas, pats nusiprausdavo, nusiskusdavo,

Žmonės stebisi, kodėl patekę į Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių pacientai taip greitai nusilpsta.
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apsitvarkyti, jis nesmuktų taip žemyn, neprarastų
įgūdžių“, – sakė žmonės.
Norėdami padėti Vytui, kaimynai raštu kreipėsi į
Marijampolės savivaldybės administraciją, policiją,
prašydami suteikti minėtam asmeniui pagalbą, paskiriant teisingą gydymą.

Pažeidimų gydyme nenustatė

Gyventojų nurodytoms aplinkybėms ištirti Marijampolės PSPC direktoriaus įsakymu buvo sudaryta
komisija. Ji nustatė, kad pacientas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje prižiūrimas tinkamai, gauna
adekvatų gydymą. Jo sveikata buvo ištirta ir diagnozė
nustatyta Marijampolės ligoninėje. „Vadovaujantis
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu,
išsamios informacijos apie ligoniui atliktus tyrimus,
nustatytą diagnozę, paskirtą gydymą ir sveikatos būklę
gyventojams teikti negalime“, – atsakė Marijampolės
PSPC direktorius Mantas Čėsna.
Pakalbintas „Suvalkiečio“ direktorius sakė, kad
personalo Slaugos skyriuje pakanka. Jo žiniomis,
pacientu rūpinamasi. M. Čėsna pažadėjo dar kartą
atkreipti Slaugos skyriaus personalo dėmesį į šias
aplinkybes, pastebėti, kaip jaučiasi pacientas, ar jam
teikiama tinkama priežiūra.

Moteris prarado gebėjimą džiaugtis
gyvenimu

Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus direktorius
Mantas Čėsna įsitikinęs, kad slauga jų skyriuje teikiama
kvalifikuotai.

vaikštinėdavo su jais koridoriais.
Atvykę sausio pabaigoje Vyto ligoninėje kaimynai neberado. Jiems buvo paaiškinta, kad pacientas
perkeltas į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Palaikomojo gydymo ir slaugos
skyrių.

Silpsta su kiekviena diena

Kaimynai, aplankę Vytą Slaugos skyriuje, buvo
dar labiau priblokšti. Sveikas ir stiprus vyras tiesiog
virtęs šešėliu, akivaizdžiai nusilpęs, sulysęs. „Jis
nebevaikšto, visą laiką fiksuojamas prie lovos, net
vandens nepasiekia pasiimti, negali nueiti į tualetą,
turi būti su sauskelnėmis. Jis nesugeba savarankiškai
pavalgyti. Kojos visos mėlynos nuo lovos kraštų“,
– pasakojo gyventojai.
Kaimynai įsitikinę, kad taip atsitiko todėl, kad
vyras apleistas, tinkamai negydomas, jam skirtos per
didelės vaistų dozės. Jie kaltina dėl tokios ligonio
būklės medikus, žmoną, vaikus, stebisi, kodėl pacientas nebuvo vežamas gydyti į Marių ligoninę. „Jeigu su juo kas nors dirbtų, leistų jam judėti, pačiam

„Suvalkiečio“ korespondentė pakalbino ir Vyto
žmoną. Sutuoktinė sutiko papasakoti, kokie buvo
jų santykiai su vyru, kodėl ji ir vaikai nustojo juo
rūpintis.
Pokalbio metu moteris nuolat verkė, neslėpdama,
kad gyvenimas su sutuoktiniu jai paliko didžiulius
randus ne tik širdyje, bet sugriovė sveikatą, suluošino
gyvenimą.
Vyto žmonos teigimu, su juo gyventi nebuvo
lengva niekuomet. Kaimynams jis buvo paslaugus,
netgi uolus tarnas, viską darantis, ko tik jie paprašo,
dėmesingas jų vaikams, negailintis gerų žodžių. Su
savo vaikais jis nerasdavo bendros kalbos. Tėvui
jie neįtikdavo – negeri, negabūs, atrodė, kad jam
jų tarsi nėra. „Į mokslus abu sūnus išleido mano
giminės. Jeigu prireikdavo kur nors vaikus nuvežti,
prašydavau giminių, nors svetimus žmones, jų vaikus
sutuoktinis veždavo, kur tik paprašytas“, – pasakojo
pašnekovė. Jų sūnūs jau sukūrę šeimas, bet tėvas
nesidomėjo nei jų, nei anūkų gyvenimu. Lygiai taip
dabar vaikai nenori rūpintis tėvu.
Anot moters, sutuoktiniui su psichika buvo negerai seniai. Per avariją prieš keturiasdešimt metų
jis susitrenkė galvą, turėjo invalidumą, lankėsi pas
psichinės sveikatos specialistus. Be to, sutuoktinio
giminėje buvę daugiau sirgusių panašia liga.
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Moters teigimu, su kiekvienais metais vyro būklė
prastėjo. „Mes, kaip vyras ir žmona, negyvenome
kartu jau dešimtį metų. Man būdavo baisu. Miegodavau užsirakinus, nes ne kartą vidury nakties
pabudusi pamatydavau jį palinkusį virš manęs ir
žiūrintį. Kodėl niekur neišėjau? Gal neturėjau jėgų,
gal bijojau, buvau silpna“, – kalbėjo moteris. Anot
jos, Vytas ją buvo sumušęs, ji turinti dokumentus,
nuolatos priekabiaudavo, būdavo agresyvus. Moteris
pasakoja, kad kai vyras imdavo kibti, ji pradėdavo
garsiai rėkauti, kad girdėtų kaimynai, tai jį sustabdydavo.
Sveikata nuolat blogėjo
Pastaraisiais metais, pašnekovės teigimu, sutuoktinio psichika pablogėjo dar labiau. Jam vaidendavosi vagys, kalbėdavosi su tariamais žmonėmis,
matydavo šešėlius, be jokios priežasties tapdavo
agresyvus. „Prašydavau, kad eitume kartu pas daktarus, atšaudavo, jog jaučiasi gerai. Pati nuėjau pas
jį gydžiusį gydytoją, papasakojau situaciją, jis liepė,
atvesti į polikliniką. Kaip aš galiu atvesti, jeigu jis
neina?“ – sakė moteris. Jos teigimu, ir vaikai ne
kartą tėvo prašė nueiti pas gydytoją, išsirašyti vaistų,
tačiau jis nesileido į kalbas. Ir kaimynai matė, kad
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jam jau negerai. „Kodėl jie jo tuomet nevežė pas
daktarus, neįkalbinėjo nueiti, jeigu tokie rūpestingi“,
– svarstė sutuoktinė.
Kulminacija įvyko paskutinėmis gruodžio dienomis, kai vakare vyras pradėjo daužyti kambario,
kuriame ji buvo užsirakinusi, duris.
„Aš taip išsigandau, vos įstengiau išsikviesti
pagalbą. Ligoninėje pripažino, kad jis patiria regos
ir klausos haliucinacijas, kad užeina agresija, buvo
kviesta apsauga. Jam diagnozavo silpnaprotystę. Iš
pradžių domėjausi, kokia eiga, kuo galima padėti,
bet kai į ligoninę supuolę kaimynai ėmė mane viskuo
kaltinti, neva aš papirkau gydytoją, kad jį pripažintų
silpnapročiu, palūžau. Daugiau taip gyventi nebegaliu.
Nebegaliu klausyti tų absurdiškų kaltinimų“, – sakė
moteris.
Sutuoktinė po šio išpuolio nusišalino nuo visko,
nelanko vyro, nesidomi jo ateitimi. Ji pradėjusi skyrybų procesą. Anot moters, tegul dabar Vytu rūpinasi
jo gerieji kaimynai, ji suteikia jiems visas teises.
„Atėjo laikas man pasirūpinti savimi, nes ligi šiol aš
negyvenau, aš tik buvau. Privalau gyventi, jeigu ne
dėl savęs, tai dėl vaikų, anūkų. Nebegaliu vien tik
kentėti, mano sveikata nebelaiko“, – sakė moteris.

Ekspertų komentarai

Lengva suklysti

Sena kaip pasaulis tiesa byloja, kad kaimynai,
draugai, kad ir kaip artimai pažinotų šalia gyvenančius, negali būti teisėjai žmonių tarpusavio
santykiuose, ypač sutuoktinių, nes nė vienas nežino, koks gyvenimas iš tiesų vyksta už uždarų durų
jų namuose. Tai, kad vienas ar kitas asmuo mums,
matantiems jį darbe, kaimynystėje, atrodo puikus,
geras, nebūtinai taip yra iš tiesų. Žmogus gali turėti
daugybę veidų, vienur elgtis vienaip, kitur kitaip.
Tokių pavyzdžių – galybė. Mums kartais atrodo
neįmanomas dalykas, kad visuomenėje itin blizgantis politikas, kartu su žmona einantis į viešus
renginius, pagarbiai su ja bendraujantis, visuomet
besišypsantis, malonus, namuose smurtauja, ne
kartą pakėlęs ranką prieš žmoną. Smurto pasekmes
žmonai jis išpirkinėja brangiomis kelionėmis,
prašmatniais apdarais, reklamuojamais socialiniame tinkle. Ir, priešingai, darbe itin aršus, nebijantis
pasakyti griežto žodžio, suvaldantis visą kolektyvą
vyras namuose gyvena užguitas, nelaimingas, po
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žmonos padu. Lietuvoje buvęs ne vienas atvejis,
kai buvęs tylus, paklusnus, gerai besimokantis
vaikas išžudo tėvus, kai kaimynystėje gyvenęs
ramaus būdo vyras iššaudo kaimo žmones. Todėl
vertinti aplinkinių elgesį reikėtų itin atsargiai. Ne
visada yra taip, kaip mums iš šalies atrodo.
Situaciją, į kurią pakliuvo Vytas, jo šeimos
nariai, kaimynai, paprašėme pakomentuoti Marijampolės apskrities ligoninės Psichikos ligų
skyriaus vedėjos, gydytojos psichiatr ės Astos
KLIMAŠAUSKIENĖS.
Gydytoja šį atvejį prisiminė puikiai, nes mėnesį
minimas pacientas buvo gydomas ligoninėje. Paskui, kadangi artimieji jo neėmė, ligonis pervežtas
į Marijampolės palaikomojo gydymo ir slaugos
skyrių. Buvo bandoma ligonį perkelti į III lygio ligoninę, tačiau pagal diagnozę jo nepriėmė. Tartasi
buvo ir dėl konsultacijos, bet pati ligoninė negali
paciento nuvežti ir parvežti, nebent tai padarytų
artimieji arba viskuo besirūpinantys kaimynai. Jie
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gali registruoti pacientą konsultacijai, pasiėmę ligos istoriją nuvežti
ir vėl parvežti. Jo būklė tai leidžia.
Žmogus šiuo metu apgydytas.
„Gydytojams taip pat kilo klausimų, kodėl pacientas silpsta, buvo
tirta, ar nėra paslėptų vidaus ligų.
Atlikus išsamų sveikatos patikrinimą, nieko neaptikta. Gali būti, kad
taip vystosi liga. Praktikoje būna ir
tokių atvejų“, – aiškino medikė.
Gydytoja atsisakė komentuoti
paciento ligos istoriją, kalbėti apie
jo gydymą, prognozes ir ateitį, nes
jai tai draudžia įstatymas. Asta
Klimašauskienė neslėpė, kad ją
nemaloniai nuteikė į ligoninę
atėję paciento kaimynai, kurie nesibodėjo ir nemandagiai elgtis, ir
šaukti, ir kaltinti medikus nebūtais
dalykais, kai kur net iš fantazijos
srities, esą gydytojai, papirkti
žmonos, pakenkė žmogaus psichikai. „Net galvojome policiją
kviesti“, – sakė medikė, pabrėždama, jog skyriuje leidžiama lankyti
ligonius kiek tik norima, bendrauti
Pasak gydytojos psichiatrės Astos Klimašauskienės, psichikos ligos nesu jais, padėti jiems, tik elgesys
užeina staiga, metams einant jos tik stiprėja.
su visais aplinkiniais turi atitikti
bendravimo normas. Čia – ligoninė ir joje yra
Gydytojos teigimu, žmonės užrakinami palatonustatyta tvarka.
je dėl jų pačių saugumo. Niekas nerakina palatos
Skyriaus vedėja sutiko apskritai pakalbėti apie durų, jeigu nėra tam pagrindo. Šiuo konkrečiu
tokias ligas, kokie požymiai joms būdingi, kaip atveju, pacientas buvo neramus, bandė išeiti iš
galima padėti ligoniui.
ligoninės, nesusigaudė kur esantis, todėl teko
Anot jos, psichikos ligos neužeina staiga, rakinti palatos duris. Anot gydytojos, paciento
metams einant jos tik stiprėja, tik dažnai žmo- fiksavimas yra ne šiaip sau, jis apibrėžtas įstatynės, susigyvenę per daugelį metų, jų nepastebi mu, dėl paties ligonio ir aplinkos saugumo. Juk
arba ignoruoja. Juk niekas nesitiki blogiausio. kiek buvę atvejų, kai žmonės iššoka pro langus,
Situacijos, kai buvęs ramus žmogus staiga tampa pasiklysta pabėgę iš ligoninės, susižaloja.
agresyvus, gana dažnos. Paprastai tokią būseną
Anot gydytojos A. Klimašauskienės, padėti
iššaukia haliucinacijos. Pastebėta, kad psichikos ligoniui neprarasti elementarių buities įgūdžių,
ligoms įtakos turi patirtos galvos traumos, alko- kiek įmanoma orientuotis aplinkoje, judėti, gali jį
holizmas. Alkoholizmu sergantiems asmenims slaugantys žmonės. Jų pagalba sergančiojo būklei
silpnaprotystė vystosi pamažu ir neretai būna turi daug įtakos, kuo pacientas labiau prižiūrimas,
staigus kritimas žemyn. Būna atvejų, kad psichi- tuo jis turi didesnes galimybes išsilaikyti, tačiau
kos ligomis suserga ir jauni žmonės, ir priežastis turintis tokią ligą žmogus jau negalės gyventi be
sunku atsekti. Šiandienos rykštė – Alzheimerio priežiūros.
liga, varginanti daug pacientų.
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„Žmogus jau niekada
nebus toks, koks buvo“
Ilgametė Kazlų Rūdos socialinės paramos centro vadovė Renata ANDRIUŠIENĖ, kurios vadovaujamoje įstaigoje
slaugomi įvairias demencijas turintys
globotiniai, sako, kad su tokiu ligoniu
negyvenę žmonės, darydami vienokais ar
kitokias išvadas, gali labai klysti. Ir tai ne
iš blogos valios. Žmonės nesuvokia, kad
jų artimieji ar pažįstami tiesiog suserga
protine negalia. Lygiai, kaip susergama
kitomis ligomis. Aplinkiniai reikalauja, kad
jų artimas būtų toks, koks buvęs, kaltina
gydytojus, jį patį, kad nesigydo, specia
liai negeria vaistų, reikalauja dėmesio,
nesuprasdami, kad tai liga, tas žmogus taip
elgiasi, todėl, kad serga, jis jau nebebus
toks, koks buvo. „Aš labai dažnai susiduriu
su tokiomis situacijomis“, – sako Renata
Andriušienė. Socialinės paramos centro
vadovei ne naujiena, kad artimieji nustoja
rūpinti susirgusiu psichikos liga. Vieni nepajėgia, patys beslaugydami suserga. Juk su
tokiu ligoniu reikia labai daug kantrybės,
jis neadekvačiai reaguoja į aplinkinius
veiksnius, jam reikalinga priežiūra dieną ir
naktį. Kiek būna atvejų, kai žmogus išeina,
paklysta. Tad tokio ligonio apgyvendinimas
specialiuose slaugos namuose nėra blogas ar smerktinas dalykas, kaip dar daug
kas mūsų visuomenėje šiandien galvoja. R. Andriušienė sako ne kartą susidūrusi, kai paguldę į slaugos
namus ligonį, artimieji jaučiasi nejaukiai, bet tai nėra blogai, žmoŽmogus gauna tinkamą gydymą, slaugą, gumi rūpinasi profesionalai, saviškiai jį gali lankyti.
nuolatinę priežiūrą. Jeigu jam skiriamas
pakankamas dėmesys, ligonis gali taip nugyventi
Direktorės teigimu, vertinti slaugymo aplinkybes
daug metų. Anot Renatos Andriušienės, daugelį iš šalies, sudėtinga. Aišku, labai gerai, kad kaimytaip šokiruojantis ligonio fiksavimas prie lovos, nai, artimieji lanko ligonį, bet būna lankytojų, kurie
taikomas dėl paties paciento saugumo, kai kitų tiesiog mėgsta kritikuoti, priekaištauti, aiškinti, kad
priemonių jau nebėra. Juk pacientas gali parkristi, vienas ar kitas dalykas daromas blogai, kartais net
susižeisti, susilaužyti kaulus, nukristi nuo laiptų, pakenkia pacientui. Juk profesionaliam personalui,
išeiti. Tokių atvejų daug. „Esu lankiusi ne vieną nuolat dirbančiam su ligoniu, geriau žinoti.
slaugos įstaigą užsienio šalyse. Ten ši problema
Pasak Renatos Andriušienės, teko susidurti ir su
sprendžiama paprasčiau. Prie durų yra davikliai, atvejais, kai artimuosius domina tik ligonio turtas
prie paciento taip pat, bet koks pašalinis veiksmas ir dokumentų sutvarkymo formalumai. Gyvenimas
fiksuojamas, durys būna specialios, kai prie jų įvairus ir visokių situacijų būna.
prisiartina žmogus, jos užsidaro.“
Puslapius paruošė Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Kaip „gydyti“ piktybišką
mokyklos nelankymą?

Situacijos, kai mokykla nesusitvarko su pamokų nelankančiu mokiniu, nėra naujos ar negirdėtos. Padėtis sprendžiama įvairiai, aišku, pirmiausia pasitelkiant vaiko tėvus ir psichologus ar
kitus specialistus. Kartais rezultatai būna geresni, kartais ir nesiseka.
Namų mokymas vaikui bene dažniausiai skiriamas po įvairių traumų, ligų. Skiriamas ir dėl psichikos sveikatos problemų. Tokiu atveju remiamasi psichiatro rekomendacija, o sprendimą visada
priima gydytojų konsultacinė komisija. Namų mokymą gydytojų konsultacinė komisija skiria vieniems metams. Jei specialistai mano, jog ir kitais mokslo metais vaikui reikalingas individualus
mokymas namuose, vėl pacientas turi kreiptis į komisiją.

Abejoja dėl namų mokymo būtinumo

dienas rugsėjo pradžioje ir nuo to laiko nesirodė.
Apie situaciją, susidariusią vienoje miesto mo- Mokinio motina linkusi kaltinti mokyklą, kad jos
kykloje, papasakojo pedagogai, suglumę, kad jiems vaikas nenori ten eiti. Aišku, po šitiek laiko nesiroteks namuose lankyti ir mokyti, pasak jų, sveiką mo- dymo pamokose vaikui gresia palikimas antriems
kinį. Aštuntokas neturi jokių problemų dėl judėjimo, metams toje pačioje klasėje. Mokytojoms sunku
nepanašu, kad turėtų ir bendravimo ar psichologinių suprasti, kodėl pripaišoma liga vaikui, kuris tiesiog
sunkumų, nes buvo pastebėtas daugiabučio, kuriame tingi mokytis. Ar nebus čia pasirinktas toks būdas
neradus jokios kitos išeities?
gyvena, kieme žaidžiantis su draugais.
„O namų mokymą sveikam tinginiui suorganiKai yra medikų pažyma,
zavo savivaldybės socialinės darbuotojos, nes jos
privalu mokyti namie
nesusitvarkė su vaiku ir atsakomybę permetė mokyMokyklos direktorius patvirtino, kad jų mokykloklai, kad mes eitume mokyti namuose, nes jis pats je yra vienas vaikas, kuriam visai neseniai paskirtas
nenori ateiti į mokyklą...“ – kalbėjo suglumusios mokymas namuose.
pedagogės.
„Šis mokinys nelanko pamokų nuo rudens, vos
Pasak jų, vaikas mokykloje tebuvo vos kelias
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penkias dienas tebuvęs mokykloje. Kvietėme pasikalbėti jo mamą net kelis kartus. Bendros kalbos su
ja neradome, ji įsitikinusi, kad vaikas nelanko, nes
mokytojai jį per daug spaudžia... Aš pernai jį pats
mokiau, žinau, kokia padėtis. Sėdi pamokoje, nieko
nedaro, gulinėja ant suolo, o jei mokytoja paragina išsiima knygą, sąsiuvinį, susinervina, paleidžia visokių
žodžių ir išbėga iš klasės. Jau pernai darbas prastokai
su juo ėjosi, o šiais mokslo metais irgi neva įsižeidė,
išbėgo ir negrįžo“, – pasakojo direktorius.
Mokyklai pabandžius paraginti vaiko motiną priminti pareigą, užtikrinti, kad sūnus lankytų pamokas,
ši sakiusi, neva tai – jos terorizavimas. Neradusi
kalbos su mama mokyklos administracija kreipėmės
per visas institucijas ieškodama pagalbos, rašė raštus.
Vyko svarstymai, kur galėjo, visur kreipėsi, buvo
sušaukta Vaiko gerovės komisija, vėliau medžiagą
perdavė savivaldybės vaikų teisių apsaugos specialistams. Šie irgi rengė net kelis posėdžius, bet nieko
teigiamo pasiekti nepavyko.
Pasak direktoriaus, per prievartą vaiko neatvesi.
Taigi prieš porą savaičių vaiko motina atnešė direktoriui pažymą, kad berniuką reikia mokyti namuose.
Direktorius jau pasirašė įsakymą – taip ir teks
daryti. Pasak jo, ir motina atrodo nusiteikusi optimistiškai: gal viskas bus gerai. Nors laiko nėra
daug – lieka gegužės mėnuo ir dalis birželio, ir
nepanašu, kad būtų galima suspėti išeiti visą 8-os
klasės kursą, bet, mamos nuomone, sūnus daug ką
moka, tad suspės.
Kaip pabrėžė direktorius, kai atnešama medikų
pažyma, mokykla nieko negali padaryti – privalo
organizuoti mokymą namuose, o priežastys, kodėl
tai daroma – jau medikų reikalas. „Mes privalome ir
darysime. Tai pirmas toks atvejis mūsų mokykloje,
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tačiau viską paaiškinome
mokytojoms, kad turės lankyti. Jos gal šiek tiek pyksta,
bet supranta – toks darbas ir
reikia dirbti.“
Atvejis mokykloje – vienintelis. Daugiau mokymo
namuose atvejų yra buvę,
bet tada vaikai būdavo arba
sugipsuoti po traumų, arba
sirgo onkologine liga. Pedagogams tai savaime suprantama ir nekilo jokių klausimų. Pasak direktoriaus, dar
buvo atvejis, kai medikai
nustatė vaikui psichologinių
problemų, tai jis ateidavo po pamokų, mokydavosi
vienas.
„Mes ne medikai, neginčysime medikų pažymos,
mes tuo neužsiimame. Yra pažyma, ir privalome
mokyti namie. Atvejis toks – vienintelis, bet, manau,
kad beprasmiškas. Mes neturime kitos išeities, nes
mokykla liks kalta, jeigu nevykdys įpareigojimo.
Vaiko mama pati yra sakiusi, kad nieko negali padaryti, vaikas jos neklauso ir neina į mokyklą. O
ką mes galime? Tuo rūpinosi Savivaldybės vaiko
gerovės komisija, rengdavo posėdžius, dalyvaudavo
mūsų mokyklos socialinė pedagogė ir direktoriaus
pavaduotoja, bet, atrodo, padėtis nepagerėjo.“
Pažymoje, kurią gavo mokykla, parašyta, kad mokymas namie truks iki mokslo metų pabaigos. Kokie
bus rezultatai, neaišku, vaikas nervingas, nežinia, ar
ir namie jis, paragintas mokytis, nesumąstys, jog yra
terorizuojamas, ir nenustos stengtis...

Tėvai nesusitvarko

Pakalbinome ir mokyklos direktoriaus pavaduotoją, kuri dalyvavo keliuose posėdžiuose dėl minėto
mokinio – kai buvo svarstoma dėl minimalios ar
vidutinės priežiūros priemonių taikymo ir dėl atvejo
vadybos.
„Mums neatrodo, kad jis ligonis, tiesiog tėvai
nesusitvarko su juos. Aišku, nesame medikai, pasakyti tikrai negalėtume, bet išorinių ligų nematyti, o
jei buvo psichologinės, tai sunku būtų buvę suprasti:
mokykloje matėme jį labai trumpai“, – pasakojo
direktoriaus pavaduotoja.
Ji yra tikra, kad viską, ką galėjo, mokykla padarė:
ir socialinė pedagogė ėjo į namus, kvietėsi į mokyklą
berniuko motiną, siūlė psichologo pagalbą ir paaugliui, ir mamai, taip pat buvo siūloma specialiojo
pedagogo pagalba, bet motina visko atsisakė... Mama
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neužtikrino vaiko dalyvavimo ugdymo procese. Mokyklos darbuotojai bendravo tik su ja, nes ir į posėdį
vaikas neatėjo. Įprastai Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose mokykloje dalyvauja ir vaikas, ir tėvai.
„Mes tokių atvejų, kaip šis nelabai turėję, šitas –
išskirtinis. Kad vaikas visai nelankytų, nėra dar buvę.
Panašu, kad motina visai praradusi kontrolę, negali
užtikrinti, kad jis ateitų į mokyklą. Mes turime tokį
įtarimą, kad jis nėra ligonis, todėl mums keista, kad
reikia mokyti namie. Aišku, įrodymų neturime, tik
atgarsių tokių girdėjome, patys nematėme.“
Dar rudenį mama mokyklos administracijai išreiškė nuogąstavimus, kad vaikas nieko nenori, kai buvo
jos teiraujamasi, kodėl jis nelanko pamokų. Mokyklos vadovai tada su motina sutarė, kad ji kreipsis į
medikus, o po kiek laiko informuos mokyklą, kaip
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sekasi. Pasak direktoriaus pavaduotojos, nesulaukę iš motinos
jokių žinių patys susisiekė, ji
pasakė, kad vaikas sveikas ir ji į
medikus nesikreips.
„Sunku buvo su mama susikalbėti. Mes gana greitai, vos
pastebėję pamokų nelankymą, informavome vaikų teisių apsaugos
specialistus, rašėme jiems raštus.
Ėjome į Vaikų teisių apsaugos
tarnybos surengtus posėdžius,
deja, mama dalyvavo ne visuose.
Posėdžiuose buvo nutarta įpareigoti mokyklą užtikrinti vaikui socialinę ir psichologinę pagalbą, mama buvo įpareigota
užtikrinti, kad vaikas lankytų pamokas, o seniūnijos
socialiniai darbuotojai – kad užtikrintų pagalbą jai dėl
lankymo. Pastangų, matyt, buvo per mažai, vaikas
neatsirado mokykloje. Teko girdėti, kad jis ir į namus
nelabai ką įsileidžia, būta gandų, kad net vaikų teisių
apsaugos specialistų neįsileisdavo.“
Berniukui lankymas namie skirtas tam, kad apskritai būtų užtikrinamas ugdymas. „Per mėnesį jis nebaigs 8-os klasės, čia faktas. Ar lankysime jį kitąmet,
nežinia, bet dabar gydytojų rekomendaciją turime
vykdyti. Manau, čia sistemoje nesusitvarkymas, kad
vaikas namie, sveikas, bet niekas nepajėgia jo atvesti
į mokyklą. Mes iš medikų kodo pažymoje nežinome,
kokia liga, tiesiog privalome vykdyti įpareigojimą ir
tą darysime“, – sakė direktoriaus pavaduotoja.

Psichologo komentaras

Nesprendžiamos problemos paprastai gilėja
Komentuoja psichologė Vilma VĖLYVIENĖ

Aprašyta situacija nėra vienareikšmiška ir skaitant kyla keletas klausimų.
Kaip sekėsi berniukui mokykloje mokytis, bendrauti prieš tai buvusiose
klasėse? Iš pateiktos istorijos nėra galimybės tai suprasti. Jei problemų
būta ir jos nebuvo sprendžiamos, tuomet šis mokyklos nelankymas nėra
iš giedro dangaus – taip jau būna, kad nesprendžiamos problemos dažnai
tampa tikru pūliniu.
Apibendrinant šį aprašytą atvejį galima daryti dvi prielaida. Pirma, jog
yra auklėjimo ir komunikacijos (bendravimo) šeimoje problemų, kurios,
kaip bendravimo sunkumai, persikelia ir tarp mokyklos bei šeimos. Kita
prielaida, jog berniukas turi ryškių elgesio ir emocijų sutrikimų, o tai visais
atvejais sukels mokymosi ar elgesio mokykloje sunkumų, kurie iš dalies gali
būti sprendžiami ir mokymu namuose.
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Pagrindinės Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo naujovės

Seimas balandžio 11 d. priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kurios yra
paremtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Seimo narių siūlymais. Kas pasikeitė?

Apsunkintas vaiko paėmimas iš tėvų. Vaiko
paėmimas iš tėvų įmanomas tik tuomet, jeigu nustačius vaiko apsaugos poreikį ir pritaikius laikinąją
priežiūrą, suteikus pagalbą situacija nesikeičia arba
blogėja, o tėvai nenori keisti savo elgesio. Įstatyme sakoma, kad to gali būti imamasi, kai norima
apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus fiziniam ar
psichiniam saugumui, sveikatai, gyvybei, siekiama
išvengti reikšmingos žalos atsiradimo vaiko sveikatai
ir kai neįmanoma apsaugoti vaiko kitais būdais.
Sugriežtinti reikalavimai vaiko teisių apsaugos
specialistams. Naujosiomis pataisomis šalia įprastų
ribojimų darbui su vaikais papildomai numatomi
griežtesni reikalavimai vaiko teisių apsaugos specialistams. Pavyzdžiui, vaiko teisių specialistais negali
dirbti teisti už kitus apysunkius ar nesunkius nusikaltimus, jei teistumas nėra išnykęs ar panaikintas, taip
pat jei buvo ar yra apribotos tėvų teisės, arba jeigu
jie dėl savo kaltės prarado galimybę globoti vaiką,
piktnaudžiaujantys alkoholiu, psichotropinėmis
medžiagomis arba neatitinkantys nepriekaištingos
reputacijos reikalavimo.
Sušvelnintas vaiko iki 6 metų palikimas be
priežiūros. Naujomis pataisomis panašiai kaip ir
anksčiau numatoma, kad vaiko tėvai turi pasirūpinti,
jog vaikas iki 6 metų ar vaikas su negalia, atsižvelgus
į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios
būtinybės neliktų be vyresnių nei 14 metų žmonių
priežiūros.
Tačiau palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 min. trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs juo pasirūpinti.
Pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių vertinimo. Įstatyme nelieka grėsmės lygių ir pereinama
prie vaiko ir šeimos poreikių vertinimo. Jeigu šeimai ar vaikui nustatomas pagalbos poreikis, tuomet
savivaldybė teikia pagalbą. Jeigu vaikui nustatomas
apsaugos poreikis, tuomet pirmiausia taikomas naujas laikinosios priežiūros institutas, kuris reiškia, kad
vaikas iš tėvų nėra paimamas, bet saugumas užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims
ar perkeliant vaiką su tėvais, vienu iš tėvų į krizių
centrą. Laikinoji priežiūra gali trukti iki 30 dienų, o
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jei reikia – pratęsta dar iki 30 dienų.
Išmokos fiziniams asmenims, kurie padės užtikrinti vaiko saugumą. Jeigu vaikui nustatomas
apsaugos poreikis ir sutariama laikinąją priežiūrą
skirti giminaičiams ar kitiems artimiems asmenims,
tuomet už kiekvieną vaiką jiems bus mokama laikinosios priežiūros išmoka. Išmoka už prižiūrimą
vaiką gali siekti 228 eurus per mėnesį: ji mokama
nuo ketvirtos dienos, bet jos dydis priklausys nuo
dienų skaičiaus, kai prižiūrimas vaikas. Išmoka
išmokama pasibaigus vaiko laikinai priežiūrai per 3
darbo dienas nuo prašymo pateikimo Savivaldybės
administracijai.
Nustatoma atsakomybė už žinomai melagingus
pranešimus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai. Iki šiol galiojo bendro pobūdžio atsakomybė už melagingus pranešimus, o šiuo
atveju išskiriami pranešimai vaiko teisių apsaugos
specialistams. Bet atkreiptinas dėmesys, kad žinomai
melagingas pranešimas nėra nepasitvirtinęs pranešimas. Tai reiškia, kad melagingas pranešimas turi
būti įrodytas.
Išauga tėvų teisės. Apsunkinus vaiko paėmimą
iš tėvų, kartu nustatoma teisė tėvams pasinaudoti
nemokama advokato pagalba teisme, jeigu laikinoji
priežiūra nedavė vaisių ir nutariama kreiptis į teismą dėl vaiko paėmimo iš tėvų. Tėvai taip pat bus
informuojami apie vaiko teisių apsaugos institucijų
vykdomą duomenų rinkimą, išskyrus tuos atvejus,
kai tai prieštarauja vaiko interesams arba yra neįmanoma dėl kitų objektyvių priežasčių. Be to, tėvams
netaikomas konfidencialumo reikalavimas atvejo
vadybos posėdžiuose, kuriuose savivaldybės, policijos atstovai ir vaiko teisių apsaugos specialistai
sprendžia apie šeimos pažangą ir teikiamą pagalbą
šeimai.
Pagrindinės įstatymo nuostatos, susijusios su
apsaugos poreikio nustatymu, laikinosios priežiūros instituto įvedimu, išmokomis asmeniui, laikinai
prižiūrinčiam vaiką, ir nemokama teisine pagalba
teisme įsigalios nuo 2020 m sausio 1 d.
Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos informaciją
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Eksperto komentaras

Tikslas – sudaryti palankias
sąlygas vaiko gerovei
Į mūsų klausimus atsakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Dovilė BURBAITĖ, informuodama, kad vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, informacija pateikiama nuasmeninus šeimą galimai identifikuojančius duomenis.

– Gal galėtumėte apibūdinti situacijos, susijusios su
šiuo mokiniu, eigą per Jūsų
tarnybą: kada atėjo Jums
informacija ir iš ko, kad su
vaiku kažkas negerai?
– Šeima Marijampolės
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui yra žinoma.
Šeimai taikomas atvejo vadybos procesas, teikiamos
kompleksinės paslaugos.
– Kiek supratau, pedagogų nuomonė tokia, kad
vaikas yra fiziškai sveikas,
tiesiog tingi mokytis ir niekas nesugeba jo priversti.
Kokia tokiu atveju tėvų
atsakomybė teoriškai ir šiuo
atveju praktiškai?
– Vaikas turi teisę mokytis,
siekdamas visapusiškai ugdyti savo asmenybę, talentą,
protinius ir fizinius gebėjimus
bei juos nuolat tobulinti.
Vaiko tėvai turi pareigą sudaryti būtinas sąlygas vaikui
mokytis iki 16 metų. Tėvams
susidūrus su problemomis,
dėl kurių jie yra nepajėgūs
savarankiškai užtikrinti vaiko teisės į mokslą, šeimai
inicijuojama pagalba, kurios
efektyvumą dažnai lemia tėvų
bendradarbiavimas su pagalbą teikiančiais specialistais.
Tėvai, atsisakantys priimti
pagalbą ar kitaip panaudodami tėvų valdžią priešingai
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vaiko interesams, gali būti baudžiami administracine tvarka, jiems skiriant įspėjimą arba piniginę
baudą.
– Jeigu tai piktybiškas nelankymas, kaip elgiasi tokiu atveju vaikų teisių tarnybos? Kokius
turi svertus tai pakeisti?
– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie SADM teritorinis skyrius, gavęs
informaciją apie vaiko teisės į mokslą galimus
pažeidimus, pirmiausia siekia išsiaiškinti tokio
elgesio priežastis: susitinkama su vaiku, išklausoma jo nuomonė, pabendraujama su vaiko tėvais ar
kitais jo įstatyminiais atstovais, su nepilnamečiu
emociniais ryšiais susijusiais asmenimis. Kartu
kreipiamasi į mokyklą dėl informacijos apie vaiko
ugdymąsi, pavyzdžiui, kaip vyksta vaiko ugdymo
procesas, kiek aktyviai vaikas jame dalyvauja,
kaip atsiskaitoma už darbus, ar atsiskaitoma laiku, kaip bendradarbiauja vaiko tėvai su mokyklos
darbuotojais, ar domisi vaiko ugdymo procesu,
kokių priemonių ėmėsi pati mokykla spręsdama
vaiko lankomumo klausimą ir kitą svarbią informaciją. Tarnybos teritorinis skyrius, įvertinęs visas
aplinkybes, susijusias su vaiko elgesiu, jo šeima,
socialine aplinka, esant poreikiui inicijuoja vaikui
ir šeimai pagalbą.
Svarbu paminėti, kad pastebėjus vaiko ugdymosi problemas, nepilnamečio tėvai, kiti atstovai pagal
įstatymą, policijos įstaiga, mokykla, Savivaldybės
administracija, seniūnija, prokuroras ir teismas (dėl
vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių
nusižengimų) gali inicijuoti minimalios ar vidutinės
priežiūros priemonių taikymą, t. y. prevencinę ir
kompleksinę pagalbą šeimai ir vaikui, tokią kaip
socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo
ir pan.
Kai vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams) nepakanka pavienių paslaugų teikimo,
gali būti skiriamos savivaldybės administracijos
koordinuotai teikiamos paslaugos, kurių tikslas yra
sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant
jo tėvams (globėjams) kurti saugią aplinką, užtikrinti vaiko gyvenimo, jo asmeninių bei socialinių
ryšių kokybę.
– Ar šiuo atveju sulaukta tėvų bendradarbiavimo sprendžiant nelankymo problemą?
– Šiuo metu šeimai teikiama pagalba, vykdomas
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atvejo vadybos procesas, kurio vienas iš tikslų yra
motyvuoti šeimą priimti specialistų, teikiančių
paslaugas, pagalbą.
– Kokio tikslo siekiama skiriant mokymą namuose, jeigu mokinys nesirodė mokykloje nuo
rugsėjo mėn. ir neturi šansų baigti 8-tą klasę ir
būti perkeltas į 9-ają?
– Dėl mokinio individualaus mokymo namuose tikslingumo sprendžia Gydytojų konsultacinė
komisija (toliau GKK), atsižvelgdama į vaiko
sveikatos būklę (LR švietimo ir mokslo ministro
2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1405 „Dėl
mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12, 14, 16 p.). Mokymo
namuose trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma
individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių,
vėliau pagal poreikį terminas gali būti pratęsiamas.
Mokykla, nepritarianti GKK sprendimui skirti
mokiniui mokymą namie, gali teikti GKK siūlymą
pakartotinai nagrinėti šį klausimą.
– Kadangi yra medicininė pažyma, jog mokiniui priklauso mokymas namuose, o turima
duomenų, jog jis matytas kieme žaidžiantis su
kitais vaikais, kokie tai galėtų būti susirgimai?
Kada vaikų teisių specialistai nusprendžia
kreiptis į medikus, kokie tai būna paprastai
atvejai?
– Pažymėtina, kad mokymą namie skiria asmens
sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje prirašytas mokinys, t. y. GKK, arba atskirais atvejais pati mokymo
įstaiga (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl mokinių
mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros
įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 13, 15 p.).
Kartu pastebėtina, kad kiekvienas vaikas turi
teisę į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jo amžių,
sveikatos būklę ir poreikius, nepriklausomai nuo
jam pritaikytos mokymo formos. Taip pat visi nepilnamečiai turi teisę į sveiką vystymąsi ir tinkamą
sveikatos priežiūrą, todėl tais atvejais, kai vaiko
teisių specialistai paima vaiką iš jam nesaugios,
nepalankios aplinkos, siekiant ištirti vaiko sveikatos būklę ir/ar suteikti jam reikalingas sveikatos
priežiūros paslaugas, kreipiasi į gydymo įstaigą
(Vaiko teisių konvencija, LR vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymas).

Parengė Loreta AKELIENĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš asmeninių albumų
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Diskriminacijos sąvoka sena, tačiau nemari
Teigiama, kad diskriminacijos sąvoka – žmogaus teisių suvaržymas arba atėmimas dėl rasinių
požymių, tautybės, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės padėties, gimimo
vietos – susikūrė JAV pilietinio karo metais (1861–1865 m). Tačiau istorikai mano, kad egzistuoti
šis reiškinys galėjo pradėti daug anksčiau – maždaug XVII a. pradžioje. Diskriminacijos teorija
ir praktika sena, tačiau vis dar gyvybinga. Dar ir šiandien rūšiuojame žmones pagal amžių, lytį,
socialinę padėtį, liejame neapykantą tautinių, seksualinių mažumų atžvilgiu. Ar taip elgiamės, nes
esame linkę žeminti, skriausti ir pulti už save silpnesnius, tuos, kurie ne tokie kaip dauguma?
Mokslininkai teigia, kad diskriminacija daro didelę žalą asmenybių vystymuisi, tobulėjimui, o
kartu ir valstybių demografinei raidai. Todėl visuotinai sutariama, kad diskriminacija nėra toleruotina, jog su ja reikia kovoti, priešintis jos plėtrai. Pasaulio įtakingieji: politikai, mokslininkai,
sportininkai, pramogų pasaulio atstovai prisideda prie skatinimo kovoti su diskriminacija, priešinasi jos sklaidai. Bėda ta, kad teigiamos permainos kelią skinasi ne taip greitai, kaip daug kas
norėtų. Galbūt todėl, kad norint laimėti mūšį, pirmiausia reikia gerai pažinti priešininką? Todėl
pasiaiškinkime, kas yra diskriminacija, kokie teisės aktai ją reglamentuoja ir kokios institucijos
padeda asmenims nuo jos nukentėjus.

Diskriminacijos
būdai

Diskriminacijos sąvoka plati,
skirtingi vadovėliai ją apibrėžia
nevienodai, tačiau teorijos idėja
visur panaši – tai neteisėtas,
nepagrįstas žmogaus teisių
ribojimas, atėmimas, išplėtimas, kliudymas naudotis savo
teisėmis asmeniui ar tam tikrai
žmonių grupei. Diskriminacijos
sampratą Lietuvoje apibrėžia ir
reglamentuoja Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Šio teisės akto paskirtis
– užtikrinti, kad Konstitucijoje
būtų įtvirtintos lygios žmonių
teisės ir uždrausta bet kokia diskriminacija dėl amžiaus, lytinės Jei žmogų laikome menkesniu ir atstumiame jį dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, religinių pažiūrų ar seksualinės orientacijos, tai reiškia, kad mumyse bręsta
orientacijos, negalios, rasės ar diskriminacijos apraiškos.
etninės priklausomybės, kalbos,
socialinės padėties, religijos ar įsitikinimų.
Netiesioginė diskriminacijos forma lygių gaEgzistuoja du diskriminacijos būdai – tiesioginis limybių įstatyme apibrėžiama kaip veikimas ar
ir netiesioginis. Tiesioginė diskriminacija – elgesys neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus,
su asmeniu, kai dėl jo amžiaus, lytinės orientacijos, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formanegalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos liai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant
ar įsitikinimų taikomos prastesnės sąlygos. Lygių gali atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis
galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) paaiškina, naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų,
kad tiesioginė diskriminacija nutinka tada, kai žmo- pirmenybės ar pranašumo teikimas tam tikro amgui tiesiai šviesiai pasakoma, kad tavęs, pavyzdžiui, žiaus, tam tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės
neskirs į vadovo vietą dėl tavo lyties ar seksualinės ar etninės priklausomybės, kalbos, socialinės padėorientacijos, nepriims į darbą dėl amžiaus, neįleis į ties, religijos ar įsitikinimų asmenims. Pavyzdžiui,
klubą dėl rasės, nemokės stipendijos dėl religijos, LGKT paaiškina, kad netiesioginė diskriminacija
neleis balsuoti dėl negalios ir pan.
gali nutikti, kai asmeniui sakoma, kad jo negalima
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ar kitoje mokymo įstaigoje, parduotuvėje,
banke, draudimo bendrovėje, naktiniame
klube, neleidžia priimamuose įstatymuose
ar teisės aktuose įteisinti diskriminacijos.
LGKT praneša, kad patyrus diskriminaciją asmuo pagalbos kreiptis gali į kelias institucijas: teismą, Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybą, nevyriausybines
organizacijas, ginančias žmogaus teises,
darbdavį, žiniasklaidą. Kadangi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra specialiai
kovai su diskriminacija sukurta institucija,
jai pavesta prižiūrėti, kaip paisoma Lygių
Diskriminacija gali nutikti bet kur: darbe, universitete, kolegijoje
mokykloje, parduotuvėje, banke, draudimo bendrovėje, naktiniame galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimyklube ar kt.
bių įstatymų, todėl patartina kreiptis būtent
į šią instituciją (suprantama, tik tuo atveju,
priimti į darbą dėl išsilavinimo stokos, tačiau iš tiesų
kai
tiek
jūsų
patirta diskriminacijos forma, tiek distai įvyksta dėl amžiaus ar tautybės, nes asmuo vienintelis iš kandidatų turi universiteto diplomą, tačiau kriminavimo sritis reguliuojami minėtų įstatymų).
yra, pavyzdžiui, priešpensinio amžiaus ar atstovauja Ši tarnyba įstatymų nustatyta tvarka privalo išlaikyti asmens, pateikusio skundą, duomenų slaptumą.
tautinėms mažumoms.
Informaciją žiniasklaidai tarnybos darbuotojai gali
Diskriminacijos rūšys
Kaip atskiras diskriminacijos elementas įvardi- pateikti tik jei sutinka skundo pareiškėjas. Svarbu,
jamas priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kad kreipiantis į Lygių galimybių kontrolieriaus
kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės tarnybą ir joje nagrinėjant skundus bei pareiškimus,
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, taip pat asmenų ginčus dėl diskriminacijos lyties
lytinės orientacijos, negalios, etninės priklauso- pagrindu, iš anksto laikoma, kad tiesioginės ar nemybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba tiesioginės diskriminacijos faktas buvo. Šiuo atveju
įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti skundžiamas asmuo ar institucija turi įrodyti, kad
arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar lygių teisių principas nebuvo pažeistas. Tai labai padeda potencialiai aukai, nes ilgametė Europos šalių
įžeidžianti aplinka.
Diskriminacija yra laikomas ir seksualinis prie- praktika parodė, kad be tokių specifinių priemonių
kabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, diskriminacijos faktą būtų labai sunku įrodyti.
raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia
tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač
sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią
ar įžeidžiančią aplinką.
Nurodymas diskriminuoti asmenį lyties,
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu taip
pat laikomas diskriminacija.

Kur kreiptis pagalbos

Visos šios diskriminacijos formos Lietuvoje yra laikomos lygių galimybių pažeidimais, kurie galioja valstybės ir savivaldybių
institucijose, švietimo įstaigose, mokslo ir
studijų institucijose. LGKT informuoja, kad
lygių galimybių įstatymai neleidžia asmenų
diskriminuoti darbe, universitete, kolegijoje
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Šaltinis: Lygių galimybių kontrolieriau s tarnyba.
Visa tiesa apie diskriminaciją:
kaip atpažinti, kaip elgtis, kur kreiptis? Vilnius, 2012.
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Interviu su ekspertu

Pakantumą ugdome,
bet prasižengiame dažniau nei reikėtų

Nors šiandien su diskriminacija kovoja įvairios visuomeninės, valstybinės organizacijos,
žmonių teises gina teismai, diskriminacijos apraiškų vis dar daugybė. Apie tai, kodėl esame ten,
kur esame, kodėl vis dar toleruojame diskriminaciją, kaip galėtumėme sumažinti jos apraiškų
skaičių ir kodėl reikia su ja kovoti, kalbamės su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus atstove ryšiams su visuomene Izabele ŠVARAITE.

– Kokia Lietuvos
padėtis diskriminacijos klausimu kitų
Europos ar pasaulio
šalių kontekste? Ar
mes, lietuviai, dažnai ir
labai diskriminuojame
vieni kitus?
– Vieningo, apimančio visus diskriminacijos klausimus indekso
nėra, tad mes savo darbe remiamės įvairiais
rodikliais, pavyzdžiui,
Lyčių lygybės indeksu.
Pagal jį Lietuva Europos Sąjungoje užima 19
vietą ir beveik dešimčia
procentinių punktų atsilieka nuo ES vidurkio.
Pagal politinį moterų
atstovavimą, Lietuva
yra vienintelė ES valstybė, kurios vyriausybėje
nėra moterų. Pasaulyje, Anot Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus atstovės ryšiams
pagal moterų skaičių su visuomene Izabelės Švaraitės, į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą žmonės Lietuvoje
dažniausiai kreipiasi dėl galimos diskriminacijos dėl jų lyties, amžiaus bei negalios.
vyriausybėje, kartu su
tokiomis valstybėmis, kaip Azerbaidžanas, Irakas, duomenimis, net 57 proc. apklaustųjų yra asmeSaudo Arabija ir kitomis, dalijamės 178-ąją vietą. niškai patyrę diskriminaciją bandydami įsidarbinPagal moterų proporciją parlamente esame 93-oje dami. Dažniausiai diskriminacijos pagrindu tampa
vietoje. Lietuva pagal teisinę LGBT (lesbiečių, amžius, negalia ir lytis. Lietuvos socialinių tyrimų
gėjų, biseksualių ir translyčių) asmenų apsaugą centro Etninių tyrimų instituto užsakymu darytos
užima 37 vietą iš 49 Europos valstybių. Pagal 2017 apklausos atsiskleidžia, su kokiomis grupėmis
m. pasaulinį Migrantų priėmimo indeksą Lietuvos žmonės labiausiai nenorėtų gyventi kaimynystėje,
rezultatas – 2,72 (iš galimų 9 balų, Islandijos, kuri dirbti vienoje vietoje ar nenorėtų išnuomoti būsto,
yra pirmoje vietoje, rezultatas 8,26).
tad labiausiai „nepageidautinos“ grupės yra romai,
Lietuvoje taip pat vykdomos apklausos, matuo- asmenys su psichikos negalia, iš įkalinimo įstaigų
jančios gyventojų požiūrį ir patirtis. Pavyzdžiui, išėję žmonės, musulmonai.
Diskriminacijos Lietuvos darbo rinkoje barometro
– Kokios diskriminacijos formos Lietuvoje
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pasireiškia dažniausiai?
– Pagal gaunamų skundų ir
paklausimų kiekį pastebime, kad
labiausiai į Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą
žmonės kreipiasi
dėl galimos diskriminacijos dėl jų
lyties, amžiaus bei
negalios. Dažniausiai šie kreipimaisi
susiję su darbo santykių bei vartotojų
teisių apsaugos sritimis. Daugiausia
Daugiausia diskriminacinių pažeidimų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2018 m.
pažeidimų 2018 m. užfiksavo darbo santykių ir vartotojų teisių srityse.
užfiksavome darbo
žmonėms, tai lemia seni pastatai, kurių prieinamusantykių ir vartotojų teisių srityse.
– Kodėl diskriminacija laikoma neigiamu mo užtikrinimui ne visada randama lėšų. Didelę
reiškiniu? Kokį poveikį asmenims, visuomenei įtaką turi vis dar įsišaknijusios neigiamos nuostatos,
daro bujojanti ir toleruojama diskriminacija? stereotipai, vieši asmenys, kurie savo kalbomis ir
– Pirmiausia, diskri minacija yra pamatinių darbais kartais šias visuomenės nuostatas dar labiau
žmogaus teisių pažeidimas. Lietuvos Konstituci- sustiprina. Žinoma, veikia ir visokie incidentai. Pajoje įtvirtintos nuostatos, kad visi asmenys lygūs vyzdžiui, žiniasklaidai nušvietus kokį nors teroro
prieš įstatymą. Žmogaus teisių negalima varžyti išpuolį, padaugėja neigiamų komentarų, nukreiptų
ir teikti jam privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, prieš atvykėlius, musulmonus (nors išpuoliai tikrai
kalbos, ir kitų tapatybės bruožų. Kaip pažeidimą ne visuomet įvykdomi būtent šių grupių atstovų),
diskriminaciją įtvirtina ir Moterų bei vyrų lygių arba nušviečiant Ievos Strazdauskaitės nužudymo
galimybių įstatymas ir Lygių galimybių įstatymas. bylos detales padaugėjo komentarų, kad visi romai
– nusikaltėliai ir panašiai.
Šie principai atsispindi ir kituose teisės aktuose.
– Kaip atpažinti diskriminaciją? Kokios yra
Diskriminacija apibūdina elgesį su asmeniu,
kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos ar jos ribos? Kas diskriminacija laikoma ir kas
kitu pagrindu jam taikomos mažiau palankios nelaikoma?
– Diskriminacijos sąvoka apima nelygiavertį
sąlygos negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo
ar būtų taikomos kitam asmeniui. Diskriminuo- asmenų traktavimą dėl jų tapatybės bruožų – tai
jant apribojamos žmonių galimybės lygiaverčiai ir skirtingų sąlygų darbe sudarymas, pirmenybės
dirbti, naudotis paslaugomis, mokytis – kuo labiau teikimas, privilegijų sudarymas dėl asmenų lyties,
toleruosime diskriminacijos apraiškas, tuo labiau rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, sociapribosime žmonių galimybes rinktis ir realizuoti alinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
savo potencialą.
– Kokios priežastys ir aplinkybės lemia dis- priklausomybės, religijos.
Susidūrę su kokia nors įtarimų keliančia situacija
kriminacijos egzistavimo ir plitimo mastą?
asmenys
tiesiog turi savęs paklausti, ar dėl aukščiau
– Priežasčių esama įvairių. Savo darbo praktikoje
susiduriame su situacijomis, kuomet žmonės lygių išvardytų savybių nebuvo pažeistos jų lygios galigalimybių įstatymų pažeidimus padaro iš nežino- mybės kartu su kitais įsidarbinti, gauti paslaugas,
jimo, nesusimąstymo. Kartais, ypač kalbant apie įsigyti prekes, ar su jais darbe elgiamasi taip pat,
fizinį pastatų pritaikymą ribotą judumą turintiems kaip ir jų kolegomis ir t. t.
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Diskriminacija nelaikoma įstatymais nustatyti
apribojimai, kai juos pateisina teisėtas tikslas,
o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis
priemonėmis (praktikoje tai labiausiai susiję su
lytimi, amžiumi, negalia). Pavyzdžiui, diskriminacija nelaikomas reikalavimas mokėti valstybinę
kalbą, draudimas dalyvauti politinėje veikloje (yra
keletas sričių, kuriose siekiant maksimalaus skaidrumo žmonės privalo sustabdyti narystę politinėse
partijose), skirtingas moterų ir vyrų traktavimas
siekiant apsaugoti jų sveikatą (pavyzdžiui, nėščiųjų
apsauga) ir kt.
– Kaip elgtis supratus, kad esi diskriminuojamas? Kur kreiptis pagalbos? Kam skųstis?
Apskritai ar reikia kažkam skųstis? Galbūt
geriau problemas spręsti savarankiškai?
– Jei gyventojas susiduria su diskriminacija valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų veikloje,
švietimo, mokslo ir studijų institucijose, darbo santykių, vartotojų teisių apsaugos, organizacijų (asociacijų) veiklos srityse, jis turi teisę pateikti skundą lygių
galimybių kontrolieriui. Pavyzdžiui, pagal įstatymą,
darbdaviai privalo užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų
diskriminuojami. Apie lygių galimybių pažeidimą,
tokiu atveju, pirmiausia rekomenduojame pranešti
vadovui – galbūt jis kažko nežino ir geranoriškai
pašalins pažeidimą. Jei gyventojas pranešė, bet
į tai nebuvo sureaguota, reikėtų kreiptis į Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą – skundą galima
užpildyti ir internetu, ir atsiųsti paštu, ir įteikti užėjus
į priimamąjį.
– Kokios galimos nuobaudos už diskriminavimą?
– Pagrindinė mūsų veiklos taisyklė – bendradarbiauti, o ne bausti. Galimam pažeidėjui pašalinus
diskriminuojančius veiksmus, tyrimas dėl lygių
galimybių pažeidimo nutraukiamas. Pripažinęs
lygių galimybių pažeidimą, kontrolierius gali siūlyti nutraukti diskriminuojančius veiksmus, įspėti,
įpareigoti nutraukti diskriminuojančią reklamą, gali
skirti ir administracinę baudą. Dažnai viešiname
diskriminacijos atvejus, tad pažeidimas, nors finansinių nuostolių dažniausiai ir neatneša, tikrai
gali paveikti įmonės, institucijos ar organizacijos
reputaciją.
Skundus, kurie nepatenka į Tarnybos kompetencijos ribas, paprastai perduodame kitoms institucijoms, kurios galėtų apginti galimai pažeistas
asmens teises.

Pažinimo laboratorija
– Kokie galimi kovos su diskriminacija būdai? Nuo ko reikia pradėti ir kas tai turi daryti?
Reikėtų veikti prevenciškai – daryti viską, kad
diskriminacinio pobūdžio situacijos apskritai
nesusidarytų, ar veikti ištikus bėdai? Kas turėtų
inicijuoti tą kovą, užsiimti šiais dalykais? Kas
šiuo metu diskriminacijos klausimu, be Jūsų
tarnybos, dar dirba Lietuvoje?
– Kovoti su diskriminacija galima įvairiai. Pirmiausia, pradedant nuo savęs – apmąstyti savo požiūrį, kas lemia neigiamas nuostatas vienos ar kitos
socialinės grupės atžvilgiu, išanalizuoti ar patys savo
veiksmais ir žodžiais nepažeidžiame kito asmens
lygiateisiškumo. Visada svarbu garsiai įvardyti ir atkreipti dėmesį kai kas nors kitas elgiasi nepagarbiai,
žemina kitų žmonių garbę ir orumą. Taip pat svarbu,
kad žmonės kreiptųsi dėl patirtų lygių galimybių
pažeidimų – Lietuvos įstatymai gana aiškiai išdėsto,
koks elgesys yra nepriimtinas, tad turėtume šiomis
nuostatomis naudotis praktiškai.
Darbdaviai prie geresnės aplinkos kūrimo gali
prisidėti įgyvendindami įstatymines pareigas. Įstatymai numato pareigą užtikrinti, kad darbovietėje
žmonės nebūtų diskriminuojami. Nuo 2017 m. Darbo kodeksas įtvirtina darbdavių pareigą įgyvendinti
lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais
principus. Organizacijos, kurių vidutinis darbuotojų
skaičius viršija 50, privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros
priemones. Naudingos informacijos, kaip sukurti
pagarbią ir lygybės principus gerbiančią organizacinę kultūrą galima rasti interneto svetainėje
„Lygybesplanai.lt“.
Savo darbe inicijuojame įvairias sąmoningumo
didinimo kėlimo kampanijas, kuriomis gyventojai
raginami atkreipti dėmesį į problemas, įvardijame
įrankius, pagalbos mechanizmus.
Be Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos,
su diskriminacijos klausimais įvairia apimtim i
dirba teismai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaiga (kai kalbame apie nepilnamečius asmenis),
darbo ginčų komisijos, Valstybinė darbo inspekcija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, mes
bendradarbiaujame su Lietuvos banku. Su lygybės
ir nediskriminavimo klausimais taip pat dirba ir
įvairios nevyriausybinės organizacijos – jos skundų
netiria, tačiau labai prisideda prie žmonių konsultavimo, lygybės principų sklaidos, esamų problemų
įvardijimo.

Parengė Rita LIŽAITYTĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO, Gintaro KANDROTO ir Martyno AMBRAZO
85 psl.

Pažinimo laboratorija

Socialinės visuomenės problemos

Neįgalieji – ne patys
geidžiamiausi darbuotojai

Skaičiuojama, kad Lietuvoje negalią turi kas dešimtas žmogus, tačiau dirba – tik kas trečias.
Nepaisant to, kad galimybė dirbti suteikia finansinį stabilumą, užtikrina saviraišką, savarankiškumą,
ne visi galintys ir norintys dirbti neįgalieji turi galimybę įsilieti į darbo rinką. Susirasti darbą jiems
trukdo išankstinės darbdavių nuostatos ir stereotipai – jie mano, kad neįgalūs žmonės nesugebės
tinkamai atlikti darbo. Jei to ir išvengiama, susiduriama su kita – infrastruktūros neįgaliesiems
nepritaikymo – problema. Dėl to praėjusį šeštadienį, gegužės 5-osios išvakarėse, kuomet minima
Europos savarankiško gyvenimo diena, sostinėje neįgalieji surengė protestą, taip bandydami
atkreipti dėmesį į jų bendruomenės problemas.

Iki šiol pagerinti neįgaliųjų ir kitų negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje įsidarbinimo galimybes
buvo skatinama mokant lėšas socialinėms įmonėms. Abejojama, ar mechanizmas iš tiesų palankus ieškančių darbo
interesams.

Teisinasi, kad trūksta kompetencijų

petencijas, o jomis daugelis neįgalių žmonių, deja,
Diskusijų, kaip pagerinti ir padidinti neįgaliųjų pasigirti negali. Darbdaviai teisinasi, kad dažnai dėl
integraciją į darbo rinką viešojoje erdvėje verda daž- to, o ne dėl negalios jiems tenka atsisakyti neįgalius
nai ir daug. Deja, apčiuopiamų rezultatų jos neduoda. asmenis priimti į darbą.
Dėmesį atkreipti bandė protestu
Situacija tokia, kad šių metų pradžioje darbingo
Jei jau taip, tuomet reikėtų kelti klausimą, kodėl
amžiaus neįgaliųjų Lietuvoje buvo apie 160 tūkst.,
o iš jų darbą turėjo tik šiek tiek daugiau nei 13 tūkst. retas neįgalusis turi konkurencingą išsilavinimą?
Pernai atlikta darbdavių apklausa atskleidė, kad Lie- Kaltas jų nenoras mokytis, tobulėti, o gal galimybių
tuvos darbdaviai yra pasidaliję į dvi stovyklas: 43 ribojimas infrastruktūros nepritaikymu?
Universitetai, kolegijos galbūt ir pritaiko įvaproc. teigia, kad negalia nėra kliūtis priimti žmogų į
darbą, o likusieji abejojo ar tokį variantą svarstytų. 72 žiavimus į pastatus, auditorijas judėjimo negalią
proc. darbdavių priimant žmogų į darbą, sako, vertina turintiems žmonėms, tačiau kaip neįgaliajam iki to
svarbiausią kriterijų – kvalifikaciją ir turimas kom- universiteto atsigauti, jei nėra galimybės patekti į vie-
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ti darbo rinkoje,
įdarbinimą valstybė skatina lėšas skirstydama
socialinėms įmonėms. Užimtumo
tarnybos duomenimis, Lietuvoje
tokių įmonių, kur
tam tikrą skaičių
darbuotojų turi
sudaryti labiausiai pažeidžiami
asmenys, yra beveik 200. Skaičiuojama, kad
socialinėms įmonėms pernai buvo
skirta didesnė nei
30 mln. eurų. parama. Skaičiai
Siekiant pagerinti neįgaliųjų integracijos į darbo rinką rezultatus, ketinama įvesti neįgaliųjų taip pat rodo, kad
įdarbinimo kvotas. Iš pradžių viešajame sektoriuje, vėliau galbūt ir privačiame.
iš daugiau kaip
šąjį transportą, laisvai judėti gatvėmis, šaligatviais? 163 tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų darbą turi
Sakoma, nėra nieko neįveikiamo, jei tikrai labai nori apie 48 tūkst. Iš jų tik maždaug 8 tūkst. dirba socikažką pasiekti. Taip, net ir tokiomis sudėtingomis alinėse įmonėse. Likusieji 40 tūkst. dirba įmonėse,
sąlygomis nemažai neįgaliųjų sugeba įgyti išsila- kurios socialinės įmonės statuso neturi ir kurioms
vinimą. Todėl teisinimasis, kad į darbą neįgalieji pinigų už tai, kad jie į kolektyvą priėmė ir darbo
dažniau nepriimami ne dėl fizinių trūkumų, o dėl to, vietą sukūrė neįgaliajam, neskyrė. Vadinasi, pinigai
kad nėra išsilavinę, galima laikyti labai primityviais. nėra tas kriterijus, kuris paskatina darbdavį į darbą
Siekdami palankesnių sąlygų, neįgalieji ir juos palai- priimti neįgaliuosius. Kalbama, kad socialinių įmokantys asmenys, praėjusį savaitgalį Vilniuje surengė nių rėmimas valstybės lėšomis tarnauja ne neįgaprotesto eitynes prieš neįgaliųjų atskirtį. Protesto liųjų, o verslo įmonių interesams, todėl šis žmonių
„Laimė galėti“ tikslas buvo parodyti, kad neįgaliųjų su negalia ir kitų socialiai pažeidžiamų socialinių
bendruomenė yra didelė, kad ji turi tam tikras teises, grupių asmenų būdas integruoti juos į darbo rinką
kurias būtina užtikrinti, kad problemas, kurios yra vis labiau kritikuojamas.
sistemiškos, reikia spręsti. Žinoma, kaip viena diProblemas išspręs
džiausių bėdų buvo įvardinta menkas infrastruktūros
kvotos?
neįgaliesiems išvystymas ir pritaikymas, sudėtinga
Atsižvelgiant į tai, nuspręsta ieškoti efektyvesnių
neįgaliųjų integracija į visuomenę ir, žinoma, darbo būdų, galinčių padidinti neįgaliųjų integraciją į darbo
rinką.
rinką. Pernai rudenį Socialinės apsaugos ir darbo
Parama laukiamo
ministerija pasiūlė taikyti neįgaliųjų įdarbinimo
efekto nesukuria
kvotas, kurios būtų privalomos viešajam sektoriui.
Politikai ir įvairios organizacijos pripažįsta, kad Seime jau netgi svarstomos pataisos, kurios nuo
didžiausia problema nėra neįgalieji, o visuomenės šių metų vidurio turėtų nustatyti kvotas, kiek neįpožiūris į juos. Darbdaviai tiesiog neturi paskatos, galiųjų turėtų būti įdarbinta viešajame sektoriuje.
priežasties įdarbinti neįgaliuosius. Suprantant, kad Planuojama, kad, pavyzdžiui, įstaigoje, kurioje dirba
nuomonę ir požiūrį lengvai pakeisti nėra lengva, 50 darbuotojų, 5 proc. dirbančiųjų turėtų sudaryti
neįgaliųjų integraciją į darbo rinką valstybė jau kuris neįgalieji. Svarstoma, kad pradėjus kvotų sistemą
laikas skatina finansiniais mechanizmais. Pavyzdžiui, taikyti viešajame, vėliau ją būtų galima įtvirtinti ir
asmenų, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruo- privačiame sektoriuje.
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Sistemą keičia mažomis,
bet reikšmingomis iniciatyvomis

Darbdaviai ir visuomenė vis dar nėra pajėgūs priimti ir vertinti neįgaliųjų kaip visaverčių asmenų, todėl
jų įdarbinimo statistika liūdnoka. Tačiau stereotipams, kad žmonės su negalia negali tinkamai atlikti jiems
pavesto darbo, Marijampolės savivaldybė nepaklusti sumanė dar 2007 metais. Mieste įrengus viešųjų erdvių
stebėjimo kameras, jų aptarnavimui reikalingas darbo vietas nusprendė sukurti išskirtinai neįgaliesiems.

Iniciatyva gyvuoja jau 12 metų

Marijampolės savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Pauliaus Čepono
pasakojimu, mintis sukurti darbo vietas išskirtinai
neįgaliems asmenims prieš 12 metų jo kolegoms
kilo ne visai atsitiktinai. Tai buvo viena būtinų sąlygų, norint įsigyti viešųjų erdvių stebėjimo kameras
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
– Tai buvo bendras trijų šalių – Marijampolės
savivaldybės, Lietuvos darbo biržos (dabar – Užimtumo tarnybos) ir UAB „Gatvių remontas“ (dabar – UAB „Kelranga“) – projektas. Marijampolės
savivaldybė projektą rengė, Lietuvos darbo birža
rūpinosi asmenų įdarbinimu, o UAB „Kelrangai“
teko projekto administratoriaus vaidmuo. Sukūrus 6
darbo vietas jas išlaikyti buvo įsipareigota 5 metus.
Vėliau prie kamerų dirbti galėjo nebūtinai neįgalumą
turintys asmenys, tačiau suprantant, kad galimybė
dirbti negalią turintiems asmenims padeda jiems ne
tik užsitikrinti finansinį stabilumą, bet ir socializuotis, nutarta nieko nekeisti, išskyrus jų atskaitingumą.
2012 m. vaizdo stebėjimo operatoriai tapo Savivaldybės administracijos darbuotojais, dirbančiais pagal
darbo sutartį, – paaiškino P. Čeponas.

Nusiskundimų neturi

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo teigimu, šiuo
metu beveik 40 kamerų fiksuojamą vaizdą Marijampolėje stebi tie patys 6 darbuotojai kaip ir prieš
12 metų. Anot jo, darbuotojų kaitos nebuvimas turi
vien teigiamą prasmę.
Pasak Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo, tai
reiškia, kad darbuotojai yra patikimi, motyvuoti ir
nestokojantys kompetencijos. Todėl manyti, kad
neįgalus tolygu neprofesionalus, negalima.
– Nepaisant to, kad žmogui pripažinta fizinė
negalia, jis vis tiek nori būti visaverčiu visuomenės
nariu, o tai užtikrinti padeda darbas. Deja, nemažai
darbdavių tokių asmenų savo komandoje turėti
nenori vien dėl to, kad jie pripažinti neįgaliais. Bet
jie juk lygiai tokie patys žmonės, kaip ir didžioji
dauguma visuomenės. Daugybė neįgaliųjų yra baigę universitetus, įgiję aukštuosius išsilavinimus, jie
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Marijampolės savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus
vedėjas Paulius Čeponas sako, kad vaizdo stebėjimo operatorių darbas yra labai svarbus ir reikalingas. Jie padeda
užfiksuoti ir išaiškinti smulkius nusikaltimus, o visai neseniai stebėdami kamerų filmuojamą vaizdą jie pastebėjo ir
padėjo surasti Interpolo ieškomą asmenį.

atsakingi ir dažnai net labiau motyvuoti. Tai įrodo ir
mūsų Viešosios tvarkos skyriaus darbininkai, vaizdo
stebėjimo operatoriai. Jokių nusiskundimų jų atžvilgiu neturiu. Darbo santykiuose vertiname jų žinias,
kompetencijas, asmenybės savybes, o ne fizinius
duomenis, dėl kurių jiems yra apribotas darbingumo
lygis, – paaiškino P. Čeponas.

Svarbiausia – atidumas

Viešosios tvarkos skyriaus darbininkams, vaizdo
stebėjimo operatoriams, pasižymėti gera fizine forma
iš tiesų nereikia. Darbo aplinka tinkama ir pritaikyta
įvairias, nesudėtingas fizinės negalios formas turintiems žmonėms. Vienintelis veiksmas, kuriam reikia
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fizinių pastangų – pulto,
kuriuo sukiojama kamera, valdymas. Visa kita
– atidumo, pastabumo
ir kruopštumo reikalas.
Mat darbuotojas vienu
metu turi spėti sužiūrėti
apie 40 kamerų filmuojamą vaizdą. Jei ekrane
pastebima, kad atliekama galimai nusikalstama veika (mušamasi,
rūkoma teritorijoje, kurioje draudžiama rūkyti,
šiukšlinama ar pan.),
vaizdo stebėjimo operatorius apie tai informuoja policijos pareigūnus,
o šie įvertinę situaciją,
jei yra būtinybė, vyksta į įvykio vietą. Dėl
Marijampolietis Eitvydas Daubara, ieškodamas darbo savarankiškai, susidūrė su neito, kad komunikacija giamu darbdavių požiūriu į neįgaliuosius, todėl gavęs pasiūlymą dirbti vaizdo stebėjimo
operatoriumi nedvejodamas sutiko.
su policijos pareigūnas
vyktų sklandžiai, greitai ir efektyviai, vaizdo stebė- galia buvo didžiausias kliuvinys ieškant darbo.
– Baigęs studijas pradėjau aktyvias darbo paiešjimo operatoriai įkurdinti Marijampolės apskrities
kas.
Savo kandidatūrą teikiau pagal daugybę darbo
vyriausiojo policijos komisariato patalpose.
skelbimų. Vėliau sulaukdavau nemažai skambučių
Pirmiausia negalia, o tik vėliau
su pasiūlymais susitikti, tačiau darbdaviui sužiišsilavinimas ir sugebėjimai
Marijampolietis Eitvydas Daubara vaizdo stebė- nojus, jog turiu neįgalumą ir dėl įgimtų sveikatos
jimo operatoriumi dirbti pradėjo vos tik buvo įkurta sutrikimų sunkaus fizinio darbo dirbti negaliu,
ši pareigybė – prieš 12 metų. Vaikinas turi 40 proc. pokalbis labai greitai baigdavosi. Esu ir susitikęs
nedarbingumą. Tai jam nesukliudė baigti inžinerijos su darbuotojų ieškančių įmonių atstovais, tačiau
krypties studijų Marijampolės kolegijoje, tačiau ne- jiems užtekdavo mane pamatyti, kad pasakytų:
„Ačiū, galbūt susisieksime su jumis
vėliau“. Kad ir kaip stengiausi, kad
ir ką bedariau, norimo rezultato
nepasiekiau. Tuomet kreipiausi
į Lietuvos darbo biržą. Netrukus
sulaukiau pasiūlymo dirbti vaizdo
stebėjimo operatoriumi. Ilgai nesvarstęs sutikau. Išklausęs įvairius
mokymus netrukus pradėjau dirbti
ir dirbu iki šiol. Darbo sąlygos
– puikios. Patalpoje užtikrinama
pastovi temperatūra, kuri tam, kad
gerai jausčiausi, yra labai svarbi.
Labai svarbu, kad į darbo vietą
patekti nesudėtinga, o slenkantis
darbo grafikas leidžia planuoti ir
efektyviai išnaudoti laisvą laiką, –
Vaizdo stebėjimo operatorių darbo vieta pritaikyta specialiai fizinę negalią
patirtimi
dalijosi vaizdo stebėjimo
turintiems asmenims. Svarbiausia čia – atidumas, pastabumas ir kruopštumas.
operatorius E. Daubara.
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Eksperto komentaras

Pridėtinei vertei kurti
negalia nėra kliuvinys
Viena aktyviausiai Lietuvoje
veikiančių žmonių su negalia,
jų šeimų ir negalios situacijoje
atsidūrusių žmonių interesus
ginanti organizacija Lietuvos
negalios organizacijų forumas
(LNF) buvo įkurta siekiant suvienyti skirtingoms negalioms
atstovaujančias organizacijas ir
keisti negalios politiką Lietuvoje. Neįgaliųjų integracija į darbo
rinką – viena iš daugelio sričių,
kurios skatinimu ir su tuo susijusių problemų sprendimu užsiima
LNF. Organizacijos direktorė
Henrika Varnienė neabejoja, kad
neįgalieji gali būti darbuotojai,
demonstruojantys puikius darbo
rezultatus. Ji vardija argumentus, kodėl žmones su negalia
įdarbinti verta.

– Tarptautiniai tyrimai, paremti
darbdavių apklausomis, rodo, jog
žmonės su negalia yra labai gerai
vertinami darbuotojai ir dėl savo
tiesioginio pareigų atlikimo, ir dėl
atmosferos, kuri natūraliai kuriasi priėmus įvairių poreikių bei gebėjimų žmones. Taip pat šie tyrimai
labai aiškiai parodo darbuotojų su negalia lojalumą darbdaviui, jei tik šis sukuria tinkamas sąlygas dirbti.
Tos sąlygos gali būti gana brangios (aplinkos pritaikymas, darbo asistentai) arba visiškai paprastos (leidimas dirbti lanksčiai, darbo proceso pritaikymas ir pan.). Viskas priklauso nuo individualių žmogaus
poreikių, bet kokio žmogaus, ne tik turinčio negalią. Juk puikiai žinome, kad mažus vaikus auginančios
šeimos tam tikru gyvenimo laikotarpiu taip pat turi individualių poreikių – pvz., lankstus darbo grafikas,
galimybė maitinti krūtimi ir kt.
Šie žmonės gali labai daug, tiesiog kitaip. Gal kiek lėčiau, gal darbai kitaip išsidėlioja laike, gal jiems
reikia kitokių darbo priemonių, tačiau darbą jie atlieka puikiai ir tikrai sukuria vertę, kurios darbdaviai
tikisi. Tas kitoniškumas gali būti labai mažas arba didelis, bet svarbu į jį atsižvelgti, sudaryti jam sąlygas
– tada visos pusės bus patenkintos.
Tačiau svarbu, kad žmonės su negalia į darbą būtų priimami ne dėl finansinių subsidijų, ne iš gailesčio, o dėl vertės, kurią jie sukuria. Tą vertę jie tikrai sukuria, jei tik sudaromos galimybės dirbti tam
tikru būdu. Ne negalia trukdo dirbti, o nesudarytos galimybės su ta negalia dirbti. Ateityje, senstant
visuomenei, riboto darbingumo problemos tik aštrės, todėl prisitaikymas prie įvairių darbuotojų galimybių ir poreikių yra esminė sąlyga siekiant išsaugoti funkcionuojančią socialinę sistemą bei užtikrinti
ekonominį augimą.
Rita LIŽAITYTĖ, Ričardo PASILIAUSKO ir Eltos nuotraukos
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Kokios vyresnio amžiaus žmonių galimybės
susirasti darbą ar pakeisti profesiją?

Lietuvoje,
taip pat ir mūsų
krašte, vis dar
gajus stereotipas, kad dėl vienokių ar kitokių
priežasčių darbo netekę vyresnio amžiaus
žmonės iki senatvės pensijos
pasmerkti beviltiškai varstyti Užimtumo
tarnybos (buR. Juknevičienės teigimu, jau ne- vusios Darbo
mažai darbdavių noriai priima dirbti biržos) duris
vyresnio amžiaus žmones, nes vertina jų arba eiti į priešįgytą patirtį ir sėslumą.
laikinę pensiją.
Vienas savo pavardės viešinti nenorėjęs 56 metų
marijampolietis, „Suvalkiečio“ pakalbintas apie savarankiškas darbo paieškas Marijampolės įmonėse,
teigė, kad laisvų darbo vietų turintys darbdaviai,
sužinoję, kiek jam metų, dažniausiai tik nusijuokdavo ir patardavo eiti anūkų auginti. Panašią situaciją
išgyveno ir kitas, 59 metų, Marijampolėje gyvenantis
vyras. „Jūs net neįsivaizduojate, ką reiškia netekti
darbo bebaigiant šeštą dešimtį, – teigė vyriškis. – Tik
televizijoje kalbama ir laikraščiuose rašoma, kad
negalima darbuotojų diskriminuoti dėl amžiaus. Iš
tiesų diskriminacija dėl amžiaus yra didžiulė. Pernai
vasarą ieškodamas darbo apėjau penkias įmones.
Vienur iškart pasakė, kad esu per senas, kitur neva
žadėjo vėliau paskambinti, tačiau taip ir nepaskambino.“
Apie tai, kad vyresnio amžiaus darbingi žmonės
dažnai patiria diskriminaciją dėl amžiaus, pripažįsta ir profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba. Pastaroji šių
metų balandžio 26-ąją savo tinklapyje paskelbė
pranešimą „Diskriminacija dėl amžiaus labiausiai
paplitusi darbo santykių srityje“, kuriame nurodė,
kad pernai kreipimaisi dėl galimos diskriminacijos
amžiaus pagrindu pagal skaičių buvo antroje vietoje
– 2018-aisiais Tarnyba dėl to gavo daugiau nei 120
pranešimų.

Apie tai, kad į darbo rinką norintys įsilieti vyresnio amžiaus žmonės mūsų šalyje patiria išties
nemažai sunkumų, sakyčiau, iš dalies liudija netgi
2017 metų gegužės 4 d. Seimo priimta Baudžiamojo kodekso pataisa, kurioje už diskriminaciją dėl
amžiaus ir neįgalumo netgi numatyta baudžiamoji
atsakomybė.
Vis dėlto, Užimtumo tarnybos Kauno klientų
aptarnavimo departamento patarėjos Rasos Juknevičienės teigimu, situacija keičiasi, gerėja. „Dabar
pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos darbdaviai
renkasi darbuotojus, yra motyvacija ir kvalifikacija, – sako R. Juknevičienė. – Jei pas darbdavį atėjęs
žmogus iškart pasako, kad negali to ar kito darbo
dirbti, nes jam tą ar kitą vietą skauda, natūralu, jog
darbdavys tokio darbuotojo nenorės priimti. Tačiau
vyresnio amžiaus žmonės turi kitų privalumų. Jie yra
stabilūs, pastovūs, kitaip tariant, patikimi darbuotojai, nes, jeigu lig šiol dar neemigravo, vadinasi, ir
nesiruošia to daryti. Su jaunimu yra kitaip. Žiūrėk,
šiandien jis dar dirba, o rytoj nė neįspėjęs gali susikrauti lagaminus ir išvykti laimės ieškoti svetur.
Dėl to jau kuris laikas vyresnio amžiaus kvalifikuoti
ir dirbti motyvuoti žmonės darbdaviams tampa vis
patrauklesni ir patikimesni.“
Užimtumo tarnybos Marijampolės skyriaus
vedėja Živilė Povilaitienė, pristatydama dabartinę
situaciją mūsų krašte, teigė, kad gegužės mėnuo
Marijampolės apskrityje prasidėjo užfiksavus 8,7
proc. nedarbo lygį. Palyginus su situacija Lietuvoje
mūsų krašte nedarbas gegužės 1-ąją buvo 0,4 proc.
didesnis nei vidutiniškai šalyje, tačiau Marijampolės
ir Šakių rajono savivaldybėse gyvenančių Užimtumo
tarnyboje įsiregistravusių darbo neturinčių darbingo
amžiaus žmonių buvo mažiau, nei vidutiniškai Lietuvoje – po 7,6 proc. Daugiausia darbo neturinčių
žmonių gyvena Kalvarijos (12,8 proc.) ir Kazlų
Rūdos (11,2 proc.) savivaldybėse. Vilkaviškio rajono
savivaldybėje – 9,3 proc.
Vyresnių nei 55 metų bedarbių skaičius apskrityje
šiuo metu viršija 2 tūkst. ir jie sudaro kone trečdalį
darbo neturinčių visų mūsų krašto darbingo amžiaus
žmonių. Beje, tokio amžiaus vyrų tarp bedarbių yra
šiek tiek daugiau nei moterų. Vyrai tarp darbo neturinčių vyresnio amžiaus asmenų sudaro 52,4 proc.,
o moterys – 47,6 proc.
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Užimtumo tarnyboje kaupiami duomenys taip
pat atskleidžia, kad tarp vyresnio amžiaus bedarbių
beveik 70 proc. turi profesiją ar specialybę, tačiau vis
dėlto kone trečdalį (31 proc.) sudaro žmonės, kurie
per savo gyvenimą taip ir neįgijo jokios profesijos
ar kvalifikacijos.
„Vyresnio amžiaus klientams Užimtumo tarnyba
skiria ypatingą dėmesį, nes jų išties turime daug,
– sako Ž. Povilaitienė. – Be to, didelė šių žmonių
dalis – net 42 proc. – ilgalaikiai bedarbiai.“
Nuo 2015 m. pradžios iki praėjusių metų kovo
1-osios Marijampolės teritorinė darbo birža (TDB)
įgyvendino darbo neturintiems vyresnio amžiaus
žmonėms skirtą tikslinį Europos Sąjungos fondų
finansuotą projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“. Šiuo projektu buvo siekiama padėti būtent
vyresniems nei 54 metų TDB įsiregistravusiems
bedarbiams įgyti ar patobulinti turimą profesinę
kvalifikaciją, įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo
įgūdžių, kurie jiems padėtų integruotis į darbo rinką
ir joje įsitvirtinti.
Marijampolės TDB realizuodama projektą
„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ profesinio
mokymo kursais sudomino 378 bedarbius ar įspėtus
apie atleidimą iš darbo asmenis. Jie įgijo profesijas
arba patobulino turėtas kvalifikacijas, taip padidindami savo galimybes integruotis į darbo rinką.
Įgyvendinant šį projektą 454 jo dalyviams
buvo taikyta įdarbinimo subsidijuojant priemonė,
padėjusi bedarbiams sugrįžti į darbo rinką ir joje
įsitvirtinti. Be to, septyniems šiame projekte dalyvavusiems asmenims, kurie susirado darbą toliau
nuo savo gyvenamosios vietos, buvo pritaikytas
judumo priemonės finansavimas – tris mėnesius
buvo kompensuojamos kelionės ar apgyvendinimo
išlaidos.
2017 m. gruodį tuometinė Marijampolės TDB
pradėjo įgyvendinti kitą projektą, kuriuo irgi siekiama padidinti vyresnių nei 54 metų asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
Tai – ESF projektas „Pasinaudok galimybe“. Šio
projekto veiklos – profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant. Pernai rudenį iš Teritorinės
darbo biržos į Užimtumo tarnybos Marijampolės,
Šakių ir Vilkaviškio skyrius reorganizuota įstaiga
mokytis profesijos pasiuntė 89 vyresnius, kaip 54
metų bedarbius. Dar 87 asmenys buvo nusiųsti
persikvalifikuoti. Įgiję naujas profesijas arba persikvalifikavę į darbo rinką sugrįžo 116 apskrities
gyventojų.
Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo
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departamento
patarėjos R.
Juknevičienės
teigimu, įstaiga, stengdamasi palengvinti
vyresnio amžiaus žmonių
sugrįžimą į darbo rinką, aktyviai dirba ir su
darbdaviais,
jiems siūlydama pasinaudoti
aktyvios darbo
rinkos politikos
priemonėmis.
Populiariausia
tokia priemonė
yra įdarbinimas
Ž. Povilaitienė sako, kad vis daugiau
subsidijuojant. vyresnio amžiaus bedarbių, norėdami
į darbo rinką, ryžtasi mokytis
Pagal šią prie- sugrįžti
profesijos ar kelti įgytą kvalifikaciją.
monę Užimtumo tarnybos siųstą asmenį įdarbinusiems darbdaviams iki pusės metų negrąžintinai kompensuojama
50 proc. priimto dirbti asmens darbo užmokesčio
išlaidų.
„Džiugu, kad jau nemažai darbdavių noriai į
darbą priima vyresnio amžiaus asmenis, – teigia R.
Juknevičienė. – Bendraujant su tokiais darbdaviais
aiškėja, kad jie kaip vyresnio amžiaus darbuotojų
privalumus nurodo asmenybės brandą ir patirtį. Ne
vieno darbdavio akimis, toks darbuotojas, kuris jau
užaugino vaikus, susitvarkė buitį ir gali visas jėgas
skirti darbui – yra geidžiama kandidatūra. Tiesa,
tokią nuomonę darbdaviai kol kas išsako ne apie
darbininkiškas profesijas įgijusius žmones. Tačiau
darbdaviai vertina visų vyresnio amžiaus darbuotojų sėslumą ir polinkį dirbti vienoje įmonėje, nesileidžiant į ieškojimus, kurie būdingi šiuolaikiniam
jaunimui.“
Projektą „Pasinaudok galimybe“ Užimtumo
tarnyba įgyvendins iki 2020 m. gruodžio 14 d. Numatyta, kad iki to laiko projekto veik-lose dalyvaus
638 Marijampolės apskrities teritorijoje gyvenantys
Užimtumo tarnyboje įsiregistravę vyresni nei 54
metų bedarbiai. Planuojama, kad 296 projekto dalyviai mokysis profesijos ir įgis naują kvalifikaciją
ar kompetenciją. Numatoma, kad per tą laiką taikant
įdarbinimo subsidijuojant priemonę 342 projekto
dalyviai bus sugrąžinti į darbo rinką.
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Mokytis profesijos niekada nevėlu

L. Kukienė džiaugiasi, kad tapo profesionalia slaugytojo
padėjėja ir dirba mėgstamą darbą.

Mūsų žmonės, ypač vyresnio amžiaus, yra gana
sėslūs ir daug kam prieraišūs – gyvenamajai vietai,
savo būstui, taip pat ir darbovietei bei profesijai.
Netekę darbo tokie žmonės patiria nemenkas psichologines traumas, nes puikiai žino, kad įsidarbinti
pagal kažkada įgytą specialybę ar profesiją gali būti
labai sunku, o apie tai, kad būdami, kaip sakoma,
žilo plauko gali įgyti naują profesiją dažnam atrodo
nemenkas iššūkis.
Užimtumo tarnybos Marijampolės skyriaus
vedėja Živilė Povilaitienė irgi neslepia, kad darbo
netekusius vyresnio amžiaus žmones, ypač tuos,
kuriems iki senatvės pensijos liko treji–penkeri metai, reikia padrąsinti iš Užimtumo tarnybos siūlomų
paslaugų rinktis profesinį mokymą. Rasa Juknevičienė, Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo
departamento patarėja, pritardama Ž. Povilaitienei
pasakoja, kad bendraudami su tokiais Užimtumo
tarnybos klientais įstaigos specialistai stengiasi kuo
daugiau sužinoti apie žmogaus pomėgius, įgytas
kompetencijas, galimybes imtis savo verslo ir bando
jam padėti atrasti naujų galimybių save realizuoti
individualiame versle ar naujame profesiniame amplua. „Bendraudami su į mūsų įstaigą besikreipusiais
žmonėmis, mes domimės, ar jie, pavyzdžiui, moka

gaminti, ar mėgsta krapštytis prie automobilio ir
meistrauti, ar turi patalpas savo verslui plėtoti, –
sako R. Juknevičienė. – Juk gali būti, kad atspirties
tašku gali tapti turimas garažas ar laisvos patalpos
gyvenamajame name. Štai, pavyzdžiui, viena buvusi
mūsų klientė, kuri buvo labai sutrikusi, kai būdama
vyresnio amžiaus neteko ilgamečių didelės Kauno
įmonės vadovės pareigų, mūsų padrąsinta baigė
manikiūrininkės kursus ir savo namo verandoje
atidarė manikiūro saloną. Dabar ji šį savo verslą
netgi plečia.“
Užimtumo tarnybos duomenimis, 38 procentai
vyresnio amžiaus bedarbių ieško nekvalifikuoto
aplinkos tvarkytojo, valytojo, darbininko, sargo,
budėtojo, kiemsargio ir panašiai darbo. Tokių darbo
vietų skaičius yra ribotas. Todėl profesinės kvalifikacijos neturintiems žmonėms siūloma nemokamai
mokytis darbo rinkoje paklausių profesijų: slaugytojo padėjėjo, pardavėjo, gėlių pardavėjo-floristo,
suvirintojo, krautuvo vairuotojo, apdailininko ir t.
t. Profesijos mokymo metu besimokantiems bedarbiams kompensuojamos kelionės išlaidos iki
artimiausios mokymo įstaigos, be to, mokamos 260
Eur stipendijos.
61 metų marijampolietis Stanislovas Gajauskas
gyvenime yra dirbęs ir autobuso vairuotoju, ir šilumos ūkyje, ir savo verslą buvo susikūręs. Iš darbo
šilumos ūkyje vyras teigia išėjo, nes po tam tik-rų
pertvarkų jo netenkino darbo sąlygos.
Į buvusią Darbo biržą (dabar Užimtumo tarnyba)
marijampolietis kreipėsi po intensyvių, bet nesėkmingų savarankiško darbo paieškų. Čia išanalizavus
jo darbinę patirtį ir dabartinius poreikius Stanislovui
buvo pasiūlyta pasinaudoti ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo programa ir įgyti
95 kodą, kuris vairuotojams suteikia teisę gabenti
keleivius ir krovinius. Marijampolietis baigęs kursus
gavo keletą pasiūlymų dirbti autobusų vairuotoju, ir
pasirinko, jo nuomone, geriausią pasiūlymą pateikusį
Vilkaviškyje įsikūrusį UAB „Kautra“ filialą, kur jau
daugiau kaip pusė metų sėkmingai dirba autobuso
vairuotoju.
Jaunystėje ikimokyklinio ugdymo pedagogės
specialybę įgijusi 59 metų Laimutė Kukienė kone
pusę gyvenimo pradirbo Marijampolės pirminės
sveikatos priežiūros centro Vaikų registratūroje registratore. Šį darbą marijampolietei palikti teko dėl
etatų mažinimo. Po to Laimutė keliose įmonėse dirbo
kepėja, tačiau taip susiklostė, kad ir viena, paskui
93 psl.
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ir kita įmonė buvo uždarytos, o trečioje netenkino pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo
darbo sąlygos. Taip moteris tapo tuometinės Darbo gydymo ir slaugos skyriuje. Nuskubėjau, gavau
biržos kliente.
darbą ir džiaugiuosi, nes man patinka ir darbas, ir
Deja, rasti marijampolietei darbo nesisekė ir šios kolektyvas.“
Marijampoliečiai S. Gajauskas ir L. Kukienė
įstaigos specialistėms. Tuomet jos Laimutei pasiūlė
eiti nemokamai mokytis slaugytojo padėjėjo profesi- yra tik vieni iš daugelio mūsų krašto žmonių, kurie
jos. Moterį toks pasiūlymas sudomino. Ji vienoje iš jau turėdami tam tikrą gyvenimo metų ir patirties
mūsų mieste veikiančių profesinio mokymo įstaigų bagažą padedami Užimtumo tarnybos ryžosi momėnesį sėmėsi teorinių žinių, o paskui du mėnesius kytis profesijos ir ją įgiję sėkmingai įsitvirtino
atliko praktiką Marijampolės ligoninės I vidaus ligų darbo rinkoje.
2017 m. tuometinė Darbo birža įgyti naują proskyriuje.
fesiją
padėjo 169 Marijampolės apskrityje gyvenan„Per praktiką įsitikinau, kad slaugytojos padėjėjos
darbas man patinka, – pakalbinta „Suvalkiečio“ sakė tiems vyresniems nei 55 metų bedarbiams. 2018 m.
L. Kukienė. – Mielai būčiau likusi dirbti ligoninė- profesijos mokėsi 131 asmuo, iki šių metų gegužės
je, tačiau ten laisvų darbo vietų tuo metu nebuvo. 1-osios – 37. Savo verslo, paskatinti Darbo biržos
Po kiek laiko iš tuometinės Darbo biržos gavau ir įsigiję verslo liudijimus, 2017-aisiais ėmėsi 942,
žinią, kad slaugytojo padėjėjo reikia Marijampolės 2018 m. – 1102, šiemet – 356 asmenys.

Eksperto komentaras

Situacija sudėtinga

Ieškodami atsakymų į klausimus, ar pakankamai efektyvios priemonės ir projektai, kuriuos
Užimtumo tarnyba įgyvendina, bandydama padėti į darbo rinką grįžti vyresnio amžiaus Lietuvos
žmonėms, ir ką šiuo klausimu Lietuvos sąlygomis būtų galima nuveikti daugiau, pakalbinome
mūsų kraštietę nepriklausomą ekspertę ir lektorę Algimantą Pabedinskienę, kuri 2012–2016
metais vadovavo šalies Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
– Daugelis Europos Sąjungos šalių susiduria su demografiniais pokyčiais, kurie verčia valstybes spręsti,
susitelkus ES lygiu ar nacionaliniu lygiu, senėjančios
visuomenės problemas įvairiais pjūviais: socialiniu,
ekonominiu, sveikatinimo, švietimo, teisiniu ir pan.
Senėjant Lietuvos visuomenei, vyresnio amžiaus asmenys sudaro vis didesnę gyventojų dalį, todėl aktyvus
jų dalyvavimas sociume, ypač darbo rinkoje, yra vieni
pagrindinių veiksnių, kurie garantuoja darnią ir tvarią
visuomenės raidą.
Įvairiose ES šalyse, taip pat Lietuvoje, atlikti tyrimai
rodo, kad vyresnių nei 50 metų asmenų dalyvavimo
darbo rinkoje galimybės su amžiumi mažėja. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatai atskleidžia, kad
šias galimybes mažina ne vien tik amžius, bet ir kiti
veiksniai: neįgalumas, išsilavinimo ar kvalifikacijos
stoka, modernių technologijų nevaldymas, motyvacijos trūkumas ir t. t. Vyresni asmenys darbo rinkoje yra
laikomi neproduktyviais, negebančiais greitai reaguoti
į kintančią aplinką, nelanksčiais, turinčiais įvairių
fobijų, sunkiai prisijaukinančiais naujoves, nenorinčiais mokytis ir pan. Ar tai tiesa? Ar tai tik dar mūsų
pakankamai jaunos demokratinės valstybės kopimo į
brendimo stadiją augimo fragmentas? Kodėl mes nenorime pripažinti, kad gyvenimo trukmės ciklas didėja
94 psl.
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ir tai suteikia didesnes galimybes vyresnio amžiaus
žmonėms būti aktyviais visose srityse, kurti pridėtinę
vertę valstybei ir sau?
Įvairūs tyrimai (ES ir pasauliniai) rodo, kad ilgėjant
gyvenimo trukmei keičiasi ir pačių vyresnio amžiaus
asmenų požiūris į aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje ir
kitame socialiniame visuomenės gyvenime. Ir ne vien tik
ekonominės paskatos motyvuoja vyresnio amžiaus žmones būti aktyviais darbo rinkos dalyviais. Labai dažnai
tai susiję su savęs realizavimo įvairiuose socialiniuose
kontekstuose aspektais. Juk aiškiai suprantame, kad
kiekviena valstybė turtinga tiek, kiek ji geba išlaikyti ir
įgalinti savo žmogiškąjį kapitalą savo valstybės, o kartu
ir kiekvieno piliečio gerovei.
Vyresnio amžiaus žmonių ekonominę ir socialinę
integraciją, skurdo mažinimo, psichologinių barjerų
mažinimą ir pan. gali garantuoti holistinis (visaapimantis) prob-lemos sprendimo būdas. Holistinis požiūris
šiandienos kontekste yra „daugiau žmonių turi dirbti
ilgiau ir kitaip“. Tenka pripažinti, kad šiai problemai
spręsti nacionaliniu lygiu teikiamas per mažas dėmesys,
nes nekonsoliduojamos akademinės, verslo, valdžios
institucijų (kaip Užimtumo tarnyba ir pan.), socialinių
partnerių ir kitų suinteresuotų institucijų pajėgos.
Taip, teisinė bazė ir strateginiai dokumentai ir ES,
ir nacionaliniu lygiu yra. Tačiau jų įgyvendinimas ir
gyvybingumas dažnai neduoda apčiuopiamų rezultatų ir
tęstinumo. Todėl apjungus anksčiau minėtų institucijų,
organizacijų intelektinį, patirties, akademinį potencialą
ir kiekvienai iš pusių prisiėmus konkrečius vaidmenis,
funkcijas ir atsakomybes, galima sumodeliuoti ilgalaikius ir tvarius sprendimus dėl vyresnio amžiaus asmenų integracijos į darbo rinką. Tie sprendimai turi būti
kompleksiniai, pradedant nuo senėjančios darbo jėgos
pasiūlos pokyčių analizės iki vyresnio asmens diskriminacijos eliminavimo įrankių sukūrimo darbo vietoje.
Užimtumo tarnyba vyresnio amžiaus žmonių integracijai į darbo rinką 2014–2020 m. įgyvendina keletą ES
projektų. Jie atspindi šalies ir ES strateginius dokumentus. Pagrindinės priemonės vyresnio amžiaus žmonių
integracijai į darbo rinką, kurias siūlo projektai yra
profesinis mokymas ir perkvalifikavimas, įdarbinimas
subsidijuojant, bedarbių teritorinio judumo rėmimas.
Peržvelgus ir paanalizavus įgyvendinant projekto
veiklas pasiektus rezultatus (Užimtumo tarnybos statistiką), viskas atrodo puikiai: daug įdarbintų, daug
persikvalifikavusių, daug susikūrusių sau darbo vietas
įsigijus verslo liudijimus. Tačiau šie rezultatai laiko
perspektyvoje kinta. Todėl būtų labai svarbu vykdyti
ilgalaikę rezultatų stebėseną, o tuomet būtų galima
aiškiai konstatuoti, ar tie rezultatai yra tvarūs laiko perspektyvoje. Pavyzdžiui, sakykime, kad 10 tūkst. asmenų
įdarbinta subsidijuojant. Tačiau, kiek iš jų lieka dirbti
vienerius, dvejus ar daugiau metų? Arba, pavyzdžiui,
perkvalifikuota 5 tūkst. asmenų, iš jų 2,5 tūkst. susikūrė
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sau darbo vietą įsigiję verslo liudijimus, o tūkstantis
buvo įdarbinti. Kas toliau? Pateikti skaičiai yra projekto
rezultatas, tačiau jo tvarumas ilgalaikėje per-spektyvoje
kelia abejonių.
Tenka pripažinti, kad šios priemonės yra populiarios,
ypač – darbo vietos subsidijavimas. Bet baigiasi subsidija ir kas toliau? Vyresnio amžiaus asmuo dažniausiai
grįžta į startinę bedarbio poziciją. Taigi, investicijos
skirtos, o pridėtinė vertė maža.
Panaši situacija ir dėl perkvalifikavimo priemonės.
Ji puiki, vyresnio amžiaus asmenys sėkmingai mokosi
ir įgyja naują profesiją, tačiau labai dažnai darbo vietos
taip ir nesusiranda dėl diskriminacijos dėl amžiaus.
Dar vieno, vyresnio amžiaus žmonėms skirto, projekto priemonės yra gana patrauklios, nes jos suteikia
galimybę naujoms kompetencijoms ir veikloms, susijusioms su savanoryste. Juolab kad Lietuvoje, kaip
kitose pasaulio valstybėse, savanorystė tampa ne tik
jaunų žmonių veiklos modeliu, bet įtraukia ir vyresnio amžiaus asmenis. Tačiau šios ir kitos priemonės
ilgalaikėje perspektyvoje nesukuria vientisos vyresnio
amžiaus asmenų integracijos į darbo rinką politikos ir
instrumentų, nes problema sprendžiama tik iš dalies ir
trumpam laikotarpiui.
Ką reikėtų daryti, kad atsirastų tokios užimtumo
priemonės, kurios vyresnio amžiaus asmenims suteiktų
materialinį pasitenkinimą ir socialines garantijas? Tenka
pripažinti, kad kokios inovatyvios bebūtų integracijos į
darbo rinką priemonės, jos nebus efektyvios, jei nebus
taikomos kompleksiškai ir nebus bendros užimtumo
politikos dalimi. Todėl pirmiausia reikia turėti aiškią ir
ilgalaikę nacionalinę vyresnio amžiaus asmenų užimtumo strategiją (priemones), kuri būtų rengiama su darbo
rinkos dalyviais, reaguojant į esamą situaciją ir lūkesčius. Ją bendradarbiaudami turėtų parengti darbdaviai,
akademikai, socialiniai partneriai, vyresnio amžiaus
asmenų organizacijos ir pan. Antra, būtina sukurti veiksmingą pasiektų rodiklių (aktyvių ir pasyvių priemonių
dėka) stebėsenos ir analizės mechanizmą ilgalaikėje
perspektyvoje. Trečia, reikia dinamiškos ir lanksčios
sprendimų priėmimo schemos užimtumo priemonėms
keisti, reaguojant į darbo rinkos pokyčius. Ketvirta, užimtumo politikai formuoti reikia kūrybinio potencialo.
Penkta, būtinos finansinės garantijos (ne tik ES lėšos,
bet ir nacionalinio biudžeto tikslinis finansavimas).
Ką dar galime Lietuvoje padaryti rūpindamiesi vyresnio amžiaus asmenų integracija į darbo rinką? Norėčiau
atkreipti dėmesį į pamatinius dalykus, kurie formuojasi
ne vienerius metus. Tai – mūsų visuomenėje nusistovėjusių stereotipų į vyresnio amžiaus asmenis darbo
rinkoje laužymas. Mes galime sukurti daug įvairiausių
priemonių, įrankių, mechanizmų, bet jei nekeisime savo
požiūrio, problemą išspręsime tik trumpam. Todėl, nors
tai skamba ir banaliai, visuomenės švietimas ir naujo
požiūrio formavimas visais galimais būdais yra neiš95 psl.
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vengiamas. Dialogas turi vykti visuose lygiuose, nes
demografiniai pokyčiai turės įtakos bendrai valstybės
raidai, o tuo pačiu – ir kiekvienam iš mūsų.
Šiuo metu jau yra tam tikrų teigiamų pokyčių, tačiau
aš nenorėčiau sutikti su nuomone, kad darbo rinka tapo
atviresnė vyresnio amžiaus žmonėms. Tiesiog trūksta
darbuotojų. Paanalizavus darbdavių siūlymus ir pačiai
dirbant projektuose lektore su šia pažeidžiama tiksline
grupe, aiškiai matau, kad kartais ne kompetencijų ar motyvacijos kriterijai lemia darbdavių pasirinkimus. Todėl
ir kalbu apie naujo požiūrio formavimą visuomenėje.

kurti įvairius ūkinės veiklos darinius kooperacijos
pagrindu, kur susivienytų keli individualia veikla užsiimantys ar su verslo liudijimais dirbantys asmenys.
Tačiau tenka pastebėti, kad vis dėlto tik nedidelis procentas vyresnio amžiaus žmonių ryžtasi kurti sau darbo
vietą. Didžioji dauguma nori samdomo darbo.
Labai puikias perspektyvas Lietuvoje turi socialinio
verslo pagrindu sukurtos socialinės įmonės. Jų veiklos
koncepcija paremta ne tik ekonomine nauda, bet ir
kuriama socialine pažanga ir verte visuomenei (socialinės paslaugos, bendruomenių verslai, pavėžėjimas ir

Tiesiog visi sutelktai turime ieškoti būdų efektyviau
panaudoti vyresnio amžiaus darbingų asmenų talentus,
žinias, patirtį, gabumus ir kompetencijas.
Dalindamasi įžvalgomis apie vyresnio amžiaus asmenų integraciją į darbo rinką, noriu priminti ir 2017
m. liepos 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso suteikiamas
galimybes vyresnio amžiaus asmenims dirbti. Darbo
kodekso 52 str. yra siūloma nuotolinio darbo sutartis, o
93 str. – darbo vietos dalijimosi sutartis. Šios sutarčių
rūšys taip pat suteikia darbdaviams galimybes samdyti
ir vyresnio amžiaus asmenis, suteikiant ir darbuotojui,
ir darbdaviui patrauklias darbo sutarties sąlygas. Tačiau
šia galimybe dar pasinaudoja labai mažai asmenų. Ir vėl
grįžtame prie to, kad dialogas ir visuomenės švietimas
yra būtini. Turime galiojantį pamatinį Darbo santykius
reglamentuojantį dokumentą, bet jo straipsniuose išdėstytomis galimybėmis negebame pasinaudoti.
Kalbant apie vyresnio amžiaus asmenų integraciją į
darbo rinką, be abejonės, turėtų būti patrauklu ir patiems
susikurti darbo vietą įsigijus verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas. Juolab kad veiklų ir galimybių
spektras platus, galima realizuoti ilgus metus puoselėtas
idėjas. Tačiau daugeliui dažniausiai pritrūksta drąsos ir
pasitikėjimo savimi, nes trūksta finansinių, mini verslo
valdymo žinių ir t. t. Šiai problemai spręsti galima būtų

pan.). Tokiose įmonėse vyresnio amžiaus asmenys gali
puikiai save realizuoti, kadangi turi įvairių profesinių
ir gyvenimiškų patirčių, kompetencijų, kurios kaip tik
reikalingos socialinio verslo veikloje. Tai patraukli galimybė integruotis į darbo rinką, juolab kad socialinio
verslo niša yra labai didelė. Šiuo metu Ekonomikos ir
inovacijų ministerija kaip tik tobulina socialinio verslo
įstatymą ir finansavimo sąlygas. Tikėtina, kad tie pasiūlymai paskatins socialinių verslų augimą.
Apibendrindama galiu pasakyti, kad vyresnio
amžiaus asmenims integruotis į darbo rinką yra pakankamai sudėtinga, nepriklausomai nuo Užimtumo
tarnybos siūlomų priemonių ar projektinių veiklų. Be to,
nors visuomenėje suformuota nuomonė apie vyresnio
amžiaus asmenų gebėjimus dalyvauti darbo rinkoje
yra neteisinga, tačiau būtent ji sukuria esamą situaciją.
Vyresnio amžiaus asmenų integracija į darbo rinką
galima tik tuo atveju, jei valstybė prisiims tarpininko
vaidmenį tarp pažeidžiamos grupės atstovo ir darbdavio
ir skatins visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą,
siekiant vyresnio amžiaus asmenų tvarios integracijos į
darbo rinką. Taip pat manau, kad siekiant, jog vyresnio
amžiaus asmenys tęstų darbinę veiklą, jiems būtina
įvairiapusė valstybės parama darbo vietai susikurti ir
socialiniams verslams plėtoti.

Parengė Birutė MONTVILIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos ir iliustracijos
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Alkoholizmu sergantis kaimynas –
visų bėda ir rūpestis

Po gaisro Kalvarijoje, Vytauto gatvės 6-uoju numeriu pažymėtame daugiabutyje, prabėgo beveik
du mėnesiai. Tačiau žmonės, kuriuos ši nelaimė palietė labiau negu kitus, nepamiršę balandžio
1-osios naktį išgyvento siaubo, baimės dėl mažamečių vaikų ir savo gyvybių. Kartu ir pikta, juk
gaisro priežastis – ne koks nors nenuspėjamas, netyčinis veiksmas, bet girtaujančio kaimyno
visiška neatsakomybė. Gaisrą sukėlė jo bute girtavę vyrai.

Buto, kuriame gyvena Kęstutis, languose žiojėja skylės.

Butas tapęs lindyne

Kęstutis praėjusiais metais buvo išgabentas
į slaugą, kur praleido devynis mėnesius. Tik
grįžęs, balandžio 1-osios išvakarėse, surengė
sugėrovams sutiktuves, kurie begerdami, gal
numetę neužgesintą nuorūką ar kažką šildę,
sukėlė gaisrą. Bute buvo pilna dūmų, ėmė
siautėti liepsnos. Sudegė skalbimo mašina
ir kiti namų apyvokos daiktai, aprūko visos
patalpos. Žmonių aukų pavyko išvengti, nes
nelaimė pastebėta laiku. Pas vieną gyventoją
suveikė dūmų detektorius, šis ant kojų sukėlė
visus. Buvo iškviesti ugniagesiai. Žmonės pasakojo, kad iš Kęstučio buto, kaip tarakonai,
vienas paskui kitą, pasipylė sugėrovai.

Gyvena nuolatinėje baimėje

Namo gyventojams kaimynystė su tokiu
žmogumi gerokai apkarto. Antrame aukšte šalia
Kęstučio buto su trimis mažais vaikais gyvenanti
Sandros šeima ir šiandien negali pamiršti tos nakties baisumo. Jos mažiausiai dukrytei tebuvo keli
mėnesiai, kitai – šešeri metai, sūnus – aštuonerių.
„Laimė, kad mano vyras nebuvo užmigęs, nes jam
reikėjo į naktinį darbą. Sutuoktinis apie 23 valandą
išgirdo laiptinėje šaukiantį kaimyną, kad name pilna
dūmų. Žmonės greitai susigaudė – dūmai sklinda

Kaimynystėje gyvenantys žmonės baiminasi dėl
ateities, juk kaimyno elgesys nepasikeitė, nelaimė
gali bet kada pasikartoti. Taip jau yra, kad priklausomybę turinčiam žmogui, niekas tampa nebesvarbu. Kaimynai nežino, ką daryti, kur kreiptis. Tarsi
nehumaniška ir taip gyvenimo nuskriaustą žmogų
privestinai kažkur išvežti, uždaryti. Bet nepaneigsi,
kad toks asmuo aplinkiniams kelia problemų, jie
tampa savotiškais priklausomybę turinčio žmogaus
gyvenimo būdo įkaitais. Ar normalu, ar
teisinga, kad dėl šalia esančio alkoholiko
turi kentėti, prarasti gyvenimo džiaugsmą ir
ramybę kiti? Tokius klausimus šiandien gvildena ne vienas, savo šeimoje, kaimynystėje,
darbe turintis alkoholiką.
Gaisras Vytauto g. daugiabutyje kilo Kęstučiui priklausančiame bute. Nors tikslesnis
būsto pavadinimas būtų – lindynė. Namuose
nėra elektros, ji išjungta už skolas, dėl šios
pačios priežasties užsuktas vanduo. Būstas
nešildomas, nes vyras neturi pinigų malkoms.
Kas buvo vertinga, tą sunaikino netinkamas
žmogaus gyvenimo būdas. Kalvarijos seniūnijos socialinių darbuotojų rūpesčiu, kad
Apie name kilusį gaisrą dar vis primena aprūkusios sienos ir
nesušaltų ir nenumirtų nešildomam būste, durys.
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Sandra buvo ir pas Kalvarijos savivaldybės merą kalbėtis, ir kitokių išeičių ieškojo,
bet niekas negali padėti. „Vienintelė išeitis
– parduoti šį butą. Negalime visą laiką gyventi, kaip ant parako statinės, turime apie
vaikus galvoti“, – sakė moteris.

Gaili nelaimėlio

Taip atrodo patalpa, kurioje kilo gaisras.

„Suvalkiečio“ kalbinti šio namo gyventojai pripažino, kad dėl Kęstučio gyvenimo
būdo turi problemų visas namas. Tačiau
žmonės jo gaili, mat jis sunkiai serga. Kaimynai iš gailesčio jam ir valgyti neša.
Pasak jų, Kęstučio bute tvarkos buvo
daugiau, kol buvo gyva jo motina, istorijos
mokytoja. Ir pats vyras visai kitoks jaunystėje buvo, gabus, muzikantas, išvaizdus. Žmonės
nežino, kas nutiko, kad Kęstučio gyvenimas ėmė
riedėti žemyn. Jis įjunko į alkoholį, išsiskyrė su šeima, neaugino dukrų, prarado turėtą būstą. Visiškai
degraduoti Kęstučiui neleido motina, gabeno jam
maistą, apvalydavo namus. Mamai mirus jis persikėlė į šios butą Vytauto gatvėje ir ritosi vis žemyn.
Vaikai su juo ryšių nepalaiko. Kaimynai netiki, kad
Kęstučio gyvenimo būdas galėtų pasikeisti. Jis taip
ir gyvens, kol numirs. „Valdžia turėtų, ką nors daryti, nes šis gaisras nebus paskutinis. Bent išdužusius
langus sutvarkytų, – kalbėjo gyventojai.
„Šio vyriškio kaimynai mums ne kartą skundėsi
dėl jo gyvenimo būdo. Eidavome, kalbėdavome
su juo, tik kas iš to – mes išeiname, jo draugai ateina. Vyras turi daug skolų, tačiau dar ne tiek, jog
prarastų butą. Neįgalumo dokumentų nesitvarko,
kartais kreipiasi į seniūniją socialinės pašalpos.
Nuolat rūpinamės, o ką su juo daryti?“ – pasakojo
Kalvarijos seniūnijos darbuotojos.

iš Kęstučio buto, bet jame esantys girti asmenys
nekreipia į tai dėmesio.
Vyras Sandrai su vaikais liepė užsidaryti galiniame kambaryje, o pats skudurais kamšė duris, kad
nepatektų dūmai, kad jais neapsinuodytų vaikai.
„Mūsų niekas neevakavo, net neužėjo į vidų pasižiūrėti, kaip mes laikomės. Liepė atidaryti visus
langus ir stovėti prie jų, o kaip stovėti šaltą naktį,
kai kūdikiui vos keli mėnesiai. Net drabužių iš kitų
kambarių negalėjome pasiimti. Susukau vaikus į
antklodes. Tik per plauką trūko, kad ir mūsų buto
duris ugnis būtų pagriebusi. Nežinau, ką būčiau dariusi, jeigu gaisras dar būtų plitęs. Išeitis – šokti su
vaikais pro langą žemyn arba bėgti pro duris. Būčiau
nesugebėjus“, – pasakojo moteris.
Pasak Sandros, laimė, kad to neprireikė, gaisrą
užgesino. Tačiau ji po to kelias dienas ne tik namus
šveitė, bet su mažyle iš kvėpavimo takų suodžius
valėsi. Paskui kūdikis sunkiai ir ilgai apsirgo, matyt,
sušalo tą naktį. Teko gulėti ligoninėje.
Sandra sako, kad šis gaisras perpildė
jų šeimos kantrybės taurę. Septyneri
metai jie gyvena kaimynystėje su žmogumi, kuris kasdien geria, jo namuose lankosi tokio pat likimo žmonės,
triukšmauja, mušasi, susitikę laiptinėje
plūstasi. „Sienos plonų lentelių, tad mes
tiek prisiklausome. Ko tik nebuvo – ir
pjovėsi, ir mušėsi.“ Moterį neramina,
kad kaimynas ligonis, serga užkrečiama
liga, o jos mažai vaikai. Juk ta pačia
laiptine vaikšto, už tų pačių turėklų laikosi. Sūnus net bijo iš mokyklos namo
pareiti, mama jį turi pasitikti. Dar viena
problema – iš kaimyninio buto sklinda
Nuo alkoholizmo priklausomam žmogui rūpi vienintelis dalykas – kur
tokie kvapai, kad nėra kur dėtis.
gauti svaigalų?
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Kaip apsispręsti: gerti ar negerti?

Šiandien priklausomybes turintiems žmonėms pagalbos yra daug ir įvairios. Padėti stengiasi priklausomybių centrai, anoniminių alkoholikų grupės, bendruomeniniai namai, visuomenės sveikatos biurai. Kalbamės su internetinės
svetainės „Ne-gerk.com“, gyvuojančios šešiolika metų, įkūrėja Vida JUODVALKIENE.

– Kaip ir kodėl kilo idėja sukurti svetainę „Ne-gerk.com“?
– Jau ankstyvoje jaunystėje pradėjau
laidoti artimus žmones. Man pasisekė, nes
anksti suvokiau, kad tų mirčių priežastis
yra besaikis alkoholio vartojimas. Mačiau
žlungančius talentus, nes mokiausi režisūros profesijos, buvau tarp menininkų, kurie
labai neatsparūs gyvenimo išbandymams ir
pernelyg dažnai problemas (ir džiaugsmus)
sutinka su taurele. Ir nepastebi laiku, kad
neužtenka vienos taurelės, o laikui bėgant
ir keleto butelių mažai.
Mane labai domino, kodėl taip vyksta,
kas atsitinka, kad geriantis žmogus taip
keičiasi, degraduoja ir baigia savo gyvenimą
dažnai labai tragiškai. Ieškojau informacijos, apie 2000 metus jos buvo labai mažai.
Tada alkoholizmas buvo dar ne liga, o didelė
gėda.
Kai atsidariau savo įmonę, kurios veikla
buvo interneto svetainių kūrimas, supratau,
kad turiu galimybę apie tai kalbėti, sukurti
vietą kenčiantiems nuo alkoholizmo ir taip
jiems padėti. Kiekvienas žmogus turi pats
apsispręsti, kaip jis gyvens, gers ar negers.
Štai dėl to svetainės pavadinimas per brūkšnelį: ne-gerk.com. Tinklapyje mes nieko
„Alkoholis žlugdo žmonių gyvenimus“, – teigia V. Juodvalkienė.
nemokome, tik dalijamės karčia patirtimi,
o jau kiekvienas pats turi nuspręsti: gerk– Ar tai daugiau Vilniaus, Kauno gyventojai,
negerk.
ar visos Lietuvos?
– Kiek metų svetainė jau gyvuoja, kiek turite
– Visos Lietuvos ir ne tik. Prisijungia daug
sekėjų?
lietuvių iš užsienio: Londono, Švedijos, Norve– Rudenį bus 16 metų. Sunku pasakyti, kiek mūsų gijos ir t. t. Juk emigravę lietuviai neatsikrato
tinklapį atsidaro ir skaito. Seniai tikrinau Analytics priklausomybės, ir kai jiems ten labai negera,
statistiką. Tačiau geriausias rodiklis yra užsiregistra- jie ieško pagalbos internete, tokiu būdu atranda
vusių vartotojų skaičius. Tai šiuo metu mes turime ne-gerk.com.
310 naujų ir 720 senų dalyvių. Naujų, dėl to, kad
– Kodėl žmonės ieško šios svetainės?
dabar veikiantis forumas yra jau trečiasis. Tad šis
– Žmonės ieško, kaip spręsti problemą, ieško
tūkstantis vartotojų yra nuolatiniai mūsų svetainės informacijos. Suvedę į google, pvz., alkoholizmas,
sekėjai, tiesiogiai susiję su alkoholizmo problema. gėrimas ir kitus raktinius žodžius, jie atranda mūsų
Nebūtinai alkoholikai, dalis yra alkoholikų šeimų svetainę, forumą. Kad yra tokia svetainė, eina reklanariai. Forume jie dalijasi savo bėdomis, patirtimi, ma ir „iš lūpų į lūpas“.
viltimi ir mokosi vienas iš kito gyventi su savo ar
Aš pati labai nustebau, kai sužinojau, kad net Vilartimo žmogaus liga.
niaus Minesotos programoje esantiems pacientams,
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kartu su kita informacija, yra pasiūloma paskaityti
ne-gerk.com.
– Kokias problemas nagrinėjate savo svetainėje?
– Tinklapyje diskutuojama apie visas priklausomybes, jei to nori lankytojai. Bet kuris prisijungęs
vartotojas gali paskelbti sau aktualią temą. Tačiau
daugiausia dėmesio skiriama priklausomybei nuo
alkoholio.
– Kas žmones atveda į priklausomybę?
– Nėra vieno atsakymo. Įvairiai. Tai gali būti ir
žmogaus asmeninės savybės, ir psichinė būklė, ir
šeimos įtaka, ir socialinės priežastys, ir daugybė
kitų. Ne veltui sakoma, kad alkoholizmas – kūno,
proto ir sielos liga.
– Kas labiausiai trukdo iš alkoholizmo išsivaduoti?
– Nepripažinimas, kad ši problema yra. Toks
štai tas alkoholiko mąstymas – visas pasaulis mato,
kad jis turi problemą, o jis pats niekaip negali sau
pripažinti. Beje, po pripažinimo būna kitas sunkus
etapas – susitaikymas su savo liga.
– Kokios pagalbos tokiems žmonėms reikia?
– Bet kokios, kuri padėtų susivokti, kad kažkas
su manim negerai, kad aš neteisingai kažką darau,
pagaliau, kad visų mano bėdų priežastis – alkoholis,
be kurio aš negaliu gyventi.
Tada žmogui kyla klausimas: ką daryti? Ir tada
jis ima ieškoti pagalbos.
Kur tokią pagalbą surasti, irgi nėra vieno atsakymo. Kažkam padeda psichologas, bet taip pat
gali padėti visai svetimo žmogaus ištarta frazė, net
perskaitytas sakinys knygoje, ar išgirstas filmo metu.
Kitam padeda bažnyčia, kunigas, tikėjimas. Kiti,
patekę į Priklausomybių centrą, padedami specialistų, sugeba pažvelgti į save ir savo gyvenimą
kitomis akimis. Na, o kažkas netikėtai patenka į
anoniminių alkoholikų susirinkimą.
Žinau nemažai žmonių, kuriems pirmasis impulsas buvo ne-gerk.com. Jie skaitė, diskutavo, ir
po to kreipėsi į specialistus arba prisijungė prie AA
draugijos.
Taigi, būna įvairiausių „pagijimų“. Sakau kabutėse, nes net daug metų nevartojant alkoholio
visada yra grėsmė, kad alkoholikas vėl ims gerti.
Nors dabar viešojoje erdvėje pasigirsta abejonių,
ar alkoholizmas tikrai nepagydoma liga, bet pagal
visus matytus pavyzdžius aš neatsisakau seno įsitikinimo – alkoholikas visą gyvenimą bus alkoholiku,
tik jis gali būti arba geriantis, arba negeriantis.
– Kokie pirmieji žingsniai turėtų būti žmo100 psl.
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gaus, nusprendusio nebegerti?
– Kreiptis į specialistus. Manau, geriausia eiti į
Priklausomybių centrą ir patikėti savo ateitį gydytojams. O jie jau toliau pasirūpins, parinks tinkamą
sveikimo būdą: skirs vaistus, gal Minesotos programą, gal nukreips pas AA ar kitą bendruomenę,
gal pas psichologą ir t. t. Kiekvienas priklausomas
žmogus sveiksta labai individualiai.
– Kaip turėtų elgtis jo artimieji, aplinkos
žmonės?
– Jeigu žmogus nusprendė negerti, žinoma, artimieji turi jam padėti, paskatinti (bet ne mokyti,
reikalauti). Alkoholikas per savo gėrimą, paprastai
ilgus gėrimo metus, yra visiškai praradęs pasitikėjimą savimi, be visų kitų skausmingų praradimų.
Palaikymas artimųjų jam reikalingas kaip oras,
kad pats sau galėtų pasakyti „aš galiu“ ir žengti
pirmuosius žingsnius.
– Kaip elgtis su žmogumi, kuris nepripažįsta
esantis alkoholikas, nenori gydytis, teigia galinti pats, kada nori gerti, kada nenori nevartoti
svaigalų, nors geria diena iš dienos. Per jį daug
problemų kyla šeimos nariams, kaimynams?
Žmonės pasisako už tokio žmogaus priverstinį
gydymą. Ką manote apie tai?
– Tai yra tik mano asmeninė nuomonė, paremta
patirtimi, stebint priklausomų žmonių kelią į sveikimą. Ir pasikartosiu, kad kiekvienas žmogus sveiksta
individualiai. Tai labai svarbu.
Aš manau, kad kol alkoholikas nepasiekė savo
„dugno“, kol jis pats nepanorėjo keistis ir keisti
gyvenimą, kol negavo to pirmojo impulso permainoms, artimieji nieko negali padaryti.
Todėl šeima pati turėtų skaityti, gauti kuo daugiau informacijos apie alkoholizmą kaip apie ligą.
Ypač atsakingai turėtų aiškinti vaikams, kas vyksta
su mamyte ar tėveliu. Gal pas psichologus pirma
turėtų eiti šeimos nariai, o ne per prievartą, su
skandalais versti eiti geriantįjį... Šeima pati suserga, todėl aš patarčiau kuo labiau nuo jo atsiriboti ir
galvoti apie save. Tai nebus šeimos nario egoizmas,
kaip daug kas mąsto. Pažįstu daugybę negeriančių
alkoholikų, ir jų pasakojimai baigiasi panašiai: tik
kai visi mane paliko, kai supratau, kad esu vienas ir
toliau gerdamas numirsiu, tada ir nustojau gerti.
Na, o kaip atsiriboti, gyvenant po vienu stogu
su alkoholiku, čia jau atskira tema.
Dėl priverstinio gydymo, gal taip pažiūrėkime:
jei norime izoliuoti žmogų, kuris trukdo kitiems,
tada taip, izoliuokime ir gyvenkime ramiai (tik ar
pavyks šeimos nariams gyventi ramiai, žinant, kad
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kažkur uždarytas artimas žmogus...), tačiau suvokime, kad taip tam priklausomam nuo alkoholio
žmogui nepadėsime pasveikti. Neįmanoma prievartos būdu pakeisti kito žmogaus. Todėl ligoniui
visuomenė turi padėti susivokti, o ne uždaryti kaip
gyvūną narve...
– Kaip elgtis, jeigu žmogus kurį laiką gyveno
blaiviai, bet vėliau atkrito? Palikti likimo valiai,
gabenti į ligoninę?
– Atkritusio žmogaus (skirtingai, nei geriančio),
negalima palikti likimo valiai. Palaukite, kol „atsigers“ ir tinkamu metu padėkite grįžti prie blaivybės.
Gal nebūtinai ir ligoninės reikės, čia kaip kam. Tik
nedarykite iš to tragedijos. Atkrytis – natūralus
procesas, jį patyręs, sveikstantis alkoholikas išmoks
atpažinti jo simptomus. Tačiau yra ir galimybė,
kad atkryčiai kartosis ir, kaip sako AA, žmogus
taps „slidininku“. Reiškia, jam reikia ieškoti papildomos pagalbos, kažką būdamas blaivus daro
neteisingai.
– Ką manote apie kodavimą?
– Kodavimas irgi yra tam tikra apgaulė, žmogus
kurį laiką negeria, bijodamas pasekmių. Šiuo metu
Lietuvoje kodavimas uždraustas ir ieškoma kitų
alternatyvų alkoholizmui gydyti.
Aš nepritariu kodavimui, bet visgi manau, kad
kodavimas turėjo ir privalumų. Manau, kad geriančiam žmogui geras bet koks būdas nustoti gerti, tai
kodėl gi ne kodavimas? Bent mėnesį negerdamas
žmogus jau gali pradėti mąstyti, prie kodo pridėti
kitas pagalbas ir taip išlikti blaivus. Pažįstu žmones, kurie užsikodavo, o paskui pradėjo lankyti
AA susirinkimus ir yra blaivūs lig šiol. Todėl aš
neatimčiau šiaudo iš skęstančiojo arba kodavimo
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iš alkoholiko.
– Kur geriausia kreiptis žmogui, nusprendusiam negerti? Į Priklausomybių ligų kliniką,
psichologą, anoniminių alkoholikų klubą?
– Kiekvienam savas kelias. Reikia viską pabandyti ir atsirinkti, kas geriausia pačiam žmogui. Bet
pradėti paprasčiausia nuo apsilankymo Priklausomybių ligų centre arba net pas savo gydytoją, kuris
nukreips kitur. Svarbiausia, pirmas žingsnis, pirmas
pokalbis, pirmas prisipažinimas sau...
– Kas svarbu pirmuosius mėnesius, kai žmogus nusprendžia nebegerti, kaip jam padėti?
– Palaikymas taip, kaip sugebate. Ir jei jau jis
nusprendė, tai padėkite tiek ir tai, ko prašo. Nereikia piršti savo požiūrio, supratimo ar mokyti, kaip
elgtis, kur eiti, ką daryti. Labai svarbu balansas tarp
ligoniui paliktos asmeninės erdvės ir nuoširdžios
pagalbos, bet tik tada, jei jos prašo ir priima.
– Teko girdėti ne vieno gyvenančiojo su alkoholiku argumentą, kodėl jis nepalieka tokio
žmogaus, kad šis be jo visai prapultų, prasigertų
ir numirtų. Ar iš tiesų taip?
– Aš manau, kad taip kalba koalkoholikai (alkoholiko šeimos nariai patys suserga gyvendami su
alkoholiku, t. y. vystosi priklausomybė nuo alkoholiko ir santykiai šeimoje darosi liguisti ir nenormalūs). Daugelis įsijaučia į „aukos“ rolę. Sakydami,
kad „be jo prapuls“, apgaudinėja save, manau. Jei
prapuls, tai ar su juo, ar be jo prapuls.
Kaip minėjau, dažniausiai paliktas vienas, kai
nėra kas rūpinasi, žmogus pajunta „dugną“, prisiima atsakomybę už savo gyvenimą ir veiksmus,
suvokia, kad pirmiausia jis turi nustoti gerti.
– Ačiū už pokalbį. Sėkmingai gyvuokite.

Eksperto komentaras

Kalvarijos seniūnijos seniūnė
Irena Abraitienė

– Po gaisro, kurį sukėlė sugėrovai, Kęstutis
gyvena kiek ramiau, svečių pas jį į namus dar vis
ateina, bet elgiasi tyliai. Bent jau namo gyventojai
pastaruoju metu dėl jo nesiskundžia. Šį žmogų mes
globojame daugybę metų ir nežinome, ką daugiau
galime padaryti. Iš buto jo neiškelsime, priverstinai
gydytis neišvešime, vos įkalbame rudenį į Slaugos
skyrių gultis, kad nesušaltų nekūrenamame būste.

Būtų priverstinis gydymas, pasinaudotume šia galimybe, o dabar galime tik teikti pagalbą. Skolų už
komunalinius patarnavimus jis turi galybę, bet, matyt, ne tiek, kad butą parduotų iš varžytinių. Pašalpą
jam skiriame tik maisto produktais. Nemanau, kad
jis ką nors savo gyvenime keis. Tiesiog egzistuos,
kaip egzistavęs iki mirties. Tokių žmonių savo seniūnijoje turime apie dešimtį. Iš jų gyvenimo būdą
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pakeičia tik vienas kitas. Liūdniausia, kad stebime
tendenciją – jaunų žmonių priklausomybę alkoholiui. Lygiai vyrų, lygiai moterų. Jiems gyvenime
niekas nerūpi, net ir tai, kad vaikus paimame.
Vienintelis rūpestis – išgerti. Sienomis liptų, kad
tik svaigalų gautų. Galbūt tas priverstinis gydymas
padėtų atsipeikėti, pažvelgus į gyvenimą blaiviomis
akimis atsirastų siekiamybė keistis. O kaip dabar
jie gali keistis, jeigu neišsiblaivo niekada.
Kita neguodžianti tendencija – vaikai atkartoja
tėvų likimus. Jeigu tėvai gėrė, gyveno tik iš socialinių pašalpų, tai dabar į mus kreipiasi jų vaikai,
kurie taip pat priklausomi nuo alkoholio, nežiūri
savo vaikų, gyvena tik iš visuomenės, seniūnijos
paramos. Ir tai jauni žmonės, trisdešimt, trisdešimt
penkerių. Baisiausia, kad ši problema tik didėja.
Tokie žmonės nenori dirbti, jie moka tik reikalauti. Nerūpi, ką valgys, kuo žiemą šildysis namus.
Juk socialinės rūpybos skyrius viskuo pasirūpins.
Manau, kad tokia situacija yra ir mūsų socialinės
politikos pasekmė. Tik šokinėti, tik duoti, o nieko
nepareikalauti iš paties žmogaus. Kol kas nepastebiu, kad įvairūs apribojimai prekybai alkoholiu ir
panašūs draudimai jiems turėtų kokį nors poveikį.
Kas gėrė, tas ir geria toliau.

Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Meninė veikla leidžia žmonėms
atsipalaiduoti, pasijusti geriau
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje visą gegužę veikė Suvalkijos socialinės globos namų
gyventojos Nedos Daugulienės tapybos darbų paroda. Į jos atidarymą atvyko globos namų atstovai – gyventojai ir darbuotojai, taip pat Karklinių kaimo užimtumo centro atstovė.
N. Daugulienė yra meniškos sielos žmogus, ne tik tapo, bet ir rašo eiles, yra išleidusi septynias
poezijos knygeles. Parodos atidaryme jos eilių paskaitė globos namų gyventoja R. Lekauskaitė.
Autorės išėjimas į visuomenę su savo paroda nebuvo lengvas, jai teko įveikti save. Savo prisistatyme parodoje ji rašo, kad yra baigusi Stepo Žuko dailės technikumo ir vėliau Vilniaus dailės
akademijos keramikos specialybę, po studijų dirbo Liaudies muzikos muziejuje. Su vyru skulptoriumi Eriku Dauguliu kartu pragyveno 25 metus, 2012 m. jis mirė. Vyro atminimui ji paskyrė savo
kūrybą.
2013 m. N. Daugulienė atvyko į Suvalkijos socialinės globos namus, ilgą laiką gyvenimas jai
buvo praradęs visas spalvas. Ėjimas prie tapybos buvo sunkus, bet štai jau porą metų ji piešia.
Sukūrusi daug portretų, iš parodos ekspozicijos matyti, kad šis žanras jai itin patinka.

Dėmesio reikia visiems

Suvalkijos socialinės globos namų užimtumo socialinė darbuotoja Gailutė Dovydėnienė daugiausia
dirbo su N. Dauguliene. Ji papasakojo, kad ilgai
moteris bėgo nuo meno, buvo prislėgta ligos.
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G. Dovydėnienė globos namuose dirba 6 metus
ir tik per pastaruosius buvo surengta Nedos paroda,
o penkerius metus iki tol buvo tik ėjimas į tapybą,
kalbėjimas, įtikinėjimas, kad ji gali tapyti, kad gali
atsiverti.
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gebėjimus, tai pakelia jiems nuotaiką.“

Paroda – dovana visuomenei

Suvalkijos socialinės globos namų direktorė Marija Slavinskienė sako, kad meno
užsiėmimai labai reikalingi jų globos namų
gyventojams, nes atitraukia nuo ligos, leidžia
susikoncentruoti į veiklą.
„Bet kokiu atveju tokia terapija labai
naudinga – pirmiausia pačiam žmogui. Ir
mums gera matyti tuos jų kūrinius, akis džiugina jų darbai – juose sudėta daug meilės.
Jų išgyvenimai ateina iš vidaus ir sugula į
paveikslus. Mūsų žmonės dirba ir su moliu,
turime gyventojų, kurie mokosi Profesinio
rengimo centre floristikos subtilybių. Šie,
kartu dirbdami su kitais, sudaro galimybę iš
jų pasimokyti komponuoti gėles. Aišku, jei
nėra noro, nepriversi, turi turėti kūrybiškumo
gyslelę. Kiti būna tiesiog stebėtojai. Svarbu
ne rezultatas, o ir pats kūrybinis procesas.
Mes bandome žmones nukreipti į tokias
veiklas. Svarbiausia, kad patys nori tą daryti, užsimiršta, pasijaučia geriau, pasijunta
tokie patys, kaip ir visi kiti“, – pasakojo
direktorė.
Labai geras dalykas – visos terapijos.
Darbuotojai mato, kokie tie žmonės būna
laimingi – toks ir yra visų užsiėmimų tikslas.
O parodos, kaip minėtoji N. Daugulienės,
Surengti savo personalinę parodą Suvalkijos socialinės globos namų pasitaiko retai.
gyventojai N. Daugulienei reikėjo daug ryžto, drąsos ir pastangų.
„Pasikalbėjau su Neda, ji labai džiaugėsi,
„Neda nenorėjo parodos, nenorėjo rodyti darbų kad buvo paroda, pasijuto pakylėta, kad ją pastebėjo,
viešai, bet per tuos metus susiėmė. Ją sunku apibū- įvertino. Tai – mūsų įstaigos dovana visuomenei, visdinti, ji labai įdomus žmogus, gana uždara. Kaip ir kas, ką mes galime jums parodyti“, – sakė direktorė
kiekvienas mūsų gyventojas, norinti dėmesio, būti M. Slavinskienė. Aplankiusieji parodą Petro Kriaupastebėta, – pasakojo G. Dovydėnienė. – Tapymas ją čiūno viešojoje bibliotekoje turėtų susimąstyti, kad
veikia įvairiai: kartais piešia be noro, o kartais 3–4 žmonės, turintys negalią, irgi daug sugeba, jų norai,
paveikslus per dieną, paskui vėl štilis mėnesį. Kai mintys – gražūs ir jie savo kūrybą dovanoja, kad
užeina įkvėpimas, dirba greitai. Su kitais mūsų gy- visuomenė pamatytų, jog šie žmonės nėra prastesni
ventojais dirbame kartu, padedame jiems, o ji dirba ar kitokie.
savarankiškai. Kitiems reikia pagalbos, o jai – tik
Su N. Dauguliene, pasak direktorės, daugiausia
palaikymo, bendravimo, įtaigos. O dėmesio reikia dirba Gailutė Dovydėnienė, niekas kitas su Neda
visiems“, – sakė G. Dovydėnienė.
nesugeba taip susitarti, kaip ji.
G. Dovydėnienė globos namuose kaip užimtumo
„Man šita paroda – tai jau labai daug, tai labai
specialistė dirba ne tik su tapyba, bet ir su kerami- vertinu, nes pasiekta žmogaus, kurį laiką iš viso
ka, floristika. Yra baigusi dailės ir pradinių klasių nieko nedariusio ir nenorėjusio daryti. Kiekvienas
pedagogo studijas.
gyvenime turime savo distanciją ir savo greitį ją
„Tapydami, lipdydami žmonės atsipalaiduoja. įveikti“, – sakė direktorė.
Visi užsiėmimai svarbūs,
Ateina dirbti kitoje patalpoje, čia ramybė, geriame
nes
padeda geriau jaustis
arbatą. Ne visada jie nori užsiimti, kartais tiesiog
Suvalkijos socialinės globos namų socialinio
pažiūri, kaip dirba kiti, pabendrauja. Tokia meninė
veikla reikalinga, kiekvienas padaro pagal savo su- darbo padalinio vadovė Vida Labutytė sakė, kad
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Nedos Daugulienės parodos atidaryme dalyvavo daug ją palaikančių žmonių.

gyventojams siūloma įvairių užsiėmimų – keramika,
tapyba, sportas, muzika, floristika.
„Pas mus dirba žmonės su tam tikru išsilavinimu,
bet šių užsiėmimų negalima vadinti terapija, nes juos
vedantys nėra terapeutai.
Mūsų globos namuose yra organizuojamas meninis užimtumas, mes tik užimtumo specialistai,
o terapeutų neturime. Kiek žinau, ir visoje šalyje
tokiose įstaigose jų nėra daug. O ar reikėtų meno
terapeutų? Ateity, kai viskas taip sparčiai tobulėja,
kinta, tikriausiai atsiras meno terapeutų ir čia.“
V. Labutytė sakė, kad panašios įstaigos eina link
to, jog čia būtų apgyvendinami tik sunkūs ligoniai.
Kaip daroma ir užsienyje, kur teko jai būti. Anksčiau
į socialinės globos namus patekdavo ir gana stiprių
žmonių, o dabar tokie stipresni išeina gyventi į visuomenę, jiems sudaromos tokios sąlygos.
„Mūsų įstaigoje gyvena proto ir psichikos negalią
turintys žmonės. Proto negalia – tai iš prigimties
turimas intelekto ribotumas – mažesnis ar didesnis.
O psichikos ligoniai – susirgę, bet iki tol turėję normalų gyvenimą, ir jų intelektas, taip pat atmintis, ilgą
laiką išlieka normalūs, bet jie nesugeba to pritaikyti
gyvenime. Tokie yra skirtumai“, – papasakojo A.
Labutytė.
Visi užsiėmimai svarbūs, nes tokia politika: ne
vien tik vaistais gydyti, bet ir užimtumu, lavinti
hobius, pomėgius, atrasti juos ir vystyti. Ligoniams
tai suteikia gyvenimo prasmės pojūtį, leidžia labiau
pasitikėti savimi.
„Paprastai mūsų sergantieji yra labai savikritiški,
o su proto negalia kitaip – jie kaip vaikai, nesirūpina
kaip atrodo. Su Neda Dauguliene buvo sunku, nes
ji neįveikdavo savo sunkių nuotaikų, ligos paveikta
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neturėjo jėgų ir noro ko nors imtis, bet mūsų Gailutei
pavyko ją įtikinti. Aišku, yra skirtumas, kur žmonės
tik mėgėjiškai dirba, o Neda – profesionalė, meno
žmogus. Esame parodėlių rengę ne kartą, bet tokia
vieno žmogaus paroda – pirma. Stipri paroda, bet
mes nerimavome, kaip autorė į tai sureaguos. Iš
pradžių nenorėjo, bijojo, kaip priims visuomenė,
bet paskui buvo laiminga, džiaugėsi“, – pasakojo
socialinio darbo padalinio vadovė.
Anksčiau globos namuose būdavo daugiausia
darbinis užimtumas, o maždaug prieš 20 metų imta
rengti meno užsiėmimus. Vieniems gyventojams tai
buvo didelis džiaugsmas, bet buvo ir tokių, kurie
sakė: „Mes ne vaikai, norime tikro darbo“. Bet kokiu
atveju svarbiausia tai, kad žmogus gerai jaustųsi.
Užimtumas leidžia atsipalaiduoti, užsimiršti, pakeisti aplinką. Reikia pastebėti, kad ir visuomenės
galimybės šiandien kitokios: labiau priima tokius
žmones, galbūt labiau supranta. Anksčiau buvo kiek
kitaip.
„Pats procesas irgi vertingas, bet turi žmogus
turėti gabumų, turi būti jau kažką panašaus daręs.
Mes, sveikieji, suprantame, kad gali nepavykti, o jie
labai nusivilia, vertina tai per savo negalią – „man
neišeina“. Net ir kortomis pralošę jie labai kremtasi,
išgyvena, save nuvertina. Svarbu teisingai elgtis, kad
jie nenusiviltų“, – sakė A. Labutytė.
Pasirodyti scenoje ar laimėti varžybas nėra
svarbiausia. Siekiama, kad žmonės jaustųsi gerai,
džiaugtųsi tuo, ką daro – ir pats procesas, repeticijos
ar treniruotės teiktų malonumą. Yra ir tokių, kuriems
svarbu tiesiog būti kartu, matyti, kaip kiti kažką daro.
Būti tarp kitų.
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Pasąmonė aplenkia mūsų protą,
ir tai matyti piešiniuose

Dailės terapija nuostabi tuo, kad ji padeda žmogui pamatyti savo slapčiausius pasąmonės
turinius, pamačius juos pripažinti, o pripažinus net ir paleisti. Apie tai kalbamės su Rasa KAZLAUSKIENE, dailės terapeute, vedančia dailės terapijos užsiėmimus.

– Kas yra dailės terapeutas?
– Kartais rašoma „dailės terapijos mokytoja“,
tokio dalyko nėra. Yra
dailės terapeutai, o visi
kiti – užimtumo organizatoriai, mokytojai ir
pan.
Aš dailės terapeutės
kvalifikaciją įgijau baigusi VšĮ Menų terapijos
centro ir VšĮ „Rastis“
bendrą kvalifikacinę programą, prilygintą magistro studijoms, kurią
sudarė dailės terapijos
pradininkės Lietuvoje
dr. A. Brazauskaitė, D.
Jankauskienė ir R. Lukošaitytė. Pereinamuoju
laikotarpiu buvo išleista viena tokia grupė terapeutų, turėjome 400 ak. val. paskaitų. O dabar tokią
kvalifikaciją suteikia Sveikatos mokslų universitetas. Vėliau kvalifikaciją aš kėliau Maskvos pozityvių technologijų ir konsultavimo instituto prof.
L. Lebedevos kurse. Žmonės, kurie tiesiog dirba
su menais, vadintis dailės terapeutais negali. Terapeutas – medicinos specialistas, Lietuvos sveikatos
mokslų universitete to mokytis priima baigusius
psichologijos arba dailės bakalauro studijas.
– Kodėl studijavote šią sritį? Juk turėjote
edukologo kvalifikaciją.
– Dėkinga už tai vienam savo klientui. 2010
metais baigiau dailės terapijos mokymus, pradėjau
vaikų žaidimų studijoje „Kodėlčius“ taikyti metodus, praturtinau veiklą, lavinau vaikų kūrybiškumą
ir pan. Kartą atėjo viena mama su vaiku autistu
ir sako: „Neturiu kur Marijampolėje eiti, niekas
nesiima“. Sakau, galiu pabandyti, bet rezultato

Gintaro KANDROTO nuotrauka

nepažadu. Su tuo vaiku iki šiol piešiame, neseniai
Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos
namuose atidarėme jo parodą Autizmo dienai paminėti. Jam dabar 12 metų, o kai atėjo prieš 6 metus,
nelabai kalbėjo, tik sava kalba, kurią tik artimieji
suprasdavo. Pradžioje piešdavo apie 7 min., ilgiau
neišlaikydavo dėmesio. Labai sėkmingas buvo
terapinis procesas. Tai gal ir buvo postūmis, kodėl
ėmiau gilintis toliau – kai pamačiau, kokie gali būti
geri rezultatai.
– Koks dailės terapijos pritaikymas, ką ji
gydo ir kaip tai vyksta?
– Suaugusieji į grupinės terapijos užsiėmimus
ateina kaip „asmens higieną“ atlikti: išsivalyti emocijas, išleisti blogą nuotaiką, atsikratyti nuoskaudų.
Kiti ateina norėdami išeiti iš situacijos, į kurią vis
sugrįžta tarsi įstrigę, bando kažką keisti, bet nesiseka. Piešinys jiems atveria, kur įstrigo ir kodėl.
Terapijos procese būtinos trys dalys: klientas,
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N. Daugulienės parodos, veikusios gegužės mėnesį Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, ekspozicija.

piešinys ar kitas kūrybos produktas ir terapeutas.
Ši triada sąveikauja. Žmogus išgyvena kūrybinį
procesą, kažką prisimena, jaučia. Visada prašau
spontaniškumo, išjungti mąstymą, nes pasąmonėje
yra daug sukaupta. Tai kartais kliudo gyventi. Nuryjame, kaupiame nuoskaudas, o kai pripažįstame
ir paleidžiame, tada viskas pasikeičia – požiūris
pasikeičia, ir žmogus pradeda sveikti.
Kai atveda 8–10 metų vaikus su elgesio sutrikimais, bandome aiškintis, kodėl jie destruktyviai
elgiasi, pešasi. Dažniausiai dėl to, kad daug prikaupę skausmo, nemoka jo kitaip išlieti. Tokiems „sunkiems“ vaikams per terapinį procesą stengiamės
padėti išsivalyti, būna sudėtinga, visko pasitaiko.
Neretas sako, kad nemoka piešti, bet aš visada perteikiu žinią – čia ne mokykla, nevertinsiu, neduodu
jokių užduočių, ką nori, tą pieši. Galima piešti ir
pirštais, minkyti molį, tada žiūrime, kas randasi.
Prasideda refleksija, po kūrybinio proceso kalbame,
ką sukūrė, analizuojame. Pirmiausia turi atsirasti
pasitikėjimas, tada atsivėrimas neišvengiamas.
Psichoterapija įprastai būna verbalinė, taigi kartais sunku kalbėti, išsisakyti, o čia nereikia žodžių,
pats piešinys pasako. Žmogus tiesiog bando po to
išsakyti mintis ir jausmus, kurie kilo piešiant ar
lipdant.
Stengiuosi nesikišti į kūrybinį procesą, tik stebiu,
kokias priemones pasirinko: norintys kontroliuoti
ima pieštuką, piešia tai, ką gali ištrinti, pataisyti,
o akvarelę ima retas, nes sunku suvaldyti. Stebiu,
kaip žmogus įsitraukia, ar skuba, kokia jo spalvinė
gama, sluoksniavimas. Žmogus atsiveria nejučia.
Aš tik stebiu. Matau raktinius momentus, pagal
tai užduodu klausimus. Klausimai padeda pačiam
piešėjui aiškiau save pamatyti.
Daug psichiatrų baigia dailės terapijos mokymus, kad galėtų derinti medikamentinį ir terapinį
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gydymą, nes tai veikia.
– Su kuo sunkiau dirbti: suaugusiais ar vaikais, grupėje ar individualiai?
– Visur yra savų iššūkių. Su suaugusiais sunkiausia įgyti pasitikėjimą – mažame mieste labai svarbu
išlaikyti konfidencialumą. Terapeutus jo laikytis
įpareigoja Lietuvos dailės terapeutų asociacijos elgesio kodeksas. Svarbiausias principas – nepakenkti.
Svarbu atsakomybė prieš klientą. Beje, balandžio
23 d. sveikatos ministras pasirašė Meno terapeutų
veiklos aprašo įstatymą, naują jo redakciją, taigi mes
vieninteliai turime jį, o kiti psichoterapeutai tokio
reglamento neturi.
Pastebiu, jog daugelis žmonių yra nudrąsinti,
nes beveik visi sako, kad nemoka piešti. 7 metų
vaikai sako, kad moka, o vyresni jau ima teigti
nemokantys piešti. Tai mokykla ir tėvai nudrąsina,
atima pasitikėjimą, nes „nugesina“, nuvertina,
nutildo jų pasakojimą, nepastebi detalių, kurios
svarbios vaikui.
Vaikai neretai papasakoja daugiau nei yra piešinyje. Nupiešia lovą ir sako: „O aš po lova“. Arba
vietoje savo portreto nupiešia saldainių dėžutę ir
kalba apie tai, jog ribojamas saldainių kiekis, kad
jų gauna tik šeštadieniais.
Taisyti piešinio negalima, taip pat kritikuoti, nes
menkinama savivertė. Jei susergame ar atsiranda
elgesio sunkumų, reikia rasti priežastį ir pašalinti.
Depresijos taip pat turi priežastis. Būtina ją išveikti
ir sąmoningai paleisti, tada imama gyti.
Individualius užsiėmimus renkasi ieškantys
saugumo arba vieši asmenys. Kartais grupės
terapija būna vertingesnė: kai vyksta refleksija,
kiekvienas kalba apie savo kūrinį, bet vėliau gali ir
kiti paanalizuoja, būna, kad išsako įdomių minčių.
Maksimaliai mano vedamoje terapinėje grupėje
būna 6 žmonės, visi gauna vienodą užduotį, bet

Socialinės visuomenės problemos
pasirenka skirtingas
priemones, skirtingai
ją atlieka. Akcentuoju,
kad išėjus dalintis galima tik savo patyrimais,
o ne kitų aptarinėti.
Optimaliai reikia bent
8 užsiėmimų. Yra tam
tikras ciklas: įėjimas,
vystymas ir užbaigimas. Asmeniniai užsiėmimai vyksta tiek,
kiek reikia: aptariame
tikslus, bet neretai jie
palaipsniui keičiasi, ir
dirbame.
Būna, kad tėvai atveda „pataisyti“ vaiką.
Dirbi su juo ir matai,
kad įstrigo procesas.
Duodi namų užduotis
– bendravimo su artimaisiais ir paaiškėja,
kad vaikas bando nuslėpti skyrybas... O
tai jam tas pats, kaip
vieno iš tėvų netektis,
taigi tu vienas nieko
negali, turi prašyti
šeimos netrukdyti,
nelikti abejingos, paremti vaiką.
– Gal galėtumėte
papasakoti kokį sėkmės atvejį?
– Turėjau selektyvinio mutizmo atvejį: vaikas
bendravo tik su šeima, tik namie, kitur nebendraudavo. Vaikų psichiatras gali ligą konstatuoti, bet
medikamentinio gydymo nėra. Šiuo atveju tipinė
psichoterapija neveikia, taigi lieka tik piešimas.
Pusę metų dirbau su vaiku ir jis sugebėjo net padainuoti scenoje viešai su klasės drauge, tai buvo
nuostabus rezultatas. Tiesa, su manim pradžioje jis
nekalbėjo, tik rašteliais susirašinėjome, bet vėliau
viskas pasikeitė.
Deja, dažnas terapiją įsivaizduoja kaip knygelių
spalvinimą, nes ant jų rašome „terapinė knygelė“,
bet tai netiesa. Terapijoje turi būti klientas, produk-
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tas ir terapeutas. O spalvinimas – tik užimtumui,
nėra sveikimo procesas. Tai nieko neišspręs. Yra
tik rizika per daug įsitraukti, pamirštant aplinką,
įninkant per daug ir nieko daugiau nenorint...
Piešinys daug gali pasakyti. Štai vienas klientas nupiešė piešinį tik vienoje lapo pusėje ir
medis buvo tik su viena šaka. Piešėjo viena pusė
paralyžiuota, valdo tik vieną ranką. Ir pats žmogus
stebėjosi: „Piešiau tikrai dvi šakas, kodėl tik viena
yra?“ Pasąmonė aplenkia mūsų mąstymą. Po tokių
patirčių, nors ir žinau, kad visa tai paaiškinama
mokslu, norisi šaukti: dailės terapija – didis stebuklas, kurį galime išgyventi kiekvienas!
– Dėkoju už pokalbį.

Paruošė Loreta AKELIENĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO
ir iš Suvalkijos socialinės globos namų archyvo
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Jei šeima ir artimieji apie mus
ko nors nežino, žino „Google“

Naudodamiesi „Google“ paieškos sistema, elektroniniu paštu „Gmail“, socialiniu
tinklu „Youtube“, „Android“ operacine sistema, interneto naršykle „Chrome“ ir kitomis
„Google“ paslaugomis, kompanijai atskleidžiame daugybę duomenų. Tikinama, kad
informacija renkama siekiant užtikrinti paslaugų kokybę. Iš tiesų, naudotis interneto
paslaugomis patogiau, kai vartotojui siūloma tokia informacija, kuri labiausiai tikėtina
jį sudomins. Kol tai žino tik „Google“ – viskas tvarkoje, tačiau kas, jei šie duomenys
patektų į trečių asmenų rankas? Kompanijos „Facebook“ atvejis, kai buvo atskleisti
socialinio tinklalapio vartotojų duomenys politinio konsultavimo įmonei „Cambridge
Analytica“, dirbusiai Donaldo Trumpo rinkimų kompanijoje, siekiant paveikti balsavimo
rezultatus, pagrindžia duomenų nutekėjimo tikimybę. Vis dėlto vartotojai turi galią šią
riziką sumažinti. Pirmiausia, svarbu žinoti, kokius duomenis apskritai „Google“ apie mus
renka, kokiu tikslu tai daro. Jei vartotojas už tų duomenų atskleidimą mainais gauna ne
tai, ko tikisi ar ne tai, ko jam reikia, galima rinktis kokią informaciją leisti „Google“ rinkti
ir kaip ją naudoti.
Nuo asmeninės iki turinio informacijos
Kad naudodami „Google“ paslaugas vartotojai
kompanijai patiki savo informaciją – jokia paslaptis.
Apie tai praneša pati „Google“. Kiekvienas vartotojas turi galimybę ir teisę susipažinti su „Google“ privatumo politika, kurioje įmonė aiškiai pasako, kokią,
kodėl ir kaip informaciją apie vartotojus renka bei

tvarko. Taigi, mūsų duomenys į kompaniją patenka
tikrai ne apgaulės būdu – apie tai būname informuoti.
Tai kiekvieną kartą pranešama įsidiegiant kompanijos programas. Kad žinome, kokie duomenys apie
mus bus renkami ir kaip naudojami, kompanijai
patvirtiname paspausdami mygtukus „perskaičiau
taisykles“ ir „sutinku su naudojimo sąlygomis“.

Buvimo vietos informacija vartotojams naudinga naudojantis „Google“ žemėlapiais, tačiau kiek mūsų žino, kad tai
kompanijai leidžia kaupti informaciją apie tai, kur, kada, kiek laiko praleidome?
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Tačiau kiek mūsų tas taisykles atidžiai perskaito?
Vėliau dažnas nustemba sužinojęs, kokiais vartotojų
duomenų masyvais „Google“ disponuoja. Todėl labai
svarbu žinoti, kokius duomenis ir kaip kompanija
tvarko. Apie viską – iš eilės.
Pirmą kartą duomenų „Google“ vartotojų paprašo
kuriant paskyrą. Ją turi dauguma kompiuterių ir telefonų naudotojų, nes „Google“ padeda įrenginiams
veikti efektyviai ir patogiai. Mainais už tai „Google“
turime atskleisti savo vardą, pavardę, telefono numerį, kitus asmeninius duomenis. Tai – tik pradžia.
Pradėję naudoti „Google“ programas, pavyzdžiui,
„Gmail“, kompanijai patikime ir jose generuojamus
duomenis – gaunamuose ir siunčiamuose laiškuose
esančią informaciją. „Naudojant paslaugas, renkame jūsų kuriamą, įkeliamą ar iš kitų gaunamą
informaciją. Tai apima, pvz., parašytus ir gautus
el. laiškus, išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus,
sukurtus dokumentus ir skaičiuokles bei pateiktus
„Youtube“ vaizdo įrašų komentarus“, – rašome „Google“ privatumo politikos taisyklėse. Vartotojams
naudojantis kompanijos paslaugomis, ji sužino ir
kokius kompiuterius, telefonus ir planšetes turime,
kokias programas įrenginiuose esame įsidiegę, jei tai
telefonas – net kokio operatoriaus ryšio paslaugomis
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naudojamės.

Atsimena, kas mums įdomu

„Google“ dar turi ir atmintį. Ji renka informaciją
apie mūsų veiklą, prisimena, kada, kokios informacijos ieškojome. Paaiškinama, kad norėdama teikti
vartotojo poreikius kuo geriau atitinkančią paslaugą,
kompanija stengiasi atsiminti, kas mus domina ir
paskui, vykdant naują paiešką ar toliau naršant, pirmiausia siūlo tą informaciją, kuri labiausiai tikėtina
bus panaši į anksčiau ieškotą. Šie duomenys „Google“ pasitarnauja, pavyzdžiui, vartotojui naudojantis
„Youtube“ platforma – sistema gali rekomenduoti
peržiūrėti vaizdo įrašą, kuris, remiantis anksčiau
sukauptais duomenimis apie veiklą, vartotojui gali
patikti.
Tiesa, ši praktika taikoma ne tik žiūrint videoįrašus.
„Google“ perspėja, kad šį metodą ji taiko ir terminams, pagal kuriuos vartotojai ko nors ieško paieškos sistemoje, balso ir garso informacijai, vartotojui
naudojant garso funkcijas, apsiperkant, bendraujant
su žmonėmis, naršant internete naudojant „Google“
kompanijos „Chrome“ naršyklę.

Duomenys naudingi reklamos tikslais

Ko gero, įsitikinti, kad anksčiau ieškota ir mus
dominusi informacija vėliau net būna brukama per

Kompanija „Google“ renka milžiniškus kiekius informacijos apie vartotojus. Jų teigimu, taip elgiamasi siekiant
užtikrinti paslaugų kokybę ir efektyvumą. Vartotojai, sužinoję, kiek daug „Google“ apie juos žino, sunerimsta. Gera
žinia ta, kad jie patys gali nuspręsti kokius duomenis leisti kompanijai rinkti ir kokių ne.
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Galime tik spėlioti, kur „Google“ saugo apie vartotojus surinktus informacijos kiekius, nes jų – tikrai daug.

paieškos duomenis atitinkanti reklama, taip pat
gali būti naudinga. Aišku, jei tas daiktas jį tikrai
domina, jei jis į raudonus batelius dairėsi iš tikrųjų
planuodamas juos įsigyti, tačiau nepirkti jį privertė,
pavyzdžiui, per didelė produkto kaina ar nepakankamas jo kiekis. Į tokią situaciją neseniai pakliuvo
marijampolietė Laima. Užklupus karščiams išbūti
patalpoje, į kurią visą dieną pliskina saulė, moteriai
tapo nepakeliama. Bandymai atsivėsinti ventiliatoriumi nepadėjo. Laima nusprendė įsigyti oro vėsinimo aparatą. Įrangos ji ėmė dairytis internetinėse
parduotuvėse. Pasirodo, jos poreikius atitinkančio
modelio agregatai lietuviškose parduotuvėse buvo
išpirkti. Laima buvo nutarusi laukti, kol parduotuvės sandėlius papildys naujais įrenginiais, tačiau to
neprireikė. Konkretaus modelio vėsintuvo Laima
ieškojo į paieškos sistemą suvedusi jo pavadinimą
ir duomenis – „Google“ tai įsiminė. Vėliau ieškant
kitokios informacijos moteris reklamos vietose pastebėjo reklamuojant būtent tokio modelio vėsintuvą,
apie kurį neseniai ieškojo informacijos. Paspaudusi
ant reklamos ji atsidūrė vokiško kapitalo įmonės
internetinės parduotuvės puslapyje. Oro vėsintuvų
parduotuvė sandėlyje turėjo pakankamai, o ir kaina
buvo patrauklesnė nei lietuviškose parduotuvėse.
Pasitarnavo ir vartotojui
Sumokėjusi pinigus moteris jau po kelių dienų mėgaTiesa, reikia pripažinti, kad vartotojui tokia, jo vosi vėsa. Jei ne „Google“ pasiūlyta reklama, nei apie

prievartą, yra pastebėję dauguma „Google“ paslaugų
vartotojų. Pakanka tik pasidomėti, paieškoti informacijos apie kokią nors prekę ar paslaugą. Pavyzdžiui, jums reikia naujų batelių. Suvedate „Google“
paieškoje frazę „raudoni bateliai“. Paieškos sistema
jums pasiūlo visą sąrašą puslapių, kurie geriausiai
atitinka jūsų įvestą frazę.
Užeinate į vienos internetinės avalynės parduotuvės puslapį, į kitos. Neapsisprendę, ką įsigyti,
nutariate prie šio reikalo grįžti vėliau. Vėl naršote
internete, tačiau jau kitais klausimais. Tačiau „Google“ ir jų reklamos platforma „AdWords“ atsimena,
kad jūs domėjotės bateliais. Net ir naršant su tuo
nesusijusiuose puslapiuose, reklamos vietose švies
ne šiaip kažkokia reklama, o būtent raudonų batelių,
į kuriuos dairėtės anksčiau lankytose internetinėse
parduotuvėse. Jei nusipirksite juos, prekybininkui
atsipirks investicija į reklamą ir, tikėtina, reklamos
paslaugą „Google Ads“ platformoje jis įsigis dar
kartą. „Google“ naudinga atsiminti vartotojų paieškos duomenis ne tik dėl to, kad galima pasiūlyti
suasmenintą turinį, jiems galimai patiksiantį vaizdo
įrašą. Duomenys naudingi uždirbant pinigus – štai
kur slypi esmė.
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tokios internetinės parduotuvės egzistavimą,
nei jų asortimentą ji nebūtų žinojusi.

Reklamos turinys
atitinka pokalbių turinį

„Google“ informuoja, kad tokiu pačiu
principu vadovaudamasi renka duomenis ir
iš balso bei garso informacijos, vartotojui
naudojant garso funkcijas. Akylesni vartotojai pastebi, kad informacija balsu gali būti
renkama ir nenaudojant garso įrankių. „YouTube“ platformoje galima surasti videoklipų,
„Google“ atskleisti duomenys vartotojams kartais atsiperka. Žikuriuose vartotojai atlieka eksperimentus nodama,
kokia prekė ir paslauga vartotoją domina, reklamos vietose
tikrindami, ar informacija balsu kaip nors da- „Google“ ima talpinti skelbimus, atitinkančius paieškos turinį. Taip
rys įtaką siūlomai informacijai. Pavyzdžiui, galima sužinoti apie pigiau parduodamą geidžiamą prekę ar rasti
parduotuvę, kurios sandėliuose įrenginių pakankamai, kad būtų gavienas vaikinas pasidėjo telefoną ant stalo ir lima juos nusipirkti.
kurį laiką kalbėjo apie šunis, jų maistą, žaislus, gultus. Maždaug po 15 minučių monologo jis žemėlapiais. Kažkam galbūt žinoma, kažkam – ne,
paleido interneto naršyklę ir nustebo: tinklalapiuose, tačiau vartotojų, kurie yra suteikę leidimą „Google“
kurie nesusiję su gyvūnais ir jų produkcija, reklamos žinoti jų buvimo vietą, kompanija turi ne tik momenvietose dominavo pasiūlymai įsigyti šunims skirtų tinius duomenis, kur esate – ji žino visą jūsų vietos
žaislų, gultų ir panašių dalykų. Vadinasi, galima buvimo istoriją nuo tada, kai tik pradėjote naudotis
manyti, kad „Google“ girdi ir klausosi mūsų mums „Google“ paslaugomis. Pamatyti savo vietos buvimo
istoriją gali kiek-vienas vartotojas savo „Google“
apie tai neįtariant.
paskyroje. Gali būti, kad prisiminsite vietas, kuriose
„Google“ atsimena, kur buvote
Be to, kad „Google“ ir taip daug apie mus visko net esate pamiršę, jog kažkada lankėtės.
Renka ne šiaip sau
žino, ji turi informacijos ir apie tai, kur visus šiuos
Visiems duomenų rinkimo atvejams „Google“
veiksmus atliekame. Naudojantis kompanijos paslaugomis, renkama informacija apie vietovę, kurioje yra turi paaiškinimus. Kaip jau minėta, paieškos frazes
vartotojas. Tai nustatoma pasitelkiant GPS duomenis, įsimenama siekiant pasiūlyti vartotojo poreikius ir
IP adresą bei įrenginiuose esančių jutiklių – giros- pomėgius atitinkantį turinį, skelbimus. Teigiama,
kopo, kuris nurodo judėjimo kryptį ir akscelometro, kad vartotojų informacija kompanijai pasitarnauja
matuojančio judėjimo greitį, duomenis. Tiesa, šiuos siekiant įsitikinti, kad paslaugos veikia kaip planuoduomenis „Google“ žino tik tuo atveju, jei vartotojas ta, taip pat paslaugoms tobulinti. „Žinodami, kurie
įrenginio nustatymuose įjungęs vietovės aptikimo paieškos terminai dažniausiai rašomi su klaidomis,
funkciją. Tačiau dauguma mūsų šią funkciją esame galime tobulinti paslaugose naudojamas rašybos
įjungę, nes ji leidžia patogiai naudotis „Google“ tikrinimo funkcijas“, – rašoma „Google“ privatumo politikos taisyklėse. Ten
pat paaiškinama, kad kontaktiniai ir asmeniniai duomenys
kaip, pavyzdžiui, el. pašto
adresas, naudojami saugumui
užtikrinti ir bendravimui. „El.
pašto adresą naudojame, kad
galėtume susisiekti tiesiogiai
su jumis. Pavyzdžiui, galime
atsiųsti jums pranešimą aptikę
įtartiną veiklą, pvz., bandymą
prisijungti prie jūsų „Google“
paskyros iš neįprastos vietos.
Arba galime jums pranešti apie
būsimus paslaugų pakeitimus
„Google“ duomenis apie vartotojus renka teisėtai – prieš pradėdami juos naudoti
ar patobulinimus“.
prašo mūsų sutikimo.
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Vartotojų duomenys –
pačių vartotojų rankose

Nemažai išsiaiškinusių, kad „Google“ apie juos žino turbūt daugiau, nei jų artimieji, sunerimsta.
Tačiau kol kompanija duomenimis nespekuliuoja, nedalija jų tretiems asmenims, galime jaustis
saugūs. O tiems, kuriuos tai neramina, galime pranešti, kad yra išeitis. Viską, ką „Google“ žino
apie mus, galima peržiūrėti ir ištrinti, o toliau duomenų rinkti neleisti.

Kompanijos „Google“ renkami informacijos kiekiai apie vartotojus primena, kad savo duomenis reikia saugoti.

Patarimais dalijasi esaugumas.lt
Kaip saugiai naudotis įvairiomis programėlėmis,
socialiniais tinklais, ir saugiu elgesiu internete rūpinasi Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). Siekiant
pateikti vartotojams patarimų, kaip saugiai naršyti
internete, RRT sukūrė net specialią internetinio
saugumo patarimų svetainę esaugumas.lt. Tema
apie „Google“ renkamą informaciją ir jos valdymą
svetainėje galima rasti daug naudingos informacijos.
Pavyzdžiui, kaip peržiūrėti visus „Google“ surinktus
interneto ir programėlių aktyvumo duomenis, kaip
ištrinti „Google“ surinktą interneto aktyvumo istoriją
ar išjungti jos kaupimą.
Pamatykite, ką „Google“ apie mus žino
Esaugumas.lt praneša, kad peržiūrėti „Google“
surinktą informaciją galima apsilankius asmeninėje
„Google“ paskyroje. Prisijungus pamatysite visą
„Google“ surinktą informaciją apie jūsų internetinę

veiklą, surikiuotą pagal datą. Kiek-vienos dienos
skyrelis parodys vartotojo vykdytas užklausas,
pateiktas „Google“ paieškoje ar „Youtube“.
Anot esaugumas.lt, panašiai „Google“ pateikia
ir vietos nustatymo istoriją, parodydama aplankytas
vietas, kurios yra užfiksuotos vartotojui išmaniajame
telefone su „Android“ operacine sistema naudojantis
„Google“ žemėlapių paslauga, jungiantis prie mobiliojo interneto ar „Wi-Fi“ prieigos taškų arba jei yra
aktyvinta bent vienos programėlės vietos nustatymo
funkcija.
Pranešama, kad vartotojo sąsajoje „Mano
paskyra“ taip pat galima kontroliuoti reklamas,
kurias matome iš „Google“. Apsilankę sekcijoje
„Skelbimų nustatymas“, pamatysite sąrašą reklamų, kurias „Google“ sugeneravo pagal mūsų
paieškas. Išvardintais atvejais „Google“ funkcijos
labiau padidina nerimo ir nesaugumo jausmą, negu
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jį sumažina, žinant, kiek
informacijos yra renkama ir kiek jos galima
gauti susiejus gautus
duomenis iš skirtingų
paslaugų. Taip, tai yra
gerai, kad tokia informacija, kurią įmonė
„Google“ yra surinkusi,
pateikiama ir matoma
vartotojui, tačiau kartu
tai yra ir priminimas,
kad interneto naudotojai saugotų savo asmeninius duomenis
Surinktus duomenis
galima ištrinti
Jeigu renkami duomenų Tai – tik dalis vietų, kuriose „Google“ nustatė, kad ten lankėsi vartotojas.
kiekiai gąsdina, esauguistoriją. Reikėtų nueiti į skyrelį „Mano paskyra“, po
mas.lt praneša, kad galima juos ištrinti ir išjungti jų to sekcijoje „Asmeninė informacija ir privatumas“ ir
kaupimą naudojantis „Google“ paskyros funkciona- pasirinkti „Tvarkyti savo „Google“ veiklą“.
lumu. „Google“ leidžia ištrinti bet ką iš paskyroje
surinktų duomenų. Galima panaikinti vieną nepaParengta pagal
tikusį paieškos įrašą, vienos dienos įrašus ar visą
esaugumas.lt informaciją

Eksperto komentaras

Duomenys – kaina,
kurią mokame už patogumą

Nuomonės ir komentaro apie „Google“ ir jos elgesį renkant vartotojų duomenis, kreipėmės
į Nacionalinį kibernetinį saugumo centrą (NLSC) prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM). Pateikiame Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento komentarą.

– „Google“ renka labai daug duomenų dėl keleto priežasčių. Viena vertus, taip siekiama kuo labiau
pritaikyti paslaugas prie vartotojų poreikių ir padaryti jas kuo naudingesnėmis. Pavyzdžiui, buvimo
vietos sekimas gali skambėti grėsmingai, tačiau vartotojams patinka, kai jie gali planuoti maršrutus
ar matyti, kuriame kelyje susidarė spūstys. Antra vertus, „Google“, kaip ir kitos paslaugas internete
teikiančios kompanijos, uždirba pinigus iš reklamos. Kuo daugiau duomenų apie vartotojus surenka,
tuo labiau suasmenintą reklamą gali pasiūlyti, vadinasi, tuo geresni bus tokios reklamos pasiekiamumo
rezultatai. Tai yra kaina, kurią sumoka visi pasaulio vartotojai už patogumą.
Vartotojai, pagal savo asmeninius poreikius rinkdamiesi įvairias paslaugas (el. paštas, socialiniai tinklai, programėlės, išmanieji įrenginiai ir kt.), turi galimybę susipažinti su visomis privatumo ir saugumo
taisyklėmis, kurias pateikia paslaugos teikėjai. NKSC pataria kiekvienam vartotojui skirti laiko susipažinti
ir kritiškai įvertinti paslaugų teikėjų pateikiamą informaciją ir taisykles, su kuriomis turi sutikti norėdami
įsidiegti vieną ar kitą paslaugą. Vartotojai taip pat gali atsižvelgti į oficialiose mobiliųjų programų ir paslaugų
parduotuvėse („Google Play“, „App Store“ ir pan.) skelbiamus kitų vartotojų atsiliepimus ir vertinimus.
Taip pat primename, kad Lietuvos gyventojai, susidūrę su kibernetiniais incidentais elektroninėje
erdvėje, prašomi informuoti NKSC, taip pat kibernetinę policiją epolicija.lt, esant incidentams, susijusiems su asmens duomenimis, informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Parengė Rita LIŽAITYTĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Ne viską įmanoma nuslėpti

Informacinių kanalų paplitimas ir prieinamumas gerokai palengvina propagandinių naratyvų
sklaidą. Tačiau šis reiškinys turi ir kitą – pozityvią – pusę. Šiandien net labai panorėjus ne viską
galima nuslėpti, o tai atveria galimybes atsakyti į skleidžiamus melagingus pasakojimus jų dekonstravimu. Tai demonstruoja žurnalistinis tyrimas, kurį kartu atliko jau kitais įspūdingais tyrimais
(pvz., apie MH17 tragediją) pagarsėjusi grupė „Bellingcat“ ir rusų nepriklausomas leidinys „The
Insider“.

Kremliaus gynybinė pozicija buvusio Rusijos specialiųjų tarnybų agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos
apnuodijimo byloje, ekspertų vertinimu, gana silpna ir mažai įtikinama.

Žurnalistų ir pilietinių aktyvistų atskleistą informaciją galima pavadinti sensacinga. Kalba eina
apie trijų dalių žurnalistinį tyrimą, susijusį su įtariamaisiais buvusio Rusijos specialiųjų tarnybų agento
Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo
byloje. Minėtas nusikaltimas buvo įvykdytas šių
metų kovo pradžioje Solsberio miestelyje Jungtinėje
Karalystėje. Pasikėsinimui pasirinkta gana egzotinė
cheminė medžiaga „Novičiok“ – vėliau ja Jungtinėje
Karalystėje atsitiktinai apsinuodijo dar keletas žmonių, vienos moters gyvybės išgelbėti nepavyko.
Galima priminti, kad Londonas atliko gana detalų
minėto nusikaltimo tyrimą ir nustatė jo įvykdymu
įtariamus asmenis, atvykusius iš Rusijos – paviešino jų nuotraukas ir vardus (Aleksandras Petrovas,
Romanas Boširovas), o taip pat nurodė detalų įtariamųjų maršrutą Jungtinės Karalystės teritorijoje.
Rusija atkakliai neigia savo dalyvavimą Skripalių
apnuodijimo istorijoje. Apie įtariamųjų tapatybę,
pareiškęs, kad „tai paprasti civiliai“, kalbėjo netgi
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Patys įtariamieji A. Petrovas ir R. Boširovas,

kai tapo žinoma apie jiems mestus įtarimus, neva
susisiekė su Rusijos propagandiniu kanalu, skirtu
užsienio auditorijai, RT. Juos kalbino kanalo vadovė
Margarita Simonian. Interviu metu įtariamieji teigė,
jog jie yra paprasti turistai, o Solsberio miestelyje
juos domino „įžymi“ katedra su „įžymiu“ 123 metrų špiliumi. Tačiau ši versija mažai ką įtikino, juo
labiau kad įtariamieji paminėjo, jog savo kelionėje
du kartus važiavo į Solsberį dėl tos priežasties, kad
pirmą dieną juos išgąsdino ten siautusi sniego audra
(tačiau iš tikrųjų tokio meteorologinio reiškinio tą
dieną Solsberyje nepastebėta).
Kremliaus gynybinė pozicija yra aiški, nors, kaip
jau tapo savotiškai įprasta – gana silpna ir mažai įtikinama. Kaip ir minėta, šią poziciją faktiškai paneigia
žurnalistinis tyrimas, kurį atliko „Bellingcat“ ir „The
Insider“. Naudojant viešai prieinamus duomenis apie
pasus, kuriais savo kelionėje naudojosi A. Pertrovas
ir R. Boširovas (šiuos duomenis paviešino Jungtinės
Karalystės tyrėjai) žurnalistams pavyko nustatyti, jog
būtent tokios serijos dokumentai buvo išduodami
specialiųjų tarnybų atstovams.
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Ryšį su Rusijos specialiosiomis tarnybomis liudija
ir antspaudas „Duomenų neteikti“ ant pasų užsakymo
blankų, kuriuos žurnalistams pavyko aptikti savo
tyrimo metu.
Kita įdomi detalė, apie kurią rašė nepriklausomas
leidinys „Novaja gazeta“, – telefono numerį, kuris
buvo pateiktas viename iš tų blankų, galima gana
pagrįstai susieti su Rusijos Gynybos ministerija.
Iš tikrųjų, ypatingo dėmesio verta trečioji „Bellingcat“ ir „The Insider“ įgyvendinto tyrimo dalis.
Joje žurnalistams pavyko nustatyti, kad asmuo,
besislapstantis Romano Boširovo vardu – iš tikrųjų
yra Rusijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pulkininkas Anatolijus Čepiga. Vėliau kitai žiniasklaidos
priemonei – laikraščiui „Komersant“ – tai patvirtino
ir žmonės iš A. Čepigos gimtojo kaimo Amūro srityje
– viena iš žurnalistų pašnekovių atpažino pulkininką
iš balso, pamačiusi RT interviu.
Paskaityti „Bellingcat“ ir „The Insider“ žurnalistinio tyrimo originalą verta ir dėl tos priežasties, kad jo
autoriai detaliai aprašo tai, kaip jiems pavyko nustatyti
A. Čepigos tapatybę, nežiūrint į tai, kad šis asmuo
apdairiai nebuvo palikęs jokių pėdsakų socialiniuose
tinkluose, o ir plačiau – internete – informacijos apie jį
buvo aptikta labai mažai. Naudojant įvairius metodus,
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tyrimo autoriams pavyko aptikti ir tikros „Romano
Baširovo“ tapatybės pėdsakus. Beje, tikroji antrojo
įtariamojo – „Aleksandro Petrovo“ – tapatybė kol kas
išlieka nežinoma.
Suprantama, kad šioje istorijoje Kremlius ir toliau
pučia miglą bei bando neigti ir Jungtinės Karalystės
tyrėjų, ir žurnalistų komandos pateiktus įrodymus.
Tai neturėtų stebinti. Vertingesni yra kiti šios istorijos
aspektai. Tai instrumentai ir priemonės, kurios, viena
vertus, leidžia skleisti propagandą, kita vertus – leidžia ją ir dekonstruoti. Žinoma, galima teigti, jog ir
Rusijos specialiosios tarnybos šios operacijos rėmuose buvo pridariusios daug šiurkščių klaidų, tačiau tai
neturėtų nuvertinti žurnalistų atlikto darbo.
Pabaigoje galima pridurti, jog nėra nieko nuostabaus tame, kad autoritariniai politiniai režimai
nemėgsta laisvosios spaudos, tad visaip siekia apriboti žiniasklaidos laisvę bei kontroliuoti informacinę
erdvę. Nuslėpti tiesą šiais laikais nėra taip lengva,
kaip galėtų atrodyti. Kartais to nesugeba padaryti net
„visagalės“ specialiosios tarnybos. Į šį faktą verta
žiūrėti su doze optimizmo.
Viktoras Denisenko
(Parengta pagal www.infokarai.lt)

NATO šalių tikslas –
dar labiau vienytis dėl saugumo
reikalingų priemonių, kurios užtikrintų sąjungininkių saugumą bei Aljanso atgrasymo ir
gynybos priemonių patikimumą“, – pareiškė
krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis birželio pabaigoje Briuselyje vykusiame
NATO gynybos ministrų susitikime.
NATO gynybos ministrai tarėsi dėl plataus
masto praktinių priemonių, jei ši sutartis liautųsi galiojusi rugpjūčio 2 dieną – tai paskutinė
data, iki kada Rusija gali grįžti į sutartį, kurią
pažeidžia jau kelerius metus.
Pasak R. Karoblio, Rusijos grėsmė nemažėja, todėl Lietuva remia visas Aljanso atsako
priemones. Ministras išskyrė karinių pratybų,
ypač oro gynybos srityje, svarbą, demonstruojant Aljanso ryžtą ir pajėgumus bei akcentavo,
„NATO šalys yra vieningos, reaguodamos į be- jog augant Rusijos grėsmei išlieka akivaizdi būtinybė
sitęsiantį Rusijos Vidutinio nuotolio branduolinių sąjungininkėms toliau didinti gynybos finansavimą,
pajėgų sutarties pažeidimą. Todėl Maskvai neturi kaip pagrindinę pajėgumų modernizavimo ir stiprilikti abejonių, jog Aljansas yra pasirengęs imtis visų nimo sąlygą.
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Birželio 26 d. krašto apsaugos viceministras
Vytautas Umbrasas su Portugalijos ambasadore
Lietuvai Rita Laranjinha aptarė saugumo situaciją
Baltijos ir Viduržemio jūrų regionuose. Susitikimo
metu viceministras padėkojo Portugalijai už paramą
stiprinant rytines NATO sienas, Baltijos regiono ir
Lietuvos saugumą. Pasidžiaugė aktyviu dvišaliu
kariniu bendradarbiavimu, ypač karinių pratybų ir
mokymų srityje.
Lietuvos krašto apsaugos viceministras V. Umbrasas pabrėžė, kad Lietuva supranta pietinių NATO
šalių problemas ir siekia prisidėti prie kolektyvinio
šių problemų sprendimo.
Portugalijos rotacinės pajėgos Lietuvoje treniruojasi pagal NATO sutartas atgrasymo priemones

Pažinimo laboratorija
(angl. Assurance Measures), skirtas stip-rinti šalių
sąjungininkių saugumą. Nuo 2014 metų pavasario
Lietuvoje jau treniravosi Belgijos, Čekijos, Danijos,
JAV, Lenkijos, Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos
rotacinių sausumos pajėgų kuopų kariai.
Portugalija jau keturis kartus dalyvavo NATO
oro policijos misijoje Baltijos šalyse, taip pat yra
ir jai vadovavusi ir prisideda ir prie NATO pajėgų
integravimo vieneto Vilniuje veiklos, siųsdama į
vieneto štabą karininkus.
Parengta pagal LR Krašto apsaugos
ministerijos informaciją
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų
oro pajėgų iliustracija

Interviu su ekspertu

Informacinis saugumas – nacionalinės
gynybos dalis
Esame priklausomi nuo informacijos. Vis dėlto domėjimasis
politiniais reiškiniais, netgi atrodytų niekuo dėtas aktyvumas socialiniuose tinkluose gali slėpti keletą pavojų. Būti dezinformuotiems, pakliūti propagandistų akiratin – o tai reiškia, kad mūsų
išsakyta ar net neišsakyta nuomonė gali būti iškreipta, panaudota
informaciniuose karuose. Eksperto pastebėjimu, kiekvienas turėtume ugdytis kritinį mąstymą. Informaciniai karai vyksta ir tai
yra klastingesnis ginklas už karinę techniką, nes jo naudojimą ir
juo labiau poveikį pajusti galime ne iš karto.
Ypač kritiškai turėtume vertinti sensacingas ir labai emocingai
pateiktas naujienas ir neskubėti dalintis jomis socialiniuose tinkluose, kol neįsitikinsime, kad į akiratį patekusi informacija yra
tiesa. Ar šių „karų“ kontekste esame saugūs? Eksperto pastebėjimu, mūsų šalies politika šioje srityje vertintina gerai.
Į klausimus atsako Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojas ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
docentas dr. Viktoras Denisenko.

– Neretai girdime, kad informacinis saugumas – nacionalinės gynybos dalis. Kaip būtų
galima pakomentuoti šį teiginį?
– Šiandien saugumas yra suprantamas kompleksiškai. Tarkime, karinio saugumo klausimas
vis dar išlieka gana aktualus, tačiau yra atsiradęs
aiškus supratimas, jog tai – ne vienintelė sfera,
kuria reikia rūpintis.
Sutariama, kad priešiškai nusiteikusi šalis
gali bandyti griebtis ne atvirų karinių veiksmų,
bet veikti per kitas sferas – siekdama paveikti

Dr. Viktoras Denisenko atkreipia
dėmesį į tai, kad informacinių karų
vykdytojai siekia apgauti mus, apeiti
kritinio mąstymo šarvus, suformuoti
jiems naudingą pasaulio vaizdą ar priversti abejoti kai kuriais dalykais.

informacinę erdvę ar ekonomiką. Tokią agresiją
yra sunkiau užfiksuoti ir identifikuoti, o tai reiškia,
kad į ją yra ir sunkiau atsakyti. Tad kartais kyla
problemų. Pavyzdžiui, NATO sutarties 5 straipsnyje
nurodoma, kad agresija prieš bet kurią aljanso narę
yra vertinama kaip agresija prieš visas aljanso nares. Tačiau jeigu mes negalime tiksliai pasakyti ar
įrodyti, jog agresija įvyko – neįmanoma aktyvuoti
ir kolektyvinės gynybos principo. Be to, visa tai
leidžia informacinės atakos organizatoriui neigti
savo kaltę ir pan.
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Ekspertas pataria būti atsargiems socialiniuose tinkluose: naudoti savo paskyroms skirtinguose tinklalapiuose sudėtingus slaptažodžius, neatskleisti pernelyg daug asmeninės informacijos, nešykštėti pinigų antivirusinėms
programoms ir licencijuotai programinei įrangai. Netgi jei žmogus galvoja, jog gali būti neįdomus internetiniams
sukčiams ir kitokiems informacinio fronto niekšams – jis gali klysti.

Kitas svarbus aspektas yra susijęs su tuo, jog
šiandien virtualioje erdvėje iš esmės neliko sienų.
Jeigu anksčiau valstybė galėjo ginti savo informacinę erdvę nuo priešiškos propagandos, tiesiog
drausdama įvežti kai kuriuos leidinius ar informacinę produkciją į savo teritoriją, tai šiandien
tokios priemonės tampa neefektyvios. Informacinė
erdvė yra atvira, bet tuo pat metu ir pažeidžiama.
O sėkmingas priešiškas poveikis informacinėje
erdvėje gali būti tiesiogiai susijęs ir su saugumu
nuo vadinamųjų konvencinių grėsmių aspektų.
Pavyzdžiui, jeigu propaganda įtikino žmogų, jog
jo valstybė yra „niekam tikusi“, „žlugusi“, „menka
ir nereikšminga“ – jis praranda ir stimulą, esant
reikalui, stoti ją ginti.
– Kokios pagrindinės mūsų šalies politikos
kryptys, besistengiant užtikrinti informacinį
saugumą?
– Šios politikos pagrindu aš įvardinčiau supratimą, jog pavojus informaciniam saugumui egzistuoja ir jis yra realus. Į iššūkius yra reaguojama.
Galima priminti, jog Lietuva pirma pradėjo taikyti
laikino Rusijos televizijų kanalų, retransliuojamų
kabeliniuose tinkluose, blokavimo priemonę. Toks
yra atsakas į propagandos sklaidą. Tai yra reakcinio poveikio priemonė, nes sprendimas laikinai
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nutraukti kanalo retransliavimą priimamas po to,
kai nustatomas pažeidimas – dažniausiai kalba eina
apie nesantaikos kurstymą ar karo propagavimą.
Taigi, mes galime teigti, jog Lietuva gerai reaguoja
į iškylančius pavojus.
Gal kiek prasčiau yra su strateginiais sprendimais, užtikrinančiais informacinį saugumą.
Pavyzdžiui, yra nemažai kalbama, jog reikia rūpintis visuomenės informaciniu raštingumu, t. y.
ugdyti supratimą, kaip veikia žiniasklaida, kokie
yra patikimų ir nepatikimų informacijos šaltinių
požymiai ir pan. Pradėti reikėtų jau nuo mokyklos, integruojant medijų raštingumo pamokas į
mokyklų programą. Apie tai yra kalbama daug,
bet realių žingsnių šio tikslo link daroma vis dar
labai mažai.
– Kaip vertinate situaciją informacinėje
erdvėje? Ar teiginys, kad vyksta informacinis
karas, šiandienos visuomenėje tebėra aktualus?
Kokie požymiai tai rodo?
– Nori to Lietuva, ar nenori, bet šiuo metu ji yra
informacinio karo lauke. Šios problemos negalima
ignoruoti. Požymių irgi yra nemažai. Informaciniai
ir propagandiniai išpuoliai Lietuvos erdvėje yra
pastebimi reguliariai. Pirmiausia kalbu apie bandymus paskleisti dezinformaciją arba vadinamuosius
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propagandinius naratyvus. Sakyčiau, kad pastaruoju
metu šis informacinis karas tik stiprėjo, atsirado
nauji jo įgyvendinimo instrumentai. Pavyzdžiui,
akivaizdi tendencija yra kibernetinio ir psichologinio karų principų sąveika. Lietuvoje užfiksuoti jau
keli atvejai, kai buvo įsilaužiama į žiniasklaidos
priemonių turinio talpinimo sistemas ar tinklalapius, turint tikslą paskelbti dezinformuojančius ir
klaidinančius tekstus. Tokių atakų aukomis nuo
2017 metų balandžio jau yra tapę naujienų agentūra
BNS, TV3 tink-lalapis, internetinis leidinys „Kas
vyksta Kaune?“, „Valstiečių laikraščio“ tinklalapis ir pan. Įsilauždami į patikimų žiniasklaidos
priemonių tinklalapius ir talpindami juose tekstus,
skleidžiančius dezinformaciją, virtualaus fronto
piktadariai siekia legalizuoti savo kuriamas netikras
naujienas.
– Kokios saugos priemonės, kurias gali taikyti
ne tik valstybė, bet kiekvienas iš mūsų?
– Sutariama, kad kritinis mąstymas yra pagrindiniai visuomenės šarvai, kalbant apie informacinio
karo pavojų. Tai reiškia, kad žmonės turi mokytis
atskirti patikimą informaciją ir jos šaltinį nuo
nepatikimos informacijos. Kritiškai vertinti sensacingas ir ypač labai emocingai pateiktas naujienas
ir neskubėti dalintis jomis socialiniuose tinkluose,
kol neįsitikins, kad į jų akiratį patekusi informacija
yra tiesa.
Žinoma, būtina pasirūpinti ir savo saugumu internete, t. y. naudoti savo paskyroms skirtinguose
tinklalapiuose sudėtingus slaptažodžius, neatskleisti internete pernelyg daug asmeninės informacijos,
nešykštėti pinigų antivirusinėms programoms ir
licencijuotai programinei įrangai.
Netgi jei žmogus galvoja, jog gali būti neįdomus
internetiniams sukčiams ir kitokiems informacinio
fronto niekšams – jis gali klysti. Žinoma, interneto
nereikia bijoti, bet būtina suprasti, su kokias pavojais jame galima susidurti.
– Kartais informacijos karai gali būti labai
užmaskuoti, o dezinformacija sklisti ne iš priešiškai nusiteikusios valstybės, bet tarsi iš vidaus.
Galbūt žinoma atvejų, kai prisidengiant kitose
valstybėse registruotomis tarsi niekuo dėtomis
įmonėmis, investuojama į žiniasklaidos priemones Lietuvoje, jos remiamos finansiškai ir taip
daroma įtaka jų turiniui?
– Informacinis karas visada vykdomas nepastebimai. Jeigu mes jį pastebime – tai jau reiškia, jog
jis nėra toks efektyvus, kaip norėjo jo iniciatoriai.
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Kalbant apie galimą poveikio žiniasklaidos priemonėms atvejį, galėčiau paminėti vieną akivaizdų
pavyzdį. 2014 metais Baltijos valstybėse pradėjo
veikti naujas informacinis tinklalapis rusų kalba
„Baltnews“. Iš pat pradžių buvo įtariama, jog ši
žiniasklaidos priemonė yra susijusi su Kremliumi,
tačiau žmonės, kurie vadovavo šiam informaciniam
tinklui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje teigė, jog
tinklalapis priklauso privatiems investuotojams iš
Olandijos. Tik prieš kelis metus latvių tiriamosios
žurnalistikos centras „Re: Baltica“ išsiaiškino, jog
„Baltnews“ per tarpininkus priklauso rusų valstybinei informacinei agentūrai „Rossija Segodnia“,
tai pačiai, kuri yra ir propagandinio tinklalapio
„Sputnik“ šeimininkė. Beje, po to, kai buvo paskelbti tyrimo rezultatai, informacija apie tikrąjį
šios žiniasklaidos priemonės šeimininkę atsirado
ir pačiame „Baltnews“ tinklalapyje.
– Esame priklausomi nuo informacijos. Tai –
klastingesnis ginklas už karinę techniką, nes jo
naudojimą ir juo labiau poveikį pajusti galime
ne iš karto. Kokie subtilesni, galbūt sunkiau
pastebimi, informacinio karo požymiai?
– Kaip ir minėjau, informaciniai karai vyksta
nepastebimai, jie yra grindžiami užslėptu poveikiu
ir manipuliacija. Jų vykdytojai siekia apgauti mus,
apeiti mūsų kritinio mąstymo šarvus, suformuoti
tam tikrą pasaulio paveikslą ar priversti abejoti tam
tikrais dalykais.
Šiandien gana plačiai kalbama apie vadinamuosius internetinius trolius – žmones, kurie už mokestį kuria tam tikrą turinį skirtingose internetinėse
platformose, siekdami pateikti tą informaciją kaip
„paprastų žmonių“ nuomonę ar poziciją. Tokiems
tikslams kartais naudojamos ir specialios programos – botai. Šios programos gali pagal nustatytą
algoritmą generuoti ir publikuoti tekstus socialiniuose tinkluose ar komentaruose prie žiniasklaidos
tekstų. Kitaip sakant, skaitydami ką nors internete
– ypač kai kalba eina apie tinklaraščių ar socialinių
tinklų įrašus ar anoniminius komentarus – mes
negalime būti tikri, ar tai parašė realus žmogus,
ar apmokėtas komentatorius, ar net kompiuterinė
programa. Yra tam tikri būdai nustatyti trolius ir
botus, bet labai dažnai mums lieka tik abejoti ir
įtarinėti. Tokie aspektai irgi gali būti įvardijami
kaip informacinio karo požymiai, ir juos tikrai būna
sunku pastebėti ar identifikuoti.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Jolanta RAČAITĖ
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Šalies saugumas paremtas teise
ir pareiga ginti savo valstybę

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta
nuostata, kad tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę
ir pareigą ginti valstybę nuo ginkluoto užpuolimo
ir pasikėsinimo į jos nepriklausomybę, teritorijos
vientisumą ir konstitucinę santvarką. Tai reiškia, kad
šalies gynyba yra ne tik kariuomenės ir kitų valstybės
institucijų, bet ir visų šalies gyventojų užduotis, kuris
yra vykdoma visais įmanomais ir teisėtais būdais.
Šalies gynyba susideda iš dviejų komponentų: karinės gynybos ir pilietinio pasipriešinimo.
Kariuomenė – viena iš šalies saugumo architektūros svarbiausių dalių. Bet kariuomenė be visuomenės
palaikymo – tik elementas, nesudarantis visumos.
Kariuomenę turi remti visuomenė. Šis ryšys yra
gyvybiškai būtinas. Būtina suvokti, kad karas – ne
vien tik šaudymas ginklais. Šiandien yra hibridinis
karas – visų įmanomų agresijos priemonių panaudojimas: nuo propagandos ir psichologinių operacijų
iki energetinių išteklių kainų ir ekonominių sankcijų.
Psichologinio karo viena iš užduočių būtent ir yra
paveikti visuomenės sąmonę, susilpninti jos valią
gintis, sutrikdyti protus, kad būtų pažeista visuomenės vienybė su kariuomene.
Valstybė, užpulta agresoriaus, bus pasmerkta pralaimėti, jei piliečiai nerems savo kariuomenės.
Neginkluotas pasipriešinimas, rezistencija – tai
pilietinės visuomenės brandos išraiška. Lietuvos
kariuomenė nėra didelė (aišku, jeigu neskaičiuosime
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NATO partnerių), bet pilietinės visuomenės parama
ir palaikymas yra bene svarbiausias veiksnys siekiant
apsiginti, pasipriešinti agresoriui. Daug dėmesio
šiandien skiriama pilietinės visuomenės ugdymui,
didelė reikšmė tenka nevyriausybinėms organizacijoms, tokioms kaip šauliai, kitos visuomeninės,
patriotinės organizacijos. Šaulių sąjunga šiandien
stiprėja, dėmesys jai auga. Visuomenės aktyvioji
dalis yra šis nevyriausybinis sektorius – Šaulių sąjunga, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, įvairios
asociacijos kariuomenei remti.
Kad valstybės gynyba būtų sėkminga, yra būtina
stipri šalies gyventojų pilietinė valia – jų pilietinės
ir patriotinės nuostatos, teisės į valstybės gynybą
ir pareigos ją vykdyti suvokimas, savanoriškumas
ruoštis jai. Tai garantuoja tautos apsisprendimą ir
pasiryžimą kovoti už šalies nepriklausomybę ir
visais įmanomais būdais priešintis agresoriui. Taip
pat būtinos tam tikros žinios ir praktiniai įgūdžiai,
kaip vykdyti valstybės gynybą: karinis pasirengimas,
leidžiantis įsitraukti į ginkluotą pasipriešinimą, taip
pat reikalingos tam tikros nekarinio pobūdžio žinios
ir gebėjimai.
Mūsų šalies gynyba vykdoma įvairiomis formomis, visomis priemonėmis ir būdais: ginkluotųjų
pajėgų ir partizaniniais veiksmais, civilių piliečių
nepaklusnumu, nekolaboravimu (nebendradarbiavimu) ir kitais. Šalies gynybai reikia ir NATO
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Aktualu žinoti

teikiamos pagalbos, ir tinkamo kariuomenės pasirengimo, apginklavimo, ir visų piliečių pasirengimo
visuotiniam ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui, pilietinei gynybai, kariuomenės ir civilių
piliečių bendradarbiavimo, koordinuotos valstybės
institucijų veiklos.
Už šių sąlygų įgyvendinimą yra atsakingos ir
valstybės institucijos, užtikrindamos šalies pasi-
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ruošimą atremti agresiją ir suteikdamos galimybes
gyventojams rengtis visuotiniam pasipriešinimui, ir
visi piliečiai, dalyvaudami šiame pasirengime. Lietuvos gynyba taip pat remiasi demokratinės civilių
kontrolės ir valdymo principu, reiškiančiu, kad visus
sprendimus dėl gynybos politikos ir ginkluotųjų pajėgų priima demokratiškai išrinkta civilinė valdžia.

Patvirtintos artimiausių metų
valstybės kibernetinio saugumo
stiprinimo priemonės

Lietuvoje per artimiausius metus bus kuriamos
geresnės sąlygos visuomenei saugiai naudotis informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis, taip pat efektyviai ir laiku identifikuoti
kibernetinius incidentus, plėtoti mokslo, technologijų ir inovacijų vystymą.
Tai numatoma liepos 3 d. Vyriausybės patvirtintame Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos
įgyvendinimo 2019–2021 m. tarpinstituciniame
veiklos plane, kuriame išskiriamos konkrečios priemonės ir asignavimai kibernetinio saugumo srityje,
taip pat paskirtos atsakingos Lietuvos institucijos ir
įstaigos.
Pagrindinės veiklos plano priemonės susijusios
su informacinės visuomenės plėtra, nusikalstamų
veikų elektroninėje erdvėje mažinimu, energetikos
sektoriaus kibernetinio saugumo stiprinimu, ino-

vacijų diegimu finansinių technologijų sektoriuje,
mokslinės veiklos finansavimu ir kt. Tarp daugelio
numatomų įgyvendinti priemonių yra ir ketinimas
vystyti kibernetinės gynybos pajėgumus – kurti
Regioninio kibernetinio saugumo centrą Kaune ir
modernias ankstyvojo kibernetinių grėsmių aptikimo
ir užkardymo sistemas, taip pat kibernetinės gynybos
priemonėmis aprūpinti neseniai Lietuvos kariuomenėje įkurtą Ryšių ir informacinių sistemų batalioną.
Šiam Lietuvos kibernetinio saugumo stiprinimo
priemonių įgyvendinimo planui per 2019–2021 m.
numatoma skirti apie 7 mln. eurų iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų.
Įgyvendinant strategijos veiklos planą, pagal savo
kompetenciją dalyvaus Vyriausybės kanceliarija,
Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Švietimo, mokslo
ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų, Užsienio reikalų
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ir Teisingumo ministerijos, Policijos departamentas,
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, kitos
valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir
organizacijos.
Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos
veiklos plano įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie
kryptingos šalies kibernetinio saugumo plėtros, 17osios Vyriausybės programos ir Europoas Sąjungos
Tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS) direktyvos įgyvendinimo.
2018 metais patvirtinta Nacionaline kibernetinio
saugumo strategija norima reikšmingai sustiprinti
valstybės kibernetinį atsparumą, užtikrinti efektyvų
reagavimą laiku į kibernetinio saugumo incidentus ir
numatyti jų prevencijos priemones, išteklius siekiant
ekonominės ir socialinės gerovės. Tai numatoma

įgyvendinti bendradarbiaujant visuomenei, viešajam ir privačiajam sektoriams, mokslo ir švietimo
institucijoms tarpusavyje ir su užsienio valstybių
bei tarptautinių organizacijų kompetentingomis
institucijomis.
Krašto apsaugos ministerija, nuo 2018 m. pradėjusi formuoti ir koordinuoti valstybės informacinių
išteklių, kibernetinės ir elektroninės informacijos
saugos politiką, ir toliau nuosekliai stiprins valstybės
kibernetinio saugumo pajėgumus, vykdys reikšmingus pokyčius tobulinant saugos reikalavimus,
kuriant sisteminį požiūrį į bet kurios saugumo srities
užtikrinimą.
Krašto apsaugos ministerijos Strateginės
komunikacijos ir viešųjų ryšių
departamento informacija

Interviu su ekspertu

Svarbiausia piliečiams – kritiškai
mąstyti ir remti savo šalies kariuomenę

Į „Suvalkiečio“ klausimus atsako Eugenijus VOSYLIUS – atsargos pulkininkas, išėjęs į atsargą
prieš ketverius metus, buvęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas,
ėjęs Sausumos pajėgų štabo Operacijų planavimo skyriaus viršininko pareigas, dirbęs NATO
karinėje atstovybėje Maskvoje, gynybos atašė Varšuvoje ir kt.

– Ne kartą teko girdėti samprotavimų, kad Lietuvai nereikia
kariuomenės, nes ši maža, todėl
nepajėgtų apsiginti nuo galingų
valstybių užpuolimo?
– Ko gero, tikrai yra taip kalbančių, bet svarbu, koks procentas
žmonių taip kalba ir galvoja. Daug
padaryta socialinių apklausų, kurių
rezultatai rodo, kad apie 70 proc.
gyventojų pasitiki kariuomene.
Į klausimą, ar agresijai turėtume
priešintis ginklu bet kuriuo atveju,
64 procentai atsako teigiamai: jaunesni priešintųsi ginklu, o vyresni
– pagelbėdami kariuomenei. Į klausimą, ar norėtų kokiu nors būdu
paremti kariuomenę, prisidėti prie
savo šalies gynybos, irgi teigiamai
atsakančių yra nemaža dalis.
Remdamasis apklausų duomenimis galiu teigti, kad klausiančių,
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kam reikia kariuomenės, yra nedidelė dalis gyventojų. Tokius vadinčiau nenorinčiais domėtis,
nenorinčiais žinoti. Gali būti, kad tai daugiau
vyresni piliečiai, kurie prisimena senesnius laikus,
tarnybą okupacinėje kariuomenėje. Spėčiau, kad
tokie žmonės nesidomi, neskaito apie kariuomenę,
dėl įvairių priežasčių atsiriboja nuo šiandienos
realybės. Ir galvoja, kad kariuomenės dydis viską
lemia: ateis priešiška didesnė kariuomenė, per
valandą pereis visą šalį ir užgrobs. Tai netiesa, nes
tikrai šiandien ne viską lemia pajėgų dydis. Tokie
stereotipiniai teiginiai yra vykstančio hibridinio
karo produktas. Kas juos kuria, nesunku suprasti,
daug jų transliuojama per socialinius tinklus, kai
kuriuos laikraščius, taip siunčiamos socialinės
žinutės, klaidinančios nepasirengusius piliečius.
Tokie piliečiai paprastai žiūri rusiškas pokalbių laidas, rusiškus serialus, jie taip mąsto, nes
nesugeba atsirinkti informacijos, nesuvokdami,
kaip jiems „plaunamos smegenys“. Yra iniciatyvų apriboti rusiškų kanalų transliavimą, nes TV
kanalai kontroliuojami jų valstybės.
Nesakyčiau, kad čia kaltas tik kalbos barjeras, nes daug informacijos apie kariuomenę yra
pateikiama mūsų spaudoje, televizijoje. Čia gal
labiau išsilavinimo, išprusimo problema arba nenoras domėtis, nenoras ieškoti tikros, patikimos
informacijos. Ši grupė žmonių ir yra mūsų priešiškų jėgų informacinės atakos tikslas ir taikinys.
Į tokius nesidominčius žmones ir yra nukreipta
ta informacija – siekiant įteigti, kad Lietuvos
kariuomenė silpna, nepajėgi pasipriešinti, kad
NATO neateis į pagalbą. Kad jie galėtų sakyti,
jog milijonai, skiriami kariuomenei, yra metami
be reikalo...
Noriu pabrėžti, kad šiandien viskas labai
greitai keičiasi, o kariuomenė – labai dinamiška
organizacija. Abejoti jos pajėgumu įmanoma
tik nesuvokiant, kad situacija labai pasikeitusi,
ne tokia, kokia buvo prieš 10 metų, ir net kokia
buvo iki 2014 metų. NATO mokosi Ukrainos
pamoką. Daug kas pasikeitė pasaulyje nuo 2004
metų kovo 29 dienos, kai Lietuva įstojo į NATO.
Jau beveik 15 metų esame NATO narė. Ta patirtis
viską keičia.
– Kaip pasikeitė Lietuva ir jos kariuome-
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nė?
– NATO – tarptautinė politinė ir karinė gynybinio pobūdžio sąjunga, kurios plėtra nuo 1949 metų
vyko etapais, o mes įstojome viename iš paskutinių etapų. Stojimo į šį šiaurės aljansą procesas
sudėtingas, šalis turi atitikti NATO reikalavimus
ir kriterijus. Ne visoms šalims tai pavyksta, štai
Gruzija nori tapti, Ukraina, buvusios Jugoslavijos šalys, bet turi dar pasistengti, kad atitiktų
tam tikrus kriterijus. Ką reiškia šaliai tapti nare?
Lietuva, tapusi NATO nare, ne tik gavo saugumo
garantijas, bet ir pati įsipareigojo prisidėti prie
šio aljanso kuriamo saugumo, jo užtikrinimo.
Tad dalyvavo tarptautinėse operacijose, saugumo
misijose Afganistane, Irake, Malyje, antipiratinėse
operacijose ir kt. – įnešė savo įnašą, todėl tikisi,
kad esant reikalui, taip pat sulauks pagalbos.
Tai mums užtikrina 5 straipsnis, kuriame
sakoma, kad jei vieną NATO šalį užpultų, kitos
ateina į pagalbą. Tas sprendimas priimamas ne
balsavimu, o konsensuso principu – visos šalys
turi pasisakyti „už“.
Tapimas NATO nariu reiškia, kad Lietuvos
kariuomenė turėjo persiorganizuoti pagal aljanso
standartus, pritaikyti visas procedūras, logistiką,
dokumentaciją, ginkluotę, standartus (susitarimus), kad galėtume sąveikauti su partneriais,
kalbėtume visiems suprantama kalba: teko išmokti
specialių trumpinių, kad visi suprastų, kas ką
sako, nepriklausomai nuo tautybės, kalbos. Turėjome pasitempti ir pakilti iki NATO standartų,
dalyvavome ir dalyvaujame daugybėje mokymų
ir pratybų su kitų šalių atstovais.
Kai 2001 metais patekau į Tarptautinį Šiaurės
Rytų korpuso štabą Lenkijoje, Lietuva dar nebuvo NATO narė. Ten metus man teko stažuotis.
Mano skyriaus viršininkas vokietis sakė, kad
privalau greitai mokytis, nes turiu kuo greičiau
tapti visaverčiu komandos nariu. Taip ir Lietuva
turėjo greitai prisiderinti, pritapti. Gavome daug
pagalbos, priemonių, kad galėtume integruotis
kuo greičiau. Buvo net įsteigtas Baltijos gynybos
koledžas Tartu mieste, skirtas būtent mokyti karininkiją, tai danų ir švedų inicijuotas projektas,
kuris veikia dar nuo 1999 metų.
– Kaip įstojimas į NATO paveikė Lietuvos
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karo akademiją?
– Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ruošia karininkus mūsų šalies kariuomenei,
taigi tam tikri NATO standartai buvo privalomi
ir jai. Programos turi būti orientuotos į tai, kad
karininkas kuo greičiau integruotųsi į kariuomenę.
Anglų kalbos kriterijus tam yra labai svarbus, ir jei
kariūnas ar kariūnė neišlaiko II lygio pagal NATO
susitarimą, turi būti pašalintas iš akademijos. Baigus akademiją tampama būrio, žemutinės taktinės
grandinės, vadu, kur anglų kalba labai svarbi, nes
vyksta daug mokymų, bendrų su NATO partneriais pratybų, susikalbėti – būtinybė.
Partneriai atvyksta pas mus stažuotis, ir mūsiškiai studentai važiuoja stažuotis pagal „Erasmus“
mainų programas pusei metų į kitų šalių karo
akademijas – Sansyro (Saint Cyr) Prancūzijoje,
Virdžinijos JAV, Brno Čekijoje ir kitus universitetus.
Noriu pažymėti, kad nors Karo akademija
ruošia karininkus, tačiau akademinėms studijoms yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip
ir kitiems civiliniams universitetams. Turime
tris bakalauro studijų programas: tarptautinių
santykių, nacionalinio saugumo ir gynybos bei
gynybos technologijų vadybos. Šalia to studentas
dar mokosi ir karybos dalykus. Visos programos
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yra akredituotos Studijų kokybės centre, turime
ir tarptautinę akreditaciją.
NATO atvėrė daug galimybių ir mokslo srityje. Bendradarbiavimas plečiasi nuolat ir įvairiais
lygiais.
– Šauktiniai renkami jau ketvirtus metus.
Kodėl buvo prieš tai jų atsisakyta?
– Politinį sprendimą nekviesti šauktinių 2008
m. priėmė socialdemokratų vyriausybė. Tuo laiku
Europa jautėsi saugesnė, Rusija lyg ir virto kita
šalimi, ėmė demokratėti. Bet 2008 m. rugpjūtį ji
pradėjo karą Gruzijoje... Taigi jau reikėjo Europai
atsibusti po 2007 metų Miuncheno saugumo konferencijos, kur Putinas pasakė, kad Rusija vykdys
nepriklausomą politiką. Jo retorika pakito. O
2014 m. prasidėjo karas su Ukraina, kuris tęsiasi
iki šiol. Beje, tuo metu ir daugiau šalių atsisakė
šauktinių – Lenkija, Vokietija, Švedija. Mes, deja,
irgi pasekėme jais.
Sugriauti yra lengva, ypač kariuomenę, bet
reikia galvoti, kokioje strateginėje aplinkoje
gyvename. Estai, suomiai neatsisakė šauktinių.
Jie supranta, kad kariuomenė negali egzistuoti
be rezervo, kaip žmogus negali dirbti nuolat nemiegodamas, nepailsėdamas. Ir karius turi kažkas
pakeisti. Tai daro rezervistai. O kaip juos paruošti
neturint šauktinių kariuomenės?
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Labai gerai, kad buvo susiprasta, jog reikia
turėti didesnį rezervą, ir šauktiniai vėl imti rinkti.
Baigę tarnybą šauktiniai tampa aktyviuoju rezervu, vėliau būna šaukiami į reguliarius mokymus,
atnaujinamos jų žinios ir įgūdžiai. Turint mažą
kariuomenę, reikia turėti didelį rezervą. Didelis rezervas ne tik įgalins kariuomenę ilgiau
išsilaikyti, bet tai yra ir labai aiškus atgrasantis
signalas priešui.
Tarnyba kariuomenėje jaunam žmogui suteikia žinių, ugdo pilietiškumą, po tarnybos jaunuoliai kitaip ima suprasti savo pilietinę pareigą.
Kariuomenėje atsiranda bendrumo jausmas,
kitokios patirtys, kurių civiliniame gyvenime
negausi, o sunkumai užgrūdina.
– Kokia mūsų regiono padėtis, kuo jis
ypatingas?
– Esame šalia Suvalkų koridoriaus, teritorijoje tarp Rusijos Kaliningrado ir Baltarusijos.
Šis koridorius jungia Lietuvą ir Lenkiją – dvi
NATO šalis. Žiūrint iš karinio taško, jeigu būtų
karinis konfliktas, Rusijos užduotis būtų uždaryti, atkirsti tą koridorių, kad nebūtų įmanomas
karių judėjimas, siunčiami logistiniai kroviniai,
kad negalėtų ateiti pagalba.
Marijampolės regiono specifika ta, kad ji yra
prie to koridoriaus. Jeigu, neduok Dieve, kiltų
karinis konfliktas, Marijampolės regiono gyventojai tai tikrai pajustų.
Taip pat Marijampolėje yra dislokuotas Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas.
Jis skirtas aprūpinti kariuomenę, turi įvairios
specialios įrangos. Pavyzdžiui, gali išgryninti
vandenį, kariai yra vykę į misiją šalyje po žemės
drebėjimo pagelbėti vietiniams gyventojams su
vandens tiekimu. Gali pervežti didelio gabarito
krovinius. Tai profesionalai, mokantys dirbti su
brangia įranga. Logistikos batalionas, ar, tarkime, inžinerinis batalionas, skirtas tiltų statybai
ir pan., yra būtini kariuomenės aprūpinimui ir
labai svarbūs. Kaip ledkalnio apačia, ant kurios
visa laikosi.
– Ką turėtų daryti eilinis pilietis savo valstybės saugumui didinti?
– Pirmiausia – kritiškai mąstyti, kritiškai
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vertinti, ką skaito, kokią informaciją priima.
Pamąstyti, kam tai naudinga, kas tai rašo, ar nėra
kažkieno interesų. Feisbuke šiandien labai daug
įvairios informacijos, įvairiuose tinklaraščiuose, ir
ją būtina vertinti kritiškai, nepasikliauti aklai.
Dar siūlau paskaityti Krašto apsaugos ministerijos tinklapį, ten yra informacijos, kaip atpažinti
melagingas žinutes, ką daryti piliečiui, norinčiam
prisidėti prie šalies gynybos, kaip elgtis, jei kiltų
karinis konfliktas, kur gauti vandens, kur slėptis
ir pan. Piliečiai turi domėtis, o ne sėdėti tamsoje,
nežinioje ir dar visiems kalbėti, kad niekas mūsų
neapgins...
Raginčiau jaunimą stoti į šaulių organizaciją,
į Krašto apsaugos savanorių pajėgas.
Kritinį mąstymą pradėti ugdyti reikėtų nuo
darželio, nuo šeimos. Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 2018 metais išleido monografiją „Kas eitų
ginti Lietuvos?“. Dalyvavau šiame projekte. Aš
važinėjau po kitas šalis ir domėjausi jų praktika.
Švedai kaip vieną iš visuomenės sąmoningumo
kriterijų pažymi kritinį mąstymą, net tokios
pamokos vedamos, mokoma ir socialinių tinklų
raštingumo. Kai kas kelia klausimą, ar reikia
karinio mokymo Lietuvoje. Stebėdamas kitų
šalių patirtį galiu užtikrintai teigti, kad tai tikrai
būtina. Pilietinio, karinio pasirengimo reikia
kiekvienoje mokykloje. Kažkas pasakė, kad taip
militarizuosime visuomenę. O ką tai reiškia? Kai
mokome atpažinti priešiškas jėgas, apsiginti,
bet nesistengiame užkariauti kitų šalių, tai nėra
militarizavimas. Filosofas A. Maceina rašė, kad
jaunas žmogus turi būti išmokytas ginti savo šalį
nuo agresorių. Lietuva nėra agresorė. Jaunimas
turi suprasti, kad taika nėra duotybė, ją reikia mokėti apginti ir mokėti atpažinti blogus ketinimus.
Išlaikyti budrumą būtina.
Taigi būtinas optimizmas ir aktyvumas – piliečiai turi būti proaktyvūs, bet ne reaktyvūs. Reakcija būna tada, kai kažkas kitas atliko veiksmą.
Kai esi proaktyvus, tu diktuoji sąlygas, nelauki
priešiško veiksmo, o turi pats analizuoti, prognozuoti, numatyti veiksmus.
– Dėkoju už įdomų pokalbį.

Paruošė Loreta AKELIENĖ, nuotraukos, Ričardo PASILIAUSKO ir iš pašnekovo asmeninio albumo
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Pozityvioji emigracijos pusė

Emigracija – tai išvykimas iš valstybės, ketinant pasilikti užsienyje ilgiau nei vienerius metus.
Šį kartą į emigracijos reiškinį siūlome pažvelgti labiau iš pozityvios pusės. Pasaulis atveria galimybes, išsilavinimas, kultūrų susiliejimas tirpdo sienas tarp šalių ir žmonių.
Be abejo, yra ir neigiamų aspektų – dėl geresnio uždarbio ar kitų priežasčių žmonės priversti
palikti savo šalį ir namus. Vis dėlto žvelgdami į ateitį, pasitelkdami pasaulio siūlomas galimybes,
dalyvaudami bendrame globaliame pažangos, išsilavinimo procese sukursime geresnę ateitį, nesvarbu, kur gyvendami. Pasaulis globalus, sienos atsiveria, tereikia išmokti tuo pasinaudoti.

Tyrimas: dėl ko emigruoja lietuviai?

Lietuva, kaip ir kitos Vidurio, Rytų Europos valstybės, kenčia nuo didelių emigracijos mastų.
„Tačiau, nors šalies ekonominė gerovė neprilygsta ES vidurkiui ir pajamų nelygybė išlieka didelė,
vien ekonominiais rodikliais migracijos paaiškinti negalima“, – tikina Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) sociologas dr. Dainius Genys – vienas iš mokslininkų, Vyriausybės užsakymu parengusių
Lietuvos migracijos priežasčių tyrimą.

Gintaro KANDROTO iliustracija

Lemia ne vien ekonominiai aspektai

„Įprastai pagrindinėmis migracijos priežastimis
yra laikomi ekonominiai aspektai. Tačiau, tuo pat
metu, beveik intuityviai jaučiama, kad vien jais
daugelio išvykstančiųjų pasirinkimo paaiškinti
neužtenka – reikia žiūrėti, kas slypi tarp eilučių“, –
sako D. Genys ir primena, kad prieš kelerius metus
Mičigano valstijos universitete (JAV) buvo atliktas
tyrimas, kuriame Lietuva užėmė paskutinę vietą tarp
63 valstybių pagal žmonių empatijos – atjautos kitam
žmogui – kiekį.
Tai, kad ekonomika nėra vienintelis faktorius,
patvirtino ir Lietuvos migracijos priežasčių tyrimo
rezultatai – tarp svarbiausių aspektų, kurie paskatintų
emigrantus sugrįžti, yra ne tik didesni atlyginimai,
bet ir didesnė pagarba žmogui.
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Tyrimo metu buvo apklausta 1,5 tūkst. Lietuvos
emigrantų, kurie gyvena trijuose Europos regionuose – Skandinavijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Pietų
Europoje.
Apklaustųjų buvo prašoma nurodyti tris svarbiausias išvykimo priežastis. Pagal populiariausius
atsakymus išryškėjo trys pagrindinės emigrantų grupės: siekiantys užsidirbti (56 proc. visų apklaustųjų),
norintys išbandyti save (20,7 proc.) ir bėgantys nuo
lietuviško valdymo (20,3 proc.).
Šioms trims grupėms priklausiusių respondentų
atsakymai ir buvo išnagrinėti tyrime. „Pirmoji grupė
yra ekonominiai migrantai – kai vykstama su tikslu
užsidirbti. Antroji – išvykimas dėl saviraiškos, žmonės, kuriems svarbu realizuoti save. Tuo tarpu trečioji
yra protesto grupė – išvykstantys ne todėl, kad nori,
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o todėl, kad reikia: dėl nepasitenkinimo valdžia,
santykio su darbdaviais ar valstybe, mažų atlyginimų
ir pan.“, – teigia D. Genys.
Natūralu, kad šeima taip pat išlieka vienu pagrindinių emigracijos motyvų. Pas užsienyje gyvenančius giminaičius arba kartu su kitais šeimos nariais
emigravo 25,9 proc. apklaustųjų, dar 13,5 proc. kaip
vieną pagrindinių išvykimo priežasčių nurodė siekį
padėti šeimai, gyvenančiai Lietuvoje.
„Dažniau pasitaikė, kad išvyksta vienas žmogus,
dažniausiai vyras, o paskui atvažiuoja šeima. Pastebėjome, kad po emigracijos keičiasi šeiminė padėtis:
jei prieš išvykstant susituokę buvo arba gyvenimo
part-nerį turėjo 35,7 proc. apklaustųjų, tai po išvykimo jų dalis ūgteli iki 65,7 proc. Iškėlėme hipotezę,
kad šeimas kurti skatina pagerėjusi materialinė padėtis“, – paaiškina D. Genys. Anot tyrėjų, toks šuolis
liudija tam tikrą „įsišaknijimo“ procesą, kurį lydi ir
integracija į svečios šalies visuomenę.

Sugrįžimą lemtų pagerėjusi gyvenimo
kokybė Lietuvoje

Kadangi emigracijos priežastys įvairios, nėra ir
vieno recepto, kaip šiuos žmones susigrąžinti. Tačiau, be abejo, didžiausią teigiamą pokytį suteiktų
pagerėjusi gyvenimo kokybė Lietuvoje. Tik pačią
gyvenimo kokybę apklaustieji apibrėžia skirtingai:
vieniems tai geresnės materialinės sąlygos, kitiems
– geresnė savirealizacija.
Tyrimas parodė, kad didžioji dalis emigrantų
tebėra Lietuvos įtakos sferoje – skaito lietuvišką
žiniasklaidą, palaiko ryšius su artimaisiais, domisi
šalies aktualijomis. Nostalgiškas nusiteikimas Lietuvos atžvilgiu, pozityvus dvigubos pilietybės idėjos
vertinimas ir netgi dalies respondentų nusiteikimas
grįžti į Lietuvą bei prisidėti prie jos gerovės kūrimo
leidžia manyti, kad egzistuoja emigrantų sugrįžimo
į Tėvynę tikimybė.

Didžiausi Lietuvos trūkumai – korupcija,
nelygybė ir nepagarba

Siekiant suprasti, kaip šią tikimybę paversti realiais sugrįžimais, apklausos dalyvių buvo klausiama,
kokius tris dalykus Lietuvoje jie laiko labiausiai
taisytinais, ir, iš kitos pusės, kas jiems labiausiai patinka valstybėje, kurioje dabar gyvena. Respondentai
Lietuvą labiausiai kritikavo už korupciją, ekonominę
nelygybę, nepagarbą eiliniam žmogui ir biurokratiją,
o savo naujuose namuose labiausiai vertino pagarbų valdžios požiūrį į žmogų, optimalų santykį tarp
atlyginimo ir atsakomybės bei visuomenės darną ir
geranoriškumą.
„Kas paskatintų juos sugrįžti – tai milijono vertas
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klausimas. Vienas aspektas, svarbus visose grupėse
– tai pagarba žmogui. Trečiojoje žmonių grupėje,
kuri emigravo norėdama pabėgti nuo valdžios, šis
faktorius buvo svarbiausias – tai yra, jaučiama pagarba būtų tai, kas labiausiai paskatintų juos sugrįžti“,
– pasakoja sociologas.
D. Genio teigimu, nors ši vadinamoji protesto
grupė iš Lietuvos išvyko dėl priešiškumo valdžiai,
nepasitenkinimo, tačiau būdami emigracijoje šie
žmonės ne tik nepamiršta gimtinės, bet ir yra
patys pilietiškiausi tarp apklaustųjų, aktyviausiai
dalyvaujantys pilietinėse iniciatyvose, siejamose
su Lietuva.
Remiantis apklausos rezultatais, žmonės, kurių
Lietuva netenka dėl emigracijos, yra šeimyniški (net
77,6 proc. svarbi šeima), darbštūs, aktyviai ieškantys išeities, adaptyvūs (50,1 proc.), komunikabilūs
(37 proc.), pasitikintys ir bendradarbiaujantys (42,3
proc.) bei orientuoti į Lietuvą, lietuvybę. Net 73
proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems svarbu emigracijoje išlaikyti lietuviškumą. 47,3 proc. ir gyvendami
emigracijoje domisi Lietuvos politikos aktualijomis,
mielai pasinaudotų dvigubos pilietybės statusu (77,1
proc.).
Ryškūs skirtumai atsiskleidė išnagrinėjus įvairių
socialinių bei darbo sąlygų vertinimą Lietuvoje ir
emigracijoje. Pagarbą darbuotojui emigracijos sąlygomis teigiamai įvertino 89,3 proc. apklaustųjų, o
Lietuvoje – vos 36 proc. Streso lygį darbe emigracijoje teigiamai įvertino 69,3 proc., tuo tarpu gimtinėje
– tik 25,5 proc., karjeros galimybes – atitinkamai
74,8 proc. ir 19,1 proc., nuopelnų įvertinimą – 80,6
proc. ir 38 proc.
Didžioji dauguma (67,8 proc.) apklaustųjų taip
pat nurodė, jog emigracijoje pagerėjo būsto prieinamumas. Emigrantai geriau nei Lietuvoje vertino
savo pasirinktoje šalyje teikiamas sąlygas sveikatos
apsaugos (51,9 proc. respondentų), švietimo (67,2
proc.), teisėsaugos (65,6 proc.) ir socialinės apsaugos
(87,9 proc.) srityse.

Kviečia skatinti pilietiškumą ir socialinį
teisingumą

Apibendrindami tyrimo rezultatus, mokslininkai
aptarė faktorius, kurie sudarytų prielaidas emigrantų
sugrįžimui – tai gali būti ne tik didesnės pajamos
ar mažesnė korupcija, bet ir Lietuvos, kaip šeimai
palankios valstybės, pozicionavimas, geriau komunikuojami pasiekimai socialinio teisingumo srityje.
„Visos grupės išreiškė savotišką nusivylimą socialiniu teisingumu Lietuvoje. Vertėtų ne tik efektyviau
kovoti su korupcija, bet ir aiškiau komunikuoti apie
127 psl.

Pažinimo laboratorija
pasiekimus šioje srityje – tai svarbu, nes socialinio
teisingumo jausmas gali mobilizuoti, sutelkti visuomenę“, – tikina D. Genys.
Migracijos priežasčių tyrimą kartu su kitais
mokslininkais atlikęs sociologas reziumuoja, jog
emigrantų ryšius su Tėvyne galima palaikyti ne
tik per šeimą ar draugus, bet ir platesnes socialines
struktūras. Skatinant pilietiškumą, ypač jaunimo
gretose, galima pasitelkti valstybės vidaus politiką,
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įgyvendinti sprendimus, kurie leistų piliečiams
aktyviau dalyvauti valstybės gyvenime.
LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu Lietuvos
migracijos priežasčių tyrimą atliko ir ataskaitą parengė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkai: dr. Dainius Genys, dr. Ilona Strumickienė ir
dr. Giedrius Janauskas.
Parengta pagal
Europos migracijos tinklo (EMT) informaciją

Emigracijos statistika

Išvykimai

Nuo 1990 m. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 883 tūkst. – tai sudaro apie 24 proc. gyventojų.
Dėl natūralios žmonių kaitos (gimimų bei mirimų)
gyventojų skaičius sumažėjo 177 tūkst., o dėl emigracijos – net 707 tūkst. Nors emigracija pati savaime
nėra neigiamas reiškinys, tačiau Lietuvos atveju
dideli emigracijos ir neproporcingai maži imigracijos mastai kelia šaliai nemažai iššūkių: kinta šalies
demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima trūkti
darbo jėgos, nuteka protai.
Beveik 72 proc. emigrantų yra 15–44 metų. Tarp
Lietuvos gyventojų tokio amžiaus žmonės sudaro tik
apie 37 proc. visų gyventojų. Ilgainiui emigracijos
nulemtas jaunų žmonių skaičiaus mažėjimas sukelia
rimtas demografines problemas – mažėja santuokų
skaičius, gimstamumas, pradeda trūkti darbo jėgos,
vis mažesnis dirbančių skaičius turi išlaikyti didėjantį
nedirbančių skaičių.

Jau daugelį metų pagrindinė lietuvių emigrantų
tikslo šalis yra Jungtinė Karalystė – vidutiniškai 47
proc. visų išvykstančiųjų renkasi šią valstybę. Kitos
populiarios emigracijos šalys – Norvegija, Airija,
Vokietija.

Imigrantai

Lietuvoje didžiąją dalį imigrantų (vidutiniškai
apie 80 proc.) sudaro grįžtantys lietuviai. Daugiausia
atvykstančių užsieniečių sudaro asmenys iš Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos (apie 10 proc.). Europos
Sąjungos piliečiai sudaro tik apie 3 proc. imigrantų
skaičiaus. Dažniausiai jie atvyksta iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos.

Grįžtamoji migracija

Beveik pusė (45 proc.) lietuvių grįžta iš Jungtinės Karalystės. Kita didelė dalis (apie 26 proc.) – iš
Norvegijos, Airijos, Vokietijos.
Informacija parengta pagal Europos
migracijos tinklo (EMT) duomenis

Išsilavinusiam jaunimui atvirumas
pasauliui – didelis privalumas
Apie emigraciją ar laikiną gyvenimą, mokymąsi, karjerą užsienio šalyse savo patirtimi dalijasi
jaunimas. Ar pokalbio dalyvės – emigrantės? Oficialiai emigrantais laikomi asmenys, daugiau nei
vienerius metus gyvenantys užsienyje. Tačiau tai – labiau ribas apibrėžianti etiketė. Dažnai jauni
žmonės savo buvimą užsienio šalyse vertina kaip patirties įgijimą. Galbūt tai pritaikys vėliau savo
šalyje, o gal ir ne, bet būdami lietuviais ir prisidėdami prie pasaulio pažangos bet kurioje šalyje
vis tiek įneš indėlį ir į Lietuvą.

Gyvenimas užsienyje patrauklus
galimybėmis, laisve, o įgyta patirtis
vėliau gali praversti ir savo šaliai

te, netgi laikina. Manau, kad bet koks etikečių
lipdymas tik dar labiau sustiprina šio termino
demonizavimą ir neigiamą konotaciją.“

Iš Marijampolės kilusi Eglė Kryžanauskaitė jau
– Esu studentė, studijuojanti užsienyje, Nyderne vienerius metus ir dirba, ir studijuoja užsienyje. landuose, – pasakoja Eglė. – Dabar, vasarą, dirbu
Nepaisant to, prisipažįsta netaikanti sau termino Amerikoje pagal „Work and Travel“ („Dirbu ir
„emigrantė“. „Nemėgstu savęs vadinti emigran- keliauju“) programą (jau trečią kartą). Prieš tai gy-
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„Jaučiuosi auganti visomis prasmėmis“, – sako Eglė
Kryžanauskaitė. Per savo gyvenimo ir studijų bei darbo
metus užsienio šalyse ji sukaupė daug profesinių žinių,
sutiko begalę įdomių žmonių, patobulino anglų kalbą.

venau ir dirbau Vokietijoje, Frankfurte prie Maino,
JAV, Niujorke, studijavau Italijoje, Romoje.
Paklausta apie sprendimo semtis patirties užsienyje priežastis, pašnekovė sako, kad tai – tiesiog
puiki galimybė įgyti patirties, žinių, pažinti gyvenimą. „Pirmą kartą išvykau pagal studijų mainų
programą „Erasmus“ antrame kurse, sekdama kitų
pavyzdžiu ir vedama troškimo patirti kažką naujo,
išbandyti save kitoje aplinkoje, – prisimena E.
Kryžanauskaitė. – Nuo to laiko nenustoju keliauti
ir gyventi užsienyje. Po bakalauro studijų atlikau
praktiką ir dirbau Frankfurte, Vokietijoje, tuomet
nusprendžiau pradėti magistro studijas. Gavusi
pasiūlymą studijuoti užsienyje, galimybę toliau
mokytis Lietuvoje atmečiau. Prioritetas buvo
aukštus reitingus užimantis užsienio universitetas. Sprendimas mokytis ir dirbti užsienyje, mano
manymu, labai pateisino viltis. Per šiuos metus
sutikau begalę įdomių žmonių, turiu draugų visame pasaulyje, patobulėjo mano anglų kalba, taip
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pat sukaupiau daugiau žinių profesinėje srityje.
Jaučiuosi auganti visomis prasmėmis. Gyvenimas
užsienyje patrauklus galimybėmis, laisve, esu nuolat apsupta skirtingų kultūrų, žmonių. Užsienyje
jaučiu mažiau spaudimo dėl savo sprendimų ar
gyvenimo planų. Lietuvoje, manau, žmonės per
daug skuba gyventi. Užsienyje viskas laisviau,
liberaliau, galima turėti įvairius gyvenimo scenarijus ar juos keisti, nėra vieno teisingo gyvenimo
modelio“.
Ateityje E. Kryžanauskaitė sako neatmetanti
galimybės grįžti į Lietuvą.
Emigracijos procesas, jos manymu, žvelgiant
išvykusiųjų akimis, turi ir teigiamą, ir neigiamą
aspektus. Tai – gana daug emocinio streso sukeliantis procesas, neleng-vas būna adaptacijos
periodas. Visuomet esi lyg iškarpa, priklijuota prie
paveikslo, visuomet esi užsienietis. Kita vertus,
šiais globalizacijos ir masinės migracijos laikais
viename mieste ar kaimynystėje sugyvena begalės
skirtingų kultūrų. Iš to galima pasisemti teigiamos
patirties.
Galimybės mokytis, įgyti darbo, karjeros
patirties užsienyje, pašnekovės įsitikinimu –
vienareikšmiškai naudingos. Patirtis ir žinios,
gyvenimiškos, ir profesinės, anksčiau ar vėliau
pasitarnaus tėvynės labui.
Medikai Vokietijoje gerbiami,

geros sąlygos tobulėti

Buvusi marijampolietė Aistė Mockutė Lietuvoje baigė medicinos studijas. Tačiau šiuo metu
savo karjerą ir šeimą kuria Vokietijoje.
A. Mockutė 2009 metais baigė Rygiškių Jono
gimnaziją, tais pačiais metais įstojo studijuoti medicinos. Iškart po šešerius metus trukusių studijų
išvyko dirbti ir gyventi į Vokietiją. Dirba gydytoja
rezidente Eizenacho miesto ligoninėje. Jos sritis
– radiologija. Tiesa, su vyru Rudolfu dabar yra
susilaukę mažylio, tad pastaruoju metu daugiau
atsidavusi šeimai.
Sprendimą išvykti dirbti į Vokietiją lėmė
penktame kurse Liubeko miesto ligoninėje atlikta
praktika. Nutarė sąmoningai siekti karjeros šioje
šalyje. Kitais metais A. Mockutė išvyko į Berlyną, kur vienoje iš ligoninių atliko internatūrą.
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Tuo metu sako stengusis pasisemti kuo daugiau
praktikos iš skirtingų medicinos sričių, kad galėtų
apsispręsti dėl ateities. Pradėjo domėtis radiologija, bendrauti su šios srities specialistais. Keletą
savaičių praleido radiologijos skyriuje stebėdama
kasdieninį specialistų darbą, mokėsi vertinti rentgeno nuotraukas. Tuomet tikina supratusi, kad
savo ateitį nori skirti būtent šiai sričiai.
Po diplomo atsiėmimo Vilniuje, jau kitą savaitę
A. Mockutė išvyko į Vokietiją atlikti praktikos vienoje iš Frankfurto ligoninių radiologijos skyriuje.
Po to – jau ieškoti nuolatinio darbo.
Kas lėmė apsisprendimą kryptingai siekti karjeros Vokietijoje? Jau pirmosios praktikos metu A.
Mockutė sako supratusi, kad tai jai labai tinkamas
kelias. Patiko darbo sąlygos, kolegų geranoriškumas, žmonių mentalitetas, teigiamas požiūris į
medikus. „Jau pirmais studijų metais rimtai svarsčiau, kokios perspektyvos manęs laukia pabaigus
mediciną Lietuvoje, – pasakoja jauna moteris.
– Pastebėjau, jog nemokamų vietų į rezidentūros
programą populiariose specializacijose Vilniuje
yra vos viena ar keletas, daugumai būsimų gydytojų tenka rinktis ne jų išsvajotąsias specialybes,
tačiau tas, kuriose yra laisvų vietų. Mintis, kad
galbūt reikėtų dirbti ne savo norimą darbą, buvo
pagrindinis motyvas išvykti. Jaunatviškas noras
keliauti, pažinti kitas šalis ir kultūras pridėjo dar
daugiau motyvacijos. Pirmą kartą išvykti į svetimą šalį vienai buvo nedrąsu, tačiau po sėkmingų
praktikų nebeliko jokių dvejonių“.
Vokietija, pasak A. Mockutės, labiausiai jaunus medikus traukianti šalis. Gydytojų čia nepakanka, tad užsieniečiai medikai laukiami. Tiesa,
norintiems dirbti Vokietijos medicinos sistemoje
tenka pasistengti: privalu gauti vokišką gydytojo
licenciją, įgyti kalbos sertifikatą. Vokiečių kalbos
A. Mockutė mokytis pradėjau būdama trečiame
kurse, tad po keleto metų intensyvių kursų sėkmingai išlaikyti kalbos egzaminą nebuvo sunku.
Darbo sąlygos Vokietijoje patenkina daugumos
lūkesčius – patogus darbo laikas, viliojantis atlyginimas, nuolatinis karjeros tobulinimas stažuotėse,
ilgos metinės atostogos. O labiausiai žavintis
dalykas yra tai, jog gydytojas čia yra gerbiamas
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Aistė Mockutė medikės karjeros Vokietijoje siekė kryptingai. Dabar džiaugiasi mėgstama veikla, geromis darbo
sąlygomis ir galimybėmis tobulėti.

ir vertinamas.
Darbo aplinka maloni, veiklos paskirstymas
gerai organizuotas. Vadovai – supratingi ir kolegiški.
Lietuva, pašnekovės pastebėjimu, neatsilieka
nuo Vokietijos pažangos prasme. Kaip ir Vokietijoje, čia atliekami visi šiuolaikiniai diagnostiniai
tyrimai, ir Lietuvos, ir Vokietijos radiologijos
centruose magnetinio rezonanso tomografijos
tyrimai atliekami galingais aukštos skiriamosios
gebos magnetinio rezonanso tomografais.
Tačiau požiūris į specialistus, darbo organizavimas skiriasi. Atlyginimų skirtumas taip pat
nemažas. „Čia visiškai nebūtina užsikrauti sau didžiulio darbo krūvio, kaip kad daro dauguma mano
amžiaus kolegų Lietuvoje. Kad galėtų uždirbti ir
kokybiškai gyventi, jiems tenka plėšytis ne už vieną etatą. Aš galėjau leisti sau tobulėti pasirinktoje
srityje ir kartu rašyti daktaro disertaciją. Laisvo
laiko užtenka, dirbti savaitgaliais tenka vos kartą
per du mėnesius“, – pasakojo pašnekovė.
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Grįžimą iš emigracijos
patartina planuoti iš anksto
Į „Suvalkiečio“ klausimus atsako Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“
projekto koordinatorius Justinas UBA.

– Ar emigravimas, turint omenyje lietuvių išvykimą gyventi ir dirbti į kitas šalis,
jūsų manymu, tebėra didelė problema
mūsų šaliai?
– Taip, išvykimas buvo ir lieka problema
– netenkame didelio kiekio darbingo amžiaus
žmonių. Vis dėlto yra ir tendencija grįžti.
Nemaža dalis studijuoti svetur išvykusio
jaunimo grįžta arba planuoja grįžti ateityje.
Tiesa, planai koreguojasi atsiradus užsienyje
geroms karjeros galimybėms arba suradus
antrąją pusę.
– Kokie žmonės, jų grupės emigruoja
dažniausiai?
– Kaip minėjau, nemažai išvyksta jaunimo.
Vis dėlto gausiausia emigrantų kategorija –
išvykę padirbėti dėl ekonominių priežasčių.
Pastebima, kad daugiausia emigruoja žemesnės kvalifikacijos darbuotojų.
Tarp ekonominių emigrantų taip pat yra
nemažai grįžtančių, norinčių grįžti. Tačiau
bijomasi, kad grįžus pablogės gyvenimo
kokybė. Todėl mes patariame, netgi konsultuojame tokius žmones – planuokite grįžimą
iš anksto, viską gerai apgalvokite, kad nebūtų
streso, kad ilgokai pagyvenus užsienyje neiš- Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ projekto
koordinatorius Justinas Uba pastebi, kad daugėja grįžimo į Lietiktų kultūrinis šokas. Ieškokite darbo, būsto, tuvą atvejų. Tačiau verta žinoti: norintieji grįžti šį žingsnį turėtų
planuoti gerokai iš anksto.
dar būdami užsienyje.
– Emigracija iš Lietuvos, įprasta teigti,
masinė. O grįžimų atvejai – ar jų daug?
jusias galimybes kurti verslą bei karjerą čia. Pas– Grįžimų ypač padaugėjo šiais metais. Ar tai tebima, kad grįžtama ne tik į Vilnių – gana daug
tendencija – dar sunku spręsti, tačiau statistika rodo, yra grįžtančių iš užsienio šalių į savo gimtuosius
kad šia prasme pastarieji metai rekordiniai grįžimų miestus.
atvejais ir emigracijos mąsto mažėjimu. Per keletą
Pozityvi emigracijos pusė yra tai, kad jauni
šių metų mėnesių pirmą kartą kelių dešimtmečių žmonės įgyja išsilavinimą, pamato pasaulį, o vėliau
emigracijos istorijoje grįžimo atvejų pasitaikė įgytas žinias, pasisemtą patirtį iš kitų šalių kultūrų
daugiau, negu emigravimo.
pritaiko mūsų šalyje, neretai – savo gimtuosiuose
Noras grįžti ir gyventi Lietuvoje rodo pagerė- miestuose.
Paruošė Jolanta RAČAITĖ, nuotraukos iš pašnekovų asmeninio albumo
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Atsiveriantis Kaliningradas –
ar tikrai verta?

Nuo liepos 1-osios į Kaliningradą net 53 šalių piliečiai gali patekti nemokamai su elektronine
viza. Rusija tikina, kad iniciatyvos tikslas – atsiverti turistams. VSD Strateginės komunikacijos
vadovė, žvalgybos pareigūnė Aurelija Katkuvienė teigia, kad sienų atsivėrimu žavėtis nereikėtų.
Gali būti, kad atvykimo sąlygų palengvinimu siekiama ne tik turistų srautus šalyje didinti, bet ir
rinkti reikalingą informaciją.

Turistams neva atsiveriančios priešiškai veikiančios prieš Lietuvą šalys pasaulį suvokia keistai. Nors sovietinis režimas subyrėjęs, Baltarusijoje vis dar garbinami santvarkos simboliai, o šalies peizažas, kaip ir Rusijos ambasados stogas
Vilniuje, išmargintas įvairiomis neaiškios paskirties antenomis.

Anot A. Katkuvienės, reikėtų nepamiršti, kad
Kaliningradas – Rusijos teritorija. Užuot gėrėjusis
kvietimu atvykti į sritį paprastesnėmis sąlygomis,
ji pataria paanalizuoti sprendimo komunikacinę
žinutę.
– Ja sakoma: „Atvykite pas mus lengviau, paprasčiau, pamatykite, kaip mes gyvenime, galbūt
pigiau apsipirkite“ – tai yra kaip dirvos purenimas,
šalies grėsmingo įvaizdžio švelninimas. Rusija
veikia priešiškai Lietuvos atžvilgiu, todėl sienų
atsivėrimą galima palyginti su narvo atidarymu ir
kvietimu į jį užeiti. Klausimas, ar tikrai verta ten
eiti? Ko ten eiti? Jei rusų tarnybos vykdo priešišką
žvalgybą mūsų šalyje, tikėtina, kad atvykstančius
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žmones iš Lietuvos jie taip pat šnipinės. Skirtumas
tas, kad Lietuvoje tai padaryti sunkiau, nes dirba
Lietuvos žvalgybos tarnybos ir saugo šalį. Tuo
tarpu būdami savo šalyje jie gali elgtis, dirbti kaip
tik jiems norisi, be rizikos būti sulaikytiems, – perspėja pareigūnė.
Žinoma, vykti į minėtas šalis neuždrausta, tačiau apsisprendusius lankyti Kaliningradą, Rusiją
ar kaimyninę Baltarusiją, VSD atstovė perspėja
neatsipalaiduoti.
Didelė tikimybė, kad, pavyzdžiui, viešbučio
kambaryje palikti atvykėlio daiktai gali būti patikrinti. Jei tai tik rūbai – nieko tokio, tačiau į tarnybų
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VSD žvalgybos pareigūnė perspėja, kad bandant įvažiuoti į Rusijos ar Baltarusijos teritoriją, pasienio postuose yra
didelė tikimybė susidurti su žvalgybų tarnybų atstovais. Tokiu atveju labai svarbu nepasiduoti šantažui, spaudimui,
nesusigundyti siūlomu atlygiu. Vietoje to reikėtų prašyti skambučio į Lietuvos ambasadą arba artimiesiems.

rankas gali pakliūti telefonai, kompiuteriai, kitokia
programinė įranga.
– Tokių daiktų į šias šalis patariame nesivežti.
Net jei tiesiogiai jų niekas ir nepaliestų, įsilaužti galima per „Wifi“, „Bluetooth“ ryšius. Žinoma, be komunikacinių priemonių išvykti būtų sunku – tokiais
atvejais patariame naudoti paprastus, mygtukinius
telefonus. Juk išmanieji telefonai nėra tik telefonai – tai kompiuteriai, kuriuose yra dideli kiekiai
duomenų, – dėmesį atkreipia A. Katkuvienė.
Anot jos, jei žmogus, dėl vienokių ar kitokių
priežasčių anksčiau yra pakliuvęs į Rusijos ar
Baltarusijos tarnybų akiratį, bando įvažiuoti į tų
valstybių teritorijas, didelė tikimybė, kad jis bus
bandomas apklausti. Nebūtinai tai bus pasienio
pareigūnai. Jei neaiškindami aplinkybių civiliais
drabužiais apsirengę žmonės bandys nusivesti
Lietuvos pilietį į atskirą patalpą, tikėtina, kad jis
turi reikalų su žvalgybos tarnyba. (VSD yra minė-

jęs metiniuose grėsmių vertinimuose apie tokius
fiksuotus priešiškus žvalgybos tarnybų kontaktus
Baltarusijos pasienyje.) A. Katkuvienė sako, kad
į tokią padėtį pakliuvusiam žmogui reikėtų žinoti
kelis dalykus:
– Atsiminkite, kad esate Lietuvos Respublikos
pilietis, kad jus saugo LR įstatymai – labai svarbu
tai pažymėti. Net jei ir mokate rusų kalbą, bet sulaukiate įtartinų klausimų, rusiškai neatsakinėkite
– būtinai prašykite vertėjo, nepasirašinėkite jokių
dokumentų – neaišku ant ko galite pasirašyti. Priešiškos žvalgybos tarnybos dažniausiai ieško žmonių, kurie galbūt yra pažeidę kažkokius įstatymus,
vengę mokesčių – tuomet jie gali šantažuoti, daryti
spaudimą. Nepasiduokite jokiems bauginimams,
siūlymams bendradarbiauti. Jei visa tai vyksta
pasienio zonoje, reikėtų prašyti leisti susisiekti su
ambasada, artimaisiais, – instruktuoja pareigūnė.
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Kinijos žvalgyba Lietuvoje
turi platesnių interesų

Ilgą laiką Lietuvoje žvalgybą vykdė tik Rusijos ir Baltarusijos tarnybos. Tačiau šių metų VSD
grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje pastebima, kad agresyvėja ir Kinijos žvalgybos bei saugumo tarnybų veikla. Teigiama, kad siekdama gauti dominančios informacijos, Kinijos
žvalgyba mėgina verbuoti Lietuvos piliečius.

Kinija valdo antrą pagal dydį pasaulio ekonomiką,
jos vaidmuo globaliame pasaulyje stiprėja. Galima
manyti, kad dėl to plečiasi ir Kinijos žvalgybos interesų laukas. VSD šiemet išleistoje 2018 metų grėsmių
nacionaliniam saugumui ataskaitoje pastebi, kad augant Kinijos ekonominėms ir politinėms ambicijoms
Vakaruose, agresyvėja Kinijos žvalgybos ir saugumo
tarnybų veikla ne tik kitose NATO ir ES šalyse, bet ir
Lietuvoje. Ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje veikia
dvi Kinijos žvalgybos tarnybos – Valstybės saugumo
ministerija ir Karinės žvalgybos direktoratas. „Užsienio šalyse Kinijos žvalgyba tradiciškai veikia su
diplomatine priedanga, taip pat išnaudoja Kinijos
vyriausybės finansuojamus Konfucijaus institutus,
Kinijos įmones ir naujienų agentūras, naudojasi
užsienyje studijuojančiais kinų studentais. Kinijos
žvalgyba veiklą Lietuvoje daugiausia orientuoja
į Kinijos vidaus politinių problemų sprendimą,
pavyzdžiui, siekia, kad Lietuva neremtų Tibeto ir
Taivano nepriklausomybės bei nekeltų šių klausimų
tarptautiniu lygiu. Be to, Kinijos žvalgyba turi plates-

nių interesų Lietuvoje – ją domina Lietuvos vidaus
ir užsienio politika, ekonomika, gynybos sektorius,
Lietuvos piliečiams prieinama informacija apie
įvairių šalių tarptautinio bendradarbiavimo su Kinija
projektus, ateities planus. Per Lietuvos piliečius
Kinijos žvalgyba gali siekti gauti neviešos ar įslaptintos ne tik Lietuvos, bet ir ES institucijų bei NATO
informacijos. Lietuvoje Kinijos žvalgyba ieško jiems
tinkamų taikinių – sprendimų priėmimo galią turinčių asmenų, taip pat kitų asmenų, simpatizuojančių
Kinijai ir turinčių politinio poveikio svertų, siekia
juos paveikti dovanomis, nemokamomis kelionėmis
į Kiniją, apmoka ten organizuojamus mokymus.
Suteiktas paslaugas ir dovanas Kinija linkusi vertinti kaip įpareigojančias palaikyti Kinijai naudingus
politinius sprendimus. Per Kinijos žvalgų apmokėtas
keliones į Kiniją Lietuvos piliečiai yra verbuojami.
Atsižvelgiant į augantį Kinijos žvalgybos ir saugumo
tarnybų aktyvumą NATO ir ES šalyse, tikėtina, kad
ilgalaikėje perspektyvoje Kinijos žvalgybinė veikla
Lietuvoje taip pat plėsis“, – rašoma ataskaitoje.

Šių metų VSD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje pastebima, kad Kinijos žvalgybos bei saugumo
tarnybų veikla agresyvėja.
Fragmentas iš VSD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitos.
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Šnipinėjimas – grėsmė nacionaliniam saugumui

Lietuvos geopolitinė padėtis – sudėtinga. Iš Vakarų pusės prie mūsų glaudžiasi Kaliningrado
sritis, priklausanti Rusijai. Šaliai, kuri Lietuvos istorijoje paliko skaudžius pėdsakus. Kaimynas
iš Rytų – Baltarusija. Iš pirmo žvilgsnio, nepavojinga, nieko blogo mums nepadariusi valstybė,
tačiau žinant, kokius glaudžius santykius ji palaiko su Rusija, valstybės artumas nedžiugina.
Pagrindo nerimauti dėl šių kaimynių tikrai yra. Lietuvos žvalgybos tarnybos grėsmių vertinimuose
metai iš metų pažymi, kad minėtų valstybių žvalgybų tarnybos atlieka šnipinėjimo operacijas
prieš mūsų šalį, tokiu būdu keldamos grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Aišku, kad
šnipinėjimo tikslas – sužinoti apie mūsų šalį kuo daugiau informacijos, ypač tos, kuri – slapta.
Interesas, tikėtina, pagrįstas ne taikiais ketinimais. Todėl budrūs turėtumėme būti visi: ir tiesiogiai dirbantys su slaptais duomenimis, ir apie juos nenutuokiantys Lietuvos piliečiai.
Apie priešiškų Lietuvai valstybių saugumo tarnybų šnipinėjimo metodus ir specifiką pasakoja Valstybės saugumo departamento (VSD) Strateginės komunikacijos vadovė, žvalgybos
pareigūnė Aurelija KATKUVIENĖ.

Diplomatinė priedanga –
patogus būdas rinkti informaciją

Lietuvos žvalgybai žinoma, kad priešišką veiklą
mūsų šalyje vykdo šešios Rusijos ir Baltarusijos
bei dvi Kinijos tarnybos. Rusijai atstovauja Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba (SVR), Rusijos
ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji
žvalgybos valdyba (GRU) ir Rusijos federalinė
saugumo tarnyba (FSB). Baltarusijai – Baltarusijos
valstybės saugumo komitetas (KGB), Baltarusijos
GRU ir Baltarusijos valstybinio pasienio komitetas
(VPK). Kinijai – Valstybės saugumo ministerija ir
Karinės žvalgybos direktoratas.
Nustatyta, kad žvalgybą Lietuvoje jos atlieka
keliais būdais. Vienas dažniausiai naudojamų –
dip-lomatinė priedanga.
– Diplomatai (pareigūnai, vyriausybių įgalioti
palaikyti santykius ir vesti derybas su užsienio
valstybėmis – aut. past.) yra saugomi Vienos
konvencijos – turi neliečiamybę, taigi gali laisvai
rinkti informaciją. Iš Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos į mūsų šalį atsiųsti žvalgybos pareigūnai su
diplomatine priedanga gali nevaržomi vaikščioti,
dalyvauti renginiuose, prašyti suteikti jiems tam
tikrus duomenis. Vadinasi, šnipinėti labai patogu,
– paaiškina A. Katkuvienė.
Valstybės saugumo departamento Strateginės komunikacijos vadovė, žvalgybos pareigūnė Aurelija Katkuvienė
pastebi, kad Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos itin domisi
visais žvalgybinių galimybių turinčiais Lietuvos piliečiais.
Ypač politikais, teisėsaugos pareigūnais, kariškiais, verslininkais, žurnalistais, kurie turi giminių Rusijoje ir Baltarusijoje ar jose lankosi dėl kitų priežasčių. Tokie asmenys,
įvertinus jų žvalgybines galimybes, palankumą, silpnybes
ir priklausomybę nuo Rusijos ar Baltarusijos, tampa verbavimo taikiniais.

Užduotis atlieka per taikinius

Žvalgybos metodui su diplomatine priedanga
susilpnėjus arba ieškant alternatyvių, papildomų
būdų rinkti informaciją, priešiškos Lietuvai žvalgybos ir saugumo tarnybos imasi ir kitų šnipinėjimo
bei verbavimo metodų.
Pavyzdžiui, gauti ir rinkti informaciją rūpimais
klausimais į šalį atsiunčiami neva verslininkai,
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žurnalistai, turistai,
visuomeninių organizacijų atstovai. Anot
A. Katkuvienės, šis
būdas rinkti informaciją sudėtingesnis,
reikalauja daugiau
pastangų nei duomenų rinkimas su diplomatine priedanga. Be
to, šiuo atveju galioja
baudžiamasis kodeksas, taigi asmenims
gali būti taikoma atsa- Kairėje Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje, dešinėje – Rusijos ambasados pastato
stogas. Pasvarstykite patys, ką gali reikšti toks didelis antenų kiekis ant pastato, kuriame
komybė.
įsikūrusi Rusijos diplomatinė atstovybė.
Svarbu paminėti,
kad asmenys, su civiline priedanga, prieš at- Tikėtina, kad jos reikalingos tikrai ne televizijos
vykdami į šalį rinkti jiems reikalingų duomenų, transliavimo kokybei užtikrinti“, – samprotavo ji.
operacijas kruopščiai planuoja. A. Katkuvienė
Svarbiausia – ne laikas, o užduotis
sako, kad turėdami užduotį, tikslą gauti kažkokią
Kai žvalgybų tarnybos išsirenka taikinį, per kurį
informaciją, žvalgai pirmiausia išsirenka taikinius, ketina atlikti užduotį, ir turi apie jį pakankamai
per kuriuos ketina veikti, kitaip sakant, kuriuos informacijos, planuojama kita operacijos dalis –
ketina verbuoti. Anot jos, tapti taikiniu gali bet kontaktas. Anot A. Katkuvienės, kontakto tikslas
kas – pilietis, organizacija, institucija.
– prieiti prie taikinio taip, kad jam atrodytų, jog
– Žinant taikinį, prieš kurį planuojama pradėti iniciatyvą susitikti žvilgsniams ar pasisveikinti
verbavimo operaciją, renkama informacija tolimes- parodė jis, o ne žvalgas.
niems etapams. Pradedama nuo atvirųjų šaltinių
– Variantų ir būdų kaip prieiti prie žmogaus gali
žvalgybos (OSINT). Tai yra „Google“, įvairiose būti daug. Pavyzdžiui, tarnybos išsiaiškino, jog
socialinių tinklų platformose pateikiama infor- taikinys mėgsta sportuoti ir žino, kokiame, kokiu
macija. Pakanka žinoti žmogaus vardą ir pavardę, laiku sporto klube lankosi. Tikėtina, kad žvalgas
suvesti juos į paieškos sistemas, kad išsiaiškin- užsirašys į tą patį sporto klubą ir lankysis ten tada,
tum, su kuo jis bendrauja, koks yra jo charakteris, kada lankosi taikinys. Žvalgas prie taikinio iš karto
psichologinis portretas, kokie pomėgiai, hobiai, neis. Gali būti, kad tą patį sporto klubą jam lankyti
koks šeimyninis statusas. Visus šiuos duomenis teks metus ar dvejus. Jis dirbs tol, kol sulauks moapie save atskleidžiame patys, pildydami socia- mento, kai taikinys pats pasisveikins, nusišypsos.
linių tinklų anketas, – perspėja VSD Strateginės Tikslas yra užduotis, ne laikas, – paaiškina žvalkomunikacijos vadovė.
gybos pareigūnė.

Duomenis renka
ir klausydamiesi pokalbių

Anot A. Katkuvienės, yra dar vienas, sudėtingesnis, tačiau taip pat įmanomas ir naudojamas
informacijos rinkimo būdas, vadinamas SIGINT
– signalų žvalgyba. Paprasčiau tariant, pokalbių
pasiklausymas ir kiti techniniai sprendimai. Bandydama vaizdžiai paaiškinti, kad tokie procesai
realybėje vyksta, ji retoriškai klausia, kodėl Vakarų
valstybių ambasadų ir Rusijos ambasados Vilniuje
stogai skiriasi? „Pažiūrėkite į ambasados, esančios
Latvių gatvėje Vilniuje, stogą – pamatysite daug
antenų. Kaip manote, ką tos antenos reiškia?
136 psl.

Žaidžia žmogiškomis silpnybėmis

Įvykus kontaktui, susipažinus su taikiniu, įgavus šiokį tokį jo pasitikėjimą, dažniausiai imamasi
įtraukimo proceso arba, kitaip tariant, bandoma
susidraugauti. A. Katkuvienė sako, kad įtraukimo
periodu žaidžiama žmogiškomis silpnybėmis.
Galbūt taikiniui reikia pripažinimo, pagyrimo,
galbūt jis yra nusivylęs. Anot pareigūnės, prie
tokių žmonių prieiti labai paprasta. Ji pastebi, kad
tokiomis aplinkybėmis žvalgas taikiniui bando
įkvėpti pasitikėjimą, jis gali sakyti, kad taikinys
labai gerai dirba, paaiškindamas, kad ir jis vykdo
veiklą panašioje srityje. Šiuo momentu atsiranda ir
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teikti informaciją – sprendimą, kaip elgtis
priima jis pats. Žinoma, gali atsirasti šantažas, spaudimas, gali būti siūlomas atlygis
už informacijos rinkimą. Tačiau taikinys
puikiai supras, kas vyksta. Pajutus, kad
reikalai klostosi prastai, užuot pasidavus
spaudimui ar susižavėjus atlygiu, reikėtų
kreiptis į Valstybės saugumo departamentą.
Būdų su mumis susisiekti yra įvairių: apie
situaciją pranešti galima el. paštu pranešk@
vasd.lt, skambinti 24 valandas per parą
veikiančiu telefonu 8 700 70007, vadinama
„Pasitikėjimo linija“. Klaidingai manoma,
kad įvykdžius vieną, antrą prašymą, žvalgas
atstos. Ne, bus klimpstama vis giliau. Kuo
anksčiau apie tai sužinos žvalgybos tarnybos, tuo geriau. Priešingu atveju informaciją
renkančiam ir perduodančiam asmeniui gali
grėsti baudžiamoji atsakomybė, – perspėja
A. Katkuvienė.

Į žvalgų akiratį gali
„Pasitikėjimo linija“ per metus gauna apie 1 tūkst. pranešimų
iš pilietiškų ir neabejingų Lietuvos žmonių, kuriems rūpi valstybės
pakliūti bet kas
saugumas. A. Katkuvienė sako, piliečių gyvenime pasitaikę įtartini
Paklausus
A. Katkuvienės, kokie asmeatvejai gali suteikti vertingos, svarbios informacijos, todėl kiekvienys dažniausiai papuola į priešiškų Lietuvai
nas kreipimasis yra reikšmingas.
paslaugų prašymai.
− Viskas prasideda nuo labai nekaltų dalykų.
Gali būti prašoma atskleisti net ne slaptą informaciją – pasakyti nuomonę vienu ar kitu klausimu,
atskleisti, kas ir su kuo darbovietėje bendrauja.
Taip pat gali atsirasti mažos dovanėlės, finansiniai
atlygiai. Kartais nereikia net jų, nes žmogus labai
sociali būtybė. Gali pakakti pagyrimo, įvertinimo.
Procesui įsivažiavus, žvalgo godumui augant,
taikinio pradedama prašyti atskleisti informaciją,
kurios jis neturėtų atskleisti. Pavyzdžiui, duomenų
ir skaičių iš darbo aplinkos ar informacijos apie
karinius duomenis, – paaiškina specialistė.

Nepasiduoti spaudimui ir įtakai

Gerai, jei taikinys supranta, kad netikėta draugystė vystosi ne taip, kaip turėtų, ir praneša apie
tai atitinkamoms tarnybos. Prasčiau situacija susiklosto, kai draugystė užsitęsia. Atėjus tinkamam
momentui, viskas pasikeičia iš esmės. Paaiškėja,
kad draugas visai nėra draugas – baigiasi malonūs
pokalbiai, šypsenos. Liepiama gauti konkrečią
informaciją, pristatyti ją sutartu laiku. Anot R.
Katkuvienės, čia įvyksta užverbavimas.
– Iš esmės, žmogus nėra verčiamas rinkti ir

žvalgybų akiratį, ji sakė, kad vienareikšmiško
atsakymo pateikti negalinti. Tačiau, anot jos, įdomiausi tie asmenys, kurie dirba su slapta, valstybinės
reikšmės informacija. „Tikėtina, kad žvalgų dėmesį
pirmiau patrauks aplink svarbų asmenį esantys
žmonės: patarėjai, konsultantai, vadybininkai. Jie
gali būti naudingi bandant gauti svarbią informaciją“, – paaiškina.
Žvalgams vertingi gali pasirodyti ir eiliniai,
iš pažiūros nieko neypatingi asmenys: studentai,
pensininkai, darbininkai,valstybės tarnautojai,
verslininkai. VSD atstovė sako, kad sunku pasakyti
kuo kiekvienas jų galėtų būti vertingas – viskas
priklauso nuo priešiškų žvalgybos tarnybų tikslų.
„Pavyzdžiui, darbininkai, valstybės tarnautojai
gali būti naudingi siekiant rinkti informaciją, žurnalistai – platinti propagandą. Pensininkai, ypač
tie, kurie sovietinius laikus prisimena su nostalgija, gali būti parankūs skleidžiant melagingas,
tačiau priešiškoms šalims naudingas žinias apie
ideologiją. Niekada negali žinoti, kas sudomins
tarnybas, todėl svarbu saugoti savo duomenis, būti
akyliems ir aplinką vertinti kritiškai, – perspėja A.
Katkuvienė.

Parengė Rita LIŽAITYTĖ, nuotraukos Ramūno DANISEVIČIAUS,
Gintaro KANDROTO ir iš VSD archyvo
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Vieneri metai su Bendruoju
duomenų apsaugos reglamentu

Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios, 2018 m. gegužės 25 d.,
prabėgo metai. Tai tapo nemažu iššūkiu organizacijoms, dirbančioms su asmens duomenimis. Teko
pasitempti, taikyti naujesnes, aktualesnes, labiau pritaikytas prie šių dienų realijų ir patikimesnes
asmens duomenų tvarkymo taisykles. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI),viena iš
BDAR priežiūros institucijų, pastebi, kad tai buvo didelių pokyčių laikotarpis daugeliui – žmonėms,
įmonėms, teisininkams, viešajam sektoriui, pačiai VDAI bei asmens duomenų apsaugos priežiūros
institucijoms Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.

Asmeniniams tikslams žmogus gali stebėti
savo privačią teritoriją, bet jei filmuoja nors dalį
viešos erdvės – tuomet jis privalo laikytis visų
BDAR reikalavimų.

daugiausia žmonės skundžiasi dėl vaizdo stebėjimo, duomenų tvarkymo internete, teisės
susipažinti su asmens duomenų, skolininkų
Dažnai klaidingai manoma, kad BDAR gali būti taikomas tik su asmens duomenų tvarkymo, tiesioginės rinprofesija susijusio asmens duomenų tvarkymui. Iš tiesų reglamentas kodaros, asmens kodo naudojimo. Išnagrinėgali būti taikomas ir privačiai žmogaus veiklai.
jus asmenų skundus, pažeidėjams pateikti 187
Skundų padaugėjo
nurodymai, 34 papeikimai, skirtos 2 baudos.
Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros Inspekcija yra gavusi 122 pranešimus apie duomenų
institucijos – Valstybinės duomenų apsaugos ins- saugumo pažeidimus iš pačių organizacijų.
pekcijos – veiklos rodikliai rodo, kad mūsų šalies
BDAIR poveikis teigiamas
visuomenė tampa brandesnė, organizacijos skiria
VDAI pažymi, kad kiekvienos ES valstybės narės
vis daugiau dėmesio tinkamam asmens duomenų asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos
tvarkymui.
veikla tapo svarbi peržengiant valstybių sienas, nes
BDAR padeda geriau ginti žmogaus teises į as- elektroninėje erdvėje duomenys jas kerta lengviau
mens duomenų apsaugą, įmonės tapo skaidresnės. – naudojamės e. bankininkyste, perkame užsienio e.
Nepaisant to, per vienerių metų laikotarpį, VDAI parduotuvėse, naudojamės e. paslaugomis. Lietuvoje
gavo 1205 asmenų skundus dėl asmens duomenų veikia daug tarptautinių bendrovių – dėl šios priepažeidimo. Palyginti su ankstesnių metų rodikliais, žasties gerokai sustip-rintas tarptautinis bendradarskundų skaičius padvigubėjo. VDAI pastebi, kad biavimas asmens duomenų apsaugos srityje. VDAI
138 psl.
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pažymi, kad šių metų gegužės mėnesį Lietuvoje skirta pirmoji didelė bauda už asmens
duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus
– 61,5 tūkst. eurų. Inspekcija sprendimą dėl
baudos derino su Latvijos priežiūros institucija, nes įmonė veikė tarptautiniu mastu. Tai
kone pirmas atvejis Europoje, kai skiriant
tokią sankciją pritaikytas vadinamasis onestop-shop (vieno langelio) mechanizmas.
Gera žinia ta, kad ir Lietuvos, ir kitų
Europos valstybių gyventojai BDAR dėka
gali jaustis saugesni dėl jų asmens duomenų tvarkymo. Europos duomenų apsaugos
valdybos duomenimis, 27 ES valstybėse
nuo BDAR taikymo pradžios gauta 144376
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pastebi, kad dažniausiai
skundai, 89271 pranešimas apie duomenų į juos
žmonės kreipiasi nerimaudami, ar duomenų valdytojai teisingai
saugumo pažeidimus, dėl kurių atlikti tikri- ir teisėtai tvarko jų asmens duomenis.
nimai bei tyrimai. Šie metai visoms asmens
duomenų apsaugos priežiūros institucijoms buvo niniams tikslams žmogus gali stebėti savo privačią
teritoriją, bet jei filmuoja nors dalį viešos erdvės –
itin aktyvūs.
tuomet jis privalo laikytis visų BDAR reikalavimų.
Galioja ir privačiai veiklai
Nors dažniausiai suprantama, kad BDAR taiko- Be to, net ir privačioje nuosavybėje vykdant vaizdo
mas tik su profesija susijusiam asmens duomenų stebėjimą gali būti taikomi BDAR reikalavimai,
tvarkymui, VDAI atkreipia dėmesį, kad BDAR gali jeigu privačiame name ar bute dirba, pvz., auklė,
būti taikomas ir privačiai žmogaus veiklai. Asme- slaugytoja, korepetitorius ir pan.

Daugiausia klausimų kelia tiesioginė
rinkodara ir skolų išieškojimas

ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) buvo parengtas siekiant sukurti vieningas ir darnias asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisykles visoje Europoje, padedančias
apsaugoti ES piliečius. Pernai, artėjant gegužės 25 dienai, BDAR taikymo pradžiai, visuomenė, o
ypač organizacijos, dirbančios su klientų asmens duomenimis, ėmė nerimauti, kad nauji reikalavimai apsunkins kasdienybę. Pasistengti iš tiesų prireikė. Teko rengti įvairius dokumentus, kurti
patikimas duomenų kaupimo sistemas. Praėjus kiek daugiau nei metams nuo reglamento įsigaliojimo, galima daryti tam tikras išvadas apie jo įgyvendinimą. VDAI statistika rodo, kad skundų,
susijusių su galimais asmens duomenų pažeidimais padaugėjo. Labiausiai žmones trikdančia
asmens duomenų tvarkymo veikla įvardijama tiesioginė rinkodara – prekių ar paslaugų paštu,
telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlymas, teiravimasis nuomonės dėl siūlomų prekių ar
paslaugų. VDAI taip pat pastebi, kad ypač jautriai reaguojama į skolų išieškojimo metu tvarkomus
asmens duomenis.

Prieš tvarkydami duomenis
turėjo informuoti

sioginės rinkodaros, 2019 m. tokių skundų jau gauta
apie 17 proc., palyginti su visų skundų skaičiumi.
VDAI pastebi, kad jei asmuo anksčiau yra davęs
VDAI praneša, kad tiesioginė rinkodara padeda
įmonėms atkreipti žmonių dėmesį į jų teikiamus pro- sutikimą siųsti jam pranešimus su pasiūlymais, daduktus, tačiau netinkamai vykdoma ši veikla neretai lyvauti akcijose, žaidimuose, pildyti anketas, tapti
sukelia potencialių klientų susierzinimą dėl galimai lojalumo programos dalyviu ar pan., paslaugos teikėneteisėtai tvarkomų jų asmens duomenų. Vien per jas gali naudoti asmens kontaktinius duomenis savo
2018 m. 20 proc. Valstybinės duomenų apsaugos paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Tiesa,
inspekcijos nagrinėtų asmenų skundų buvo dėl tie- VDAI pastebi, kad yra būtina viena sąlyga: klien139 psl.
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tams turi būti suteikiama aiški, nemokama
ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti
arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų
naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai
šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš
pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų
naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Persigalvojus siūlo kreiptis
į asmens duomenų tvarkytoją

VDAI atkreipia dėmesį, jei tiesioginės
rinkodaros pasiūlymą gavote savo asmeninio elektroninio pašto adresu ar telefono
ryšio numeriu, ir neprisimenate, ar buvote
davę sutikimą, arba norite sužinoti, iš kur
Pastebima, kad Lietuvos gyventojai dažnai nepagrįstai skundžiasi
pasiūlymo siuntėjas gavo Jūsų duomenis, dėl jų, kaip skolininkų, asmens duomenų tvarkymo.
kokiu tikslu ir kokia asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga remiantis juos tvarko, asmens norimo rezultato kreiptis pagalbos į VDAI.
duomenų savininkas turėtų pirmiausia kreiptis į Išieškant skolas duomenis tvarko teisėtai
Asmens duomenų tvarkymas skolų išieškojimo
pasiūlymą atsiuntusią įmonę, vadinamąjį duomenų
procese
kelia ne ką mažiau gyventojų klausimų.
valdytoją.
Jei asmens duomenų savininkas anksčiau buvo VDAI duomenimis, skolų išieškojimo procese
sutikęs leisti paslaugų tiekėjams tvarkyti jo asmens tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė,
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau mokėtojo kodas, gimimo data, adresas ir kiti. VDAI
persigalvojo, VDAI, remdamasi Lietuvos Respu- pastebi, jog pasitaiko atvejų, kad skolų išieškojimo
blikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 3 procedūros gali sukelti neigiamų finansinių pasekmių
dalimi informuoja, kad elektroninio pašto prane- žmogui, todėl į tokį duomenų tvarkymą piliečiai
šime, kuriuo vykdoma tiesioginė rinkodara, turi neretai reaguoja ypač jautriai. Bendrasis duomenų
būti nurodoma siuntėjo, kurio vardu informacija apsaugos reglamentas nedraudžia tvarkyti skolininkų
siunčiama, tapatybė arba galiojantis adresas, kuriuo asmens duomenų, tačiau Valstybinės duomenų apelektroninio pašto pranešimą gavęs asmuo galėtų saugos inspekcijos tiriami atvejai rodo, kad kartais
pareikalauti nutraukti tokios informacijos siunti- nesusipratimų kyla tarp asmens, skolą patyrusios
mą. Jei asmuo nebenori daugiau gauti tiesioginės įmonės, įstaigos ar jos išieškojimą vykdančios benrinkodaros pasiūlymų, siūloma jų atsisakyti apie drovės, todėl ypač svarbu visoms pusėms aiškiai
tai pranešant siuntėjui. Jam kreipusis, tiesioginės suprasti savo teises ir pareigas.
Naudoti privalo atsakingai
rinkodaros siuntėjas privalo nepagrįstai nedelsVDAI informuoja, kad skolą išieškanti bendrovė
damas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų
tvarkymo veiksmus bei informuoti apie tai duo- turi pasirūpinti, jog jos pasirinktos techninės ir organizacinės priemonės padėtų užtikrinti ne tik asmens
menų gavėjus.
Žinoma, tiesioginės rinkodaros pranešimų duomenų saugumą, bet ir užkirstų kelią neteisėtai
siuntėjo veiksmus ar neveikimą asmens duomenų prieigai prie asmens duomenų. Pavyzdžiui, skolisavininkai gali skųsti ir Valstybinei duomenų apsau- ninko informacija neturėtų būti atskleista ar sudaryta
gos inspekcijai, tačiau skatinama pirmiau bandyti galimybė atskleisti asmenims, kurie neturi teisės jos
išsiaiškinti problemas tarpusavyje ir tik nepasiekus gauti ar matyti, pavyzdžiui, kolegoms darbovietėje,
paprašius perduoti pranešimą
apie skolą kaimynų, giminaičių
ar panašiai. Nevalia skolininkų
asmens duomenų skelbti skelbimų lentose, socialinių tinklų
grupėse ar daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų interneto
Pernai gegužę tokių ir panašių elektroninių laiškų į vartotojų dėžutes krito svetainėse.
dešimtimis.
Iš Valstybinės duomenų ap140 psl.
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ieškojimo įmonėms nėra privalomas. Neretai
asmenys klysta tikėdamiesi, kad jų asmens
duomenų tvarkymas, nesant jų sutikimo,
yra neteisėtas ar net draudžiamas. Čia dar
kartą reikėtų pabrėžti, kad sutikimas yra tik
vienas iš galimų pagrindų tvarkyti asmens
duomenis, tačiau ne vienintelis. Dažniausiai
asmens duomenys skolų išieškojimo tikslu
yra tvarkomi remiantis įmonės ar įstaigos,
kuriam asmuo skolingas, teisėtu interesu.
Tokiu atveju, asmuo privalo būti informuotas
apie asmens duomenų perdavimą skolų išieškojimo įmonei, tačiau tokiam perdavimui jo
sutikimo nereikia.
Net jei asmenys ir yra sutikę leisti paslaugų teikėjams naudoti asBe kita ko, įmonės ar įstaigos, kurioms
mens duomenis, jų savininkai turi teisę žinoti, kaip duomenys yra tvarkomi ar reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. asmenys yra skolingi, turi teisę perduoti reikalavimą į skolą, pavyzdžiui, parduoti. Tai
saugos inspekcijos nagrinėjamų atvejų matyti, kad numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
skolininkai yra sunerimę, jog jie neinformuojami Be jokios abejonės, kartu su skola perduodami ir
apie skolos susidarymą, taip pat, kad jų duomenys, asmens duomenys. Kaip ir pirmiau aptartu atveju,
nepaprašius sutikimo, pavedami tvarkyti skolų iš- tokiam duomenų perdavimui skolininko sutikimas
nėra reikalingas, tačiau asmuo turi būti informuotas
ieškojimo bendrovėms.
apie tokį asmens duomenų perdavimą, tuo pačiu
Sutikimas nebūtinas
Nors apie duomenų gavėjus, kuriems pavedama pateikiant ir sutartį dėl skolos perleidimo.
išieškoti skolą, asmenys privalo būti informuoti,
Parengta pagal VDAI informaciją
sutikimas asmens duomenų perdavimui skolos iš-

Interviu su eksperte

Asmens duomenys – saugotina vertybė

Į klausimus apie asmens duomenų tvarkymą atsako Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė,
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja ryšiams su visuomene.

– Daug kam atrodo, kad asmens duomenis
tapo reikalinga saugoti tik įsigaliojus BDAR.
Ko gero, yra daugiau aspektų, kodėl reikalinga
saugoti asmens duomenis. Galbūt galėtumėte
įvardinti keletą priežasčių, kodėl reikalinga ir
verta saugoti asmens duomenis?
– Viena vertus, kiekvienas iš mūsų turime saugoti viską, kas susiję su mūsų asmens duomenimis,
mūsų artimųjų duomenimis, kita vertus, mūsų
duomenis tvarkančias įmones ir įstaigas teisės aktai
įpareigoja saugoti jų tvarkomus asmens duomenis.
Be jokios abejonės, teisės aktai neatsirado šiaip
sau, toks sureguliavimas nėra savitikslis. Tai, kad
asmens duomenys XXI a. tapo vertybe, jie neretai
pavadinama naująja valiuta, nulėmė technologijų
skverbimasis į visas gyvenimo sritis, į kiekvieno iš
mūsų kasdienybę. Tam, kad skaitmeninėje erdvėje
būtume atpažinti, naudojamės savo duomenimis,

be to, jungdamiesi prie e. paslaugos, pirkdami e.
parduotuvėje, naudodamiesi el. paštu ar gyvendami
socialiniame tinkle visur paliekame pėdsakus. Taigi, kad mes išliktume, kad nebūtų pasisavinta mūsų
tapatybė, kad piktavaliai neištuštintų mūsų sąskaitų – dėl šių ir daugybės kitų priežasčių asmens
duomenys turi būti saugomi. Vienos iš priežasčių,
susijusios su pačiu žmogumi, kai, pavyzdžiui,
netinkamas elgesys su asmens duomenimis gali
sukelti tik nedidelius nepatogumus ar neigiamus
jausmus, tokius kaip sugaištas laikas, susierzinimas, nepasitenkinimas, tačiau gali kilti ir daug
reikšmingesnių pasekmių – turto nuostoliai, darbo
vietos praradimas, teisminiai procesai ar fiziniai
negalavimai. Pačios įmonės dėl netinkamai saugomų asmens duomenų gali prarasti gerą vardą, jų
klientai gali imti nepasitikėti, tad kartu galimas ir
klientų praradimas, neigiamos finansinės pasekmės
141 psl.
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ar net veiklos sustabdymas. Ir pačiame Bendrajame
duomenų apsaugos reglamente įvardytos priežastys,
kodėl toks teisės aktas reikalingas ir kaip jis gali
pasitarnauti visuomenei.
– Kokie asmeniniai duomenys yra jautriausi?
Kuriuos atskleidžiant ir kuriuos saugant reiktų
būti ypač atidiems?
– Pirma kilusi mintis – su mumis susiję finansiniai duomenys, nes įvykus tam tikram neigiamam incidentui pajustume labai realias pasekmes
– prarasti pinigus, patekti į juoduosius sąrašus.
Tačiau geriau pagalvojus – viskas priklauso nuo
įvairiausių aplinkybių. Kitą kartą net ir šmaikšti
nuotrauka socialiniame tinkle, galbūt kitų žmonių
nuotrauka, į kurią patekote eidamas pro šalį, gali
sujaukti gyvenimą. Nekalbant apie tai, kad būsimas
darbdavys, kviesdamas jus pokalbio, greičiausiai
pasidomės Jūsų susikurta tapatybe socialiniuose
tinkluose. O jei netyčia eidamas pro šalį patekote į
kieno nors kito socialiniame tinkle pasidalytą kadrą, jūs šmėžuojate tos fotografijos fone su kažkuo
susikibęs rankomis Klaipėdoje, o žadėjote važiuoti
tik iki Kauno ir vienas...
Kaip toliau vystysis siužetas ir kokių gali kilti
pasekmių – pratęskite jūs.
Pats Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
ypatingesnį statusą ir iš visos asmens duomenų
aibės išskiria vadinamuosius specialių kategorijų
asmens duomenis, t. y.: rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai,
narystė profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys,
duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir
lytinę orientaciją. Juos leidžiama tvarkyti tam tikrais išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kad asmuo
galėtų įvykdyti tam tikras prievoles ir naudotis
specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos
teisės srityje ar kai asmuo duoda sutikimą tokius
duomenis tvarkyti, ar kad būtų apsaugoti asmens
interesai, kai jis pats negali duoti sutikimo.
– Ar galima pasakyti, kad vieniems subjektams asmens duomenis atskleisti yra saugiau nei
kitiems? Kokių sričių organizacijos, įmonės yra
patikimesnės, o kurios mažiau patikimos? Kaip
tai suprasti, atskirti?
– Pirmiausia, pagarba žmogaus teisėms į asmens
duomenų ir privatumo apsaugą turėtų būti bendros
organizacijos kultūros dalis. Be kita ko, ir naujasis
teisinis asmens duomenų apsaugos reguliavimas
įmones ir įstaigas įpareigoja komunikuoti su žmogumi, imtis įvairių priemonių, kad tinkamai infor142 psl.
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muotų apie jo asmens duomenų tvarkymą ir pan.
Tačiau ir patys žmonės kartais neturėtų perlenkti
lazdos, kaip vienoje humoro laidoje, kur personažas
atėjęs į batų parduotuvę išsigando ir tapo įtarus, kodėl jo klausia batų dydžio. Žinoma, tai surežisuota
scena, tačiau neabejotinai, tokių kuriozų gali nutikti
ir kasdieniame gyvenime. Be jokios abejonės, mes
esame savo duomenų šeimininkai, tačiau ne visais
atvejais galime nuspręsti duoti ar neduoti sutikimą
tvarkyti savo asmens duomenis. Pavyzdžiui, labai
dažnu atveju valstybines institucijas ir įstaigas tvarkyti tam tikrus mūsų asmens duomenis įpareigoja
įstatymai. Todėl tie duomenys bus tvarkomi sutinkame mes ar nesutinkame, pavyzdžiui, „Sodroje“,
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, policijoje.
– Į ką reikėtų atkreipti dėmesį asmens duomenis atskleidžiančiam asmeniui? Kuo turi
pasižymėti tinkamas asmens duomenų surinkimas ir kuomet reikėtų suklusti, ar informacija
renkama tvarkingai ir atsakingai?
– Svarbu išlikti budriems ir domėtis, ypač
elektroninėje erdvėje, kad nepatektumėte į sukčių
rankas. Paieškokite informacijos, pasidomėkite
įmone, su kuria planuojate turėti reikalų. Be to,
svarbu žinoti nors minimalius saugumo reikalavimus jungiantis prie skaitmeninės erdvės. Pavyzdžiui, belaidžiai tinklai Wi-Fi. Saugumo specialistai
pataria nesinaudoti viešais tinklais, neapsaugotais
slaptažodžiais. Jeigu nusprendėte pasinaudoti Wi-Fi
tinklu, pavyzdžiui, viešbutyje, tai svarbu įsitikinti,
kad belaidžio tinklo pavadinimas nesidubliuoja su
kitais ir atitinka tą, kurį nurodė viešbutyje. Patariama naudojantis viešos prieigos Wi-Fi neįvedinėti
asmens duomenų, nesijungti prie banko ar elektroninės prekybos paskyrų.
Viešoje vietoje atsargiai reikėtų elgtis ir su
mobiliųjų įrenginių „bluetooth“ funkcija, bent jau
būtinai išjungti tuomet, kai ja nesinaudojate. Visas
šis elementarus saugumas reikalingas tam, kad jūsų
duomenų neperimtų piktavaliai. Taip pat nesaugu
naršyti, vesti duomenis interneto svetainėse, kurios
nenaudoja duomenų šifravimo ir neturi adreso
pradžioje „https“.
– Kokios institucijos be Jūsų VDAI, gali
padėti rasti reikiamus atsakymus į rūpimus
klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, naudojimu ir pan? Kur galima kreiptis
pastebėjus pažeidimus?
– Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos. Viena iš jų
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, kuri
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prižiūri, kaip asmens duomenis tvarko įmonės,
įstaigos ar asmenys su profesija susijusiais tikslais. Kita priežiūros institucija – Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar
literatūrinės saviraiškos tikslais. Mūsų funkcijos
nedubliuojamos ir kiekviena sprendžiame atvejus pagal savo kompetenciją. Taigi jei asmens
duomenys tvarkymo visuomenės informavimo
priemonėse atvejis yra susijęs su asmens duomenų skelbimu žiniasklaidoje, viešai internete ar
kitomis visuomenės informavimo priemonėmis,
asmuo, norėdamas apginti savo teises į asmens
duomenų ir privatumo apsaugą, turi kreiptis į
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija neturi teisės kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo, kurį atlieka
teismai, vykdydami teisingumą, tačiau turi teisę
prižiūrėti, kad teismų raštinės tinkamai tvarkytų
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asmens duomenis.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija taip
pat nekontroliuoja mirusiųjų asmens duomenų
tvarkymo.
Tuos atvejus, kai pasinaudojant asmens duomenimis daroma nusikalstama veika, pavyzdžiui,
įvykdoma asmens tapatybės vagystė, neteisėtai
prisijungiama prie el. banko paskyros ir pavagiami pinigai, perkamos ir parduodamos duomenų
bazės su asmens duomenimis, tiria teisėsaugos
institucijos, pavyzdžiui, policija.
Žmonės ir patys tvarko asmens duomenis asmeniniais poreikiais, pavyzdžiui, nufilmuoja kitą
asmenį vaizdo registratoriumi, telefonu. Šiuo atveju asmuo, nukentėjęs dėl asmeniniais poreikiais
tvarkomų asmens duomenų, savo teises į asmens
duomenų apsaugą ir privatumą turi galimybę apginti kreipdamasis į teismą.
– Dėkoju už pokalbį.

Parengė Rita LIŽAITYTĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Kontrabanda ir iš jos uždirbami
pinigai šildo tik kontrabandininkus
Lietuvos politikai ir ekonomistai, remdamiesi įvairiais rodikliais ir duomenimis, jau ne pirmi
metai skelbia, kad mūsų šalyje pragyvenimo lygis kasmet vis gerėja. Užsienio reikalų ministro Lino
Linkevičiaus teigimu, 2004 metais, kai įstojome į Europos Sąjungą (ES), mūsų šalyje pragyvenimo
lygio vidurkis tesudarė 48 proc. ES pragyvenimo lygio vidurkio. Šiais metais, anot ministro, jis
siekia jau 78 proc.
Kad pragyvenimo lygis Lietuvoje iš tiesų auga, pripažįsta ir nemažai šalies gyventojų, dar prisimenančių sunkius pirmuosius Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos gyvavimo metus ir realiai
vertinančių dabartines savo galimybes. Deja, jau keleri metai Lietuvoje stebima ir kitokia, nerimą
kelianti tendencija – vis didėjanti socialinė atskirtis. Tuo pat metu, remiantis tam tikrais skaičiavimais, Lietuvos biudžetas kasmet dėl kontrabandos vien iš akcizų per metus praranda nuo 50 iki
70 mln. Eur. Tai didžiuliai pinigai, kurie galėtų būti panaudojami visų šalies gyventojų gyvenimui
pagerinti – medicinos, švietimo reikalams ir, žinoma, socialiniai atskirčiai mažinti. Todėl kontrabanda ir neteisėtas prekių gabenimas per sieną ar šalies teritorija ne be reikalo laikomi aktualiomis
problemomis, kurios turi neigiamos įtakos šalies ir visuomenės saugumui.

„Šmugelnikų“ buvo ir anoje Lietuvoje

Neteisėtas prekių ar kitų daiktų gabenimas per
valstybės sieną, kitaip tariant, kontrabanda, pasaulyje klesti jau daug metų. Kontrabandininkų tikslas
– išvengti draudžiamų prekių kontrolės, nemokėti
muitų, akcizų ir kitų mokesčių ir į tam tikrą šalį
įvežti, o paskui parduoti kitose šalyse kur kas pigiau
įsigytų prekių. Ir Lietuvoje kontrabanda atsirado
tikrai ne prieš 29 metus, atkūrus Nepriklausomybę.

Kontrabandininkai darbavosi dar XIX a. Pasakojama, kad Vakarų Lietuvos valstiečiai, naktį išgirdę
šūvius, tarpusavy kalbėdavo, kad „šmugelnikai ėjo“
(schmuggel vokiečių kalba reiškia kontrabanda).
Žmonėms tai būdavo tarsi pranešimas, kad kitądien
jie tikriausiai galės pigiau įsigyti kontrabandinio
prūsiško spirito, sacharino arbatai pasaldinti ar
audinių.
Šiais metais 100 metų jubiliejų švenčiančios
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Lietuvos muitinės muziejaus darbuotojai yra surinkę
įdomios informacijos ir apie kontrabandą tarpukario Lietuvoje. Muziejininkas Mindaugas Semėnas
yra pasakojęs, kad tarpukariu per sieną gyventojai
nešdavosi tai, kas jiems buvo reikalinga buityje, bet
Lietuvoje kainavo brangiau. Už įsinešamas ar įsivežamas prekes reikėjo susimokėti muitą, o žmonės
mokėti nenorėdavo ir tas prekes nešdavo įvairiose
slėptuvėse. Iš Vokietijos kontrabanda keliaudavo
„oranžai“ (apelsinai), vynuogės, bananai, iš Lenkijos – šilkiniai ir medvilniniai audiniai, sagos, ypač
– perlamutrinės. O štai iš Latvijos, anot muziejininko, nemokėdami muito mūsų tautiečiai stengdavosi
įsivežti vinių, skardos gaminių, megztinių ir audinių.
Be to, lietuviai nelegaliai užsidirbti stengdavosi ir
patys gabendami prekes į Vokietiją, Lenkiją ir Latviją. Į Vokietiją plūsdavo sviestas, mėsos gaminiai,
naminiai gyvuliai. Pavyzdžiui, už Lietuvoje už 600
Lt nupirktą arklį kontrabandininkas Vokietijoje gaudavo iki 2000 markių. Sviestas į Vokietiją, anot muziejininko, buvo gabenamas net dviračio padangose,
o arkliai žiemą užšalus Nemunui į Vokietiją buvo
tempiami ledu specialiai pagamintuose neštuvuose.
Remiantis 1930 m. statistika, teigiama, kad įvertinus
tuomečiais pinigais, Lietuvos valstybei kontrabandininkai padarydavo apie 2,5 mln. litų nuostolio.

Kontrabanda = neteisėtas cigarečių
gabenimas?

Šiuo metu, anot su kontrabanda kovojančių institucijų darbuotojų teigimu, į mūsų šalį kontrabanda
dažniausiai įvežami tabako gaminiai, nedenatūruotas
etilo alkoholis ir kiti alkoholiniai gėrimai, narkotikai,
pinigai. Rengiant šią publikaciją „Suvalkiečio“ kalbintų Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (apskr. VPK), Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (VSAT) ir Lietuvos muitinės departamento
atstovų, taip pat ir Marijampolės apskr. VPK virši-
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Indrės Ramanavičienės teigimu, muitinės pareigūnai kovodami su kontrabanda šiuo metu itin daug dėmesio skiria
iš Rusijos Federacijos įvežamiems kroviniams tikrinti.

ninko pavaduotojo, šiuo metu laikinai vykdančio viršininko pareigas, Harimanto Poškevičiaus teigimu,
liūto dalį sudaro cigarečių kontrabanda.
VSAT Prevencijos skyriaus vyr. specialisto Roko
Pukinsko pateiktais duomenimis, tarp VSAT pareigūnų sulaikomos kontrabandos cigarečių kontrabanda
sudaro net 95 proc. „Ne be reikalo vos prakalbus apie
kontrabandą daugelis žmonių pirmiausia ir pagalvoja
apie neteisėtai į šalį įvežtas cigaretes“, – komentuodamas tą skaičių teigė R. Pukinskas. O Muitinės
departamento Komunikacijos skyriaus vyr.
specialistė Indrė Ramanavičienė, tarsi papildydama pasieniečių pateiktą informaciją,
nurodė, kad pastaraisiais metais netgi daugiau
nei penkis kartus išaugo muitinės pareigūnų
sulaikytos į mūsų šalį kontrabanda įvežtos
tabako žaliavos kiekiai.
2018 m. muitinės pareigūnų sulaikyta cigarečių ir tabako kontrabanda apskritai sudarė
92 proc. visų sulaikytų prekių vertės.

VSAT pareigūnams dažniausiai įkliūva aplenkti muitinės postus
bandantys kontrabandininkai.
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Kas penktas cigarečių
pakelis – kontrabandinis

Lietuvoje atliktų įvairių tyrimų duomeni-
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mis, per metus šalyje nuperkama apie 30 mln.
pakelių nelegalių cigarečių. Vienais duomenimis, šalies rūkoriai kasmet nelegalioje rinkoje
įsigyja kone penktadalį visų šalyje surūkytų
tabako gaminių. Nacionalinė tabako gamintojų asociacija pabrėžia, kad rūkančiųjų žmonių
Lietuvoje po truputį mažėja, tačiau šešėlinė
tabako gaminių rinka vėl ėmė augti maždaug
po 1,5 proc. per metus. Tyrimų duomenimis,
šiuo metu nelegalios cigaretės sudaro apie
19,3 proc. visos cigarečių rinkos. Tai atskleidė praėjusių metų rugsėjo–spalio mėnesiais
Lietuvos miestų, tarp jų ir pasienio, gatvėse ir
viešuosiuose konteineriuose surinkus tuščius
cigarečių pakelius atliktas nelegalių cigarečių Vis dar pasitaiko atvejų, kai kontrabandinės cigaretės gabenamos
taip – jų net neslepiant.
vartojimo masto tyrimas. Jo išvadose, be
Pelningo neteisėto verslo
to, konstatuota, kad nelegalių cigarečių pardavimo
mastai nemažėja
šalyje vidurkis daugiausia viršijamas Marijampolėje
Domėdamasis apie kontrabandos ir neteisėto
(31,3 proc.). Po mūsų miesto rikiuojasi Alytus (28,3
proc.), Radviliškis (28,4 proc.) ir Kaunas (25,3 proc). prekių gabenimo per sieną, taip pat neteisėto akciSkelbiama, kad mažiausiai nelegalių cigarečių rasta zais apmokestinamų prekių gabenimo šalies viduje
Mažeikiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir, nors ir keista, tendencijomis, „Suvalkietis“ Marijampolės apskr.
VPK, taip pat VSAT ir Muitinės departamento paTauragėje.
Dar vienas įdomus faktas – Valstybinės mokesčių prašė pateikti duomenis apie pradėtus ikiteisminius
inspekcijos duomenimis, per 2018 m. šalyje pajamos tyrimus, sulaikytus kontrabandos kiekius.
Marijampolės apskr. VPK pateikti duomenys
už cigarečių pardavimus legalioje prekyboje padidėjo 2,28 proc., bet cigarečių pardavimai, palyginti su apie pradėtus ikiteisminius tyrimus liudija, kad po
2014–2015 metų piko pastaraisiais metais situacija
2017 metais, sumažėjo 3,76 proc.
stabilizavosi. Tačiau šiemet tokių tyrimų vėl
bus daugiau, nes vien per pirmąjį pusmetį
komisariato pareigūnai pradėjo aštuonis ikiteisminius tyrimus: du dėl narkotikų, vieną
– dėl cigarečių kontrabandos ir penkis – dėl
neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. 2018-aisiais aštuoni
ikiteisminiai tyrimai dėl tokių nusikaltimų
buvo pradėti per visus metus. Tačiau būtent
pernai Marijampolės apskr. VPK pareigūnai
aptarnaujamoje teritorijoje sulaikė įspūdingą
kiekį kontrabandinių cigarečių – daugiau nei
1,07 mln. pakelių, kurių vertė yra daugiau nei
3,4 mln. eurų.
VSAT duomenimis, šios tarnybos pareigūnų įvairiose šalies vietose – pasienio
keliuose, miškuose ir netgi miestuose – sulaikytos cigarečių kontrabandos kiekiai nuo
2008 metų iki 2018 m. šiek tiek svyruoja.
Po 2004–2005 metų piko, kai pasieniečiai
Lietuvos teritorijoje sulaikydavo po daugiau
nei 3 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių,
2008 metais tas skaičius nukrito iki 2,3 mln.,
o pernai buvo 1,67 mln. Tačiau Muitinės
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departamento pateikti duomenys liudija, kad
į Lietuvą įvežamos cigarečių ir tabako kontrabandos mastai, deja, nemažėja. 2008-aisiais
muitininkai sulaikė 3,2 mln. pakelių cigarečių,
o pernai, galima sakyti, netgi daugiau nei dvigubai – 6,6 mln. Tiesa, per 10 metų dvigubai
išaugusios sulaikytos cigarečių kontrabandos
kiekį galima aiškinti dar ir tuo, kad per tą laiką
Lietuvos muitinė įsigijo gerokai modernesnės
įrangos, leidžiančios aptikti įvairiose slėptuvėse gabenamas prekes. Tačiau apie tikrai
nemažėjančius kontrabandos srautus liudija
Šį cigarečių krovinį muitinės pareigūnai aptiko, kai nutarė patik
ir kiti duomenys. Šiais metais palyginti surinti, ar tikrai karste gabenamas mirusio žmogaus kūnas.
2018 m. pirmuoju metų pusmečiu Lietuvos
muitinėse būta net 51 proc. daugiau akcizinių prekių vidine ES Lietuvos siena su Latvija. Anot R. Pukinssulaikymo atvejų. Šiemet sausio–birželio mėnesiais ko, 2018 m. tarp pasieniečių sulaikytos kontrabandos
muitinės pareigūnų sulaikytų akcizinių prekių vertė iš Rusijos Federacijos įvežtos prekės sudarė vos 2
siekia 12,5 mln. Eur, o pernai per tą patį laikotarpį proc. visos sulaikytos kontrabandos. Tačiau būtent
pernai kur kas daugiau tokių atvejų pasitaikė Lietuši suma buvo 8,6 mln. Eur.
Su kontrabanda kovojančių institucijų atstovų vos–Latvijos pasienyje. 2017 m. tame krašte VSAT
teigimu, didesnė dalis mūsų šalyje sulaikomų, įtaria- pareigūnai sulaikydavo 4,4 proc. visos kontrabandos,
mų kontrabanda ar neteisėtu disponavimu akcizais o pernai šis skaičius išaugo iki 24 proc. Pagrindiniai
apmokestinamomis prekėmis asmenų yra Lietuvos pasieniečių pernai sulaikytos kontrabandos srautai į
piliečiai, tačiau pasitaiko ir kaimyninių šalių atstovų mūsų šalį pateko iš Baltarusijos.
„Lietuvos pasienis su Rusijos Federacija yra
iš Latvijos, Rusijos, Baltarusijos ir Lenkijos.
labai gerai saugomas ir stebimas, ir kontrabandiKeičiami tik maršrutai
Kontrabandinės prekės (cigaretės, alkoholiniai ninkai, be abejo, tai žino, – sakė R. Pukinskas. – Jie
gėrimai, naftos produktai) į mūsų šalį dažniausiai jums galėtų tiksliai pasakyti, kur ir kiek kamerų yra
įvežamos iš Baltarusijos, Rusijos Federacijos ir La- sumontuota. O štai valstybės sienos su Baltarusija
tvijos, o narkotikai dažniausiai gabenami iš Ispanijos, stebėjimo modernizavimas tik įpusėtas. Todėl kontrabandininkai tikisi, kad čia jiems mažiau rizikos
Portugalijos ir Olandijos.
VSAT atstovo R. Pukinsko teigimu, pasieniečių būti sulaikytiems.“
Didesnį kontrabandinių cigarečių iš Baltarusijos
duomenys liudija, kad prieš 14–15 metų cigarečių
srautą,
R. Pukinsko teigimu, be to, galima paaiškinti
kontrabandą dažniausiai iš Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities į mūsų šalį gabendavę kontra- dar ir tuo, kad Baltarusijoje populiariausios cigaretės
bandininkai pastaraisiais metais persimetė prie Balta- kainuoja pigiau, nei Rusijos Federacijoje. Rusijoje
rusijos–Lietuvos sienos, be to, dažniau naudotis ėmė pakelis populiariausių cigarečių dabar kainuoja vieną
Metai

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 m.
6 mėn.

Akcizinės prekės
LR BK 199² str. ( neteisėtas
disponavimas akcizais
apmokestinamomis prekėmis)
3
19
11
5
2
6
5

Narkotikai

Viso nusikalstamų
veikų

LR BK 199 str.
(kontrabanda)

LR BK 199 str.
(kontrabanda)

0
2
4
0
1
1

0
0
0
0
1
1

3
21
15
5
4
8

1

2

8

Marijampolės apskr. VPK duomenys apie pradėtus ikiteisminius tyrimus.
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Kybartų kelio poste dirbantys muitinės pareigūnai, esant reikalui, kontrabandiniams kroviniams aptikti naudoja
modernią įrangą.

eurą, o Baltarusijoje – tik 74 centus. Manoma, kad
būtent dėl to dabar kontrabandininkai dažniau renkasi maršrutą Baltarusija–Latvija–Lietuva. Sėkmės
atveju, kontrabandininkų laukia kone 400 proc.
pelnas, nes populiariausios cigaretės Lietuvoje dabar
kainuoja 3,18 Eur.
Muitinės departamento atstovė I. Ramanavičienė
taip pat teigė, kad po to, kai cigaretės Rusijos Federacijoje pabrango, kurį laiką pasienyje su šia valstybe
muitinės pareigūnai tabako kontrabandos, galima
sakyti, galėjo nė neieškoti. Tačiau pernai cigarečių
kontrabanda vėl pradėjo važiuoti per pasienyje su
Rusija esančius muitinės postus. Juose pareigūnai
sulaikė jau 11 proc. visos cigarečių kontrabandos.
Šiemet per pusę metų statistika dar labiau pasikeitė.
Per pirmąjį šių metų pusmetį net 38 proc. visos Lietuvoje sulaikytos kontrabandos muitininkai aptiko
ir sulaikė pasienyje su Rusija. Muitinės pareigūnai
pastebėjo, kad kontrabandininkai, ieškodami naujų
kelių gauti iš nelegalaus verslo kuo didesnį pelną,
pradėjo Baltarusijoje gamintas cigaretes į mūsų šalį
vežti per valstybės sieną su Kaliningrado sritimi.
Be to, pastebėta, kad kontrabandos kroviniuose iš
Kaliningrado taip pat gabenamos cigaretės be jokių
banderolių.
Dar viena nauja tendencija – prieš kelerius metus
įprastai po 100–200 dėžių rūkalų į mūsų šalį įvežti
bandydavę kontrabandininkai pastaraisiais metais
vienu vilkiku jau bando įvežti kur kas didesnius

cigarečių kiekius. Muitinės postuose jau sulaikoma
siuntų, kuriose aptinkama ir 1000 dėžių cigarečių.
Šiais metais didžiausias nelegalių rūkalų kiekis
irgi buvo sulaikytas pasienyje su Kaliningrado sritimi. Vasarį Kybartų kelio poste muitinės pareigūnai
sulaikė pakavimo plėvelės krovinį gabenusį vilkiką.
Juo buvo gabenama ir daugiau kaip 2 mln. Eur vertės
kontrabandinių cigarečių – 675 tūkst. pakeliai „Fest“
ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
***
„Suvalkiečio“ kalbinti pašnekovai neslėpė manantys, kad vien tik policijos pareigūnai, pasieniečiai ir
muitininkai „karo“ su kontrabandininkais nelaimės.
Juolab jei dėl prekių kainų skirtumo nusikalstamam
pasauliui užsiimti kontrabanda bus pelninga. Kitas
dalykas – visuomenės nuomonė ir požiūris į tokią
veiklą. Šalyje pastebimos tendencijos liudija, kad nemažai anksčiau kontrabandininkų veiklą toleravusių
ir jų paslaugomis besinaudojusių asmenų tapo pilietiškesni. Teisėsaugos institucijos pastaraisiais metais
sulaukia jau kur kas daugiau, nei anksčiau pranešimų
apie kontrabandinių prekių „taškus“, sandėlius ir
neteisėta veikla užsiimančius asmenis. Lietuvos
žmonės pradėjo suvokti, kad šiame nusikalstamame
versle uždirbamais milijonais naudojasi tik saujelė
kontrabandos organizatorių ir jų pagalbininkų. Šie
pinigai, patekę į šalies biudžetą, galėtų būti panaudoti visų šalies gyventojų pragyvenimo lygiui kelti
ir aptarnavimui biudžetinėse įstaigose gerinti.
147 psl.
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Eksperto komentaras

Turime keisti visuomenės
požiūrį į šešėlinį verslą
Marijampolės apskr. VPK viršininko pavaduotojo, šiuo metu laikinai vykdančio viršininko
pareigas, Harimanto Poškevičiaus teigimu, kova su kontrabanda ir neteisėtu akcizais apmokestinamų prekių gabenimu yra tik viena iš daugelio policijos veiklos krypčių, tačiau policijos
pareigūnai šiame bare irgi nuveikia nemažai.

– Kovos su kontrabanda priemonės – tai kryptingas visų tarnybų darbas ir prevencinė veikla,
tokių nusikalstamų veikų užkardymas, – sako H.
Poškevičius. – Deja, „patogios“ kainos ir „greitas
uždarbis“ ir dabar ir, matyt, ateityje dar vilios vienus
asmenis užsiimti šiuo neteisėtu „verslu“, o kitus
– tiesiog pigiau tokių prekių įsigyti. Mat šios nusikalstamos veikos tiesiog neatsiejami atributai yra
paklausa ir pasiūla, ekonominiai motyvai. Ir nors
įstatymai šiuo klausimu yra pakankamai griežti,
linkusių rizikuoti netrūksta. Todėl, mano nuomone, kovoje su kontrabanda labai svarbus vaidmuo
tenka ne tik kontrabandininkus nustatyti ir sulaikyti
siekiantiems įvairių institucijų pareigūnams, bet ir
148 psl.

tiems žmonėms, kurie tas kontrabandines prekes
perka. Turime visi, ne tik policijos pareigūnai,
bet ir bendruomenės, visuomenė daug dirbti, kad
pasikeistų žmonių supratimas ir požiūris į kontrabandą. Svarbu, kad žmonės suvoktų ne tik tai,
jog kontrabanda ar akcizinių prekių įsigijimas yra
nusikaltimas ar pažeidimas, kad pirkdami tokias
prekes jie taip pat savotiškai bendrininkauja su
kontrabandos verslo organizatoriais ir atstovais.
Juk, vaizdžiai kalbant, kontrabandininkams atitenka pinigai, kurie tam tikra forma galėtų būti
kiekvieno Lietuvos piliečio piniginėje – per
biudžetininkų atlyginimus, per geresnes sąlygas
vaikams ugdyti vaikų darželiuose ir mokyklose,
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per geresnį jų užimtumą popamokinėje veikloje,
per geresnę medicinos įrangą ar modernesnius
vaistus gydymo įstaigose.
Tiesą sakant, šiuo metu jau yra pokyčių,
kuriais galima pasidžiaugti. Dalis visuomenės
kontrabandos verslo netoleruoja ir jo neremia.
Jau kuris laikas sulaukiame vis daugiau pilietiškų
asmenų pranešimų apie kontrabandinių prekių
realizavimo taškus, cigarečių sandėlius ir pačius
kontrabandininkus. Džiugu, kad šalyje atsiranda
vis daugiau žmonių, kuriems pirkti kontrabandines prekes neleidžia jų orumas ir pilietiškumas.
Be to, pažįstu ne vieną asmenį, kuris brangstant
cigaretėms pasiryžo ir įstengė atsikratyti sveikatai
ir šeimos finansams kenksmingo įpročio rūkyti.
Tikrai nesuprantu žmonių, kurie skundžiasi, kad
sunku pragyventi, bet dalį pajamų išleidžia pirkdami cigaretes, galbūt net kontrabandines. Žmogau,
tiesiog mesk rūkyti, ir būsi ne tik sveikesnis, bet
ir piniginę storesnę turėsi.

Pažinimo laboratorija
Kreipdamasis į „Suvalkiečio“ skaitytojus, noriu
jiems pasakyti: „Nepirkite kontrabandinių prekių,
nes iš šio verslo lobsta tik asmenys, kurie užsiima
šia nusikalstama veika, o Valstybės biudžeto nepasiekia pinigai, kuriuos būtų galima panaudoti
bendriems, kiekvieno iš mūsų tikslams.“
Taip pat primenu, kad policijos pareigūnai su
kontrabanda ir toliau kovos aktyviai. Šiuo metu
Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas drauge su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Lenkijos policija
įgyvendina vieno milijono eurų vertės tarptautinį
INTERREG projektą. Jo tikslas – pagerinti policijos žvalgybos galimybes prie vidinės ES sienos
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Visos pietinės mūsų
šalies valstybės sienos su Lenkijos Respublika
perimetru bus įrengta moderni stebėjimo sistema
su vaizdo kameromis. Manome, kad tai irgi gerokai
apsunkins veiklą kontrabandininkams, ir kovoje su
kontrabanda pajusime pastebimą efektą.

Parengė Birutė MONTVILIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO, VSAT ir Muitinės departamento nuotraukos

Marijampolės apylinkės prokuratūra –
atvira gyventojams
Jei nebūtų žmonių tarpusavio santykius reguliuojančių normų, visuomenėje neišvengiamai
įsivyrautų anarchija, netvarka, chaosas. Ypač svarbų vaidmenį reguliuojant visuomeninius santykius atlieka teisės normos. Teisiškai sureguliuoti visuomeniniai santykiai – stabilesni, o pačioje
visuomenėje įsivyrauja didesnė tvarka ir drausmė. Teisės normų įgyvendinimo kontrolę vykdo
valstybės aparatas per atitinkamas institucijas.
Apie tai, kokias funkcijas mūsų valstybėje atlieka prokuratūros institucija, kalbamės su Kauno
apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Egle KIRPIENE.

– Kaip apibrėžtumėte, kas tai yra prokuratūra
ir kokia šios institucijos paskirtis?
– Lietuvos Respublikos prokuratūra – valstybės
institucija, padedanti užtikrinti teisėtumą ir teismui
vykdyti teisingumą.
– Kokie specialistai dirba prokuratūroje? Kas
vadovauja sistemai?
– Lietuvos Respublikos prokuratūrai vadovauja
Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis. Taip pat
prokuratūroje dirba įvairių sričių specialistai, dauguma jų – turintys teisinį išsilavinimą. Be vyriausiųjų prokurorų, apylinkių ir specializuotų skyrių
vyriausiųjų prokurorų, prokurorų bei prokurorų
padėjėjų ir teisininkų, prokuratūroje taip pat dirba

komunikacijos specialistai, vertėjai, administratoriai,
dokumentų valdymo skyriaus vyriausieji specialistai,
bendrųjų reikalų skyriaus, IT specialistai, buhalteriai,
vairuotojai.
– Kokios prokuratūros funkcijos?
– Prokuratūra įstatymų nustatytais pagrindais ir
tvarka organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja; atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus; kontroliuoja ikiteisminio
tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese;
palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose;
kontroliuoja nuosprendžių pateikimą vykdyti ir jų
vykdymą; koordinuoja ikiteisminio tyrimo įstaigų
veiksmus tiriant nusikalstamas veikas; gina viešąjį
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Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Eglė Kirpienė.

dinant nacionalines ir tarptautines nusikalstamų
veikų prevencijos programas?
– Prokuratūros tarptautinis teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose apima savitarpio
pagalbą atliekant proceso veiksmus baudžiamosiose
bylose. Taip pat įtariamų ar kaltinamų nusikalstamų veikų padarymu asmenų ekstradiciją
ar perdavimą pagal Europos arešto orderį
į Lietuvos Respubliką ar į kitas valstybes.
Ir Europos turto arba įrodymų arešto akto
liudijimo išdavimą ir užsienio valstybių
išduoto Europos turto ar įrodymų arešto
akto pripažinimą ir vykdymą, baudžiamojo
persekiojimo perdavimą ir perėmimą, darbą
ES teisinio bendradarbiavimo institucijoje Eurojust, koordinuojant proceso
veiksmų atlikimą keliose valstybėse, veiklą
tarptautinėse bendrose tyrimo grupėse konkrečiose bylose, keitimąsi geros praktikos
pavyzdžiais bei informacija apie galiojantį
teisinį baudžiamojo proceso reguliavimą
atskirose valstybėse ir kt.
Be pagrindinių tarptautinio bendradarMarijampolės regiono gyventojai visuomet gali kreiptis į apylinkės
biavimo
mechanizmų, egzistuoja ir mažiau
prokuratūrą, jeigu jiems kilo teisinių problemų.
interesą; pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus; dalyvauja rengiant
ir įgyvendinant nacionalines ir tarptautines nusikalstamų veikų prevencijos programas; dalyvauja
teisėkūros procese.
– Ar prokuratūra dalyvauja rengiant ir įgyven-
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formalizuotos priemonės, siūlomos tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose institucijų.
Vienas iš pamatinių ES tikslų teisingumo ir vidaus
reikalų srityje – mažinti kliūtis bendradarbiavimui
baudžiamosiose bylose ir operatyviau vykdyti susižinojimą. Dėl to buvo įsteigta nemažai tarptautinio
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose institucijų
ir įstaigų, skirtų palengvinti bendradarbiavimą tarp
kompetentingų teisinės pagalbos srityje ES valstybių
narių įstaigų atstovų.
Prokuratūra turi savo atstovą Europos teisinio
bendradarbiavimo institucijoje – EUROJUST. Taip
pat asmenis kontaktams baudžiamųjų bylų Europos teisminiame tinkle (ETT). Turi savo atstovus
Jungtinių tyrimo grupių, Genocido, nusikaltimų
žmoniškumui ir karo nusikaltimų, Kovos su korupcija tinkluose, Turto susigrąžinimo tarnybose, Bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei
kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje.
– Kokie prokuratūros tikslai, uždaviniai?
– Prokuratūra, taikydama aukštus reikalavimus profesinės veiklos kokybei, siekia proceso
veiksmingumo, formuoja žmogaus teises ir laisves
užtikrinančią baudžiamojo persekiojimo ir viešojo
intereso gynimo praktiką, gina ir saugo teisinės
valstybės principus, pripažindama objektyvumo,
skaidrumo, bendradarbiavimo, atskaitomybės, baudžiamojo proceso ekonomiškumo vertybes.
– Kokią veiklą vykdo prokuratūra?
– Konstitucijos numatyta prokuratūros misija yra
organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti, palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose,
ginti viešąjį interesą, užtikrinti teisėtumą ir padėti
teismams vykdant teisingumą. Didžiąją dalį tyrimų
organizuoja ir jiems vadovauja apylinkės prokuratūrų prokurorai, sudėtingesniems ir rezonansiniams
– apygardos ir Generalinės prokuratūros.
– Kiek Marijampolės apylinkės prokuratūroje yra darbuotojų, už ką jie atsakingi, kokias
funkcijas vykdo? Kada, dėl kokių klausimų
gyventojai galėtų kreiptis į Marijampolės prokuratūrą, į kokios srities specialistus konkrečiai?
– Marijampolės apylinkės prokuratūra yra Kauno
apygardos prokuratūros sudėtinė dalis. Šiuo metu
joje dirba 40 darbuotojų. Marijampolės apylinkės
prokuratūrai vadovauja vyriausiasis prokuroras
Arūnas Žukauskas. Prokurorų darbo vietos yra ne
tik Marijampolėje, bet ir Vilkaviškyje, Šakiuose,
Jurbarke. Marijampolėje dirba 14 prokurorų, Vilkaviškyje – 4, Šakiuose – 3, Jurbarke – 3. Prokurorų
darbas atskiruose padaliniuose nesiskiria, tik yra
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Gyventojus kasdien priima budintis prokuroras.

pasiskirstymas pagal specializacijas. Kaip antai:
nepilnamečių justicija, nusikaltimai nuosavybei
(sukčiavimo atvejai), nusikaltimai pataisos namuose, smurtiniai nusikaltimai, veikos dėl neteisėto
disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis
medžiagomis.
Marijampolės apylinkės prokuratūroje visuose
padaliniuose yra sudaryti budėjimo grafikai prokurorams. Budintis prokuroras kuruoja tos dienos
įvykius, priima į jį besikreipiančius gyventojus.
Priimdami sprendimus, prokurorai yra nepriklausomi, vadovaujasi įstatymais.
– Ar dažnai gyventojai kreipiasi į Jūsų institucijos prokurorus? Dėl kokių priežasčių? Kas
juos labiausiai neramina?
– Į prokuratūrą gyventojai kreipiasi pakankamai
dažnai. Dažniausiai tuomet, kai nesutinka su priimtais sprendimais ikiteisminiuose tyrimuose, kai
būna nepatenkinti policijos pareigūnų veiksmais,
taip pat dėl neteisėtų jų veiksmų. Būna, kai kreipiasi
pranešdami apie nusikaltimus, kaip, pavyzdžiui,
kyšio reikalavimą, turto prievartavimą. Pavieniai
atvejai, kai gyventojai kreipėsi dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų gyvenimą, komercinio
šnipinėjimo. Dabar vyksta ir tokie dalykai.
Ragintume piliečius, jeigu jiems teisinėje srityje
kyla problemų, jeigu nesulaukia reikiamos pagalbos
iš policijos, nėra patenkinti, kaip ši institucija tiria
nusikaltimus, drąsiai kreiptis į prokuratūrą. Gyventojus visuomet priims budintis prokuroras ir ieškos
tinkamiausio sprendimo. Prokuratūra anksčiau
netgi rengdavo susitikimus su visuomene, kuriuose
žmonės galėdavo papasakoti apie jiems iškilusias
teisines problemas, rūpesčius.
– Ačiū už pokalbį.
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Kaip ginti viešąjį interesą?

Neretai gyventojai susiduria su problemomis, kai kito asmens daromi veiksmai tarsi nėra nusikalstami, bet tam tikrai grupei žmonių dėl jų kyla nepasitenkinimas, pažeidžiami jų interesai,
laisvės. Kartais matome, kaip pažeidžiamos visuomenės ir valstybės teisės, teisėti interesai, bet
nepajėgiame jų apginti. Kur tuomet ieškoti pagalbos, į ką kreiptis, kas gali padėti.
Apie viešojo intereso gynimą pasakoja Marijus ŠALČIUS, Kauno apygardos prokuratūros
Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiasis prokuroras.

Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo
skyriaus vyriausiasis prokuroras Marijus Šalčius sako, kad
jų skyriuje prokurorams darbo krūvis didelis.

– Gal pradėkime nuo to, kas yra viešasis interesas, kaip jį atpažinti?
– Tikslaus viešojo intereso sąvokos apibrėžimo
nėra. Iš esmės šiokie tokie apibrėžimai yra pateikiami
teismų praktikoje. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje numatyta, kad prokurorai
gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės,
valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas
laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar
savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo
padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių
jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. Minėtosios aplinkybės turi objektyviai
egzistuoti vienu metu, ir tik tuomet prokurorui atsiras
teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.
Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas
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asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris
atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes,
kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos
Konstitucija. Todėl kiekvieną kartą, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju,
būtina nustatyti aplinkybę, kad nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso būtų pažeistos
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos
saugomos ir ginamos vertybės. Viešasis interesas
turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra
reikšminga, reikalinga, vertinga visai visuomenei ar
jos daliai. Kiekvienas viešasis interesas tegali būti
grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis,
kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos
Konstitucija, jo įtvirtinimas ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti.
– Nuo 1998 iki 2012 metų prokuratūros pertvarkos viešojo intereso gynimo funkciją vykdė
Generalinės, apygardų ir apylinkių prokuratūrų
prokurorai. Dabar iš apylinkių prokuratūrų ši
funkcija paimta. Sakykite, kokios institucijos
šiuo metu atsakingos už viešojo intereso gynimą?
– 2012 metais įvykdyta prokuratūros sistemos
pertvarka į dviejų pakopų prokuratūrą – Generalinę
ir apygardų. Pertvarkos tikslas – prokurorai jiems
įstatymu numatytas funkcijas gali įgyvendinti
specializuotuose padaliniuose, tarp jų ir viešojo
intereso gynimo srityje, koncentruojant viešojo
intereso gynimo funkcijos įgyvendinimą apygardų
prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyriuose.
Iš esmės mano vadovaujamajame skyriuje, be
manęs, dirba šeši žmonės, apimame visą Kauno
apygardą. Mūsų veiklos teritorijai priklauso trys
apskritys: Kauno, Marijampolės, Alytaus. Bent
jau skaičiumi aptarnaujame kaip ir daugiausia
žmonių.
Nuo 2012 metų pradėjus keistis valstybės politikai Viešojo intereso požiūriu, šiandien priskaičiuojame apie 20 institucijų, kurioms suteikiama teisė
ginti viešąjį interesą. Tos institucijos savo srityse ir
turėtų ginti viešąjį interesą. Ir tiktai kaip kraštutinė
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Žmogui, kuris ieško tiesos, labai svarbu, kuri Temidės
svarstyklių lėkštė nusvers.

priemonė viešą interesą gina prokuratūra. Tai iš esmės galimi du atvejai. Arba tam tikroje srityje, kur
buvo pažeistas viešas interesas, nėra institucijos,
kuri jį gintų, arba institucija atsisakė savo funkcijas
atlikinėti ir ginti viešąjį interesą.
– Kokios galimo viešo intereso gynimo priemonės, kada jos taikomos?
– Galima jas išskirti kelias. Viena iš priemonių
– kreipimasis su ieškiniu arba pareiškimu į teismą.
Kita priemonė, kuri būtent 2012 metais ir atsirado, reikalavimas imtis priemonių pažeidimams
pašalinti. Tai lygiavertė viešo gynimo priemonė,
kuria prokuroras įpareigoja vieną ar kitą instituciją,
priklausomai kokioje srityje padarytas pažeidimas,
kad ji pirmiausia imtųsi priemonių teisės pažeidimui pašalinti.
Taip pat dar yra rečiau taikomos ir tokios priemonės, kai prokuroras įspėja valstybės instituciją
ar pareigūną nedaryti teisės pažeidimo, ar pareikalauja, kad būtų atliktas atitinkamo valstybės
tarnautojo, kuris padarė viešą pažeidimą, tarnybinis

Pažinimo laboratorija
patikrinimas arba iškelta drausmės byla.
Kitais atvejais yra priimamas nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Tai
dažniausiai būna keletas variantų. Atlikus tyrimą,
nustatoma, kad apskritai nėra pažeistas teisės aktas
ar teisės norma. Kitas atvejis, kai paaiškėja, kad tai
nėra viešas interesas, o pažeidžiami tik pareiškėjo
privatūs interesai, kuriuos jis pats gali savarankiškai
ginti. Prokurorui nėra suteikta teisė taikyti viešo
intereso gynimo priemones ten, kur pažeisti asmens
privatūs interesai.
Į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi juridiniai, fiziniai asmenys, privatūs, ir valstybiniai. Būna, kad ir institucijos pačios paprašo
ginti viešąjį interesą. Procedūra tokia. Gavę pareiškimą, mūsų skyriaus prokurorai iš institucijų renka
papildomą medžiagą, ją analizuoja, vertina ir tik
tada sprendžia, ar taikyti viešojo intereso gynimą,
ar atsisakyti. Mūsų specifika, kad mes patys nuo A
iki Z visą tyrimą atliekame.
– Dėl kokių problemų ar pažeidimų į prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyrius kreipiasi
piliečiai, kokiose srityse pažeidimai dažniausi?
– Statybos ir teritorijų planavimo, kultūros paveldo apsaugos, aplinkos apsaugos, nuosavybės
teisių atkūrimo srityse. Taip pat giname fizinių
asmenų teises arba interesus tais atvejais, kai
pareiškėjai prašo, kad kreiptumėmės į teismą dėl
psichikos sutrikimų turinčių asmenų pripažinimo
neveiksniais arba veiksniais. Taip pat būna situacijų, kai imtis priemonių reikia dėl vaikų. Sakykime,
dėl tėvų valdžios ribojimo ar panašiai. Tai tokios
pagrindinės nišos, kur mes giname būtent fizinio,
privataus asmens interesus. Kitose bylose paprastai dominuoja valstybinis interesas. Pažeidžiami
Valstybės interesai netinkamai naudojant valstybinį
turtą, valstybinę žemę ar neteisėtai įvykdytas valstybinės reikšmės miškų atkūrimas. Būtent pastarasis
atvejis anksčiau buvo labai dažnas.
Apygardų prokuratūrų Viešojo intereso gynimo
skyrių prokurorai nagrinėja prašymus, skundus
arba atlieka prokuroro inicijuotą tyrimą dėl galimai
pažeisto viešojo intereso gynimo (pvz., dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo
negaliojančiais, dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, dėl globos ir rūpybos nustatymo,
tam tikrais atvejais – dėl santuokos pripažinimo
negaliojančia ar jos nutraukimo.
Dėl viešojo intereso pažeidimo 2018 metais
Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso
gynimo skyriuje iš viso išnagrinėti 248 pareiškimai.
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imtis priemonių. Tai tikrai pakankamai
daug.
– Kiek trunka vieno pareiškimo
tyrimas?
– Priklausomai, koks pareiškimas.
Šiaip mes turime dvidešimt darbo dienų
pareiškimui išnagrinėti. Nors renkame
papildomai medžiagą, bet dažnai per 20
darbo dienų suspėjame ir priimame procesinį sprendimą. Kai kuriais atvejais,
kuomet ilgesnis medžiagos rinkimas,
turime galimybę tyrimą pratęsti. Pavyzdžiui, tai nutinka, kai nagrinėjami
pareiškimai dėl asmenų pripažinimo
neveiksniais. Mes privalome gauti soPer metus dėl viešojo intereso pažeidimo išnagrinėta pustrečio šimto cialinio darbuotojo išvadą dėl gebėjimų
pareiškimų.
vertinimo, tai užtrunka beveik pustrečio
mėnesio.
Iš jų 89 patenkinti. 111 kartų atsisakėme ginti viešą
– Ačiū už pokalbį.
interesą ir 9 kartus priėmėme nutarimus reikalauti

Eksperto komentaras
Rimas BRADŪNAS, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

Viešojo intereso gynybos funkcija (plačiąja prasme), kuri Konstitucijos ir įstatymų
deleguota prokuratūrai, manau, realizuojama
pakankamai gerai. Tačiau, pastebėtina, kad
kartais trūksta šios funkcijos įgyvendinimo
„gyvumo“. Teisine terminologija kalbant:
kvalifikuoto ir greito, procesiškai kokybiško,
proceso dalyviams nekeliančio abejonių, ar
pasitikėjimo darbo. Kaip ir visame valstybės
įstaigų sektoriuje, matyt, yra „valdiškumo“,
su kuriuo reikia kovoti.
Prokuratūros darbas nematuotinas ir neišmatuotinas kažkokiais apčiuopiamais mato
rodikliais. Geriausia vertinimo išraiškos
forma – žmonių, visuomenės pasitikėjimas
įstaiga, visuomenėje ir valstybėje sukurtas
saugumo jausmas – kitų vertinimo kriterijų
nėra ir negali būti. Ar taip yra šiuo metu? Dabar dažnai institucinės veiklos vertinimai (ne
tik prokuratūros) atliekami pagal kažkokius
sukurtus aritmetinius kriterijus, objektyvios
tikrovės neatspindinčiais įvairių agentūrų
atliktais pasitikėjimo vertinimais. Tai nėra
tikra.
Manau, kad prokuratūros atvirumo visuomenei klausimas vis dar yra aktualus.
Bendrąja prasme šioje srityje dar tikrai nėra
viskas gerai. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti, kad
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institucijos vykdomos funkcijos yra labai specifinės, ir to atvirumo dažnai net ir negali būti.
Dėl pasitikėjimo. Tai atrodytų paprastas, bet iš
esmės yra labai sudėtingas klausimas. Visiems iki
banalumo žinomas teiginys, kad valstybės įstaigos,
jų darbuotojų pagrindinė paskirtis – tarnauti žmonėms, visuomenei, valstybei. Man kartais susidaro
įspūdis (pastiprintas realiais faktais), kad atskiri
valstybės įstaigų tarnautojai, pareigūnai tarnauja
sau. Žinoma, tai nedominuojanti situacija, tačiau
šaukštas deguto... Štai, kur yra vienas iš pagrindinių nepasitikėjimo valstybės įstaigomis ir valstybe
momentų.

Pažinimo laboratorija
Aš manau, kad prokuratūros institucija, kuriai
deleguotos apibrėžtos valstybės funkcijos, jas
realizuoja iš esmės tinkamai. Šios įstaigos darbas
vertas visuomenės pasitikėjimo. Visgi, manau, kad
reikia naujo kokybinio šuolio.
Tikėjimas ir pasitikėjimas valstybe ir jos įstaigomis buvo griaunamas ir sugriautas per penkis
valstybės okupacijos dešimtmečius. Žmonių tikėjimas teisingumu ateina ne per vienerius metus,
ir, kaip parodė praktika, ne per dešimtmečius. Ir,
tiesa, jis neateina, o jį reikia bendromis pastangomis sukurti ir nuolat puoselėti. Tai yra kasdienis
iššūkis...

Puslapius paruošė Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Veidų sendinimo programėlė sukėlė pavojų
asmenų ir nacionaliniam saugumui
Mobilieji telefonai šiandien nėra tik priemonė, padedanti susisiekti su pageidaujamu asmeniu.
Šiuolaikiniai telefonai yra kompiuteriai, kupini įvairios informacijos. Puiku, jei ją valdo įrenginio
savininkas, tačiau jei ji patenka į piktadarių rankas – gero nelauk. O tokių atvejų pasitaiko. Ir ne
visai retai. Apmaudu, bet piktavaliams duomenis dažnai atiduodame laisva valia. Tiesa, nebūtinai
to norėdami – aplaidžiai diegdamiesi mobiliąsias programėles. Kad ir kaip norėtųsi, ne visų jas
kūrusių asmenų ir kompanijų tikslai yra kilnūs. Dažnai siūlomos programėlių funkcijos tėra tik
gera priedanga išvilioti vartotojų duomenis, esančius jų telefonuose.

Plito tarsi virusas

Puikus pavyzdys – neseniai ažiotažą
visame pasaulyje sukėlusi „FaceApp“ programėlė. Sukurta ji buvo dar 2017 metais
ir iki šios vasaros buvo pritraukusi apie 80
mln. vartotojų. Jų skaičius šiemet rekordiškai išaugo, kai interneto garsenybės ir
galybė kitų vartotojų paskelbė „FaceApp“
iššūkį. Socialiniuose tinklalapiuose ėmę
dalintis nuotraukomis, apdirbtomis minėta
programėle, kuriose jie atrodo gerokai pasenę arba atjaunėję, žmonės ragino ir kitus
vartotojus parsisiųsti programėlę bei dalintis
ja apdorotu savo atvaizdu. Taip programėlės
naudotojų skaičius išsiplėtė iki dešimčių
milijonų. Turbūt jis ir toliau būtų augęs, jei
vienas programuotojas nebūtų pasidalinęs
perspėjančia žinute apie aplikaciją. Savo
socialinio tinklalapio paskyroje amerikietis
Džošua Nozi parašęs, kad „FaceApp“ be
jokio akivaizdaus vartotojo leidimo gali iš
Interneto paieškos sistemoje „Google“ gausu „FaceApp“ protelefono atsisiųsti visas vartotojo nuotraukas
gramėle apdirbtų nuotraukų pavyzdžių. Štai kaip gilioje senatvėje
– ne tik tą, kurią vartotojas nori sendinti, su- atrodytų Amerikos prezidentas Donaldas Trampas.
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kėlė visuotinį susirūpinimą.
Keliai veda į Rusiją
Po šios žinios programėlę
ėmė analizuoti įvairūs internetinio saugumo ekspertai.
Jie pastebėjo, kad nuotraukos,
kurias programėlė galėtų apdoroti vartotojų įrenginiuose,
yra siunčiamos į nutolusius
serverius. Iš pradžių manyta,
kad jie yra įkurdinti Rusijoje, nes programėlę sukūrusi
bendrovė registruota Sankt
Peterburge. Daugelio nuostabai išsiaiškinta, kad minėti
serveriai yra visai ne Rusijoje,
o JAV – „Amazon“ priklausančiuose duomenų centruo- NKSC atkreipia dėmesį nemodifikuoti savo operacinės sistemos, siekiant išgauti
se. Būtent todėl, kad vartotojųdaugiau telefono galimybių – tai panaikintų esamas telefono apsaugas ir padidintų
nuotraukos apdorojimui yrakenkėjiškų programų keliamas rizikas.
siunčiamos į nutolusius serverius, interneto saugumo mi bei sukomponuojami mobiliajame įrenginyje,
specialistams kilo susirūpinimas vartotojų privatumu kurie vėliau atvaizduojami vartotojui. Tyrimo metu
jiems naudojant „FaceApp“ programėlę.
pastebėta, kad „Android“ platformoje veikiančios
Tokia programėlės veikimo schema klausimų programėlės atveju į serverį vidutiniškai išsiunčiama
sukėlė ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centrui 560 kB duomenų, gaunama 360 kB duomenų; iOS
(NKSC) prie Krašto apsaugos ministerijos.
platformoje veikiančios programėlės atveju vidutiJis, siekdamas užtikrinti saugios mobiliesiems niškai išsiunčiama 1,1 MB duomenų, gaunama –176
įrenginiams skirtos programinės įrangos naudojimą kB duomenų. Manoma, kad šie duomenų mainų
šalies viduje, atliko taikomosios mobiliosios progra- dydžių skirtumai išryškėja dėl „Android“ ir „iOS“
mėlės „FaceApp“ kibernetinio saugumo vertinimą. platformos naudojamų skirtingų duomenų glaudos
NKSC paaiškina, kad mobilioji programėlė „Face- mechanizmų.
App“ yra Rusijos programinės įrangos gamintojo
NKSC pažymi, kad didžiausią susirūpinimą kelia
„OOO Wireless Lab“ nuotraukų transformavimo programėlės naudojimo taisyklės, kuriomis remiantis
programėlė, specializuotais filtrais leidžianti grafiš- vartotojas turi sutikti neatlygintinai suteikti „Facekai modifikuoti nuotraukose esančių veidų savybes – App“ prieigą prie aplikacijos aplinkoje pasiekiamų
juos pasendinti, atjauninti, pridėti šypseną ar pakeisti duomenų – leisti „FaceApp“ juos naudoti, dauginti,
lytį charakterizuojančius veido bruožus.
modifikuoti, pritaikyti, skelbti, versti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, viešai naudoti visais žinomais
Įtarimą kelia veikimo schema
Iš pirmo žvilgsnio programėlė atrodo linksma ir (ar ateityje sukurtais) formatais ir kanalais. NKSC
paprasta – neįtartum, kad vartotojui ji gali kaip nors pažymi, kad vertinant tai, jog programėlė sukurta
pakenkti. Tačiau NKSC praneša nustatęs, kad „Fa- Rusijos programinės įrangos gamintojo, šie reiceApp“, kuri, kaip oficialiai skelbiama, yra nuotrau- kalavimai sustiprina neproporcingumo įspūdį tarp
koms apdoroti skirta programa, iš tiesų mobiliuose aplikacijos teikiamų paslaugų profilio ir vartotojo
įrenginiuose atlieka tik dalines aktualiųjų duomenų patiriamų asmeninių kaštų.
(nuotraukų) modifikacijos procedūras (glaudinimas
Galimi pavojai
ir dalinis apdorojimas), o paskui šią iš dalies apdoVisgi informacija apie galbūt netinkamą ir parotą informaciją siunčia į nutolusį serverį galutiniam vojingą programėlės veikimo schemą vartotojų
apdorojimui. Kaip ir užsienio interneto specialistai, nenaudoti ar nesisiųsti programėlės neįtikina, nes
NKSC taip pat nustatė, kad dauguma „FaceApp“ ser- aplikaciją į savo išmaniuosius parsisiunčia vis nauji,
verių yra registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose. o galbūt ir anksčiau ją bandę vartotojai. Rodos, apie
Ir, kaip jau žinoma, iš serverio duomenys atsiunčia- programėlę tiek daug kalbama, tiek daug perspėjimų
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juos matyti, naudoti ar pan.

Viskas tik prielaidos

Tiesa, svarbu paminėti, kad tai tėra hipotezė. Niekas nežino, kaip viskas klosis toliau.
Galbūt programėlės serverius kas nors sunaikins, o galbūt veido atpažinimo technologija
taip sparčiai neišplis ir plačiai naudojama
nebus. Juk tuomet kiekvienas, kuris turi žmogaus nuotrauką, galėtų prieiti ar disponuoti
jam priklausančiais duomenimis. Kita vertus,
galbūt nereikėtų aptarinėti ir analizuoti vien
„FaceApp“ atvejo. Tiesa, ažiotažą programėlė
sukėlė, dėmesį į programėlių naudojimo sąNorėdami išvysti pasendintus atvaizdus šimtai milijonų vartotojų lygas atkreipti privertė, bet tai neturėtų tapti
visame pasaulyje į savo išmaniuosius parsisiuntė Rusijoje registruotą
panacėja. Juk duomenų bazes su informacija
„FaceApp“ programėlę.
apie žmonių veidus kaupia viešojo saugumo
kameros gatvėse, oro uostuose, prekybos
centruose. Nejau ir šie duomenys kada nors
gali būti panaudoti prieš mus?

Užmigti ant laurų nereikėtų

Vis dėlto atsipalaiduoti nereikėtų. Siekiant
užtikrinti mobiliųjų įrenginių naudotojų
saugumą, NKSC nuolatos primena atkreipti
dėmesį, iš kur siunčiatės programėlę. Centras pirmiausia pataria įsitikinti, kad aplikacija siunčiama iš oficialios programėlių
parduotuvės. Patariama vengti programėlių
iš trečiųjų šalių, nediegti į savo įrenginius
piratinių („nulaužtų“) aplikacijų kopijų –
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pataria būti budriems jose dažniausiai būna įskiepytos kenkėjiškos
ir parsisiunčiant bet kokias programėles į telefoną atidžiai skaityti funkcijos. NKSC pataria būti atsargiems su
jų naudojimo taisykles. Išmanieji – nebe paprasti laidiniai telefonai. nuorodomis į programėles, kurias gaunate e.
Jie tarsi kompiuteriai, kupini informacijos, kurią abejotino saugumo
paštu ar trumposiomis teksto žinutėmis, – jos
aplikacijos gali naudoti, matyti, keisti.
gali apgaule priversti jus įdiegti trečiosios
platinama. Gali būti, kad vartotojams nėra aišku, šalies ar nežinomų šaltinių programėles.
kokį neigiamą poveikį programėlė gali padaryti
NKSC taip pat pataria atnaujinti visas savo
būtent jiems asmeniškai. Faktas, kad nuotrauka ap- programėles bei operacinę sistemą. Kai įmanoma,
dorojama ne telefone, o kažkokiame serveryje, juk įjungti automatinį programėlių atnaujinimą. Tai palabai negąsdina. O turėtų, nes specialistai paaiškina, dės išvengti rizikų dėl pasenusių, pažeidžiamų aplikad nuotraukų apdirbimas nutolusiuose serveriuose kacijų versijų. NKSC atkreipia dėmesį nemodifikuoti
leidžia jas kaupti neribotą laiką, o vartotojai įsira- savo operacinės sistemos, siekiant išgauti daugiau
šydami programėlę su tuo sutinka. Galima sakyti, telefono galimybių – tai panaikintų esamas telefono
kas iš tų nuotraukų – tegul kaupia. Mokslininkai apsaugas ir padidintų kenkėjiškų programų keliamas
mano kitaip. Anot jų, technologijoms sparčiai po- rizikas. Taip pat tai gali pažeisti įrenginio garantinio
puliarėjant, veidas yra viena iš žmogaus atpažinimo aptarnavimo sąlygas. Patariama susipažinti ir su
priemonių. Pavyzdžiui, jau dabar kai kurie telefonai programėlės leidimais – patikrinti, kokius duomenis
yra atrakinami atpažįstant savininko veidą. Niekas aplikacija gali pasiekti ir ar ji gali dalytis vartotojo
nežino, kur šį metodą naudosime po 10, 20 metų. informacija su trečiaisiais asmenimis. NKSC pataria
Taigi „FaceApp“, turėdama duomenų bazę su bemaž įvertinti, ar savo funkcijai atlikti nurodyti leidimai
pusės planetos žmonių veidais, turės galimybę prieiti nėra pertekliniai.
prie galbūt tiems asmenims priklausančių duomenų,
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Perspėja apie užsienyje
veikiančią pavojingą programėlę

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) informuoja vartotojus, vykstančius į užsienio šalis, įvertinti galimas rizikas dėl duomenų privatumo ir atsakingai diegti programėles į mobiliuosius
įrenginius.

turinio sutaptis siekia 96 proc. Kaip ir „Yandex.Taxi“ atveju, „Yango“ prieigos spektras
prie didelio kiekio jautrių duomenų ir leidimo
naudotis įrenginio funkcijomis išlieka nepakitęs – programėlė turi galimybę aktyvuoti
įrenginio kamerą ir mikrofoną, naudoti kontaktų sąrašą, vykdyti skambučių valdymą,
įrenginio tapatybės ir veiklos būklės nustatymą, vykdyti trumpųjų pranešimų paslaugų
valdymą, atlikti turinio, saugomo išmaniojo
įrenginio atmintyje, modifikavimą, nustatyti
tikslią (GPS) įrenginio buvimo vietą, atlikti
tinklo prieigos valdymą.
NKSC pažymi, kad „Yango“ programėlės
paleidimo metu vartotojui pranešama, kad
Dažnai abejotino saugumo programėlės būna registruotos Rusijoje siekiant užtikrinti mobiliosios programėlės
ir įdiegiant prašo prieigos prie jautrių duomenų. Galima tik spėlioti, funkcionalumą, „Yandex.Taxi“ renka duokur tie duomenys būna siunčiami ir naudojami.
menis ir siunčia juos programinės įrangos
NKSC praneša, kad nuo 2018 m. lapkričio 8 d. kūrėjams. Remiantis „Yandex“ paslaugų naudojimo
Suomijoje, Helsinkyje pradėta platinti Rusijos in- sąlygomis, iš naudotojo įrenginio surinkti duomenys
ternetinės paieškos kompanijos „Yandex“ sukurta saugomi organizacijos, kurios būstinė yra Rusijos
mobiliesiems įrenginiams skirta programėlė „Yan- Federacijoje (Maskvoje), serveriuose, kartu nurodant
go“. Ji, kaip ir Lietuvoje veikianti „Yandex.Taxi“, galimybę duomenis pateikti šios šalies valstybinėms
teikia pavėžėjimo paslaugas, o programėle automo- organizacijoms, reguliavimo institucijoms, teismams
bilį galima išsikviesti greičiau. NKSC primena, kad ir kitoms trečiosioms šalims.
„Yango“ mobiliosios programėlės tinklo srautų
2018 m. rugpjūčio 3 d. publikavo tyrimo išvadas
dėl „Yandex.Taxi“ galimai perteklinės prieigos prie analizės metu buvo fiksuota, kad programėlė šifruotais ryšio kanalais reguliariai jungėsi ir palaikė
vartotojo įrenginiuose esančių duomenų.
Atliktus „Yango“ „iOS“ ir „Android“ platformose aktyvų ryšį su 12 unikalių IP adresų, kurių ryšio
veikiančios mobiliosios programėlės analizę, nu- infrastruktūra suformuota Rusijos Federacijoje.
statyta, kad „Yango“ ir „Yandex.Taxi“ programėlių

Eksperto komentaras

Apsisaugoti padėtų akylumas
„FaceApp“ atvejis – vienas ryškesnių ir įsimintinesnių kalbant apie mobiliųjų programėlių
saugumo pažeidimus. Tačiau panašių atvejų praktikoje yra pasitaikę ir dažniau. Niekas nežino,
kas nutiks ateityje, todėl patarimais apie saugų mobiliųjų programėlių naudojimą dalijasi Krašto
apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas.

– Pernykštis mobiliosios programėlės „Yandex. Taxi“ skandalas priminė mums, kad ne vi158 psl.

sos mobiliosios programėlės yra saugios naudoti ir kad prieš jas įsidiegdami turime būti labai
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budrūs. Nepaisant to, pasirodžius programėlei
„FaceApp“ vėl užlipome ant to paties grėblio.
Kodėl situacija kartojasi? Mums trūksta žinių,
atsakingumo, budrumo? Kaip manote?
– Žmonėms reikėtų suprasti, kad jų asmeniniai
duomenys yra vertingi, taip, kaip ir pinigai banko sąskaitoje. Svarbu nuolatos klausti savęs, ar
duomenys, kurie atiduodami trečiosioms šalims,
bus naudojami tiems tikslams, kuriuos nurodo
programėlė, ar tikrai noriu kam nors atiduoti savo
asmeninę informaciją, ar prieigą prie jos.
– Kokius principus ir taisykles reikėtų žinoti
vartotojui prieš parsisiunčiant mobiliąsias programėles? Į ką ypač svarbu atkreipti dėmesį?
Kada reikėtų suklusti ir suprasti, kad programėlė gali būti pavojinga?
– Pagrindinės taisyklės siunčiantis programėles
yra naudotis oficialiomis programėlių parduotuvėmis („iOS“ – „Apple Store“, „Android“ – „GooglePlay“), programėles siunčiantis iš neoficialių
parduotuvių, vartotojas niekada nebus užtikrintas
ar aplikacija yra pakeista, ar turi papildomų funkcijų, nebus galimybės paskaityti vartotojų paliktus atsiliepimus. Svarbu įvertinti ar aplikacijai
reikalingas duomenų kiekis – neperteklinis. Pvz.:
jei siunčiatės laikmatį, reikėtų paklausti savęs,
ar jam tikrai reikia prieigos prie jūsų nuotraukų,
trumpųjų žinučių ir t. t., kurių galbūt prašoma.
Mobiliame įrenginyje taip pat būtų naudinga turėti
antivirusinę, kuri padėtų identifikuoti kenksmingas
programėles ar įtartiną veiklą.
– Kas gali nutikti telefone įdiegus pavojingą
programėlę? Kokie duomenys gali būti pažeisti? Kam gresia didžiausias pavojus?
– Įsidiegus kenksmingą programėlę kyla grėsmė naudotojo asmeniniams duomenims – nuo
telefono knygelės kontaktų iki asmeninių nuotraukų prieigos. Taip pat gali kilti pavojus, kad bus
skaitomos arba siunčiamos užsikrėtusiojo vardu
asmeninės žinutės ir tokiu būdu toliau platinama
kenkėjiška programėlė.
– Jei vartotojas laiku, dar prieš parsisiųsdamas programėlę, nepastebėjo, kad ji gali
būti kenkėjiška, tačiau įsidiegęs suprato, kad
programėlė gali būti pavojinga, ją pašalino
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– skausmingų pasekmių išvengti galima? Ar,
nepaisant to, kad programėlė buvo ištrinta,
programišiai ir toliau gali naudotis duomenimis, esančiais ar buvusiais įrenginyje?
– Priklauso nuo situacijos. Gali būti, kad telefoną pavyks susitvarkyti, tačiau pasitaiko atvejų,
kai žala yra daroma ir toliau, vartotojui programėlę
ištrynus.
– Kaip neperlenkti lazdos ir nepasiduoti
paranojai? Kokius duomenis programėlėms
atskleisti saugu?
– Svarbu visada kritiškai mąstyti ir įvertinti
kokius duomenis galima atskleisti. Vartotojas pats
turi nuspręsti ir prisiimti šias rizikas.
– Prisiminkime „Yandex. Taxi“ ir „FaceApp“ atvejus. Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi?
Kuri programėlė pavojingesnė? Kokias grėsmes kelia viena ir kita programėlė? Kokius jautrius duomenis jos naudoja? Kokias pasekmes
tai gali sukelti?
– Abiejų tyrimų esmė – kur keliauja mūsų duomenys ir ar žinome, kam jie naudojami.
– Kokias dar programėles, be anksčiau minėtų, reikėtų įvardinti pavojingomis? Kokie
programėlių pavadinimai Lietuvoje įtraukti į
juodąjį sąrašą?
– Nacionalinis kibernetinis saugumo centras
prie Krašto apsaugos ministerijos nesudarinėja
draudžiamų aplikacijų naudojimo sąrašų, tik skatina vartotojus išlikti budrius ir atkreipti dėmesį į
savo duomenų naudojimą.
– Ką reikėtų daryti, kad situacija su mobiliųjų programėlių naudojimu keistųsi į gerąją
pusę? Kas, kaip ir kur turėtų pasistengti?
– Nacionalinis kibernetinio saugumo centras
reguliariai skelbia informaciją apie atliktus tyrimus, taip pat teikia rekomendacijas, nuolatos
ragindamas gyventojus išlikti budrius ir kritiškai
vertinti ne tik įvairias programėles, bet ir socialinius tinklus, kuriuose lankomasi ar atsisiunčiami
įvairūs dokumentai. Gyventojai, pastebėję kenkėjišką ar įtartiną veiklą, gali pranešti Nacionaliniam
kibernetinio saugumo centrui el. paštu: cert@nksc.
lt arba užpildę pranešimo formą NKSC interneto
svetainėje www.nksc.lt.

Puslapius pagal NKSC informaciją parengė Rita LIŽAITYTĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Ar viešasis saugumas –
tik teisėsaugos rūpestis?

„Saugi aplinka – tai vienintelė tinkama terpė, kurioje galimas žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas ir plėtojimas, – mokslo studijoje „Viešojo saugumo užtikrinimo teisiniai aspektai Lietuvoje: dabarties tendencijos ir procesai“ teigia Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
lektorius dr. Vladas Tumalavičius. – Saugumo jausmas lemia tiek individų elgseną ir gyvenimo
kokybę, tiek valstybės socialinį ir politinį stabilumą, gyventojų pasitikėjimą joje funkcionuojančiais
teisiniais ir instituciniais mechanizmais.“

Kad žmonės jaustųsi saugūs miestų aikštėse ir kitose viešose vietose, privalo rūpintis ne tik teisėsauga, bet ir savivaldybės, ir gyventojų bendruomenės.

Mokslo studijos autorius taip pat pažymi, kad saugumas valstybės viduje yra vienas fundamentaliausių
gyventojų poreikių, o tokio saugumo užtikrinimas
– pirmapradė valstybės funkcija, suvokta ir išskirta
jau seniausiais laikais.
Analizuodamas viešojo saugumo užtikrinimo
teisinius aspektus mūsų šalyje dr. V. Tumalavičius
apibrėžia, kad viešasis saugumas yra socialiniai,
teisiniai, organizaciniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai, siekiant apginti piliečius ir valstybę,
užtikrinti asmens ir turto saugumą. Be to, mokslo
studijos autorius akcentuoja, kad viešojo saugumo
politika, kaip nacionalinio saugumo vidaus politikos
dalis, suvokiama ir Nacionalinio saugumo strategi160 psl.

joje. Joje teigiama, kad visuomenės saugumui užtikrinti reikia palaikyti viešąjį saugumą, ekonominį
ir socialinį stabilumą, užtikrinti aplinkos apsaugą,
plėtoti atsako į išorės ir vidaus rizikos veiksnius,
pavojus ir grėsmes pajėgumus.
Strategijoje taip pat pažymima, kad viešajam
saugumui palaikyti ir stiprinti šalyje privalu įgyvendinti kompleksines kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos priemones, kovoti su organizuotu
nusikalstamumu, daug dėmesio skirti gyventojų
švietimui, saugios visuomenės pagrindų sukūrimui,
civilinės saugos sistemų subjektų gebėjimų ir pajėgumų stiprinimui. Be to, numatyta siekti gerinti teisėsaugos ir kitų viešojo saugumo institucijų veiklos
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efektyvumą, plėtojant viešojo saugumo institucijų,
mokslo įstaigų ir privataus sektoriaus partnerystę, šių
institucijų veikloje plačiau taikyti mokslinių tyrimų
rezultatus.
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme išskiriamos tokios prioritetinės viešojo saugumo politikos
kryptys: kova su nusikalstamumu ir jo prevencija,
tinkama valstybės sienos kontrolė bei apsauga ir
eismo keliuose saugumas.
Be to, dr. V. Tumalavičius atkreipia dėmesį, kad
grėsmę viešajai tvarkai gali kelti ne tik žmogaus veiksmai, bet ir daugelis kitų veiksnių, kurie kartais gali
būti ir sunkiai nuspėjami bei visiškai nepriklausomi
nuo žmogaus valios, pavyzdžiui, gamtos reiškiniai,
stichinės nelaimės.
„Lietuvoje viešojo saugumo užtikrinimas dažniausiai siejamas išskirtinai su nusikalstamumo
mažinimu, – teigia mokslo studijos autorius. – Tačiau
toks požiūris yra klaidingas ir pernelyg siauras, nes
gyventojų aplinkos saugumą, kaip minėta, lemia ir
kiti veiksniai. Tokiu būdu „mirtingumo nuo traumų,
kitų nelaimingų atsitikimų, smurto ir savižudybių
mažinimas, darbo sauga, civilinė sauga ir kitos su
nusikalstamumu tiesiogiai nesusijusios sritys tartum
lieka už gyventojų saugumo ribų.“
Dr. V. Tumalavičiaus nuomone, pernelyg siauras
aplinkos saugumo suvokimas daro įtaką ir kitoms
su gyventojų saugumu susijusioms problemoms,
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kurioms skiriama nepakankamai dėmesio. Mokslo
studijos autorius teigia, kad viešojo saugumo problemą suvokiant kompleksiškai, į saugumo užtikrinimo
procesą įsitraukia ir, pavyzdžiui, vietos bendruomenės, ir savivaldos institucijos.
Juolab kad savivaldybių kompetencijai ir priskiriama nemažai saugumo užtikrinimo, nusikalstamumo prevencijos funkcijų, tarkime, diegiant prevencijos priemones – gerinant miestų ir gyvenviečių
viešųjų vietų apšvietimą, įrengiant vaizdo stebėjimo
kameras ir t. t.
Dr. V. Tumalavičiaus nuomone, šiuo metu mūsų
šalyje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, itin aktuali yra
koordinuotos institucijų sąveikos ir funkcijų suderinamumo, užtikrinant viešąjį saugumą, problema.
Mokslo studijos autorius išskiria dar vieną probleminę sritį – bendruomenių vaidmens stiprinimą,
skatinant gyventojų savisaugos sistemų funkcionavimą. Ši problema akcentuojama ir Viešojo saugumo
plėtros 2015–2025 m. programoje. Joje nurodoma,
kad „siekiant kurti saugią gyvenamąją aplinką, svarbu mažinti žmonių abejingumą, padėti kiekvienam
asmeniui suvokti savo vertę ir teisę apsaugoti save
ir kitus, skatinti žmonių savisaugą ir bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, raginti gyventojus
ir verslo organizacijas plačiau bendradarbiauti su
teisėsauga.“

Ar jaučiatės saugūs Marijampolėje?

Domėdamiesi, kaip Marijampolės gyventojai jaučiasi viešose savo miesto vietose – gatvėse,
aikštėse, parkuose – nutarėme miesto centre surengti mini apklausą. Ar mūsų mieste yra saugu,
klausėme marijampoliečių, kuriuos sutikome J. Basanavičiaus aikštėje ir jos prieigose.

Vytautas MATU- aš nematau čia nieko blogo – jaunimas tiesiog
LAITIS:
linksminasi. Žodžiu, sakyčiau, kad Marijampolėje
– Aš sakyčiau, kad situacija rami.
Marijampolė yra raIngrida PLIKAImus miestas. Man
TIENĖ:
teko dirbti ir dieno– Mano nuomone,
mis, ir naktimis, ir
mūsų mieste saugu
nebuvo nė vieno karne visuose mikrorato, kad būčiau pajujonuose. Aš, pavyztęs kažkokią grėsmę.
džiui, gyvenu MoŽodžiu, mano nuokoluose, Uosupio
mone, miesto gatvėse
gatvėje. Ten ramu,
yra saugu, o mažais
tačiau tuose rajonuoskersgatviais, tiesą
se, kur gyvena daug
sakant, nevaikštau.
socialiai pažeistų
Kartais savaitgaliais prie barų galima pamažmonių, ten, kur bentyti triukšmaujančio, rėkaujančio jaunimo, bet
drabučiai, tikrai nėra
161 psl.
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saugu. Norėtųsi, kad tokiose vietose, taip pat ten,
kur mėgsta rinktis jaunimas, dažniau matytume
policijos patrulius.
Aš pati vieną nemalonų incidentą esu patyrusi
parke, kai vakare prieš miegą su dukrele vežimėlyje
atėjome pakvėpuoti tyru oru. Vežiodama dukrelę
pastebėjau, kad paskui mane kur bepasukčiau vis
iš paskos žygiuoja nepažįstamas vyriškis. Kilo
minčių, kad jis gali turėti blogų kėslų, bet, laimė,
nieko nenutiko. Sužinojau, kad tas man nerimą
sukėlęs vyras yra ligonis.
Galina KABANOVA:
– Dieną Marijampolėje, sakyčiau,
saugu, o vakare –
nepasakyčiau. Tiesą
sakant, stengiuosi
vakarais niekur ir
nevaikščioti, nors
visko būna ir dieną.
Gyvenu Mokoluose, Mokolų gatvėje.
Pernai vasarą daugiabučio kieme man
tiesiog po langais
dieną keli chuliganai užpuolė ir mirtinai sumušė
vieną vaikinuką.
Po to baisaus nusikaltimo bent jau mūsų kvartale buvo įrengtas geresnis apšvietimas, baigėsi
jaunimo pijokystės vaikų darželių pavėsinėse. Jų
teritorija aptverta, vartai užrakinti, ir tvarka.
Gintautas GUTAUSKAS:
– Situacija mieste nėra bloga. Vis
dėlto, mano nuomone, galėtume
matyti daugiau patruliuojančių pareigūnų. Man susidaro
toks įspūdis, kad
anksčiau jie patruliuodavo dažniau.
Kitas dalykas, norėtųsi, kad pareigūnai patruliuodami
sudrausmintų piliečius, kurie nepaiso viešose vietose taikomų draudimų. Pavyzdžiui, Vytauto parkas yra nerūkymo
zona. Sėdžiu aš tame parke su anūkais ant suolelio,
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o šalia prisėdęs vyras rūko. Aš jį įspėju, o jis visai
nereaguoja, tarsi negirdi. Tuo metu pro šalį Sodų
gatve važiuoja policijos patruliai. Būtų gerai, kad
sustotų ir tą rūkorių įspėtų, bet jie nuvažiuoja.
Dar vienas niuansas. Visuose miestuose, taip
pat ir Marijampolėje, gyventojų ir miesto svečių
saugumui viešose vietose montuojamos vaizdo
kameros. Tų kamerų yra ir jau minėtame Vytauto
parke, tačiau kai anūkas pamiršęs ant suolelio
paliko brangią striukę, paaiškėjo, kad tos kameros
tik butaforija – jos neveikia. Žodžiu, yra priemonių nusikaltimams lengviau atskleisti, bet jomis
nesinaudojama.
Liudmila KOMISAROVA:
– Mūsų miestas labai išgražėjęs, tačiau
bent jau man vakarais
vaikščioti gatvėmis
dar nedrąsu. Todėl ir
nevaikščioju. Juolab
kad kai kurie miesto
kvartalai vakarais ir
naktimis dar prastai apšviesti. Pavyzdžiui, pastebėjau, kad
Sporto gatvėje nuo
„Norfos“ prekybos
centro link Beržų gatvės bendrabučių žmonės vaikšto kelią pasišviesdami žibintuvėliais. Norėtųsi, kad
mieste, ypač prie bendrabučių, vakarais ir naktimis
viešosios erdvės būtų ypač gerai apšviestos. Tiesa,
policijos pareigūnai jau minėtame Sporto gatvės
ruože tikrai dažnai pravažiuoja.
Kęstutis RAGELIS:
– Marijampolėje
tikrai saugu – šimtu procentų. Dažnai
su žmona, kartais ir
su anūkais išeiname
pasivaikščioti, mėgstame pasivažinėti dviračiais. Tikrai nepatyrėme jokių incidentų.
Važinėdami po parką
ne kartą jame sutikome patruliuojančius
policijos pareigūnus.
Paprastai jie parke patruliuoja pėsti. Mūsų miestas
ir gražus, ir tikrai saugus.
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Saugi kaimynystė kelias
į visuomenės saugumą

Užrašas, kad name veikia saugios kaimynystės grupė, policijos pareigūnų teigimu, nusikalsti linkusius asmenis veikia
atgrasančiai.

Marijampolės apskr. VPK bendruomenės pareigūnų teigimu, Marijampolės savivaldybės teritorijoje šiuo metu veikia 32 saugios kaimynystės
grupės. Pirmos tokios grupės susikūrė 2008–2009
metais. Dabar jos veikia ne tik Marijampolės daugiabučiuose, bet ir miesteliuose, gyvenvietėse,
sodų bendrijose.
Bendruomenės pareigūnės Akvilės Remeikienės
teigimu, saugios kaimynystės grupės buriasi ten,
kur gyvena iniciatyvūs, aktyvūs, pilietiški žmonės,
kuriems rūpi saugi aplinka ir viešasis saugumas.
Saugios kaimynystės modelis grindžiamas bendradarbiavimu tarp policijos, savivaldos institucijų
ir bendruomenių, siekiant jas įtraukti į visuomenės
saugumo veiklą ir ugdyti glaudų bendradarbiavimą
tarp bendruomenių, policijos ir savivaldos institucijų.
Saugios kaimynystės programa skatina šalia
gyvenančius žmones bendrauti ir bendradarbiauti,
keistis informacija apie jiems priklausančius automobilius, darbo laiką, atostogų planus ir t. t. Saugios
kaimynystės grupėse kaimynai prižiūri vieni kitų
būstus atostogų metu, bendruose susitikimuose
tariasi, ką reikėtų padaryti konkrečioje vietovėje

ar daugiabučio aplinkoje stengiantis kurti saugią
aplinką.
Policijos pareigūnai tiems, kas norėtų suburti
saugios kaimynystės grupę, pataria pirmiausia susipažinti su kaimynais, juos sukviesti į susirinkimą
ir pasikviesti jūsų teritoriją aptarnaujantį bendruomenės pareigūną.
Susirinkime jums reikės išsirinkti saugios kaimynystės grupės vadovą, kuris parašys saugios
kaimynystės prašymą. Siekdami padidinti namo
(kiemo) saugumą, saugios kaimynystės grupėje aptarsite ir sudarysite priemonių planą, kurį
norėtumėte įgyvendinti su policijos pareigūnais
ar kitų institucijų darbuotojais. Subūrus saugios
kaimynystės grupę jums bus paprasčiau kreiptis
į savivaldos institucijas ir prašyti padėti išspręsti
konkrečias problemas.
Suderinę su kaimynais pasirinkite vietą ir pakabinkite stendą su aktualia prevencine informacija apie apsaugos nuo nusikaltimų būdus, saugią
kaimynystę. Policijos pareigūnų teigimu, kai kuriuos piktų kėslų turinčius asmenis nuo konkrečių
veiksmų sulaiko vien užrašas, kad name ar kvartale
veikia saugios kaimynystės grupė.
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Eksperto komentaras

Daugiau viešojo saugumo – daugiau
ir pasitikėjimo policijos pareigūnais

– Ar, Jūsų nuomone, pateisino lūkesčius policijos darbo organizavimo permainos, kai buvo
sujungtos viešoji ir kriminalinė policija?
– Taip, pateisino. Vienas iš esminių dalykų,
rodančių, kad policijos organizavimo permainų
reikėjo – vis didėjantis gyventojų pasitikėjimas
policija, kuris pasiekė rekordines aukštumas. Detaliau apie tai galima sužinoti policijos interneto
tinklapyje https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/gyventoju-apklausa-visuomenes-saugumo-jausmasdideja-pasitikejimas-policija-virsija-es-vidurki.
Jame rašoma, kad daugiau žmonių jaučiasi saugūs,
pasitikėjimas policija viršija Europos Sąjungos
(ES) vidurkį, o Lietuvoje, kaip rodo Vidaus reikalų ministerijos 2018 metų pabaigoje inicijuota
naujausia reprezentatyvi gyventojų apklausa, pasitikėjimas policija yra aukščiausias per pastarąjį
dešimtmetį. Beje, tai didžiausia tokio pobūdžio
apklausa mūsų šalyje.
Apklausos rezultatai rodo augantį saugiai
Lietuvoje besijaučiančių žmonių skaičių. Taip
mano 83 procentai respondentų. Tai, kad mūsų
šalyje yra maža rizika tapti nusikaltimo auka,
patvirtino daugiau nei du trečdaliai, arba 71
proc., apklaustųjų, o su teiginiu, kad Lietuvoje
yra gera kriminogeninė situacija, sutiko 63 proc.
apklausos dalyvių.
„Lietuvoje didėja ne tik visuomenės saugumo
jausmas, kuris yra rekordinis per pastarąjį dešimtmetį, bet ir pasitikėjimas vidaus reikalų sistemos
tarnybomis, iš kurių kasmet vis daugiau gyventojų
palankaus vertinimo sulaukia pasieniečių ir policijos darbas. Pasitikėjimas policija mūsų šalyje
yra didesnis nei visose centrinės Europos šalyse,
išskyrus Estiją“, – teigė buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Apklausos duomenimis, auga visuomenės pagarba policijos pareigūno profesijai. Teiginiui,
kad policijos pareigūno darbas yra gerbiamas,
pritaria pusė apklaustųjų, o prieš dešimtmetį
taip manė vos 27 proc. Žmonėms taip pat svarbus
pareigūnų elgesys ir jų darbo kultūra – mandagumas, malonus bendravimas ir profesionalumas.
Lietuvos policija šiuo metu pasitiki 75 procentai
164 psl.

R. Antanavičiaus teigimu, pastarųjų metų policijos
darbo pertvarkos turėjo teigiamos įtakos viešajam saugumui ir viešajai tvarkai.

šalies gyventojų.
Taip pat daugėja žmonių, kurie palankiai vertina policijos reagavimą į pranešimus. 70 proc.
apklaustųjų mano, kad policija greitai reaguoja
į iškvietimus. 2008 metais tokią nuomonę išsakė
vos 40 proc. apklausos dalyvių. Be to, sumažėjo
manančių, kad pareigūnai ima kyšius. Su teiginiu,
kad pareigūnai provokuoja duoti kyšį, 2018 metais
sutiko vos penktadalis apklaustųjų, o prieš dešimtmetį taip manančiųjų buvo daugiau nei pusė.
Dar vienas dalykas – akivaizdu, kad tie, kurie kreipėsi į policiją informacijos ar pagalbos,
apie pareigūnų darbą atsiliepia palankiau, nei
tie apklausos dalyviai, kuriems neteko tiesiogiai
bendrauti su pareigūnais.
– Pertvarkius Marijampolės apskr. VPK
Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų darbo
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organizavimą ir jame atsisakius gyventojams įprastų apylinkės inspektoriaus
ir nepilnamečių reikalų inspektoriaus
pareigybių, tuomet interviu „Suvalkiečiui“ sakėte, kad po pertvarkos
padaugėjo gatvėse patruliuojančių ir į
iškvietimus vykstančių pareigūnų. Įdomu, kokie tokios pertvarkos rezultatai?
Galbūt dvigubai daugiau pareigūnų
užfiksuoja ir dvigubai daugiau teisės
pažeidimų?
– Faktas, kad reaguojančių į pranešimus apie įvykius ir patruliuojančių ekipažų padaugėjo. Dėl to padidėjo policijos
Mūsų žmonės neslepia, kad matydami gatvėse ir kitose viešose viereagavimo į pranešimus apie įvykius tose patruliuojančius policijos pareigūnus jaučiasi kur kas saugiau.
operatyvumas. Pagal svarbą policijos
gaunami įvykiai skirstomi į A (atvykti į įvykio sus metus buvo užfiksuoti 294 tokie nusižengimai,
vietą reikia ne vėliau kaip per 12 min.), B (atvykti o šiemet – jau 418. Šiais metais taip pat daugiau
ne vėliau kaip per 20 min.), C (atvykti ne vėliau nustatyta jaunesnių nei 20 metų asmenų, kurie
kaip per 60 min.).
vartojo alkoholinius gėrimus. 2018 m. užfiksuoti
Į apie 98 proc. įvykių spėjama atvykti nevirši- 109 tokie nusižengimai, o šiemet – jau 121.
jant numatytos atvykimo trukmės. Marijampolės
– Ar sumažėjo nusižengimų ir pažeidimų
apskrities policijos reagavimo į pranešimus laikas skaičius, kai buvo uždrausta viešų renginių
– vienas geriausių šalyje. Dėl padidėjusio patru- metu vartoti alkoholinius gėrimus?
liuojančių pareigūnų skaičiaus teisės pažeidimų
– Viešų renginių metu kol kas išduodami leidiužfiksuojama šiek tiek daugiau, tačiau tikrai ne mai prekiauti silpnaisiais alkoholiniais gėrimais, o
dvigubai.
juos vartoti galima tik nustatytose renginio vieto– Kokie nusižengimai ir nusikalstamos vei- se. 2019 metais vykusių renginių metu užfiksuotų
kos dažniausi viešose vietose?
administracinių nusižengimų skaičius panašus
– Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos kaip ir ankstesnių metų, o daugiausia tokių pažeikomisariato aptarnaujamoje teritorijoje šiais me- dimų Marijampolėje užfiksuojama miesto šventės
tais iki rugsėjo 1 dienos viešose vietose daugiausia metu. Daugiausia juos padaro neblaivūs asmenys,
užfiksuota vagysčių (18,5 proc.), antroje vietoje todėl kiekvienais metais siūlome šio renginio metu
– turto sunaikinimo ar sugadinimo atvejai ir netei- iš viso atsisakyti prekybos alkoholiniais gėrimais
sėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropi- arba bent trumpinti jų pardavimo laiką.
nėmis medžiagomis neturint tikslo jų platinti, jie
– Ar galėtumėte nusakyti tipinio viešosios
sudaro po 12 proc., o viešosios tvarkos pažeidimai tvarkos pažeidėjo portretą (koks vidutinis
sudaro 6 proc. nuo visų viešose vietose įvykdytų amžius, ar jis dirba, ar gyvena mieste, ar kainusikalstamų veikų.
me)?
Viešosiose vietose Marijampolės savivaldy– Kaip jau minėjau, daugiausia užfiksuojama
bėje šiemet iki rugsėjo 25 dienos užfiksuoti 167 viešosios tvarkos pažeidimų, numatytų Lietuvos
nedideli viešosios tvarkos pažeidimai. Pernai per Respublikos administracinių nusižengimų kodekvisus metus tokių pažeidimų būta 257. Šiais metais so 484 straipsnyje (alkoholinių gėrimų gėrimas
bent ligi šiol mažiau fiksuojama viešosios rimties viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirotrikdymo atvejų, taip pat tabako gaminių vartojimo dymas viešosiose vietose). Didžioji dauguma viear turėjimo atvejų, pažeidžiant Tabako, tabako šosios tvarkos pažeidėjų yra neblaivūs asmenys,
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įsta- daugiau viešosios tvarkos pažeidimų nustatoma
tymą. Vis dėlto daugiau užfiksuojama alkoholinių mieste. Didžioji dalis pažeidėjų – vyrai, kurie
gėrimų viešose vietose arba neblaivaus asmens oficialiai nedirba.
pasirodymo viešose vietose atvejų. Pernai per vi– Dėkoju už pokalbį.
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Gyventojai nori išsaugoti mišką,
gamtininkai – pelkę

Daukšių miestelio, Varnupių, Plynių kaimų ir kitų aplinkinių vietovių gyventojus neramina Žuvinto biosferos rezervato
Amalvo draustinio 200 hektarų teritorijoje pradėti medžių kirtimo darbai. Žmonės domisi, kokia šio projekto ilgalaikė
nauda, ar jis paremtas moksliniais tyrimais.

Pasak Arūno Pranaičio, atkuriant pelkę, mišką kirsti ne visuomet būtina (kai kur – techniškai labai brangu), bet jei
nekirsi miško prieš atkurdamas pelkę, per kelis metus turėsi jį nudžiūvusį.

Žmonės piktinasi

Vietiniai nepritaria kišimuisi į gamtą, juos gąsdina
brandaus miško kirtimai, nežinia, kur išgabenama
mediena, darbai net naktimis, išvažinėtos ūkininkų
pievos. „Išpjovimui numatytas plotelis gražaus miško, Amalvos palių pietinė dalis Varnupių ir Plynių
kaimų pašonėje. Tikslas? Atgaivint pelkę užtvenkiant
kanalus, sukeliant vandenį ir palaikant jo lygį 30 cm
nuo žemės paviršiaus. 200 hektarų miško neliks!!!
Šiose paliose prabėgus vaikystė. Gaila būtų, jei tie
vaizdai liktų tik prisiminimuose“, – rašo žmonės
socialiniuose tinkluose.
Gyventojams kyla įtarimų, kad tai eilinė pinigų
plovykla, projekto tikslas – pinigai už medieną.
Varnupių ir Daukšių bendruomenės kreipėsi į
Žuvinto biosferos rezervato direktorių, prašydamos

paaiškinti, kodėl pjaunami medžiai Amalvos palių
pietinėje dalyje, kodėl projektas nebuvo derintas su
gyventojais, nepaaiškinta jo nauda gamtai ir aplinkai.
Žmonės nori žinoti, kaip darbų metu bus išsaugota
natūrali palių paklotė – uogakrūmiai, samanos, viržiai, per kiek laiko ši augmenija atsities.
„Suvalkietis“ paprašė Žuvinto biosferos rezervato
direkcijos direktorių Arūną Pranaitį dar kartą papasakoti apie gamtotvarkos darbus Amalvos pelkės
pietinėje dalyje.
Taip pat apie projektą pasakoja jį įgyvendinantys
Lietuvos gamtos fondo atstovai.
Anot Žuvinto biosferos rezervato direkcijos
direktoriaus Arūno Pranaičio, gamtininkai ir miškininkai atgaivins pietinę Amalvos pelkės dalį
kairiajame Dovinės krante. Siekiant paspartinti
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Ar reikia atkurti pelkes, dabar jau net nebediskutuojama: jei tik įmanoma, tai tokie darbai daromi kuo skubiau.

pelkės atsigavimą, rugpjūčio viduryje šioje dalyje pasakojo A. Pranaitis.
pradėti sumedėjusios augalijos – daugiausia pelkę
„Atsirado spėliojimų apie medžių kirtimą
sausinančių beržynėlių – kirtimai, vėliau bus už- Amalvos pelkėje. Kadangi ta tema visuomenė
tveriami melioracijos grioviai.
labai susidomėjo, tiesiog norime paaiškinti: Amalvo botaninio draustinio (kaip kartais skelbiama)
Darbų tikslas – atgaivinti aukštapelkę
Direktoriaus teigimu, Amalvos pelkė dar praėju- niekas nekerta ir nežada kirsti. Sklypas, kur yra
sio šimtmečio viduryje buvo didžiausia Suvalkijoje kertama, nutolęs apie 2 km nuo draustinio ribos ir
(3414 ha), pasižymėjusi didele pelkinių buveinių yra specialioje ekosistemų atkūrimo zonoje. Šios
ir rūšių įvairove. Vėliau ją smarkiai pakeitė žemių zonos pagrindinis įsteigimo tikslas yra ne išsaugoti
melioracijos bumas. Šiuo metu dėl sausinimo te- mišką, o atkurti aukštapelkę. Taip pasiūlė Mokslų
ritorijoje dominuoja degradavusios aukštapelkės Akademijos Ekologijos instituto mokslininkai,
buveinės, kurios, sudarius tinkamas hidrologines parengę pagrindžiamąją studiją biosferos rezervato
sąlygas, galėtų atsikurti į aktyvias aukštapelkes, steigimui“, – sako A. Pranaitis. Pagal zonavimo
pelkinius miškus ir kt. Šiais laikais ne mažiau principus 2006 m. patvirtintas biosferos rezervato
svarbi kita aukštapelkės reikšmė – klimato kaitos Tvarkymo planas buvo plačiai aptartas su visuomestabdymas. Sumedėjusios augalijos kirtimus pagal ne. 2017 m. aplinkos ministro patvirtintas Amalvo
trišalio bendradarbiavimo sutartį įgyvendina Lie- gamtotvarkos planas ir Marijampolės urėdijos
tuvos gamtos fondas ir Valstybinių miškų urėdijos miškotvarkos planai pristatyti visuomenei, deriMarijampolės regioninis padalinys. Darbų priežiūrą nančioms institucijoms tokia tvarka, kaip nustato
atlieka Žuvinto biosferos rezervato direkcija“, – atitinkami teisės aktai.

Amalvos pelkėje gamta
naikinama ar gaivinama?

Apie tai, kodėl būtina atkurti pelkę, kokie darbai bus atliekami paliose, pasakoja Lietuvos gamtos
fondo atstovas ir šio projekto vadovas Nerijus ZABLECKIS.

Klimato kaitos mažinimui

pasaulinių anglies išteklių. Dėl žemės ūkio, miškiPasak N. Zableckio, 2016 metų rudenį startavęs ninkystės ir kitų ūkio šakų plėtros nuolat vykdomi
projektas „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusau- šlapynių sausinimo darbai, kurie lėmė, kad pasaulis
sintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos prarado beveik 20 proc. pelkių išteklių. Europoje šie
lygumose“ truks penkerius metus ir bus įgyvendi- skaičiai dar drastiškesni. Paskutinių tyrimų duomenamas net penkiose valstybėse: Estijoje, Latvijoje, nimis, net 87 proc. Europos šlapynių šiuo metu yra
prastos būklės. Sausinant ir kitokiais būdais įsisaviLietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.
Nors pelkės pasaulyje užima tik apie 3 proc. viso nant pelkes į atmosferą patenka milžiniški šiltnamio
sausumos ploto, tačiau jose sukaupta net 30 proc. efektą sukeliančių dujų kiekiai.
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rijampolės savivaldybė), Sacharos
pelkė (Rokiškio r. ), Pūsčios durpynas
(Zarasų r.), Plinkšių durpynas (Mažeikių r.) ir išeksploatuota Aukštumalos
durpyno dalis (Šilutės r.).
Visiems tvarkomiems objektams,
išskyrus Aukštumalos durpyną, parengti gamtotvarkos planai, pagal
kuriuos atlikti vidinės miškotvarkos
projektų pakeitimai (jei jie buvo reikalingi), suprojektuotos biotechninės
priemonės (kirtimai). Kirtimus vykdo
Valstybinės miškų urėdijos regioniniai padaliniai, kurie, esant galimybėms, realizuoja rentabilią medieną,
o kirtimų atliekas palieka grioviuose,
taip padedant pelkei atsikurti.
Viena iš projekto teritorijų yra
Amalvos pelkės pietinė dalis (215
ha), esanti Valstybinės miškų urėdijos
Kazlų padalinio valdomoje valstybiPasak N. Zablecko, iš viso projekto metu bus atkurta net 15 skirtingų įvairių nėje miško žemėje. Lietuvos gamtos
tipų nusausintų pelkių ir durpynų, kurių bendras plotas 5261,3 ha.
fondas praėjusių metų pabaigoje
Projekto vadovo teigimu, Lietuvoje sovietmečiu pasirašė trišalę sutartį su Valstybine miškų urėdija
įvairioms ūkio reikmėms nusausinta net du trečdaliai ir Žuvinto biosferos rezervato direkcija dėl Amalvo
pelkių, todėl šiandien mūsų šalyje 10 proc. jų terito- gamtotvarkos plano, kuris patvirtintas LR aplinkos
rijų dengia durpingas sluoksnis. Tačiau ir išlikusių ministro įsakymu.
Fondas įsipareigojo parengti hidrologinio režimo
pelkių apie 75 proc. yra paveikta sausinimo sistemų,
nes tokiuose plotuose ūkininkaujama arba auginamas atkūrimo kairiajame Dovinės upės krante supamiškas. Kasmet iš pažeistų Lietuvos pelkių ir durpynų prastintą techninį projektą ir jį įgyvendinti iki 2020
į atmosferą patenka apie 7 milijonus tonų anglies dvi- metų.
Už medžių ir krūmų iškirtimo darbus Amalvos
deginio, o tai sudaro apie trečdalį mūsų šalies emisijų
– Lietuvoje išsiskiria 20,4 mln. tonų CO2. Toks emisijų pelkės tvarkymo plote atsakinga Valstybinės miškų
dydis itin aktualus, siekiant įgyvendinti Paryžiaus urėdija.
Pasak Nerijaus Zableckio, pelkiniame kompleksusitarimo klimato kaitos srityje tikslus.
se
bus atkurtas natūralus hidrologinis režimas ir
Siekiant sumažinti neigiamą nusausintų durpynų
poveikį klimatui, Lietuvos gamtos fondas ir įgyven- pašalinta sumedėjusi augalija sudarant prielaidas
dina projektą, finansuojamą iš ES LIFE programos ir stabilizuotis pelkės ekosistemai bei užtikrinant EB
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projekto tikslas gamtinių buveinių palankią apsaugos būklę.
Kaip atkuriamas vandens lygis
– sustabdyti sausinimo sukeltą pelkių degradaciją ir
Projekto
vadovo teigimu, pelkės gyvavimui labai
specialiomis gamtotvarkos priemonėmis pagerinti
durpių kaupimosi sąlygas pažeistose pelkėse, taip pat svarbu kaip galima ilgiau išlaikyti sukauptą lietaus
vandenį arti pelkės paviršiaus. Atkuriama aukštapelatkurti gamtines buveines.
Atkuriamos pelkės ir durpynai
kė, kurios centrinė dalis yra iškilusi apie 2 metrus
Pasak Nerijaus Zableckio, tai – tarptautinis pro- aukščiau pakraščių, iškasti melioracijos kanalai, jų
jektas, kuriam vadovauja viena didžiausių Vokietijos bendras ilgis – 6,8 km, bus tolygiai užtvenkiami
gamtosauginių organizacijų NABU.
28 spraustasienių užtvankomis, dalis užtvankų bus
Lietuvoje projektą vykdo Lietuvos gamtos fondas sutvirtinta akmenimis, perkasamos drenažų žiotys.
kartu su durpių įmonių asociacija „Lietuviškos dur- Pelkės pakraščiuose ant melioracijos kanalų bus
pės“. Projekto veiklos įgyvendinamos 5 vietovėse, įrengti pylimai. Prieš tai bus iškirsti labai daug
iš kurių 4 yra buvę durpynai: Amalvos pelkė (Ma- pelkės vandens išgarinantys melioruotoje durpėje
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Gyventojai nuogąstauja, kad paliose dirbančios įmonės pridarys žalos gamtai.

sužėlę beržai ir pušys (aukštapelkėms būdingos pušų
formos paliekamos).
Atsakydamas į gyventojų pastabas, kad dalyje palių jau įgyvendintas panašus projektas, o vandens ten
nėra, viskas kaip buvę, projekto vadovas paaiškino,
jog vandens lygis pelkėje atsikuria per keletą metų
po patvenkimo, jei yra pakankamai kritulių. Atkurti
tipišką pelkės augmeniją užtrunka kelis kartus ilgiau,
todėl yra numatyta reguliariai šalinti ataugančias
medžių atžalas.
N. Zableckio teigimu, pelkės tvenkimo poveikio
aplinkinėms teritorijoms nebus, nes pertvaros bus
statomos pelkėse esančiuose melioracijos grioviuose. Griovių, išeinančių į ūkininkų naudojamas
pievas ir ganyklas, galuose bus įrengti šuliniai, į
kuriuos subėgs perteklinis vanduo. Tokiu būdu bus
išvengiama vietovių užtvindymo. Artimiausia planuojama pertvara nuo Dovinės upės nutolusi apie
150 metrų, todėl upės vandens lygio svyravimams
neturės įtakos.
Vietiniai nuogąstavo, kad šie darbai paliose turės
neigiamą poveikį Dovinės upeliui ir kitoms aplinkinėms teritorijoms. N. Zableckas aiškina, kad visų
tipų pelkės atlieka reguliuojamąją vandens apytakos
funkciją, jos geba sukaupti vandenį ir lėčiau jį atiduoda. „Jeigu pelkė yra nusausinta, tai perteklinis vanduo
sausinimo grioviais nuteka į aplinkines upes ir upelius
(į Dovinę suvesti juk melioracijos kanalai). Tad esant
dideliam kritulių kiekiui, upė paprasčiausiai patvins
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dėl itin gausaus momentinio vandens kiekio. Tačiau
sveikoje pelkėje, o tokia bus Amalva ją patvenkus,
geriausiu atveju pelkės paviršiumi arba grioviais
nutekės tik tam tikra dalis vandens, kurio pelkė bus
nepajėgi paimti“, – tikino projekto vadovas. Anot
jo, visose užtvankose įrengiama pratekėjimo anga,
nes kitaip užtūrą gali išversti itin didelis kiekis susikaupusio vandens: Amalvos griovių plotis – apie 10
metrų, gylis – 3–4 metrai, vietomis 5 metrai. Todėl
nuo potvynių bus apsaugotos ir aplinkinės ganyklos,
ir tolimiau esančios vietovės.
„Panašią situaciją turėjome Aukštumalos aukštapelkėje (Šilutės r.), 1000 ha dydžio pelkėje. Prieš
porą metų iškritus rekordiškai dideliam kritulių
kiekiui, tam tikra dalis kritulių pelkės paviršiumi paprasčiausiai nutekėjo į aplinkinius griovius, o pelkėje
likęs vanduo išstovėjo per žiemą, po to sekusią itin
sausą vasarą maitino pelkę“, – sakė N. Zableckas.
Bendras penkerių metų trukmės projekto tarptautinis biudžetas yra 6,01 mln. Eur. Projekto biudžetas
Lietuvoje – 1,2 mln. eurų. Juos sudaro šie finansavimo šaltiniai: LR aplinkos ministerija – 0,3 mln.
eurų. ES finansuojama programa – LIFE (Klimato
politikos paprogramė) – 0,7 mln. eurų. NABU (Vokietijos gamtos apsaugos draugija) – 0,2 mln. eurų
(juos sudaro draugijos surinktos privačių rėmėjų
ir įmonių lėšos). Lietuvos gamtos fondo biudžetas
– 1,16 mln. eurų, Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ – 0,02 mln. eurų.
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Eksperto komentaras
Gamtosaugos specialistė,
dr. Jūratė Sendžikaitė
Kodėl reikia sausinti pelkes?
– Nors pelkės pasaulyje dengia vos 3 proc.
viso sausumos ploto, tačiau jose sukaupta gerokai daugiau organinės anglies nei visuose mūsų
planetos miškuose. Nepažeistų pelkių augalai dėl
fotosintezės sugeba akumuliuoti anglies dioksidą iš
oro ir jį organinės medžiagos – durpių – pavidalu
tūkstantmečiams saugiai užrakinti durpių kloduose.
Nusausintose pelkėse kardinaliai keičiasi gyvybės
ciklas – bedeguonė aplinka tampa prisotinta deguonies, suaktyvėja mikroorganizmų veikla, šimtus ir
tūkstančius metų skaičiuojančios durpės ima sparčiai skaidytis ir į atmosferą plūsteli klimato kaitą
skatinančios (anglies dvideginio, azoto oksidų ir
metano) dujos. Taigi, sausindami pelkes prisidedame prie klimato kaitos spartinimo, o saugodami jas
ir atkurdami ekologines sąlygas pažeistose pelkėse
mes prisidedame prie klimato kaitos švelninimo.
Turime galimybę rinktis.
Pelkės turi būti šlapios: dėl klimato, dėl žmonių,
dėl ateities! Tai garsaus Vokietijos mokslininko ir
pelkinių ekosistemų atkūrimo Europoje iniciatoriaus, Greifsvaldo universiteto profesoriaus Hanso
Joosteno (Hans Joosten) žodžiai. „Mes nepaveldėjome Žemės iš savo tėvų, mes pasiskolinome ją iš
savo vaikų“ – tokia paprasta ir tokia aiški indėnų
išmintis jau senai atkeliavo ir į senąjį žemyną.
Todėl nenuostabu, kad šiandien apie tokias rimtas
problemas vis garsiau ima kalbėti jaunimas, t. y.
ta karta, iš kurių mes, suaugusieji, pasiskolinome
Žemę, pasiskolinome, bet per mažai galvojame, ar
pajėgsime tą skolą grąžinti...
Ar galime mes prisidėti prie klimato
kaitos pokyčių švelninimo?
Manau, kad ne tik galime, bet ir privalome. Ne
tik didinti atsinaujinančiosios energijos (pvz., vėjo,
saulės, vandens ir biomasės energijos) naudojimą,
gerinti įvairių įrenginių ir namų ūkių energijos
vartojimo efektyvumą, skatinti mažiau taršaus
transporto, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo
technologijų tobulinimą, bet ir sudaryti sąlygas per
tūkstantmečius pelkėse sukauptai organinei angliai
ir toliau saugiai išlikti „užrakintai“ šlapiuose durpių
kloduose.
Deja, apie 67 proc. visų Lietuvos pelkių yra pažeistos sausinimo. Dėl to kylančias problemas ne

Pasak dr. Jūratės Sendžikaitės, užsienio šalių mokslininkai įvertino pasaulio valstybių nacionalinio šalies ploto
vienetui tenkančias CO2 emisijas iš pažeistų pelkių. Nustatyta, kad Lietuva (0,93 tonų/ha) patenka į didžiausius
kiekius šių ŠESD išmetančių valstybių dešimtuką – po
Indonezijos, Estijos, Baltarusijos, Islandijos, Suomijos,
Malaizijos, Olandijos, Airijos ir Brunėjaus.

visada pastebime, nes atrodo, kad jos yra tolimos
ir mūsų neliečia. Ir tik ištikus sausrai susimąstome,
kodėl orai tapo labiau palankūs atostogaujantiems,
o ne žemdirbiams, kodėl taip greitai šulinyje ar
upėje nuseko vanduo, kodėl ežeras, į kurį subėga iš
nusausintos pelkės ir nuo pertręštų laukų atplūdęs
vanduo, vidurvasarį pasidengia žaliai melsva plėvele, t. y. „pražysta“ melsvabakterių kolonijomis,
dosniai gaminančiomis toksines, sunkiai irias medžiagas, kurios mitybos grandine patenka į žuvų ar
kitų vandens gyvūnų organizmus, o galiausiai – ant
mūsų stalo. Kiekviena lazda turi du galus...
Per pastaruosius 60 metų Amalvos paliose
užaugęs miškas – ne gamtos dovana, o neapgalvotos žmogaus veiklos pasekmė. XX a. 7-ame
dešimtmetyje apie 60 proc. Amalvos pelkės buvo
nusausinta, tačiau tikėtos ūkinės naudos negauta.
Nusausinti ir apleisti aukštapelkės plotai ilgainiui
apaugo krūmais, beržų ir drebulių medynu. Tik
pelkės pakraščiuose buvusių žemapelkių vietoje
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įrengtos kultūrinės pievos ir ganyklos. Prie tokio
žmogaus pakeisto kraštovaizdžio užaugo jau ne
viena vietinių gyventojų karta.
Palių vietoje jie kasdien matydavo vis aukščiau
besistiebiantį mišką su vos keliomis tikrą aukštapelkę primenančiomis salelėmis. Todėl natūralu,
kad žmonės susirūpino, kai jų artimoje aplinkoje
buvo pradėtas kirsti miškas. Ypač dabar, kai visuomenė vis aktyviau siekia išsaugoti ne tik vertingus
Lietuvos miškus, bet ir senuosius želdinius miestų
ar gyvenviečių parkuose, aikštėse ar alėjose.
Medžiai nusausintoje aukštapelkėje
Aukštapelkės yra sukaupusios daugiau atmosferinės anglies nei bet kuri kita sausumos ekosistema. Dėl sausinimo ar klimato kaitos pažemėjus
gruntinio vandens lygiui pelkėje buvusiuose
atviruose aukštapelkių plotuose pradeda kurtis ir
intensyviai augti medžiai ir krūmai, o pelkė tūkstančius metų buvusi organinės anglies kaupykla
gana sparčiai virsta į intensyvų ŠESD (šiltnamio
efektą sukeliančios dujos) emisijų šaltinį.
Nusausintoje pelkėje augantiems medeliams,
lygiai taip, kaip ir įprasto miško medžiams, reikalingas vanduo. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad karštą vasaros dieną suaugęs beržas gali
išgarinti 75 ir net daugiau litrų vandens. Galima
tik įsivaizduoti, kiek per vieną tokią dieną ir taip
jau žmogaus nusausinta Amalvos pelkė prarasdavo
vandens dėl transpiracijos!
Jei vanduo aukštapelkėje slūgso giliau nei
20–30 centimetrų, tuomet ne tik sustoja durpių
formavimasis – durpėdara, bet ir prasideda atvirkštinis procesas – durpių skaidymasis ir nykimas.
Atsipalaidavusi anglis jungiasi su deguonimi ir į
atmosferą patenka anglies dioksidas, skatinantis
klimato kaitą. Kai nusausinta pelkė apauga medžiais, ŠESD emisijos, deja, dar didesnės.
Sausinimo griovių tvenkimas kartu su sumedėjusios augalijos šalinimu – efektyvus metodas, ne
tik stabdantis pelkės sausėjimą, durpių skaidymąsi
ir klimato kaitas sukeliančių dujų išsiskyrimą,
bet ir padedantis atkurti pažeistų pelkių buveinių gyvybingumą. Pagal techninį projektą visi
atkuriamoje Amalvos aukštapelkės dalyje (215
ha) esantys sausinimo grioviai bus patvenkti 24
vandenį sulaikančiomis užtūromis, o teritorijos
pakraščiuose blokuoti 8 pylimais. Šios priemonės
padės lietaus ir sniego tirpsmo vandenis ilgiau
išlaikyti pelkėje.
Projekto „LIFE Peat Restore“ specialistai

Aplinkotyra ir aplinkosauga

Mokslininkė pelkes prilygina piktos pamotės nuskriaustai podukrai – darbšti, graži, bet nuolat išnaudojama ir keiksnojama.

įvertino dabartinę atkuriamos Amalvos pelkės
dalies ekologinę būklę, ŠESD emisijas ir globalinio klimato atšilimo potencialą. Nustatyta, kad
sumedėjusia augalija apaugusi pietinė Amalvos
pelkės dalis kasmet į atmosferą išskiria 5810 t/CO2
ekvivalento per metus, t. y. tiek, kiek jų išskirtų
automobilis, net 515 kartų apvažiuodamas Žemės
rutulį ties pusiauju. Įvertinta, kad pašalinus sumedėjusią augalija per artimiausius 30–50 metų (kai
pelkėje įsikurs aukštapelkėms būdinga augalija)
ŠESD emisijos sumažės iki 760 t/CO2 ekvivalento
per metus.
Pelkės atsikūrimo trukmė
Ekosistemų atkūrimas – nėra mostelėjimas burtų
lazdele. Neįmanoma vos per keletą metų atkurti,
tai kas augo, formavosi ir brendo tūkstantmečius.
Labai svarbu, kad atkuriamoje pelkėje gruntinis
vandens lygis vasaros laikotarpiu būtų kuo arčiau
durpės paviršiaus. Kai durpės paviršiuje ims kurtis
tipingų aukštapelkėms rūšių augalai – kiminai, kai
kurios žaliosios samanos, baltosios saidros, paprastosios spanguolės, pelkiniai gailiai, apskritalapės
saulašarės, kupstiniai švyliai ir kt., tuomet bus galima sakyti, kad pelkinė sistema pradėjo atsikurti.
Ir pats atsikūrimo procesas skirtingose Amalvos
pelkės dalyse vyks šiek tiek kitaip. Geriausių rezultatų galima tikėtis mažiausiai sausinimo griovių
išvagotoje ir daugiau natūralių bruožų išlaikiusioje
projekto lėšomis atkuriamos Amalvos pelkės rytinėje dalyje.
Visgi turime apsiginkluoti kantrybe. 10–20
metų mažiausias laikotarpis pradiniam rezultatų
įvertinimui. Žmogui, gali atrodyti, kad tai labai
ilgas laiko tarpas, bet pelkei net ir šimtmetis yra
tarsi sekundės dalis...

Puslapius paruošė Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Interviu su ekspertais

Vandens telkinių būklė:
ne į visus saugu kelti koją
Vanduo – vienas svarbiausių gyvybės šaltinių, būtinas ne tik žmogui, bet ir visai gyvajai gamtai.
Tačiau įvairios žmogaus vykdomos veiklos kenkia vandens telkiniams kėsindamosi į šį itin brangų
gamtinį turtą. Pagal naujausią vandenų kokybės vertinimą, geros būklės kriterijus Lietuvoje atitinka apie 60 proc. vandens telkinių. Situacija būtų kitokia, jei žmogus savo veiklą vykdytų kitaip,
atsižvelgdamas ne tik į savo, bet ir gamtos interesus. Deja, prioritetą esame linkę teikti ekonominei
naudai, ne ekologinei. Kokias tai pasekmes sukelia, kalbamės su Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros (LAAA) Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiuoju specialistu Svajūnu PLUNGE ir Vandenų
būklės vertinimo skyriaus vedėja Ingrida KLIŠAUSKIENE.

Specialistai sako, kad atstatyti užteršto vandens telkinio, ypač stovinčio vandens, būklę reikia labai didelių lėšų. Bėda
ta, kad investicijos ne visada atsiperka ir pasiekia reikiamą rezultatą.

– Kokia yra vandens telkinių būklė Lietuvoje?
Kaip atrodome Europos kontekste?
S. Plungė: – Nėra tikslinga lygintis Europos
kontekste, nes šalys skirtingos tiek gamtinėmis, tiek
ekonominėmis sąlygomis ir vandens telkiniai šalyse
taip pat skiriasi. Svarbesnės yra tendencijos. Nors
Lietuvos vandens telkiniai kurį laiką buvo vieni
iš švaresnių Europoje, pastarąjį dešimtmetį žemės
ūkio taršos didėjimas lėmė bendrą vandens telkinių
būklės prastėjimą.
Aplinkos apsaugos agentūrai vykdant valstybinį
aplinkos monitoringą, tiriama 1185 paviršinių van-

dens telkinių būklė, iš kurių – 822 upės, 357– ežerai,
Kuršių marios, Kuršių marių vandenys išplitimo Baltijos jūroje zonoje (tarpinių vandens telkinių kategorija) ir teritoriniai vandenys vienos jūrmylės atstumu
nuo kranto (priekrantės vandens telkinių kategorija).
Nustatyta, kad 51 proc. upių kategorijos ir 40 proc.
ežerų kategorijos vandens telkinių neatitinka geros
būklės kriterijų. Geros būklės kriterijų neatitinka visi
tarpinių ir priekrantės kategorijų vandens telkiniai.
– Kokiais kriterijais remiantis vertinama
vandens telkinių būklė? Kuo skiriasi ekologinės
ir cheminės būklės vertinimai? Kokius rodiklius
173 psl.
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Suvalkijos vandens telkinių būklė nėra nei labai bloga, nei labai gera. LAAA specialistai sako, kad ji tokia, kaip
ir likusių Lietuvos vandens telkinių – labiausiai paveikta žemės ūkio veiklos. Tačiau Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių
ekologinės būklės žemėlapyje galima pamatyti, kad aplink Marijampolę esančių vandens telkinių labai bloga kokybe
pasižymi Sūduonia, vidutinė ekologinės būklės klasė nustatyta Dovinei. Gera būkle pasižymi Šešupė – tik užtvenkta jos
dalis netoli Marijampolės yra vidutinės kokybės.

kiekvieni jų demonstruoja? Jie geri ar blogi?
I. Klišauskienė: – Siekiant nuolat stebėti ir vertinti
vandens telkinių kokybę, LAAA vykdo valstybinį
monitoringą (stebėseną). Kasmet (...) matuojami,
ištiriami fizikinių-cheminių kokybės elementų –
maistingųjų (azoto ir fosforo junginių), organinių
medžiagų, prisotinimo deguonimi, vandens skaidrumo, specifinių teršalų (sunkiųjų metalų) rodik
liai, biologinių kokybės elementų (fitoplanktono,
makrobestuburių, vandens floros, žuvų) – rodikliai,
pavojingos medžiagos. Valstybinio monitoringo
metu surinktų duomenų pagrindu yra vertinama
upių ir ežerų vandens kokybė pagal atskirus kokybės
elementų rodiklius.
Atsižvelgus į ilgesnio periodo vandens kokybės
tyrimų rezultatus (...) yra įvertinama paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė. Šis įvertinimas yra
kompleksinis, apimantis ne tik fizikinius-cheminius,
bet ir hidromorfologinius (pvz.: upės tėkmės pakeitimas, nusausinimas ir pan. – aut. past.) bei biologinius
kokybės elementų rodiklius.
Informacija apie upių ir ežerų ekologinės būklės
įvertinimą skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros
tinklalapyje. Paviršinio vandens telkinio ekologinė
būklė apibūdina fizikinių-cheminių kokybės elementų
poveikį telkinio biologiniams elementams (fitoplank174 psl.

tonui, vandens florai, bestuburiams, žuvims).
Ekologinė būklė vertinama pagal vandens kokybės
elementų rodiklių verčių nuokrypius nuo etaloninių
sąlygų, kur žmonių ūkinės veiklos poveikis yra minimalus. Paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė
klasifikuojama į penkias klases: labai gerą, gerą,
vidutinę, blogą ir labai blogą.
Paviršinių vandens telkinių cheminė būklė nustatoma pagal pavojingų medžiagų koncentracijas. (…)
Cheminė būklė yra klasifikuojama į gerą būklę ir
neatitinkančią geros būklės. Vandens telkinio cheminė
būklė yra neatitinkanti geros būklės, jeigu bent vienos
Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo
A dalyje nurodytos medžiagos koncentracija viršija
didžiausią leidžiamą koncentraciją.
– Kokie procesai ir reiškiniai lemia vandens
telkinių būklę? Kurie sukelia daugiausia žalos?
S. Plungė: – Vandens telkinių būklę formuoja
gamtiniai ir antropogeniai procesai. Gamtiniai pagal
svarbumą yra orai ir klimatas, dirvožemio sandara ir
procesai, žemės paviršiaus danga, geologinė baseino
gelmių sandara, atmosferinė medžiagų pernaša ir depozicija. Antropologiniai procesai yra susiję su žmogaus veikla. Tai nuotėkų išleidimas, žemės ūkio veikla,
lietaus nuotėkų tvarkymas ir t. t. Paviršinių vandens
telkinių būklę labiausiai neigiamai veikia pasklidoji
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sunaudodami ten esantį deguonį, kuris gyvybiškai yra svarbus žuvims ir kitiems vandens
gyvūnams. Susidaro negyvos, vadinamosios
bedeguonės zonos jūrose ir upėse, kuriose
beveik nėra gyvybės. Taip pažeidžiama ekosistemos ekologinė pusiausvyra ir sukeliama
jos degradacija.
Dėl didelio pasklidosios žemės ūkio taršos
poveikio, geros ekologinės būklės reikalavimų
neatitinka 20 procentų Nemuno upių baseinų
rajono (UBR), net 71 proc. Lielupės UBR
(nitratų azoto ir bendrojo azoto koncentracija
geros ekologinės būklės kriterijus dažnai virDidžiausia Suvalkijos upė Šešupė atskirose atkarpose pasižymi
skirtinga ekologine būkle. Pavyzdžiui, atkarpos nuo Kalvarijos iki šija 2,5 karto), 12 proc. Ventos UBR esančių
Liudvinavo vandens būklė vidutinė, tuo tarpu netoli Marijampolės paviršinių vandens telkinių.
tekančios upės vanduo yra geros būklės.
Paviršinių vandens telkinių pokyčiai atsitarša, daugiausia iš žemės ūkio veiklos, hidromorfo- randa ir dėl žemių sausinimo (melioracijos). Suskailoginiai paviršinių vandens telkinių pokyčiai, atsiradę čiuojama, kad sausinamosios melioracijos tikslais
dėl žemių sausinimo (melioracijos), hidroelektrinių ir Lietuvoje morfologiškai reguliuoti apie 45 procentai
upių tvenkimo, antrinė tarša, atsirandanti dėl ilgalaikės upių kategorijos vandens telkinių. Žemės sausinimas
praeities taršos, sutelktoji tarša (miestų ir gyvenviečių – svarbus žemės ūkio veiklai. Sureguliavus vagas,
nuotekų valymo įrenginių tarša, tarša pavojingomis sunyksta specifinės vandens organizmų buveinės,
medžiagomis), tarptautinė tarša – iš kaimyninių šalių drauge sumažėja ir pačių vandens organizmų rūšinė
patenkantys teršalai.
įvairovė ir gausa. Drenažu sausintoje žemėje būdin– Kam ir kuo kenkia užteršti vandens telkiniai? ga didesnė tirpių azoto ir fosforo junginių prietaka į
Kokias pasekmes prasta vandens telkinių koky- paviršinius vandens telkinius. Todėl nitratinio azoto
bė gali sukelti joje gyvenantiems organizmams, išplova iš drenažo sistemų gali lemti didesnes nei 2,3
žmonėms?
mg/l vidutines metines šių junginių koncentracijas
S. Plungė: – Viena iš stebimų pagrindinių proble- upių vandenyje, o geros ekologinės būklės vertė – nuo
mų yra vandenų tarša iš pasklidusios taršos šaltinių 1,3 iki 2,3 mg/l.
– žemės ūkio sektoriaus. Pasklidąją žemės ūkio taršą
– Kodėl svarbu mažinti vandens telkinių užteršsudaro į dirvožemį su gyvulių mėšlu ir mineralinė- tumą? Kokiais būdais tai galima daryti?
mis trąšomis patenkančių azoto ir fosforo junginių
S. Plungė: – Švarūs vandens telkiniai yra vienas
išplovos į paviršinius vandens telkinius. Poveikio didžiausių mūsų šalies turtų. Teršiant juos gal ir gaudydį lemia žemės ūkio veiklos intensyvumas. Dėl nama ekonominė nauda, tačiau ji tūkstančius kartų
augančio ir galimai nesaikingo mineralinių trąšų mažesnė už gamtinio turto praradimus, kurie gali
naudojimo ūkiuose, vis didėjantys nitratų kiekiai atsiliepti per ekosistemų paslaugas. Kuo daugiau inišnešami Lietuvos upėmis į Kuršių marias ir
Baltijos jūrą, susidariusi nitratų koncentracija
upėse ir mariose sukelia vandens žydėjimą,
paspartina vandens telkinių užaugimą, todėl
prastėja rekreacinės sąlygos, galiausiai, kyla
pavojus žmonių ir gyvulių sveikatai, tampa
sunku įvykdyti šalies tarptautinius aplinkosauginius įsipareigojimus.
Kai maistingosios medžiagos, tokios kaip
azotas ir fosforas, yra išplaunamos iš dirvos
vykstant cheminei erozijai ir patenka į vandens telkinius, jos skatina dumblių ir vandens
augalų dauginimąsi. Tuomet vandens telkiniai užželia. Kai dumbliai pradeda irti, jie
Nors aplink Žuvintą daug žemių yra nusausintos, jo ekologinės
skęsta ir nusėda ant vandens telkinių dugno, būklės vertinimas – geras.
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ir kas jame vyksta. Bet iš esmės, paminėtos priemonės nenaudoti vandens,
nežvejoti, nesimaudyti yra tinkamos.
Taip pat svarbu nevartoti žuvies iš tokių
vandens telkinių.
Kad situaciją pakeistume į gerąją
pusę, pirmiausia svarbu nutraukti vandens telkinio teršimą, o po to pritaikyti
tinkamas priemones (pagal užteršimo
ir vandens telkinio tipą) atstatyti vandens telkinio būklę. Svarbu suprasti,
kad užteršus vandens telkinį, o ypač
stovinčio vandens (ežerą, tvenkinį,
marias), atstatyti jo būklę reikia labai
didelių lėšų, sėkmės tai negarantuoja.
Siekiant pagerinti vandens telkinių ekologinės būklės rodiklius svarbu Šiuo metu vienos iš geriausių ir efektramdyti ir atsakingai vystyti žemės ūkio veiklą.
tyviausių priemonių yra biomanipuliacija – karpinių žuvų išgaudymas iš vandens telkinio
vestuojame į taršos mažinimą, tuo didesnės galimybės
ir plėšrių palikimas – bei fosforo surišimas dugno
apsaugoti ir gausinti mūsų bendrą turtą.
sedimentuose (nuosėdose – aut. past.) cheminėmis
Mažinti vandens telkinių užterštumą būtų galima
medžiagomis.
ribojant žemės ūkio veiklą (tręšimus, pesticidų nau– Kokių nepageidaujamų medžiagų vandens
dojimą) šalies mastu, atnaujinant ir gerai organizuotelkiniuose Lietuvoje randama dažniausiai? Kojant pramoninių, buitinių ir lietaus nuotėkų valymą.
kia jų kilmė?
Kiekvienas asmeniškai galėtų prisidėti rinkdamasis
I. Klišauskienė: – Europos Komisija yra sudariusi
žemės ūkio produktus, kurie užauginti be cheminių
pavojingų medžiagų, kurias turi tirti Europos Sąjuntrąšų ir pesticidų, propaguodamas mažesnį gyvulinės
gos valstybės narės paviršiniuose vandens telkiniuokilmės produktų vartojimą, kuris kaip ir automobilių
se, sąrašą, kuriame šiuo metu yra 45 medžiagos ir jų
išmetami azoto oksidai prisideda prie vandens telkijunginiai: sunkieji metalai, pesticidai, lakūs organinių taršos. Ir žinoma, labai svarbu tinkamai tvarkyti
niai junginiai, fenoliai, ftalatai, policikliniai aromasavo nuotėkas, ypač tiems, kurie gyvena namuose,
tiniai angliavandeniliai, organiniai alavo junginiai,
neprijungtuose prie nuotėkų tinklų.
dioksinai ir jų junginiai, perfluorintos medžiagos,
– Kokie vandens telkiniai Lietuvoje yra užteršti
chloralkanai, brominti difenileteriai. Pagal pastarųjų
labiausiai? Kas tai lemia?
metų paviršinio vandens Valstybinio monitoringo
S. Plungė: – Lietuvoje labiausiai užteršti vandens
pavojingų medžiagų tyrimų rezultatus, paviršiniuose
telkiniai, kurie yra žemės ūkio rajonuose. Tai lemia
vandens telkiniuose aptinkamos labai mažos minėtų
daugiausia žemės ūkio veikla, kuri vykdoma tuose
medžiagų koncentracijos, kurios neviršija aplinkos
regionuose. Be to, centrinės, šiaurinės ir prietvakakokybės standartų.
rinės Lietuvos regionuose upių vandeningumas na– Kas turėtų prisiimti atsakomybę bandant
tūraliai labai mažas dėl ten esančių molingų dirvų ir
sumažinti vandens telkinių taršą? Ar kas nors
mažesnio kritulių kiekio, todėl tarša vandens kokybę
jos imasi? Kaip procesai šiuo metu valdomi? Ar
ten paveikia labiau.
pastebimas kažkoks progresas?
– Kokie telkiniai labiausiai užteršti SuvalkijoS. Plungė: – Dabar didžiausia atsakomybė tenka
je? Kokios aplinkybės tai lėmė?
būtent žemės ūkio sektoriui, kadangi jis vandens
S. Plungė: – Suvalkija nesiskiria nuo visos Liekokybę telkiniuose lemia labiausiai. Deja, kol kas
tuvos. Vandens telkiniai, kurių baseinuose yra daug
ūkininkai ir žemės ūkio įmonės nepakankamai deda
žemės ūkio veiklos, yra labiausiai užteršti.
pastangų sumažinti poveikį vandens telkiniams.
– Kaip turėtumėme elgtis su ypač užterštais
Galima sakyti, kad procesai yra sunkiai valdomi,
vandens telkiniais? Reikėtų nenaudoti jų vannes žemės ūkis plečiasi ir intensyvėja be papildomų
dens, juose nežvejoti, nesimaudyti?
aplinkosauginių priemonių, tuo sukeldamas žymų
S. Plungė: – Kaip elgtis su ypač užterštais vandens
vandens telkinių būklės prastėjimą.
telkiniais, labai priklauso nuo to, kaip jis užterštas
176 psl.
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Išeitis – keisti žemės
ūkio veiklos įpročius

Vandens telkinių būklė pagerėtų, jei ūkininkai keistų žemės dirbimo metodus, naudotų mažiau trąšų. Tiesa, tam tikrų
priemonių yra imamasi. Pavyzdžiui, tarpinių augalų auginimas, kuris praturtina dirvą trūkstamomis medžiagomis ne
cheminiu būdu, yra taikomas gana plačiai. Tačiau tai – tik vienas iš galimų būdų, padedančių pagerinti vandens telkinių, o taip pat ir dirvos būklę. Taikant kompleksines priemones būtų galima pasiekti reikšmingesnių rezultatų, tačiau
viskam reikia investicijų.

Įrodyta, jog vandens telkinių būklę labiausiai
veikia žemės ūkio veikla. Todėl Lietuvos aplinkos
apsaugos agentūra (LAAA), kaip vienintelė institucija vykdanti valstybinį aplinkos monitoringą,
Žemės ūkio ministerijos, augalininkystės ir gyvulininkystės asociacijų, aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų atstovams pristatė informaciją

ir įžvalgas apie šalies vandens telkinių būklę ir
atkreipė dėmesį į vis didėjantį žemės ūkio poveikį
aplinkai ir jo pasekmes.
LAAA teigimu, viena iš stebimų pagrindinių
problemų, keliančių poreikį diskusijai, yra vandenų tarša iš pasklidusios taršos šaltinių – žemės
ūkio sektoriaus. Siekiant pokyčių labai svarbus

Specialistai sutinka, kad vandens telkinių teršimas suteikia nemažai ekonominės naudos, tačiau sako, kad ji tūkstančius kartų mažesnė už gamtinio turto praradimus, kurie gali atsiliepti per ekosistemų paslaugas.
177 psl.
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Kai upės ar ežero vandens ekologinė būklė yra bloga arba labai bloga, žvejoti ar valgyti ten sugautą žuvį nepatariama.

yra ūkininkų aplinkosauginis ir ekonominis sąmoningumas, geranoriškas bendradarbiavimas ir
iniciatyvumas ieškant aplinkosaugine ir ekonomine
prasme naudingų sprendimų, atvirumas naujoms
tvaraus ūkininkavimo kryptimis. Viena iš pagrindinių siūlomų priemonių – tai tikslusis (precizinis)
ūkininkavimas, kuris laikomas šiuolaikiško ūkio
bruožu. Dabartinės technologijos leidžia detaliai
sekti derliaus augimą ir trukdžius savalaikei intervencijai, t. y. tiksliai nustato, kiek ir kur reikia įterpti
trąšų bei vandens, stebėti maistinių medžiagų kiekį
dirvoje, augalų būklę ir pan.
Šis tikslusis ūkininkavimas suteikia ne tik didelę
ekonominę naudą ūkiui taupant išteklius ir didinant
derlių, bet tuo pačiu tausoja aplinką – išvengiama
maistinių medžiagų išplovimų iš dirvos, mažesnis
vandens eikvojimas.
LAAA pastebėjimu, labai didelis taršos mažinimo potencialas slypi ir tarpinių augalų (tokių
kaip aliejiniai ridikai, baltosios garstyčios, rapsai,
facelijos, grikiai, žirniai ir kt.) auginime. Po derliaus
nuėmimo, iki žiemos atėjimo, ant tuščios suartos
dirvos pasėjami „laikini“ tam tikrų savybių turintys
augalai, kurie šaltuoju metu apsaugo dirvą nuo ero-

zijos, maistinių medžiagų išplovimo, kadangi patys
savyje įsiurbia perteklinį azotą ir fosforą. Pavasarį
jie užariami, ir taip tampa ilgalaike trąša. Ši siūloma
priemonė ne tik apribotų poreikį trąšų naudojimui,
bet ir natūraliai pagerintų dirvos struktūrą, suteiktų
galimybę susidaryti didesniam humuso kiekiui,
apsaugotų nuo kenkėjų ir ligų, o tai labai svarbu
ilgalaikiam derlingumui ir ūkio tvarumui.
Didžiausią efektą ir mažiausius kaštus turėtų
žemės ūkio vandens taršos mažinimo priemonė –
beariminis dirbimas ir ražienų palikimas per žiemą.
Taikant šį ūkininkavimo principą, nedarkoma dirva
– mažesnė erozija ir žala dirvos struktūrai, nedidelis
drėkinimo poreikis, mažesnis maistinių medžiagų
išplovimas, ekonomiška eksploatacija ūkiams.
Tuo tarpu kontroliuojamo drenažo sistemų
įrengimas pagal poreikį leistų prisitaikyti prie orų
kaitos ir reguliuotų dirvos drėgnumą. Būtų mažinamas maistinių medžiagų išplovimas, sulaikant
maistines medžiagas dirvoje. Tai leistų sutaupyti
laistymui reikalingo vandens kiekius ir sumažintų
trąšų naudojimo poreikį.
Parengta pagal
LAAA informaciją

Parengė Rita Ližaitytė, Ričardo Pasiliausko nuotraukos
178 psl.
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Siaubą keliantis gaisras Alytuje.
Kokią pamoką turime išmokti?

Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai nuo pat pirmos gaisro dienos Alytuje teikė pagalbą. Pasak tarnybos vadovo Ryčio Masio, į nelaimės vietą išvažiavę du automobiliai:
siurblinė stotis, turinti didelio našumo vandens siurblius, ir gaisrinių žarnų mašina, kurios žarnas
galima tiesti apie porą kilometrų. Būtent tokios technikos paprašė kolegos iš Alytaus. Marijampolės
ugniagesių automobiliai ten jau daugiau kaip savaitė, keičiasi tik ugniagesiai.

Potencialiai pavojingų įmonių
yra

Pasak Ryčio Masio, Alytuje, padangų perdirbimo gamykloje, kilęs gaisras
– vienas didžiausių per pastaruosius
penkiolika metų Lietuvoje. Jam savo
mastu galbūt prilygsta gaisras Kuršių
nerijoje. „Alytaus situacija sudėtinga
todėl, kad gaisras kilęs uždarose patalpose, ant padangų užgriuvę stogo
betono atramos ir metalo konstrukcija,
nepavyksta padangų pasiekti ir visiškai užgesinti. Tikimasi, kad sunkioji
technika atkels konstrukcijas ir smilkstančios padangos bus užgesintos. Be
to, įmonė įsikūrusi mieste, aplinkui
pakankamai arti gyvenvietės, daugiaPasak Ryčio Masio, kiekviename gaisriniame automobilyje yra daugybė
bučiai namai, kitos įmonės. Man pats priemonių, skirtų gesinti gaisrus, padėti pakliuvusiems į avariją, įvykus
keisčiausias dalykas, kaip buvo leista cheminiams incidentams.
šitokiomis sąlygomis vykdyti padangų perdirbimo pramonės įmonių, kur kilus gaisrui būtų ką veikti
kelias dienas. Tai – ir Marijampolėje esanti naftos
verslą“, – sakė R. Masys.
Paklaustas, ar Marijampolėje yra tokių potenci- bazė, akcinė bendrovė „Vernitas“, daugybė mediealiai pavojingų įmonių, kuriose kilus gaisrui iškiltų nos perdirbimo įmonių, gamykla „CIE LT Forge“,
ekstremalios situacijos pavojus, ugniagesių vadovas Kazlų Rūdoje veikianti baldų gamybos milžinė
teigia, kad padangų perdirbimo gamyklos nėra. „Ikea“, trąšų gamykla „Arvi fertis“. „Geografiškai
Tačiau regione turima nemažai didelių specifinių mes esame kryžkelėje tarp Europos, magistrale „Via
Baltica“, geležinkeliu „Rail Baltica“ pro
Marijampolę gabenami pavojingų medžiagų
– naftos, cheminės produkcijos kroviniai,
tad turime būti ir esame pasiruošę gesinti
tokio pobūdžio gaisrus“, – sakė R. Masys.
Jis prisimena, kaip Kazlų Rūdos savivaldybėje prieš penkiolika metų degė pesticidų
sandėlis, daug nerimo šių metų sausį sukėlė
magistralėje Marijampolė–Kaunas apvirtęs
itin toksišką medžiagą gabenęs vilkikas. Iš
viso cisternoje buvo 24 tonos chemikalo
stireno.
Jeigu nuodingos medžiagos būtų patekę
į aplinką, gyventojų evakuacija neišvengiama. Taip pat teko gesinti nedidelius gaisrus
Kasmet ugniagesiams rengiamos pratybos.
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„CIE LT Forge“, „Arvi fertis“ gamyklose, automobilių remonto dirbtuvėse.

Gera technika ir pasirengimas

Pasak Marijampolės priešgaisrinės įstaigos
vadovo, jų tarnyba yra aprūpinta tokia technika,
įranga ir priemonėmis, kokių šiandien reikia. Net
išvardinti sunku. Tai ir moderniausi gaisriniai
automobiliai, cheminė priekaba, siurblinė stotis. Taip pat kvėpavimo aparatai, nuo cheminių
medžiagų apsaugantys specialūs kostiumai, šilumą atspindintys kostiumai, dekontominacijos
postas, dozimetrai, dujų analizatoriai, termovizoriai. Keletą kartų per metus vyksta pratybos,
Sunku pratybose, lengva mūšyje – tokios nuostatos laikosi
ugniagesiai mokosi gesinti didžiulius gaisrus.
Marijampolės ugniagesiai.
Kaip tik spalio paskutinę savaitę pratybos bus
Pasak R. Masio, dažniausiai nustatomi šie parengiamos Višakio Rūdos bažnyčioje. Ugniagesiai
turi atitikti tam tikrą kvalifikaciją, nuolat gilinti žeidimai: nesilaikoma gaisrinio režimo, produkcija
žinias ir stiprinti praktinius įgūdžius. Būtent per užkraunami evakuaciniai keliai, neturima tinkamų
pirminių gesinimo priemonių ar jos būna neveikianpratybas išryškėja silpnosios vietos.
čios, neįrengti gaisro įspėjimo prietaisai. Per šiuos
Grupuojamos pagal pavojingumą
Paklaustas, kaip tikrinamos potencialiai pavo- metus Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savijingos įmonės, R. Masys papasakojo, kad įmonės valdybėse bus patikrinta apie 130 įmonių, aplankyta
pagal pavojingumą suskirstytos į kelias grupes. 2660 gyventojų būstų.
Darbą organizuoja savivaldybių
Pavojingiausios inspektuojamos kas metus, kitos
– kas dvejus, trečios – kas penkerius. Prieš praekstremalios komisijos
dedant veiklą priešgaisrinės apsaugos specialistai
Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
apsilanko įmonėje ir sprendžia, ar išduoti leidimą. vadovo klausėme, ar yra kokie nors planai, kaip būtų
„Problema ta, kad įmonė gali keisti veiklos sritį. elgiamasi ekstremalios situacijos metu. Pasak R.
Tuomet priešgaisrinės priežiūros specialistų lei- Masio, visose savivaldybėse yra įkurtos ekstremalių
dimai nebūtini. Susidaro galimybė įmonei vystyti situacijų komisijos, kurios gali priimti sprendimą
potencialiai pavojingą veiklą. Sakykime, bendrovė, skelbti ypatingą padėtį. Jeigu paskelbta ekstremali
kuri vertėsi medienos gamyba, gali pakeisti profilį situacija, operacijų centrai vykdo numatytas užduoį padangų perdirbimą. Apie tai mes sužinosime tis: teikiama informacija ir pagalba gyventojams,
tik patikrinimo metu. Kas dabar žino, kokios dar sprendžiama dėl evakuacijos, mokyklų uždarymo,
medžiagos galėjo būti laikomos Alytaus padangų padedama gelbėjimo darbų organizavimui. Ugniageperdirbimo gamykloje ar šalimais esančiose įmo- siai rūpinasi konkrečiu gaisro gesinimu, aplinkosaunėse?“ – retoriškai klausė R. Masys.
gininkai – tarša. Jeigu šalyje skelbiama ekstremali
Anot jo, gerai, kad Marijampolės regione dausituacija, vyriausybiniu lygiu imamasi koordinuoti
gelis gamyklų bendradarbiauja su ugniagesiais.
visų institucijų veiksmus. Gyventojams privalu
Įmonėse vykdomos įvairios prevencinės priemonės,
paisyti komisijos teikiamų rekomendacijų. Nesielgti
rengiamos pratybos, mokymai, kurių metu supažintaip, kaip daro kai kurie Alytaus rajono Miklusėnų
dinama su priešgaisrine apsauga. „Labiausiai įmonės saugumas priklauso nuo jos politikos gaisriniais gyventojai. Tik dalis jų sutinka su evakuacija, 60
klausimais. Ten, kur dideli reikalavimai, teikiamas procentų gyventojų pareiškė niekur nevyksiantys.
didžiulis dėmesys, išvengiama ir didelių nelaimių. Taip pat, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo
Neatsakingas verslas sukelia problemas“, – sakė teigimu, gyventojai turi būti susipažinę su svetaine
LT72.lt. Tai Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms
R. Masys.
Anot Marijampolės priešgaisrinės tarnybos va- situacijoms svetainė, skirta pasiruošti sudėtingai sidovo, ne mažiau svarbu tinkamai reaguoti į pirminį tuacijai, gauti informacijos. „Kiekvienas ekstremaliu
gaisrą, turėti reikiamas gesinimo priemones, mokėti atveju turėtų gebėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais
jomis naudotis. Taip pat darbuotojai turi būti apmo- bent 72 valandas, kol atvyks pagalba“, – sakė R.
kyti, kaip elgtis, jeigu kiltų gaisras, kaip evakuotis. Masys.
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Miklusėnų gyventojai turi savo Černobylį

Spalio 16-ąją Alytuje, Pramonės gatvėje esančioje padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“,
kilęs gaisras lokalizuotas, tačiau patalpose smilkstančių padangų nepavyksta užgesinti antra savaitė. Anot aplinkos specialistų, toks rusenimas pats pavojingiausias, todėl, kad išsiskiria daugybė
kenksmingų medžiagų. Gyventojų sveikata, gamta – dideliame pavojuje, žala – milžiniška. Kartu
šis gaisras atskleidė, kad nesame pasiruošę tinkamai įvertinti ir suvaldyti tokio pobūdžio nelaimę.
Įpykę Alytaus miesto bei rajono gyventojai jaučiasi šalies valdžios palikti likimo valiai ir reikalauja
vidaus reikalų ministrės atsistatydinimo.

Spalio viduryje padangų perdirbimo gamykloje kilęs gaisras paralyžiavo žmonių gyvenimus.

Apie tikrąjį pavojų informuota per vėlai

Gyventojai apie pavojų sveikatai buvo informuoti per vėlai, jų evakavimu, pamokų atšaukimu
mokyklose, įmonių, kurios įsikūrusios šalia gaisro
židinio, veiklos sustabdymu pasirūpinta tik tuomet,
kai žmonės ėmė kelti triukšmą. Situaciją Alytuje
įvertinęs Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda
sakė: „Gaisras Alytuje parodė, kad esame pasiruošę
nepakankamai“.
Šiomis dienomis alytiškiams pagalbos ranką tiesė
visos šalies gyventojai. Druskininkų sanatorijos paskelbė, kad suteikia prieglobstį Miklusėnų gyventojams, aukojamos lėšos gaisro padariniams likviduoti.
Alytiškių galima sutikti ir Marijampolėje, bėgdami
nuo taršos, kai kurie čia apsistojo pas giminaičius.
Žmonės išvyko ne tik iš Miklusėnų gyvenvietės, kur
pirmosiomis gaisro dienomis keliavo visi nuodai, bet
ir iš Alytaus, nes praėjusį šeštadienį atsisukęs vėjas
visus dūmus nešė į miestą.
„Iš ryto ėjau į turgų, tad net išsigandau. Ore kybojo dūmų debesys, kvėpuoti nebuvo kuo.
Pradėjo graužti gerklę, skaudėti galvą, sunkumas
jautėsi krūtinėje“, – pasakojo Poezijos parke sutikta
alytiškė Ilona. Moteris piktinosi, kad Alytaus miesto

ir rajono gyventojai palikti tvarkytis vieni. Skelbiama, kad tai tik šio regiono gyventojų problema,
tačiau tarša pasiekė ir Prienų, Birštono savivaldybes,
dūmai buvo juntami net Elektrėnuose, tad, žmonių
įsitikinimu, ekstremali situacija turėtų būti skelbiama
visoje Lietuvoje. Juk ir vieną padangą sukūrenus
lauže apsinuodiji, o čia dega apie tūkstantis. Pasak
aplinkos ministro K. Mažeikos, leidimą įmonė turėjo
2000 tonų padangų tvarkymui.
Žala gamtai – milžiniška
Alytiškiai sunerimę dėl taršos poveikio gamtai.
Žvejai pasakoja, kad Nemunu plaukia negyvi unguriai, „Dzūkijos“ soduose ant kelio sodininkai aptiko
negyvus žalčius, pranešama apie gaištančius naminius paukščius. „Kas apskaičiuos, kiek antra savaitė
trunkančio gaisro metu nuodingų medžiagų nusėdo į
dirvožemį, šulinius, vandens telkinius, kiek prireiks
laiko, kol žemė bus švari, mes galėsime nebijodami
sodintis daržus, valgyti uogas, obuolius“, – kalbėjo
Ilona.
Alytiškiai piktinasi, kad šalia gamyklos „Ekologistika“ įsikūrusių įmonių vadovai ragino darbuotojus eiti į darbus, nes savivaldybės rekomendaciją
„Jeigu jaučiate dūmus, eikite namo“, kas kaip norėjo,
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tas taip interpretavo. Šilumos tinkluose dirbančios
moterys pasakojo, kad jų įmonė – Pramonės rajone,
šalia gaisravietės. Tad patalpose pirmosiomis dienomis buvo tiek dūmų, kad darbuotojai sunkiai ką nors
matė. „Tik praėjusį šeštadienį, kai oro tarša mieste
leistiną normą viršijo kelis kartus, link Pramonės
rajono policija sustatė užkardas ir nebeleido niekam
važiuoti ta kryptimi. Mokyklos ir darželiai apie tai,
kad nutraukia ugdymą ir mokymą paskelbė tik šią
savaitę“, – pasakojo Ilona.

Užterštumas – ir mieste, ir rajone

Marijampolietė Jolanta Dambauskienė praėjusį
šeštadienį taip pat sulaukė svečių iš Alytaus. Alytaus rajone, Miklusėnų gyvenvietėje, gyvenanti jos
pusseserė pasiprašė priimama pagyventi su trimis
mažais vaikučiais. Miklusėnuose moteris negalėjo
likti rizikuodama vaikų sveikata. Jos mažiausiajam
– pusantrų metukų, mergaitėms – šešeri ir ketveri.
Ernesta pasakoja, kad praėjusio trečiadienio rytą,
kai padangų gamykloje Alytuje jau buvo kilęs gaisras, dukra pirmoji pamatė už lango dūmų kamuolius.
Jie dar negalėjo patikėti, manė rūkas, bet išėjus į
lauką abejonių nekilo. Vertėsi dūmų kamuoliai,
balto automobilio stogas buvo apneštas suodžiais.
Per neužfiksuotą stoglangį į namus taip pat pateko
suodžių. Kosmetinis staliukas visas buvo juodas.
Netrukus pasklido ir kvapas, neleidžiantis kvėpuoti.
„Pasigedome iš valdžios stipresnio situacijos valdymo. Reikėjo iš karto žmonėms kategoriškai pasakyti,
kad neitų į darbus Pramonės gatvėje, neleistų vaikų į
mokyklas. Rekomendacijų tokioje situacijoje nepakanka. Geriau reikėjo užbėgti įvykiams už akių ir apsaugoti žmones“, – kalbėjo Miklusėnų gyventoja.
Anot jos, jau pačią pirmą gaisro dieną ji juto burnoje metalo skonį, skaudėjo galvą, jautėsi sunkumas

Alytuje gaisras gesintas apie 2 tūkst. kvadratinių metrų ploto sandėliuose, kuriuose buvo laikomos naudotos
padangos.

krūtinėje. Tad išvažiavo pas močiutę, gyvenančią
Alytuje, Putinų mikrorajone. Tačiau tarša, pasikeitus
vėjo krypčiai, pasiekė miestą. Teko bėgti ir iš čia.
Alytaus rajono gyventoja piktinasi, kad aplinkos
užterštumas pirmosiomis gaisro dienomis matuotas
bet kaip, pasirenkant vietą, kur vėjas dūmų neatneša,
tad apie tikrą pavojų vietiniai nežinojo, buvo skelbiama esą tarša neviršija nustatytų normų. Miklusėnų
kaime žmonės ėjo į lauką, dirbo daržuose, leido į
kiemą vištas. Tad teršalų gavo pakankamai. Taip
pat Ernesta pasigedo Visuomenės sveikatos centro
ar biuro darbuotojų rekomendacijų, kaip žmonėms
elgtis esant ekstremaliai situacijai, kokios kenksmingos medžiagos nusėdo į aplinką. „Patys turėjome
ieškoti informacijos ir priimti sprendimus“, – sakė
moteris.

Gaisras dar vis gesinamas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, Alytaus padangų perdirbimo
gamykloje kilusį gaisrą gesino per 40 ugniagesių
gelbėtojų ir savanorių kursantų. Įvykio vietoje dirba
2 ekskavatoriai, iš Naujosios Akmenės pasitelktas
ilgakaušis ekskavatorius. Ugniagesiai yra aprūpinti
reikiamomis apsaugos priemonėmis. PAGD Alytaus
miesto savivaldybės prašymu iš Vilniaus įvykio
vietoje dirbantiems ugniagesiams perduota 100 dujokaukių komplektų ir 500 filtrų.
Incidento vietoje taip pat darbuojasi ir pastatų
konstrukcijų ekspertai, kurie teiks rekomendacijas
dėl sunkiosios technikos patekimo į gamyklos patalpas.
Aplinkos apsaugos agentūros atnaujintais duomenimis, kietųjų dalelių ir benzeno koncentracija
ore Alytaus šiaurinėje dalyje ir Alytaus rajono Miklusėnų kaime sumažėjo. Tačiau, vėjui pasisukus
iš šiaurės rytų, teršalų momentinis koncentracijos
padidėjimas užfiksuotas mieste veikiančioje oro
kokybės tyrimų stotyje.
Ernestos dukreles priglaudė marijampolietė pusseserė.
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Eksperto komentaras
Karolis PODOLSKIS, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, ekstremalių situacijų
komisijos pirmininkas.

– Jeigu Marijampolėje įvyktų tokio masto
avarija, kaip dabartinis padangų gaisras Alytuje,
būtų skubiai sušaukta Savivaldybės ekstremalių
situacijų komisija (ESK), kurią sudaro valstybės
ir savivaldybės institucijų bei įstaigų darbuotojai,
turintys teisę spręsti atstovaujamos institucijos
kompetencijai priskirtus uždavinius, koordinuoti
ekstremalių situacijų valdymą, likvidavimą ir
padarinių šalinimą.
Pagrindinis Savivaldybės ESK tikslas būtų
kuo greičiau ir efektyviau suvaldyti ekstremaliąją
situaciją ir šalinti jos padarinius savivaldybėje
esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis,
naudojant turimus arba iš kitų savivaldybių gautus
materialinius išteklius.
Paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją
situaciją, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centras (ESOC) užtikrintų ESK priimtų
sprendimų įgyvendinimą, organizuotų ir koordinuotų ekstremaliosios situacijos likvidavimą ir
padarinių šalinimą.
Įvykęs gaisras Alytuje – didelė pramoninė avarija, t. y. gaisras ir kartu didelio kiekio pavojingų
medžiagų išsiveržimas į aplinką, kuris sukelia
tiesioginį arba uždelstą didžiulį pavojų gyventojams ir aplinkai. Todėl šiuo atveju gyventojų
informavimas ir perspėjimas apie nelaimę – gyvybiškai svarbus veiksmas. Tam būtų panaudoti
visi perspėjimo ir informavimo būdai: perspėjimas
naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų
teikėjų tinklų infrastruktūrą; perspėjimas sirenomis; civilinės saugos sistemos subjektų garsinės
avarinio signalizavimo sistemos; pranešimai ir
perspėjimai per įvairias visuomenės informavimo
priemones, policijos specialiųjų automobilių garsiniai signalai, pasiuntiniai, švieslentės.
Savivaldybės ESOC gaunamos informacijos
pagrindu rengtų gyventojams informuoti skirtus
pranešimus ir kitą viešąją informaciją.
Įvykus tokio masto avarijai kaip Alytuje, visi
pranešimai ir rekomendacijos gyventojams būtų
teikiami pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Marijampolės departamento, Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir

– Norint kuo greičiau užgesinti tokį gaisrą ir apsaugoti gyventojus, reikalinga valstybės parama, – įsitikinęs
Karolis Podolskis.

Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės
valdybos rekomendacijas. Visos šios tarnybos
dalyvauja Savivaldybės ESK ir Savivaldybės
ESOC veikloje.
Ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų
valdymo organizavimas ir koordinavimas yra
numatytas Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
Manome, jeigu visi subjektai tiksliai vykdytų
Plane numatytas funkcijas ir veiksmus, situacija
būtų suvaldyta.
Kadangi nei Alytaus savivaldybės administracijos, nei Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos veikloje nedalyvavome, apie jų valdymo
klaidas spręsti negalime. Kiek žinome iš pasisakymų viešojoje erdvėje, Alytuje ilgai nepavyko
pristabdyti gaisro plitimo. Tokio masto avarijoms
likviduoti vienos savivaldybės turimų materialinių išteklių nepakanka, todėl reikalinga valstybės
parama, užtikrinant pagalbos ir informacijos
teikimą savivaldybei, nes gretimų savivaldybių
(su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai)
turimų resursų irgi nepakaks.

Puslapius parengė Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO ir ELTOS nuotraukos
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Lietuvos miškai saugomi
ar be atodairos kertami?

Miškas vis labiau suvokiamas kaip didžiulis turtas. Jis daug prisideda prie kraštovaizdžio stabilumo
ir aplinkos kokybės, biologinės įvairovės išsaugojimo. Miškas – esminis ekologinės pusiausvyros
veiksnys, jame yra daugelio gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveinės. Miškas stabdo dirvos eroziją,
sugeria anglies dvideginį ir grynina orą, kaupia anglį ir kartu mažina šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį atmosferoje, saugo gruntinius ir paviršinius vandenis, taip pat suteikia galimybę žmonėms
poilsiauti. Miškai – mūsų turtas, juos mylime ir mėgstame, tad kirtimai juose neramina. Šiuose puslapiuose aiškinamės, ar Lietuvoje teisingai formuojami miškai, ar siekiama juos išsaugoti, ar tokie
kirtimai, kokie atliekami dabar, yra teisingi ir būtini.

Jeigu ir toliau taip elgsimės
su miškais, virsime stepių zona
Savo poziciją apie miškų išsaugojimą pateikia Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos
instituto biologas, Kvartero tyrimų laboratorijos doktorantas Andrius GAIDAMAVIČIUS: „Jei ir toliau
taip intensyviai kirsime miškus, nekursime adaptacijos planų dėl klimato kaitos, virsime stepių
zona. Jei su miškais Lietuvoje bus elgiamasi kaip iki šiol, natūralų kraštovaizdį ir miškus mes
prarasime visam laikui.“

Lietuvos miškingumas –
trečdaliu mažesnis nei skelbiama

didelis. Bet jei vertinsime tik mišku apaugusį plotą
ar tai, kad pagal apibrėžimą miškas yra ne mažesnis
Pasak A. Gaidamavičiaus, miško kirtimo būdų kaip šešių metrų aukščio medžiai, pamatysime, kad
yra daugybė, tačiau Lietuvoje dažniausiai taiko- šalies miškingumas yra trečdaliu mažesnis, nei
mas plynas kirtimas. Kraštovaizdžiui ir gamtos deklaruojame“, – sako gamtininkas.
ištekliams plyni kirtimai daro didelę žalą, tačiau
Fotoalbume „Neregėta Lietuva“
šalyje gamta labiau saugoma nuo močiučių, nei
šiandien matytume žaizdotą Lietuvą
nuo viską negrįžtamai sužalojančios miško kritimo
Didžiausią nerimą A. Gaidamavičiui kelia plyni
technikos.
kirtimai. Miško kirtimo būdų yra daugybė, tačiau
Lietuva nuo seno garsėja miškais. Koks yra mūsų Lietuvoje dažniausiai taikomas plynas kirtimas. Ir
miškingumas?
kraštovaizdžiui, ir gamtos ištekliams plyni kirtimai
Mažiau nei prieš metus Jeilio universitetas pripa- daro didelę žalą.
žino, kad Lietuvos miškai yra pasaulyje geriausiai
Po plyno kirtimo praktiškai nebelieka miško.
tvarkomi ir saugomi. Šią žinią visi pasigavo, ja Gamtoje plynas kirtimas galėtų būti prilyginamas
gyrėsi ir kai kurie Seimo nariai. Bet ką gali pasakyti dideliam miško gaisrui. Po plyno kirtimo, nesvarbu,
čia net neapsilankę, tik statistinius duomenis gavę ar kertame natūralų, ar dirbtinai pasodintą ir natūraJeilio universiteto mokslininkai? Juk kaip statistiką lizuotą mišką, nebeįmanoma tokio pat atkurti.
pateiksi, tokias išvadas ir gausi.
Lietuvoje tokių sugadintų ekosistemų yra daug.
„Aš manau, jog tokios išvados buvo gautos todėl, Plyno kirtimo vietoje gali augti tik monokultūra,
kad buvo vertintas tik miškingumas, o miškingumo nes medžiai dažniausiai auginami vieno amžiaus
sąvoka yra labai nevienareikšmė.
ir vienos rūšies. Toks miškas, ypač gryni pušynai,
Kai kuriose kitose šalyse miškingumu pripažįs- labai pasiduoda visoms stichinėms nelaimėms.
tamas tik mišku apaugęs plotas, o Lietuvoje mišSovietmečiu plynų kirtimų buvo mažiau, dažkingumo sąvoka – tai ir gaisravietės, kirtavietės, niausiai tai būdavo atrankiniai kirtimai – suaugę
miško keliai, netgi dirbami laukai, kurie tiesiog stambūs medžiai nukertami, o plonesni paliekami
priklauso miškų urėdijoms. Taip vertinant, miš- augti. Ekonominiu požiūriu tokie atrankiniai kirtikingumas mūsų šalyje iš tiesų atrodo pakankamai mai yra net pranašesni. „Tikiuosi sulaukti to laiko,
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Kazlų Rūdos rekreacinis takas.

kai miškai nebus kertami taip negailestingai“, –
sako gamtininkas.
Lietuva yra vienintelė šalis Baltijos regione,
neturinti rudųjų lokių. Taip yra todėl, kad neturime
didelių vientisų miško masyvų. Tuos didesnius,
kurie dar yra, labai palietusi urbanizacija ir plyni
kirtimai. Neteisūs yra tie, kurie mano, kad plynose kirtavietėse fauna klesti. Tuose šabakštynuose
gali gyventi zuikiai ar stirnos, bet stambioji fauna
tokiuose miškuose jaučiasi nesaugiai. Gyvūnai dėl
to užklysta į gyvenvietes.
Dar verta žinoti, kad tik sengirės, užauginančios
didelį kiekį medienos, sugeba konservuoti anglies
dvideginį ilgesniam laikui ir taip pašalinti jį iš
atmosferos. Taigi jos labai vertingos. Ne kas kitas,
o miškai yra ta ekosistema, kuri švelnina klimato
kaitos padarinius.
Pažiūrėkime, į ką pavirto mūsų natūralus kraštovaizdis po plynų miško kirtimų. Miškai iškirsti
šachmatine tvarka, nebėra natūralaus kraštovaizdžio. Fotoalbumo „Neregėta Lietuva“ autorius jau
nebegalėtų pakartoti savo fotografijų ciklo, nes
plynas kirtimas ir po 15 metų atrodo kaip žaizda.
Natūralių miškų praradimas gali būti kompensuojamas tik per kelis dešimtmečius ar per šimtmetį.
Lietuvoje yra 30 regioninių parkų, tačiau kas
tai per parkai, jei juose miškai plynai kertami netgi
prie turizmo trasų? Kirtavietės, kuriose vaizdas dar
keletą metų po plyno kirtimo būna klaikus, niekam
nekelia žavesio. Krašto patrauklumas turizmo prasme dėl to tikrai nukenčia.

Gal reikėtų plėsi saugomas teritorijas?

Saugomos teritorijos Lietuvoje yra tik „ant
popieriaus“. Kitų šalių nacionaliniuose parkuose
leidžiama vaikščioti tik takais, kalbos apie tai, kad
ten būtų galima kirsti arba medžioti, nė būti negali.
O Lietuvoje nacionalinis parkas, regioninis parkas
tėra pavadinimai, ten griežčiau ribojamos tik statybos. Žmogus, gyvenantis tokiose teritorijose, gali
būti nubaustas už tai, kad pakeitė namo langus ir tuo
padarė žalą kraštovaizdžiui. O juk didžiausią žalą
kraštovaizdžiui daro plyni kirtimai.

Saugomos teritorijos turėtų būti
gerai tvarkomos ir prižiūrimos

O kokia yra plyno miškų kirtimo praktika kitose
šalyse? Ar turime iš ko pasimokyti?
Šiuo metu didžiausias leidžiamas plynų kirtimų
plotas Lietuvoje yra 8 hektarai. Jaunas miškas buvusiose kirtavietėse pasodinamas po penkerių metų,
medeliai būna 20–30 centimetrų aukščio, tačiau šalia
jų jau leidžiama šlieti naują 8 hektarų kirtimą. Taip
miškai virsta didžiuliais aerodromais.
Vokietijoje yra leidžiami tik labai mažo ploto
(0,1–0,3 hektaro) plyni kirtimai ir tik tuose miškuose,
kur yra monokultūros. Kirtavietėse paliekamos visos
galimybės natūraliam atžėlimui. Taip yra kovojama
su neatspariomis monokultūromis. Lietuvoje reikėtų
tokios pat tvarkos. Tinkami kirtimai yra ir apsauga
nuo uragano. Uraganą miško siena paprastai sustabdo už 100 metrų, tačiau išvartęs 100 metrų medžių ir
susidūręs su plynu kirtimu, viesulas vėl su visa jėga
įsibėgėja ir trenkiasi į naują miško sieną. Tuomet
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miškas ima griūti kaip domino.
Kokių esama alternatyvų pagrindiniams miško
ištekliams, dėl kurių jie yra kertami?
Tie ištekliai puikiai gali būti užauginami žemės
ūkio būdu. Dabar Lietuvoje plinta pluoštinių kanapių auginimas. Yra apskaičiuota, kad iš vieno
hektaro pluoštinių kanapių spalių galima pastatyti
100 kvadratinių metrų namą. Kurui vietoje malkų
galima užsiauginti greitai augančių žilvičių arba
kitų hibridinių medžių rūšių. Kadangi Lietuvoje yra
daug nenaudojamų žemės ūkio naudmenų, galėtume
atleisti miškus nuo funkcijos aprūpinti žmones mediena, celiulioze, nenaudoti jų popieriaus gamybai,
nes visa tai galima pagaminti žemės ūkyje.
Miškų instituto yra apskaičiuota, kad mažųjų
turtų naudojimas piniginiais ekvivalentais atperka
medienos naudojimą. Tiek pat, kiek gaunama iš
medienos, galima gauti iš grybų, uogų, vaistažolių
ir kitų mažųjų miško turtų. Tačiau tuose miškuose,
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kuriuos ketinama kirsti, močiutėms neleidžiama
nuvažiuoti ir susirinkti visų dekoratyvinių augalų,
kitų gamtos turtų, kurie bus sunaikinti. Tiesa, tuose
miškuose, kuriuos per artimiausius penkerius metų
planuojama iškirsti, galima leisti beržų sulą.
Kas laukia mūsų miškų, jeigu
ir toliau su jais elgsimės kaip iki šiol?
Miškais pirmiausia turime susirūpinti dėl klimato
kaitos. Dėl jos mūsų miškuose atsiranda daug naujų
ligų, kenkėjų, todėl nyksta kai kurios medžių rūšys.
Nyksta guobos, eglynai, džiūsta uosynai, ąžuolynai.
Turime visomis išgalėmis padėti miškui prisitaikyti
prie staigios klimato kaitos – riboti mažinančius miškų atsparumą naujoms nelaimėms plynus kirtimus.
„Jeigu ir toliau taip intensyviai kirsime miškus,
nekursime adaptacijos planų dėl klimato kaitos, pavirsime stepių zona, kurioje galbūt turėsime išvystytą
žemės ūkį, bet natūralų kraštovaizdį ir miškus prarasime visam laikui“, – tikina A. Gaidamavičius.

Ar tik man vienai taip gaila Lietuvos girių?

Teko susitaikyti su tuo, kad prieš keletą metų
iškirto vieną ir antrą miško plotus, kuriuose augo
geriausi grybai. Juk liko dar keletas vietų, kuriose
aš grybaudavau ir žinojau, po kokiu medžiu kokie
grybai auga. Miškininkai sako, kad giria (kaip ir
žmogus) sensta, reikia kirsti senus medžius, sodinti
naujus. Gal jie gerai išmano savo darbą? Tačiau
kodėl sodina, o po dešimties ar daugiau metų
tuose jaunuolynuose kerta, retina pušeles, kurių
kamienus jau galima abiem rankomis apglėbti?
Arba kodėl puikiame šile, kuriame auga mėlynės,
bruknės ir grybai, kertami nedideli krūmeliai,
kurių ten reta, ir jie paliekami tuose uogienojuose
pūti? Šilas jau tampa panašus į sąvartyną. Kaip
ir tas pušelių jaunuolynas, kuriame jos nukirstos
ir suverstos bet kaip.
Neseniai buvau išvykusi dviem savaitėms. Grįžusi panorau aplankyti savo girią, juk dabar nauja
mada atėjo – „miško maudynės“. Nors madų
nesivaikau, bet visada man gera buvo pušynų oru
pakvėpuoti, prie baltaliemenio beržo prisiglausti
ir ... pagrybauti. Tačiau Kazlų Rūdoje, Žemaitės
gatvės gale (šioje gatvės atkarpoje vienoje pusėje
yra septyni namai, o kitoje – tik girios medžiai)
buvusio miško jau neradau. Tiesa, dar palikti prie
gatvės esantys medžiai, bet gilyn į girią taip viskas iššluota, kad graudu žiūrėti. Nepažinau savo
girios, liūdna pasidarė. Galybė rąstų suvežta į
pamiškę K. Donelaičio gatvės gale. Ir dar kertama, net sekmadieniais. Tokia nuojauta apima, jog
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sparčiai dirbama, labai skubama. Nesigilinu, ar
ši miško dalis priklauso valstybei, ar jau privati
nuosavybė, bet jautresnės sielos žmogui nepatarčiau čia lankytis – gali ištikti širdies smūgis.
Ypač gaila tų medžių ir metų metus lankytų girios
takelių Žemaitės gatvės žmonėms...
Kiek tolėliau yra sengirės plotas, bet ir čia jau
miško kirtėjų padirbėta prieš keletą metų. Girios
medžiai, kaip ir žmonės: jei suremia pečius,
jie tvirti ir nepalaužiami. O šalia to kirtimo po
pavasario ir rudens vėtrų dar palikti didžiuliai
pavieniai medžiai virsta ir virsta, nes jiems nėra
į ką atsiremti, prie ko prisiglausti, pasodintas
jaunuolynas dar labai menkas. Matyt, ir medžiai
tik būryje gali išlikti, vienas į kitą atsiremdami
išgyventi... Žiūri į tuos kirtimus ir matai sužeistą,
paliegusią girią...
Žinoma, girios kirtėjai pamanys, kad tai tik
paistalai, jautrios moterėlės ašaros. Juk mišką reikia kirsti. Kaip ir Pietų Amerikos džiungles. Tik...
važiuodami per visą Europą iki pat piečiausios
jos dalies niekur nematėme taip kertamo miško.
O vykome ne vien autostradomis, bet ir siaurais
miškingų kalnų keliais. Nei Lenkijoje, Slovakijoje,
nei Serbijoje ar Graikijoje panašių kirtimų neteko
matyti. Ką pasakytų šia tema patys miškininkai?
Būtų įdomu išgirsti jų komentarus.
Marta RAINYTĖ,
Kazlų Rūdos gyventoja
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Norint miškus išsaugoti,
svarbiausia ne drausti kirsti,
o teisingai formuoti

Situaciją komentuoja Valstybinės miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio vadovė Rūta
VARNAGIRIENĖ.

Per 2014–2018 metus Kazlų Rūdos savivaldybės valstybinės reikšmės miškuose metinė visų
rūšių kirtimo apimtis sudarė 111 tūkst. kietmetrių
medienos. Visi kirtimai, taip pat ir atliekami šiuo
metu, vyksta atsižvelgiant į galiojančius teisės
aktus. Leidimas kirsti mišką – dokumentas, kuriuo
suteikiama teisė kirsti mišką jame nurodytu mastu
ir sąlygomis.
Regioninis padalinys Kazlų Rūdos savivaldybėje administruoja patikėjimo teise priskirtus valstybinės reikšmės miškų plotus. Visiems kirtimams,
kuriuos atliekame patikėjimo teise priskirtuose
valstybinės reikšmės miškuose, yra išduoti leidimai ir darbai vykdomi teisėtai. Tačiau regioninis
padalinys neatsakingas už kirtimus, kurie vykdomi
kitų patikėtinių ar nuosavybių teisės miškuose.
Kazlų Rūdos Žemaitės gatvės gale esančio miško
kirtimai taip pat atliekami su valstybės leidimu,
pagal galiojančius teisės aktus.
Valstybiniams miškų valdytojams miško kirtimo normas nustato Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. Kirtimo normą sudaro visais miško
kirtimais iškertamas medienos kiekis.
Kazlų Rūdos savivaldybėje miškai užima beveik 60 procentų teritorijos. Iš šių miškų apie 70
proc. yra ūkiniai miškai, kuriuose produktyvių
medynų formavimas ir nepertraukiamas medienos
tiekimas – pagrindinis ūkininkavimo tikslas. Šie
miškai tam ir auginami, kad nukirtus juose medžius būtų gaunama kuo daugiau ir kuo geresnės
medienos. Brandžiame miške sukaupta mediena
šiandien yra pagrindinis miško produktas, tačiau
nereiškia, kad miškai tik kertami.
Remiantis Miškų valstybės kadastre kaupiama
ir saugoma informacija apie Lietuvos miškų plotus

matyti, kad miškingumas šalyje jau kuris laikas
auga. 2003-aisiais jis apėmė 31,3 proc. šalies teritorijos, o 2019-aisiais užfiksuotas jau 33,7 proc.
rodiklis. 2012-aisiais patvirtintoje Nacionalinėje
miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje numatyta, kad iki 2020-ųjų šalyje turėtų būti pasiektas
35 proc. šalies miškingumo rodiklis.
Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, kasmet pats savaime miškas išplinta maždaug
3,5 tūkst. hektarų plote, o miškininkai kasmet
įveisia beveik 3 tūkst. hektarų miško žemės ūkio
reikmėms nenaudojamuose plotuose.
Vyriausybė 2012 m. patvirtino Nacionalinę
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų
programą. Vienas iš jos strateginių uždavinių –
užtikrinti darnų miškų ūkio principų įgyvendinimą
visuose šalies miškuose. Tai reiškia, kad miškuose
medienos turi būti iškertama ne daugiau nei jos
priauga. Šiuo metu Lietuvoje yra nustatyta griežta teisės aktų sistema, kuri reglamentuoja miškų
kirtimą ir jų atkūrimą.
Kirtimai miške apima daug daugiau, nei tik
„derliaus nuėmimą“ subrendusiame medyne. Yra
miško ugdymo ir sanitariniai kirtimai, kurie yra
svarbiausia augančio medyno formavimo ir tinkamos būklės išlaikymo priemonė. Nuo teisingai
ir laiku atliktų miško ugdymo kirtimų priklauso,
kokį medyną turėsime ateityje. Ypač svarbūs
jaunuolynų ugdymo kirtimai, kuriais praktiškai
suformuojamas būsimasis medynas.
Ne draudimas medžius kirsti, bet teisingas
ir atsakingas ūkininkavimas miške sukuria produktyvius ir našius miškus, kuriais didžiuojamės
šiandien ir kurie džiugins ateities kartas.
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Eksperto komentaras

Lietuvai būdinga nuosaiki ir tausojanti
miško naudojimo kryptis
Į „Suvalkiečio“ klausimus atsako miškininkystės mokslų daktaras, Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas Nerijus KUPSTAITIS.

– Kokia yra miškų išsaugojimo mūsų šalyje
padėtis? Kokios didžiausios problemos, ypač
akcentuojant miškų kirtimus? Ar turi tiesos
pastebėjimas, kad yra nesuvaldoma tendencija
miškus naikinti, iškirsti per daug?
– Norint suvokti situaciją Lietuvos miškuose,
reikia matyti visą paveikslą, o ne vien vertinti kirtimą viename ar kitame miškelyje. Kadangi miškas
dažniausiai auga ilgiau nei žmogus, tai su gamta
draugaujantys asmenys dažniausiai prisiriša prie
konkretaus miško ploto, auga kartu su juo, ir natūralu, jog tokiam žmogui sunku suvokti, kad atėjo
laikas nukirsti jo mėgstamą mišką. Tai suprantama.
Tačiau dažniausiai toks žmogus nemato ar nenori
matyti, kad per tą patį laiką nauji miškai užaugo ar
kiti esami miškai paaugo kitose šalies vietovėse, ir
vertina viską gana asmeniškai.
Jei bandysime žiūrėti objektyviai, Lietuvoje
jau daugiau kaip 50 metų laikomasi nuosaikaus ir
tausojančio miško naudojimo krypties. Tai reiškia,
kad iškertama gerokai mažiau, nei priauga per tą
patį laiko tarpą. Tad mūsų miškuose didėja sukauptos medienos kiekiai, taip pat ilgėja vidutinis
medžių amžius. Jei vertinti visos šalies mastu, tai
nepadaugėjo nei plynų miško kirtimų, nei kitokių. Jei šiek tiek padaugėjo iškertamos medienos
kiekis, tai tik dėl to, kad jos prikaupėme daug dėl
mano jau minėtos tausojančio naudojimo politikos.
Tinkamai nepanaudoti mūsų tėvų ir senelių mums
užaugintos medienos būtų ne tik neatsakinga, bet
ir nesąžininga.
Galiu sutikti nebent su tuo, kad besikeičiant
situacijai dėl klimato kaitos, didėjančių poreikių
geresnei biologinės įvairovės apsaugai, pagaliau
dėl besikeičiančių visuomenės poreikių, atėjo laikas
keisti kai kurias įprastas miškininkavimo praktikas.
Pirmiausia mažinti plynųjų miško kirtimų, ypač
saugomose teritorijose. Bet tai savaime nereiškia,
kad reikia kirsti mažiau. Tiesiog reikia labiau atsižvelgti į konkrečioje teritorijoje esančio miško
paskirtį ir miškininkavimo praktiką labiau pritaikyti
konkrečiai situacijai – kai kur kirsti mažiau plynai,
o kai kur, pirmiausia ūkiniuose miškuose, priešingai
– racionaliau panaudoti sukauptą medieną, kad būtų
galima iš jos pagaminti daugiau ilgaamžių, aplinkai
188 psl.

draugiškų produktų, kurie mūsų gyvenime dažniau
galėtų pakeisti plastiką, betoną, metalą ar kitas
neatsinaujinančias medžiagas.
– Kokia mūsų valstybės politika šioje srityje,
ar jus tenkina įstatyminė bazė?
– Kaip jau užsiminiau, šalyje jau daugiau kaip
50 metų įgyvendinama tausojančio miškų naudojimo politika, kai iškertama mažiau, nei priauga
per tą patį laikotarpį. Tokiu būdu yra laikomasi
visuotinai pripažintų darnaus miškų ūkio principų, kai suderinami socialiniai, ekologiniai ir
ekonominiai visuomenės poreikiai miškams ir jų
ištekliams, kartu užtikrinamas ne prastesnių miškų
formavimas ateities kartoms.
Tad visa mūsų įstatyminė bazė ir nukreipta
šiems tikslams ir, manau, yra pakankama jiems
pasiekti. Kalbant apie detales – taip, tikrai pripažįstu, jog pačios miškininkavimo praktikos ir technologijos gali ir turi keistis ta linkme, kad geriau
būtų atliepiami subalansuoti visuomenės poreikiai
miškui. O tai, suprantama, lems pakeitimus ir naujų poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių
miško kirtimus, kūrimą, didesnę miškų priežiūrą
ir apsaugą.
– Gal galite pateikti šiek tiek faktų – kiek
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iškirsta miškų, teisėtai ir neteisėtai? Kokiuose
regionuose daugiausia?
– Lietuvoje yra apie 2,2 mln. hektarų miškų
(trečdalis šalies ploto), kuriuose sukaupta ir auga
apie 550 mln. kubinių metrų medienos. Kasmet visuose šalies miškuose papildomai priauga maždaug
po 20 mln. kubinių metrų medienos. Šie skaičiai
svarbūs, kad teisingai suprastume kirtimų apimtis.
Taigi iškertama plynai kasmet apie 20 tūkst. hektarų
arba tik apie 1 proc. visų miškų ploto. Jeigu kalbėtume apie medienos kiekį, tai absoliučiai visais
kirtimais kasmet Lietuvoje iškertama apie 10–11
mln. kubinių metrų stiebų medienos, o tai yra apie
2 proc. visos sukauptos miškuose medienos – tik
šiek tiek daugiau nei 50 proc. to, kas per metus
papildomai priauga. Tokios kirtimų apimtys jau
laikosi nemažai metų ir nėra jokio reikšmingesnio
padidėjimo, dėl kurio reikėtų sunerimti. Priešingai,
toliau laikantis tokių kirtimų apimčių ir jų nedidinant, medynuose kaupiamos medienos kiekiai dar
labiau didės, taip pat didės savaime atkrentančios
ir supūvančios medienos kiekiai.
Kalbėti apie neteisėtus kirtimus Lietuvoje nėra
prasmės, visais atvejais jie sudaro mažiau nei
1 proc. viso iškertamo medienos kiekio (per 99
proc. iškertama teisėtai). Vertinant pagal regionus,
suprantama, jog daugiau kertama ten, kur daugiau
brandžių ūkinių miškų ir bendras miškų kiekis
didesnis. Taigi, pavyzdžiui, Kazlų Rūdos savivaldybėje miškų yra gerokai daugiau, nei vidutiniškai
šalyje, tad suprantama, jog ir miško kirtimų ten
daugiau.
– Ar galima mažinti, apriboti kirtimus, apsaugoti tai, kas tikrai vertinga? Galbūt daromi
kažkokie sprendimai, žingsniai?
– Kalbant apie bendrą situaciją, šiuo metu mažinti miško kirtimų nėra nei poreikio, nei būtinybės.
Priešingai, klimato kaitos kontekste reikia siekti,
kad miškai kauptų kuo daugiau anglies, o daugiau
anglies per gyvavimo ciklą sukaupia tinkamai prižiūrimi ir laiku kertami bei atkuriami miškai. Tad
šiuo požiūriu reikia auginti kuo produktyvesnius
medynus, o produktyvumą pasiekti galima tik
intensyviai formuojant miškus (laiku pakeičiant
medynų kartas po pagrindinių miško kirtimų). Tam
reikėtų ne mažinti, o didinti miško kirtimų apimtis
ūkiniuose miškuose.
Tačiau sutinku, kad reikia keisti miškininkystės
praktikas saugomose teritorijose, ypač gamtiškai
vertingiausiuose mūsų miškuose. Reikia mažinti
miško kirtimų intensyvumą, pirmiausia mažinti
plynųjų miško kirtimų ir būtent ta linkme šiuo
metu dirbama – Aplinkos ministerija po ilgų
derinimų ir diskusijų su visuomene ir institucijo-
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mis yra pateikusi Vyriausybei atitinkamą Miškų
įstatymo pakeitimų projektą. Jei Vyriausybė ministerijos siūlymams pritars, Seime šis projektas
turėtų būti svarstomas dar šiais metais.
– Kokius dar matote sprendimus, kad miškai
būtų išsaugoti? Galbūt imponuoja kitų šalių
pavyzdžiai?
– Jeigu mūsų šalies miškų politika bus tokia
pati kaip iki šiol, kokia yra ir šiuo metu – miškai
tik-rai bus išsaugoti. Ir nereikia jokių radikalesnių
pokyčių nei į vieną, nei į kitą pusę. Visos Europos
šalys, taip pat ir Lietuva, laikosi tų pačių mano jau
minėtų darnaus miškų ūkio principų, tad ieškoti
kokių nors užsienio šalių pavyzdžių lyg ir nėra
prasmės.
Skirtingos gamtinės ir klimatinės sąlygos
dažnai lemia miškininkavimo skirtumus, kuriuos
būtina įvertinti ir negalima aklai kopijuoti kitų
šalių elgesio. Pavyzdžiui, būdami lygumų kraštas
mes negalime aklai kopijuoti kalnų šalių miškininkystės. Kai sakome, kad Šveicarijoje nėra plynų
miško kirtimų, tai jie nevykdomi pirmiausia todėl,
kad tai yra kalnų kraštas ir visiškai kitos gamtinės
sąlygos. Šiaip pagal daugumą parametrų mums artimesni yra Vokietijos ar Lenkijos miškininkavimo
pavyzdžiai, bet daugiausia iš tų šalių dalių, kuriose
vyrauja lygumos ar lengvai kalvotas reljefas.
– Kur žmonėms reikėtų kreiptis, išsiaiškinti,
pamačius, kad kertami medžiai, kurie dar galėjo
gyventi?
– Pamačius kertamus medžius miške nereikėtų
kiekvieną kartą skelbti aliarmo. Kaip jau minėjau,
miško kirtimai yra būtina sudėtinė miškininkavimo
dalis. Medžiai kertami ne tada, kai jie jau nebegali
gyventi, o tada, kai tai būtina dėl naujos miško kartos suformavimo arba kai jų nukirtimas gali duoti
didžiausią naudą visuomenei (pavyzdžiui, mediena
iš ūkinių miškų). Taigi dažniausiai ne specialistas ir
negalės vizualiai įvertinti, ar kirtimas yra tinkamu
laiku ir vietoje, ar ne. Jei vis dėlto kyla abejonių,
visuomet geriausia pranešti specialistams, šiuo
atveju kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą ir jos
regioninius miškų priežiūros padalinius.
– Kaip mes kiekvienas galime prisidėti prie
gamtos, miškų išsaugojimo?
– Prie gamtos ir miškų išsaugojimo geriausiai
galime prisidėti kiekvienas savo tinkamu elgesiu.
Kalbu ne vien apie tai, jog nešiukšlinti miške ar
nelaužyti medelių – tai jau savaime suprantama.
Ne mažiau svarbus yra ir atsakingas vartojimas –
rinkimės medinį produktą vietoj plastikinio. Tai ne
tik nekenkia miškui, bet ir padeda švelninti klimato
kaitą, skatina atsinaujinančiais ištekliais grįstą ekonomiką, kuri ir bus mūsų ateities pagrindas.

Parengė Jolanta RAČAITĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš N. Kupstaičio asmeninio albumo
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Ežeras tapo labiau prieinamas
žvejams ir poilsiautojams

Neseniai daug kur pasirodė informacija, kad pasibaigus augalų vegetacijai, Žaltyčio ežero rytinėje pakrantėje vyko tvarkymo darbai ir kranto dalis buvo pritaikyta mėgėjų žvejybai. Ši paežerės
vieta turėjo būti pažymėta specialiu ženklu, nors kai lankėmės prieš beveik mėnesį, jo dar nebuvo.
Tiesa, tai ne taip ir svarbu, ar specialus ženklas atsiras, svarbiau tai, jog čia yra vienintelė vieta
visame Žuvinto biosferos rezervate, kur galima žvejoti ežere nesant ledo.

sen. Paželsvių k. Čia buvo
atverta pernelyg užžėlusi
pakrantė, pašalinti stambieji žoliniai augalai: nendrės, švendrai, plūduriuojantys jų šakniastiebiai,
sumedėjusi augmenija,
susikaupusios sąnašos,
kurios bus išvežtos iš išlygintos pakrantės.
Šalia atveriamos paežerės planavimo dokumentuose yra ir atokvėpio vieta. Tad vietiniams
gyventojams bus ne tik
kur įmerkti meškerę ar
užmesti blizgę, bet ir nusimaudyti.
Ant ežero, kuris turi draustinio statusą, kranto yra didelė sodyba.
Visi darbai atlikti Marijampolės savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo
Krantas pritaikytas mėgėjiškai žūklei
Žaltyčio ir Amalvo ežeruose, kurie Žuvinto bios- programos lėšomis, o juos vykdė AB „Alytaus
feros rezervate yra saugomi draustinių statusu, iki melioracija“.
Reikėtų tilto
šiol buvo leidžiama tik mėgėjiška poledinė žūklė.
Kai lankėmės prie Žaltyčio prieš mėnesį, ant
Žvejoti Žaltyčio ežere, turinčiame botaniniozoologinio draustinio statusą, visus metus leidžia kranto radome bežvejojantį Kazį. Žvejys sakė gypatikslinti Žuvinto biosferos rezervato nuostatai, venantis kitur, bet kilęs iš šių apylinkių, Žaltyčio
kuriuos 2016 m. rugsėjo 9 d. patvirtino Vyriausybė. pakrantės jo išbraidžiotos dar vaikystėje.
„Atvykstu pažvejoti dažnokai, esu čia pagavęs
Atsižvelgus į šiame ežere saugomas gamtos vertybes,
taip pat vietos gyventojų siūlymus ir per susitikimus ešerių, mekšrų, lydekų. Daug yra šiame ežere žusu jais priimtus sprendimus, Žaltytyje leidžiama mė- vies, bet gaila, kad iš valties neleidžiama žvejoti, tik
gėjų žvejyba Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo nuo kranto. O dabar žvejojančių čia daug nebūna,
tik vienas kitas“, – pasakojo vyras, įsitaisęs ant
plano brėžinyje numatytoje atokvėpio vietoje.
Yra siūloma, jog ateityje šioje atokvėpio vietoje begriūvančio tiltelio visai šalia žinomam verslininatsirastų ir ežero apžvalgai, maudymuisi, taip pat kui Andriui Linkui priklausančios sodybos tvoros.
žvejybai nuo kranto tinkamas lieptas, to aplinkiniams Kazys papasakojo, kad šie pastatai atsirado buvusio
„Želsvelės“ kolūkio pirties vietoje. Teritoriją saugo
gyventojams tikrai trūksta.
Kranto pritaikymo mėgėjų žvejybai darbus, va- aukštos tvoros, vaizdo kameros, bet pati pakrantė
dovaudamasi neseniai patvirtintu Žuvinto biosferos prie ežero palikta atvira, galima prieiti.
„Kad ežero krantas sutvarkytas, tai gerai, bet
rezervato tvarkymo planu, organizavo rezervato direkcija. Sutvarkyta apie 200 m ilgio ir 100 m pločio reikia tilto, be jo nėra kaip žvejoti.
Kažin kokį tiltą jie čia pastatys? Jeigu ilgą ir nuežero pakrantės atkarpa ties Ežero g., Liudvinavo
190 psl.
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pagaliau eiti...

Žaltytis masina
paukščius

Ežero dugnas lėkštas, smėlėtas, padengtas storu dumblo
sluoksniu, vietomis siekiančiu
du metrus. Žaltytį supančios
pelkės 1969 m. apjuostos
pylimu, jame vandens lygis
pakeltas vienu metru. Pylimas buvo skirtas apsaugoti
žemės ūkio naudmenas nuo
potvynių, tačiau iš tiesų tik
paspartino ežero apaugimo ir
dumblėjimo procesus.
Beveik visu perimetru ežerą juosia plati nendrynų ir
Žvejai visgi lankosi prie Žaltyčio, nors tai daryti ne žiemos metu iki šiol buvo meldynų juosta, o dideliuodraudžiama.
se ežero plotuose gyvuoja
sidriekusį į ežerą, tada gerai“, – svarstė Kazys. Pasak įvairios plūdžių ir maurabragių bendrijos, kurios
jo, vasarą šioje pakrantėje susirenka daug mauduolių, labiausiai ir vilioja vandens paukščius. Tiek gausiai
maurabragių nėra net Žuvinto ežere, būtent todėl
ši vieta gana populiari.
Nekibo tądien Kaziui, svarstė, gal kad vėjas šiau- beveik ištisus metus šis ežeras masina daugybę
rinis, bet tikėjosi, jog saulei nusileidus, žuvis ims paukščių.

Žuvinto biosferos rezervatas – pirmoji
ir vienintelė Lietuvos vietovė, įtraukta
į UNESCO biosferos rezervatų tinklą

Aplinkos ministerija yra paskelbusi, kad
Žaltyčio ežere ne tik leista mėgėjų žvejyba vasarą, bet ir pakeista spanguoliavimo
Žuvinto gamtiniame rezervate pradžia.
Kada galima pradėti spanguoliauti, nustato
biosferos rezervato direkcija, įvertinusi, ar
spanguolės sunokusios, ir šią informaciją
turi paskelbti viešai ne vėliau kaip prieš
10 kalendorinių dienų iki spanguoliavimo
pradžios. Šį rudenį Žuvinto gamtinio rezervato paliose vietos gyventojams uogauti su leidimais galima buvo rugsėjo 10–12
dienomis vieną dieną pasirinktinai.
Reikėtų už draustinio ribos dar įrengti tinkamą automobilių
Iš leidžiamų vykdyti veiklų Žuvinto gam- stovėjimo vietą, suoliukų, persirengimo kabiną poilsiautojams,
takelį prieiti prie apžvalgos bokštelio, rasti tinkamą vietą šiukšlių
tiniame rezervate išbrauktas grybavimas, nes konteineriams.
jis vietos gyventojams nėra svarbi veikla, o se, kur tam yra geresnės sąlygos, nes auga daugiau grybų.
rezervato pelkė nėra tinkama grybauti. Be to,
Biosferos rezervato nuostatai papildyti punktu, kuris
ji jautri ištrypimui. Grybauti nedraudžiama reglamentuoja skraidymą orlaiviais virš Žuvinto gamtinio
kitose Žuvinto biosferos rezervato teritorijo191 psl.
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rezervato žemiau nei 1 km aukštyje nuo rugpjūčio
1 d. iki spalio 15 d., kai vyksta paukščių migracija.
Žuvinto biosferos rezervatas buvo įsteigtas Žuvinto
gamtinio rezervato (nuo 1937 m.) ir gretimų draustinių pagrindu. Tai tarptautinės svarbos saugoma
teritorija, ES vertingiausių gamtinių teritorijų tinklo
„Natura 2000“ dalis, pirmoji ir vienintelė Lietuvos
vietovė, įtraukta (2011 m.) į pasaulinį UNESCO
biosferos rezervatų tinklą.
***
„Natura 2000“ yra Europos Sąjungoje esantis
saugomų teritorijų tinklas, įkurtas įgyvendinant
Buveinių ir Paukščių direktyvas. Abi tos direktyvos

reikalauja apsaugoti gyvūnų ir augalų rūšis, įsteigiant
specialias saugomas teritorijas. „Natura 2000“ tinklas užtikrina abiejų direktyvų įgyvendinimą.
Lietuvoje tokiomis teritorijomis yra pripažintos
saugomos teritorijos – valstybiniai parkai, rezervatai,
draustiniai (ar tik jų dalys – priklausomai nuo saugomų rūšių ar buveinių pasiskirstymo) ir biosferos poligonai. „Natura 2000“ tinklas apima 13 proc. šalies
ploto. Tose teritorijose valstybė prisiima atsakomybę
ir, esant reikalui, vykdo reikalingas veiklas, kad saugomų objektų būklė neblogėtų, taip pat monitoringą.
Ūkinė veikla tose teritorijose ir šalia negali bloginti
saugomų objektų būklės.

Eksperto komentaras

„Kiti Žaltyčiui
neprilygsta“

Į mūsų klausimus atsako Arūnas PRANAITIS, Žuvinto biosferos rezervato direkcijos vadovas.
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– Kas inicijavo šį Žaltyčio ežero pakrantės pritaikymo žvejybai projektą, kodėl tai
daroma būtent dabar?
– Pats Žaltyčio ežero pakrantės pritaikymo
mėgėjiškai žvejybai projektas yra rezultatas
šiais metais naujai patvirtinto Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plano. Planas dar
iki patvirtinimo buvo suderintas su visomis
institucijomis, aptartas su vietos gyventojais,
todėl poreikis Žaltyčio ežero pakrantei sutvarkyti mums nebuvo jokia naujiena.
Dar pernai Žuvinto biosferos rezervato
direkcija parengė paraišką Marijampolės
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savivaldybės Aplinkos apsaugos programai, kad
būtų galima pradėti įgyvendinimo darbus. Gavome pritarimą, finansavimą, todėl jau dabar aiškėja
tvarkymo rezultatai.
Konkrečiai Tvarkymo plano sprendiniai numato sudaryti sąlygas trumpalaikiam poilsiui
vietos gyventojams ir lankytojams, Žaltyčio ežero
rytinėje pakrantėje įrengti atokvėpio vietą, taip
pat mėgėjiškos žvejybos nuo ežero kranto vietas,
sutvarkant pakrantę Tvarkymo plano brėžinyje
pažymėtoje teritorijoje.
– Kad egzistuoja toks Žaltyčio botaniniszoologinis draustinis, žino daugelis. O ką iš
tiesų tai reiškia?
– Botaninis-zoologinis draustinis yra viena iš
saugomų teritorijų – gamtinių draustinių rūšių.
Lietuvoje tokio tipo draustinių yra 31, ir kiekvienas iš jų skirtingas, su skirtingais steigimo
tikslais. Oficialiai įvardintas Žaltyčio botaniniozoologinio draustinio tikslas – išsaugoti tipinį
eutrofinį ežerą su būdinga augalija ir gyvūnija,
didžiųjų baublių, plovinių vištelių, migruojančių
vandens paukščių sankaupų vietas. Tai „Natura
2000“ teritorija, o kaip itin vertingas Pietvakarių
Lietuvos gamtinis kompleksas, jis atitinka Ramsaro konvencijos (tarptautinių požiūriu svarbiausių pelkių ir sekliųjų vandenų sąrašo) kriterijus.
– Kodėl neleidžiama čia žvejoti iš valties?
Negi pavieniai žvejai gali padaryti daug žalos?
– Draustiniuose prioritetas skiriamas gamtos
vertybėms išsaugoti, o žmogaus veikla neturi
joms kenkti. Draudimas žvejoti Žaltytyje (išskyrus poledinę žvejybą) yra įrašytas Žuvinto
biosferos rezervato nuostatuose. Jis grindžiamas
Gamtos tyrimų centro mokslininkų parengtoms
rekomendacijoms. Mokslininkai teigia: norint išsaugoti Žaltyčio ežero vandens paukščių perinčias
populiacijas, vandens paukščių šėrimosi vietas ir
migruojančių paukščių sankaupas, plaukiojimas
valtimis nei perėjimo laiku, nei vėliau yra neleistinas. Žaltytis yra palyginti nedidelis ežeras, jis
gan siauras, ištįsęs, todėl tokiame ežere vandens
paukščiams, jei jie būtų trikdomi, tiesiog nebūtų
kur pasislėpti. Mokslininkų reikalavimas visiškai suprantamas, nes kai kurios migruojančių
paukščių rūšys, kad ir kuoduotosios antys, valties
neprisileidžia per 300–400 metrų. Užtektų kokių
dešimties tolygiai ežere pasiskirsčiusių valčių,
kad nė viena tos rūšies antelė nė nenusileistų
Žaltytyje. Žiemą, kai vandens paukščių nėra,
nuo ledo niekas netrukdo užsiiminėti žvejyba.
Gamtininkai siūlo dar labiau sustiprinti jo apsaugą
ir įrašyti jį į tarptautiniu požiūriu svarbių pelkių
ir sekliųjų vandenų konvencijos (Ramsaro kon-
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Kai lankėmės prie ežero prieš mėnesį, pakrantė buvo
tik ką išvalyta, net nespėta pastatyti ženklo apie tai, kad
čia yra vieta mėgėjiškai žūklei.

vencijos) sąrašą. Beje, rekomendacijose siūloma
aktyviai gerinti ežero būklę: mažinti pakrantės
užžėlimą įvairia, o ypač sumedėjusia augmenija,
įrengti pagalbines vandens paukščių apsaugos
priemones – dirbtines lizdavietes, saleles.
O dėl pavienių valčių, tai leidus žvejybą ežere,
niekaip nepasakysi, ar tų valčių bus vos kelios, ar
daugybė. Kažkas siūlė – leiskite nors vietos žvejams pažvejoti, tačiau turėtume užmiršti „vietinio
žvejo“ sąvoką. Niekur teisės aktuose tokia neapibrėžta ir joks valdininkas, kaip aukštai besėdintis,
„iš lubų“ nenustatys, kada žmogus vietinis, o kada
ne. Mūsų šalyje esame visi vienodas teises turintys
piliečiai, dar daugiau, diskriminacinių sąlygų įteisinimas gyvenimo vietos pagrindu gali pažeisti net
ES stojimo sutarties esmines nuostatas dėl laisvo
piliečių, prekių ir paslaugų judėjimo.
Bet kas – marijampoliečiai, alytiškiai, net ir
kitų ES šalių piliečiai galėtų jaustis diskriminuojami, lyginant su išimtinę teisę žvejoti turinčiais
vietiniais žmonėmis. Visai pritariu mokslininkų
nuomonei – sprendimas įteisinti žvejybą iš valčių
labai pakenktų šiame draustinyje saugomiems perintiems ir migruojantiems paukščiams.
Beje, ta pačia proga galiu nudžiuginti žvejus:
Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje esančiame
Amalvo ežere, kuriame vandens paukščių sankaupos
rudenį gerokai menkesnės, vėlgi po ilgų diskusijų
su mokslininkais ornitologais mes patys pasiūlėme
leisti žvejybą iš valčių nuo liepos vidurio. Šis leidimas turėtų būti įteisintas naujuose Žuvinto biosferos
rezervato nuostatuose.
– Kokia dar veikla ribojama šiame draustinyje?
– Žaltytyje beveik visi apribojimai yra susiję su
lankymu. Botaninių-zoologinių draustinių ežeruose
draudžiama vykdyti verslinę žvejybą, medžioti
paukščius teritorijose, kurios priskirtos paukščių
apsaugai svarbioms teritorijoms. Griežtesni apribojimai taikomi, kai yra reikalinga specialiai išsaugoti
193 psl.
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vieną ar kitą gamtos vertybę.
– Kaip dėl statybų draustinyje? Kaip žinia,
beveik ant pat kranto stovi pastatai...
– Kai kurių dalykų mes nepakeisime, gal tie pastatai galėjo būti statomi toliau, bet jei vertinsime iš
draustinyje saugomų objektų – vandens paukščių
pozicijos, tie pastatai nėra kažkoks blogis. Esamos
draustinio ribos apima tik patį ežerą ir siaurą pakrantės ruožą, tad iš tikrųjų pačiame draustinyje pastatų
nė nėra.
– Kalbėjome su vienu žveju, jis pasidžiaugė,
kad sutvarkyta pakrantė, bet mano, jog reikia
tilto. Ar atsiras?
– Na, pakrantė iš tikrųjų dar nėra galutinai sutvarkyta. Ji bus tokia tik tada, kai iš po plonai paskleisto
pakrantės durpės sluoksnio prasikals žolė, atsistatys
dalis vandens augmenijos ir kai šalia pakrantės esanti
teritorija įgis tinkamą išvaizdą. Vandens augmeniją
dar reikės prižiūrėti kelerius metus, nes nendrės
tikrai bandys ataugti, jei jų nekirsime vegetacijos
metu. Tam mes turime tinkamą techniką. Reikėtų
jau už draustinio ribos įrengti atokvėpio vietos infrastruktūrą: tinkamą automobilių stovėjimo vietą,
suoliukų, persirengimo kabiną poilsiautojams, takelį
prieiti prie apžvalgos bokštelio, rasti tinkamą vietą
šiukšlių konteineriams. Apie tai artimiausiu metu
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diskutuosime su Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojais.
Dėl tiltelio (tiksliau – pirso) įrengimo kol kas
jokių sprendimų nepriimta. Buvo diskutuojama,
kas yra tinkamiau – įrengti plačią žvejybai tinkamą
pakrantę ar pastatyti tiltą, su kuriuo, ko gero, būtų
kur kas daugiau problemų. Toks statinys nelabai
tinka draustiniui, ne kažin ką jis pagelbėtų žvejams.
Tad pasižiūrėkime pirmiau, ar dabartiniai sprendimai
pateisins lūkesčius.
– Kuo ypatingas Žaltyčio ežeras? Kokia jo
reikšmė aplinkosaugai apskritai?
– Galime palyginti: šiomis dienomis šiame ežere
suskaičiuojame gerokai daugiau nei 3000 paukščių
– tik kiek mažiau nei Žuvinte ir Dusioje. Kiti ežerai
Žaltyčiui neprilygsta. Ežere plaukioja didžiosios,
kuoduotosios, rudagalvės antys, gulbės nebylės,
ausuotieji kragai ir kitos rūšys. Vakare prisideda dar
ir šimtai migruojančių žąsų, tačiau mes jų apskaitos
nevykdome. Gana daug Žaltytyje yra perinčių „Natura 2000“ teritorijose saugomų paukščių – nendrinių
lingių, didžiųjų baublių, plovinių vištelių. Žinoma,
su tais skaičiais, kokie buvo prieš pusšimtį metų,
nėra ko lyginti, bet juk nuskurdo šia prasme visi be
išimties mūsų šalies ežerai.
– Dėkui už išsamius atsakymus.

Žaltytis

Ežeras Žaltytis yra Marijampolės savivaldybėje, apie 10 km į pietryčius nuo Liudvinavo, 3 km
į šiaurę nuo Šeštokų. Pietinėje ežero dalyje yra pelkėta vieno hektaro sala. Ežeras yra lyninio
tipo.
Žaltyčio ežeras yra seklus, daug maisto medžiagų turintis eutrofinis ežeras. Ežero plotas – 268
ha, ilgis – 4,1 km, plotis – 0,8 km, didžiausias gylis – 4,1 m, vidutinis – 1,7 m. Visi jo krantai žemi,
užpelkėję.
Į ežerą supančią pelkę suteka 8 bevardžiai upeliai. Iš šiaurinio ežero galo išteka Šešupės intakas
Želsvelė. Ji 1969 m. buvo patvenkta, dėl to ežero plotas padidėjo 79 ha.
Nuo 1960 m. Žaltytis ir jo apylinkės paskelbtos ornitologiniu draustiniu. Čia peri tokie paukščiai kaip juodoji žuvėdra, baltasparnė žuvėdra, gulbė nebylė, juodagalvis kiras, rudė, kuoduotoji
antis, rudagalvė antis, plaukiojančios antys, gaidukas, tilvikas, griciukas, perkūno oželis, tulikas,
pievinė lingė, nendrinė lingė ir kt.
Greta Žaltyčio įsikūrę kaimai: Naujiena, Būriškiai, Strazdai, Paželsviai ir Ramanavas.
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Dirvos nykimas neaplenkia ir Lietuvos

Dirvožemis – vienas reikšmingiausių ir vertingiausių gamtos išteklių, nes dėl dirvožemio – viršutinio Žemės planetos sluoksnio – mes galime užsiauginti maisto. Tad galima sakyti, kad žmonijai
tai – gyvybės palaikymo priemonė.
Deja, ūkininkams ir verslininkams dirvožemį naudojant kaip pagrindinę produkcijos gamybos
priemonę, gyvybiškai svarbus resursas ėmė sparčiai nykti – per pastaruosius 150 metų buvo
prarasta beveik pusė planetos dirvožemio. Gera žinia ta, jog dirvožemio nykimo arba erozijos
procesą iš dalies galima valdyti. Atliekant tam tikrus veiksmus ir taikant priemones, jo struktūrą
galima ne tik išsaugoti, bet ir atkurti.

Pasekmės vien neigiamos

Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO)
duomenimis, dėl intensyvios žemdirbystės
pasaulyje kas metai netenkama maždaug
24 mlrd. tonų derlingo dirvožemio. Skaičiuojama, kad dėl to pasauliniai derlingumo
nuostoliai siekia daugiau nei 40 mlrd. JAV
dolerių per metus.
Lietuva, deja, ne išimtis. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Rumokų bandymo stoties direktorė, vyresnioji
mokslo darbuotoja dr. Zita Brazienė sako,
kad VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
Mokslininkai sako, kad ūkininkai, ardami žemę, dažnai persistentarnybos duomenimis, šiuo metu erozija pagia ir suaria ne tik viršutinį dirvos sluoksnį, bet ir podirvį.
žeidusi apie 19 proc. mūsų šalies dirvožemių.
Iš jų silpnai eroduota 37 proc., vidutiniškai – 61 2 iki 5 cm dirvos sluoksnio, o per 200–1000 metų
šio sluoksnio susidarymo greitis siekia vos 2,5 cm.
proc., stipriai – 0,7 proc. dirvožemių.
– Dėl erozijos per metus šalyje netenkama nuo Kasmet nuplaunama apie 10 mln. t. dirvožemio,
kuriame yra daugiau kaip 100 tūkst. tonų humuso,
apie 10 tūkst. tonų azoto ir tiek pat fosforo, apie 100
tūkst. tonų kalio junginių. Dėl dirvožemio nykimo
uždumblėja grioviai, vandens nuleistuvai, kenkiama
augalams ir gyvūnams, dumblas užpildo tvenkinius,
ežerus, rezervuarus, kenkiama vandens gyvūnijai,
rekreacijai, suyra statiniai, – dirvožemio nykimo
greitį ir pasekmes apibūdino mokslininkė.

Didžiausią įtaką daro žmogaus veikla

Dr. Z. Brazienės teigimu, dirvos eroziją labiausiai skatina žmogaus veikla. Anot jos, dirbant žemę,
ypač kalvotose vietovėse, derlingas dirvožemio
sluoksnis veikiamas tiesiogiai, padargai jį perneša
iš vienos vietos į kitą.
– Tai vadinama mechanine dirvožemio erozija.
Visgi vėjo ir vandens erozijos dirvožemį taip pat
naikina. Tiesa, pastarosios rūšys būtų mažiau žalingos, jei laukuose būtų nevykdoma žmogaus veikla,
nes pavyzdžiui, vandeninės erozijos intensyvumas
įvairaus statumo žieminiais javais užimtuose šlaituose Lietuvoje svyruoja nuo kelių iki keliolikos
Norintiems sumažinti vėjo erozijos daromą žalą dr. Zita tonų hektarui, vasariniais javais apsėtuose laikuose
Brazienė pataria vengti didelių dirbamų plotų, įrengti ap- – nuo keliolikos iki kelių dešimčių t/ha, o bulvėmis
saugines medžių juostas, auginti tarpinius augalus.
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Vėjo erozija dėl intensyvios žemdirbystės paplitusi labiausiai. Ūkininkai šiemet šį reiškinį dėl vyravusios sausros
galėjo matyti itin dažnai.

apsodintuose gali viršyti 100 t/ha. Tuo tarpu dau- papildomų sąnaudų – finansinių, laiko, jėgos.
giametės žolės visiškai sulaiko dirvožemio ardymą, Vis dėlto ūkininkavimo žalą aplinkai sumažinti
– paaiškina mokslininkė.
įmanoma. Reikia stengtis, kad jautriose erozijai
Sunku suvaldyti, nes kelia nepatogumų
vietovėse dirvožemis būtų kuo mažiau ardomas
Pasak jos, tinkamai tvarkant žemės ūkį galima mechaniškai, kuo ilgiau būtų padengtas augalijos,
gerokai sumažinti erozijos daromą žalą. Z. Brazienė – tikina pašnekovė.
sako, kad jei yra tikimybė vandens erozijai (kalvoAria paisydamas gylio
tose vietovėse), reikia sumažinti kaupiamųjų augalų
Ūkininkai, kuriems dažnai primetama atsakomyauginimą, padidinti daugiamečių žolių plotus, bė puoselėti ir tausoti dirvožemį, šios pareigos nesivengti nereikalingo gilaus ir dažno žemės dirbimo, krato. Patys pripažįsta, kad dirvožemis, intensyviai jį
kalvose pasirinkti tinkamą žemės dirbimo kryptį, dirbant, silpsta, taip pat pastebi, kad esant vėjuotoms
auginti tarpinius augalus. Norint sumažinti vėjo dienos jis yra pustomas, ir kad nori nenori reikia į
erozijos daromą žalą, mokslininkė pataria vengti dirvožemį investuoti bei jį saugoti. Atitinkamai į tai
didelių dirbamų plotų, įrengti apsaugines medžių reaguodami ūkininkai imasi priemonių.
juostas, auginti tarpinius augalus, kad dirvožemis
Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybės Sasnavos
kuo ilgiau būtų uždengtas augalijos. Be to, reikia seniūnijos Purviniškės kaime ūkininkaujantis Minstengtis, kad į dirvožemį patektų kuo daugiau orga- daugas Vaišnys stengiasi labai atsakingai suarti dirvą.
ninių medžiagų, kurios pagerina dirvos struktūrą. Mokslininkai sako, kad žemdirbiai dažnai persisten– Intensyvus žemės ūkis ir tvari gamta yra sun- gia dirbdami su plūgais – ardami suaria ir po dirva
kiai suderinami dalykai. Intensyviai ūkininkaujant, esantį podirvio sluoksnį. Mindaugas, dalyvavęs ne
visos priemonės, mažinančios eroziją, sukelia viename arimo konkurse, šios klaidos nedaro – prieš
nepatogumą, sumažina darbų tempą, reikalauja ardamas visada plūgą sureguliuoja taip, kad išartų
reikiamo gylio vagą.
– Optimalus gylis – 20 cm. Jei dirva drėgna, išlaikyti tokius matmenis sudėtingiau, o
jei būna sausa, 20 cm palaikyti nesudėtinga.
Žinau, kad kai kas aria giliau, bet nematau
prasmės ir naudos. Giluminiai sluoksniai
išsikelia į paviršių, o ir kuro sąnaudos didėja.
Norint nustatyti plūgą ties 20 cm, aukštojo
mokslo baigti nereikia, tačiau nežinau kodėl
kiti mano, jog reikiamą plūgo gylį nustatinėti
neverta ir nereikalinga, – svarsto ūkininkas.
M. Vašnys, be taisyklingo dirvos arimo,
dar stengiasi taikyti sėjomainą, kuri, anot
ūkininko, yra būtinas ir tarsi savaime suprantamas dalykas ūkininkaujant. „Jei vienais
Ūkininkas Mindaugas Vaišnys dirvą puoselėja taisyklingai arda- metais plote sėjai javus, kitais ten planuoji
mas. Anot jo, 20 cm gylio vaga podirvio į paviršių neiškelia.
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dirvomis. Ūkininkas pripažįsta, kad kažkada
jų būklė jam rūpėjo mažai – svarbiausia buvo
ekonominė nauda. Visgi matydamas, kad tiek
pat investuodamas į žemę grąžą gauna vis
mažesnę, suprato, jog kažką daro ne taip.
– Negaliu sakyti, kad visada dirbau beatodairiškai. Nuolat taikiau sėjomainą, dirvą
papildydavau mineralinėmis medžiagomis,
tačiau intensyviai dirbant žemę to nepakanka. Auginant javus ir rapsus sėjomaina įgyvendinama labai minimaliai. Efektyviausia
būtų taikyti uždaro rato sistemą – auginti
gyvulius, sėti pievas, o javams ar kitų rūšių
augalams skirti vieną kitą sklypą. Kol kas,
siekiant ne tik išsaugoti dirvą, bet ir turėti
Augalininkystės ūkį turintis Darius Isoda dirvos puoselėjimui taiko ekonominę naudą, tai įgyvendinti sunku,
kelis būdus: sėjomainą, kalkinimą ir beariminę žemdirbystę.
tačiau kiek galiu, dirvą puoselėju. Žemės
beveik neariu. Rudenį nuėmus javų dersėti ankštinius“, – paaiškina žemdirbys. Pasak jo,
tinkamą dirvos būklę jam padeda palaikyti ir dirvože- lių, šiaudus palieku supūti. Vėliau pervažiuoju su
mio tyrimai. Žinodamas cheminę dirvožemio sudėtį diskiniu skutiku ir tada jau kažką sėju. Šis būdas
ūkininkas mineralinėmis medžiagomis papildo tik dirvą papildo humusu. Galbūt ne tiek, kiek reikėtų,
atskirus laukų plotus, kuriuose jų trūksta labiausiai, bet vis šis tas, – beariminio žemės dirbimo metodo
arba iš viso jų berti atsisako, jei pakanka. „Jei visko privalumus vardija ūkininkas.
D. Isoda sako, kad laikosi nuomonės, jog žemė
pakanka, kam apkrauti dirvą ir alinti piniginę?“ –
– ne vagis. Ką į ją idėjai, tą ji ir atiduos, todėl be jai
retoriškai klausė ūkininkas.
palankaus dirbimo būdo, dirvas dar ir kalkina, sėja
Rūpinasi vis atsakingiau
Marijampolės savivaldybės Liud-vinavo miestely- tarpines kultūras, atlieka dirvožemio tyrimus.
je ūkininkaujantis Darius Isoda taip pat rūpinasi savo

Interviu su ekspertu

Dirvožemio eroziją mūsų šalyje lemia
ir gamtinė aplinka, ir žmogaus veikla

Į „Suvalkiečio“ klausimus atsako Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas,
Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininkas doc. dr. Jonas VOLUNGEVIČIUS.

– Dirvos erozija – kas tai? Kuo ji pavojinga
dirvožemiui, gamtai, žmogui?
– Pradėdami diskusiją pirmiausia turėtume
sutarti dėl terminų „dirva“ ir „dirvožemis“ vartojimo. Dažniausiai žemės ūkio sferoje dirvožemis
yra tapatinamas su dirvos terminu. Ir tai savaime
suprantama – juk pagrindinis žemės ūkio išteklius yra paviršinis derlingas žemės sluoksnis –
dirva. Visgi kiekvienas sąmoningas žemės ūkio
specialistas, ūkininkas, savininkas, na ir apskritai
gamtamokslinių žinių turintis žmogus supranta,
jog šio derlingo sluoksnio savybės priklauso ne tik
nuo to, kaip jį naudojame ir kokias agrotechnines

ar agrochemines priemones taikome jam pagerinti,
bet ir nuo podirvio savybių – dirvožemio bendrai,
susidedančio iš dirvos ir po ja esančio podirvio. Tad
kai kalbame apie eroziją, turėtume kalbėti ne tik
apie dirvos, bet apie viso dirvožemio profilio, t. y.
dirvožemio bendrai, eroziją. Tai yra svarbu, jei sutariame, kad dirvos derlingumą lemia ne tik pačios
jos savybės, bet ir po juo esančio podirvio, juolab
kad Lietuvoje dažnai susiduriame su situacija, kai
ariame jau ne dirvą, bet ir patį podirvį.
Atsakant į klausimą kas yra dirvos erozija,
reikėtų pasakyti, kad tai – viršutinio derlingo
dirvožemio sluoksnio irimas dėl kritulių, vėjo
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ar ardymas dėl žmogaus veiklos. Tuo
tarpu dirvožemio erozija apima viso
dirvožemio profilio nykimą ar naikinimą.
Bendrai erozija – reiškinys, kurio metu
kinta paviršiaus stabilumą lemiančių, jį
sudarančių medžiagų fizikinės ir cheminės
savybės bei dinaminė būsena, sąlygojanti
neigiamus aplinkos pokyčius.
Taigi iš to seka, jog dirvožemio erozija
yra pavojinga pačiam dirvožemiui, kadangi dėl paviršiaus stabilumo praradimo pradeda keistis jo savybės, irti profilis. Dirvožemis gali nykti kaip gamtinis kūnas,
kuriame yra užrašyta ne tik jo vystymosi,
bet ir pačios aplinkos raidos istorija, pa- Mokslininkas J. Volungevičius sako, kad dirvožemio eroziją lemia
ir gamtos veiksniai, ir žmogaus ūkinė veikla.
sakojanti ne tik buvusius pokyčius, tačiau
– Kaip keičiasi rezultatai? Kaip sparčiai
ir aplinkos raidos tendencijas.
Reiškiantis dirvožemio erozijai ir kintant jo nyksta naudingasis dirvos sluoksnis?
– Kalbėti objektyviai apie vykstančios dirvos
savybėms, pradeda keistis ir pati aplinka, t. y.
erozijos
intensyvumą ir mastą yra sudėtinga. Vikraštovaizdžio struktūra, kadangi dirvožemis yra
ne tik kraštovaizdžio formavimosi sąlyga, bet ir sos šalies mastu tokie stebėjimai nėra atliekami.
jo rezultatas. Nuo dirvožemio savybių tiesiogiai Skirtingos institucijos, atskiri mokslininkai vykdo
priklauso, ar turėsime miškingą, ar agrarinį kraš- įvairius lokalius tyrimus, atlieka modeliavimus,
tovaizdį, jame augs lapuočiai ar spygliuočiai, galė- tačiau valstybiniu mastu toks monitoringas nėra
sime auginti javus ar cukrinius runkelius. Vykstant vykdomas.
Tiesa, ES Jungtinių tyrimų centre (JRC) yra
dirvožemio erozijai, kinta ir gamtos sąlygos, kaip
šios kaitos pasekmė keičiasi kraštovaizdžio struk- pateikiama įdomių modeliavimo darbų, iš kurių
tūra, augalijos pobūdis, galimybės jį panaudoti galima susidaryti bendrą vaizdą apie erozijos intenvieniems ar kitiems žmogaus poreikiams tenkinti. syvumą šalies dirvožemiuose. Anot šių duomenų,
Tai reiškia, jog dirvožemio erozija tiesiogiai daro žemės dirbimo metu dėl erozijos atskiruose Lietuvos regionuose per valandą iš hektaro netenkama
įtaką ir žmogui.
Paprastas to pavyzdys – jei dirvožemis dėl ero- nuo 10 iki 55 kg derlingojo sluoksnio. Daugiausia
zijos praranda savo derlingumą, žmogus priverstas problemų kelia vėjo erozija. Kaip keičiasi erozijos
didinti žemės ūkio veiklos sąnaudas (trąšos, kon- intensyvumas? Pagalvokime – anot Žemės fondo
sultacijos, agrotechninės priemonės ir pan.). Dėl statistikos, per pastaruosius dvidešimt metų ariamų
to tenka branginti arba produkciją, arba skursti žemių plotai šalyje nuolatos didėjo nuo 5 iki 15
žemdirbiui. Jei į tai nereaguojama – dirvožemis proc. atskirose savivaldybėse; atitinkamai mažėjo
užleidžiamas mišku, o žemdirbiui tenka ieškoti daugiamečių pievų ir ganyklų. Taigi turėjo didėti
kitų plotų žemės ūkio veiklai, o tai reiškia papildo- erozijos intensyvumas, t. y., prarandamo dirvožemas sąnaudas. Galima šią problema palikti spręsti mio kiekis.
– Kuriame Lietuvos regione dirvos erozija
ateinančioms kartoms, bet tai prieštarauja tvarios
raidos principams. Vienaip ar kitaip trumpalaikėje vyksta intensyviausiai, kur jos plotai didžiausi
ar ilgalaikėje perspektyvoje problema vis vien turės ir kodėl?
– Pagal ES JRC duomenis intensyviausia dirvobūti sprendžiama.
žemio
erozija vyksta vidurio Lietuvos žemumoje,
– Kokį žemės plotą Lietuvoje yra apėmusi
ypač Suvalkijoje ir šiaurės Lietuvoje. Labiausiai
dirvos erozija?
– Vidutiniškai Lietuvoje yra eroduota apie 19 tam įtakos turi vėjo erozija, nes čia, anot Lietuvos
proc. visų žemės ūkio naudmenų, tačiau eroduoti žemės fondo statistikos, yra didžiausi ariamos žedirvožemiai šalies teritorijoje yra pasiskirstę labai mės plotai. Jie nėra skaidomi ekologinių naudmenų,
netolygiai ir kinta nuo 1–3 proc. molingose žemu- taigi vėjas turi kur įsibėgėti ir pustyti.
Bet vėlgi kalbėdami apie dirvožemio eroziją
mose iki 45–54 proc. kalvotose aukštumose.
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turime atskirti erozijos intensyvumą ir eroduotų
dirvožemių plotus. Nors erozija intensyviausiai
reiškiasi vidurio Lietuvos žemumoje, didžiausi
eroduotų žemės ūkio naudmenų plotai yra Baltiškosiose ir Žemaičių aukštumose (Zarasų, Utenos, Molėtų, Alytaus rajonų savivaldybėse). Tai yra 70-ties
intensyvios ariminės žemdirbystės metų ir vandens
erozijos pasekmė. Tiesa, pastaraisiais dešimtmečiais
situacija keičiasi – vystoma tausojanti žemdirbystė,
taikomos beariminės žemdirbystės technologijos,
vykdoma ūkinės veiklos konversija.
– Kaip atrodo Suvalkijos žemės? Kaip smarkiai dirvos erozija čia yra pažengusi?
– Kaip minėjau, anot ES JRC statistikos ir modeliavimo, Suvalkijos situacija verčia susimąstyti.
Čia dėl vėjo erozijos netenkama apie 55 kg dirvožemio per valandą iš hektaro. Iki amžiaus pabaigos
yra prognozuojama, jog vidutiniškai per metus bus
netenkama iki 40 kg organinės dirvožemio anglies
iš hektaro per metus. Eroduotų dirvožemių daugiausia yra Vilkaviškio r. (21,4 proc.) ir Kalvarijos (15
proc.) savivaldybėse. Aišku, eroduotus dirvožemius
reikėtų sieti su Sūduvos aukštuma, nors ir pačioje
Suvalkijos žemumoje tokių dirvožemių yra. Suvalkijos žemės buvo vienos iš tų, kuriose gana intensyviai vyko ariamų plotų plėtra. Ji intensyviausiai
vyko Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse.
Čia ariamų žemių plotai didėjo nuo 15 iki 30 proc.
Taigi didėjo ir plotai, kuriuose intensyviai reiškėsi
vėjo erozija. Vertinant vėjo eroziją šalies mastu,
Suvalkija, Užnemunė turėtų būti įvardijama kaip
problemiškiausias regionas, kuriame ši erozija
intensyviai reiškiasi.
– Kokie procesai ir reiškiniai dirvos eroziją
skatina labiausiai?
– Vienareikšmiškai pasakyti sunku. Yra gamtos
veiksniai ir ūkinė veikla. Natūraliai gamta susitvarko taip, jog bet koks gamtinis erozijos veiksnys būtų
eliminuotas. Gamtiniai erozijos veiksniai svarbą
įgauna tuomet, kai natūralios gamtinės naudmenos
yra verčiamos agrarinėmis. Tokiu atveju lemiamu
gamtiniu veiksniu tampa reljefas. Kuo didesnė
paviršiaus sąskaida, tuo didesnė rizika pasireikšti
dirvožemio erozijai. Su sąlyga, jog dirvožemis
bus ariamas. Taigi dirvožemio arimas tampa viena
pagrindinių priežasčių, sąlygojančių dirvožemio
eroziją: aukštumose – vandens, žemumose – vėjo
eroziją. Kita svarbi priežastis – organinės medžiagos kiekio dirvožemyje mažėjimas. Mažėjant organinės medžiagos kiekiui, mažėja patvarių agregatų
kiekis dirvoje. Tuomet dirvožemis tampa neatsparus
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ne tik vandens (sutrinka drėgmės paskirstymas ir
atidavimas), bet ir vėjo (agregatai smulkėja, suyra,
reikia silpnesnio vėjo juos išjudinti ir pakelti į orą)
erozijai.
Dar vienas svarbus veiksnys yra ir ariamos žemės plotų stambėjimas, jų sąskaidos ekologinėmis
naudmenomis (agroželdynais, pievų ir ganyklų intarpais, pelkingais pažemėjimais) nykimas. Nelikus
sąskaidos, didėja plotai vėjui įsibėgėti.
– Kokios dirvos erozijos pasekmės? Kam tai
atsiliepia skaudžiausiai?
– Galima išskirti dvi grupes pasekmių: pirmoji
– ekosistemoms (įskaitant ir agroekosistemas), antroji – žemės ūkui.
Dėl erozijos sutrinka ekosistemų ir agroekosistemų sorbcinės ir dirvožemio buferinės savybės.
Biogenai, taip pat ir trąšos, sunkiau išsilaiko dirvožemyje ir greičiau migruoja į gilesnius dirvožemio
sluoksnius ir galiausiai į gruntinius vandenis. Taigi
didėja vandens telkinių tarša azoto ir fosforo junginiais. Prasideda vandens telkinių autrofikacija,
biologinės įvairovės nykimas.
Ne mažiau reikšmingos pasek-mės ir žemės
ūkiui. Žemdirbiai yra priversti didinti investicijas
į žemės ūkio produkciją, siekdami išlaikyti derlius
turi plėsti ne tik žemės plotus, bet ir didinti trąšų
kiekius, imtis kitų agrocheminių priemonių. Galiausiai rezultatas toks, jog turime diskutuotinos
kokybės (ekologine prasme) produkciją ir dar tam
tikrą socialinį kontekstą, nes dirvožemio erozija
atsiliepia ne tik gamtos, bet ir visai socioekonominei sistemai.
Įvertinti, kam pasekmės yra skaidžiausios, sudėtinga, kadangi jos yra kompleksinės. Kad netyčia
nenuvertinčiau kurios nors iš interesų grupių, matyt,
teisingiausia bus pasakyti, jog dirvožemio erozija
skaudžiausiai atsilieps ateities kartoms, nes jei
nesistengsime šių problemų suvaldyti, optimizuoti
ir tausojant naudoti turimus dirvožemio išteklius,
ateities kartos patirs vis didesnius ekonominius ir
socialinius kaštus, siekdamos užtikrinti savo gerovę
ir žemės ūkio produkcijos kokybę.
– Kaip reikėtų elgtis siekiant sustabdyti dirvos eroziją? Ar tai apskritai įmanoma? Jei taip,
kokios priemonės efektyviausios?
– Vieno atsakymo nėra. Žemumose turėtų būti
vieni sprendimai, aukštumose – kiti. Nepaisant to,
pirmiausia į savo žemę turime pradėti žiūrėti ne kaip
jos nuomininkai, o kaip savininkai. Turime ugdyti
sąmoningumą ir supratimą, jog dirvožemis yra lėtai
atsinaujinantis ištek-lius ir jo naudojimo intensyvu199 psl.
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mas turi būti suderintas su atsinaujinimo galimybėmis, o ūkinės priemonės turi būti parenkamos taip,
jog padėtų palaikyti dirvožemio našumą.
Galėčiau išskirti dvi grupes priemonių: žemės
dirbimo sistemų optimizavimas, sėjomainų, tarpinių pasėlių ir žalinimo programų įgyvendinimas
bei regioninės žemės ūkio politikos vystymas ir
teisinės bazės tobulinimas (konkrečiai dirvožemio
apsaugos įstatymo priėmimas).
– Kaip manote, kas turėtų prisiimti atsakomybę, siekiant sumažinti ir sustabdyti dirvos
erozijos procesus?
– Labai sudėtingas ir jautrus klausimas. Žmogus
yra tokia būtybė, kuri niekada nenori prisiimti atsakomybės, nes tai dažniausiai susiję su papildomais
kaštais. Visgi mano manymu, čia turėtų drauge
veikti valstybė ir žemės ūkio naud-menų savininkai,
nes nors Lietuvoje ir vyrauja privati nuosavybė,
nepriklausomai nuo žemės valdymo formos, ji yra
nacionalinis turtas. Taigi valstybė turėtų rasti būdą,
kaip įvertinti dirvožemio teikiamą ne tik agrarinę
naudą, bet ir per jo ekologinę vertę teikiamas eko-
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sistemines paslaugas, kurti finansinius instrumentus
kaip paskatą ūkininkams tą dirvožemio ekologinę
vertę išlaikyti.
Be abejo, jei būtų suformuoti dirvožemio erozijos rizikos regio-nai, o ūkinės veiklos forma būtų
nesuderinama su keliama rizika dirvožemiui, tokiu
atveju dėl erozijos atsakomybę turėtų prisiimti
ūkininkas.
– Kaip manote, kodėl dirvos eroziją stabdančios priemonės diegiamos lėtai ir vangiai?
– Atsakymas yra labai paprastas – trumpalaikėje
perspektyvoje tai ekonomiškai nenaudinga. Jei
žemės ūkio paskirties žemės naudotojai matytų,
jog pasirinkta ūkinės veik-los forma prisideda
prie dirvožemio erozijos mažinimo ir tai jiems yra
ekonomiškai naudingiau, nei ūkio derlingumą palaikyti papildomomis eroziją kompensuojančiomis
agrocheminėmis priemonėmis, tokiu atveju būtų
labiau motyvuoti dirvožemio erozijos stabdymu
per savo ūkinės veiklos optimizavimą. Visgi kol kas
tokių skaičiavimų nėra, taigi ir motyvuoti ūkininkus
labai sudėtinga.

Parengė Rita LIŽAITYTĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš J. Volungevičiaus, Z. Brazienės albumų

Gelbėkime Žemę nuo mūsų pačių
Paskutinė lapkričio savaitė skelbiama Europos atliekų mažinimo savaite. Tai laikas, kai šiai temai skiriamas ypatingas dėmesys. Savo skaitytojams ta proga siūlome pažvelgti į aplinkosaugą ir vartojimo įpročių
pokyčius dviejų žinomų žmonių akimis.
Nereikia būti dideliu ekspertu, kad suprastum, kaip žmogus teršia Žemę. Taigi šį kartą pristatome labai
įdomias ir aktualias mintis žmonių, turinčių didelę gyvenimišką patirtį, pabuvojusių daugelyje planetos vietų,
kur akivaizdžiai matyti ne tik klimato atšilimo poveikis, bet ir žmonių paliekami pėdsakai, taip pat turinčių
išminties ir labai įdomių bei vertingų pasiūlymų, kaip galėtume pagelbėti Motinai Žemei atsigauti ir nepražūti
dėl neatsakingos mūsų veiklos ir elgesio. Tai Vladas Vitkauskas – keliautojas, alpinistas, fotografas, pirmasis
žmogus iš Baltijos valstybių, įkopęs į aukščiausio Žemės kalno Everesto viršūnę, ir Ilja Laursas – vienas
įtakingiausių verslininkų, investuotojas.

Ilja Laursas: viena iš aplinkosaugos
priemonių – elektroninė valdžia
Kaip galėtume geriau kontroliuoti žmonijos veiklos poveikį klimato kaitai, gyventi švariau?
Žinomas investuotojas, verslininkas Ilja LAURSAS sako, kad tokiose didelėse bendruomenėse,
kuriose gyvename, vertybės nebeveikia, o politinį susitarimą padėtų pasiekti naujosios technologijos. Savo investicijas į dalijimosi ekonomikos projektus jis irgi vertina kaip netiesioginį indėlį
į atliekų kultūrą.

– Verslo reikalais nemažai keliaujate po pasau- pasijusti Izraelyje, kur žmonės viską meta ant žemės,
lį. Kokių minčių sukelia įvairių kultūrų atliekų ir visiškai kitaip jautiesi Šveicarijoje, kur viskas sutvarkymo ar netvarkymo pavyzdžiai?
tvarkyta, vos ne milimetrų tikslumu išmatuota.
– Tai, kaip žmonės tvarkosi su savo atliekomis,
Kultūriškai kurioje nors šalyje susiformavęs
labai stipriai susiję su kultūra bendrai. Vienaip gali
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požiūris į šiukšles labai stipriai paveikia kelionės
kokybę. Ten, kur švaru, jautiesi jaukiai. Sociologai
sako, kad šiauriečiai linkę labiau laikytis švaros, nei
pietiečiai, tai siejama ir su istoriniais momentais –
maro ir kitų ligų proveržiais: kas neturėjo švaros
instinkto, iki mūsų laikų neišgyveno. Dabar netgi
sakoma, kad dabartinis šiaurietis, europietis turi
švaros geną, kad jis to nori fiziškai, ir, atvirkščiai,
esą pietiečiai to neturi.
Klimatas irgi turi reikšmės, mat į kai kuriuos higienos dalykus pietietis gali žiūrėti atlaidžiai: pietų
šalyse nėra gripo, nėra peršalimo ir kitokių užkrečiamųjų ligų, o šiaurietis negali sau leisti nesiplauti
rankų ar atsainiai žiūrėti į nešvarą, kitaip jis susirgs,
o jei tai nutikdavo prieš šimtą metų – ir pavasario
nesulauksi. Šiuo požiūriu yra daug teorijų, tačiau tai
galima pamatyti ir pajusti keliaujant.
Vienu metu man labai didelį įspūdį padarė, kaip
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užtikrinama švara Amerikoje.
Esu nufotografavęs pakelės
skydą, kuriame perspėjama,
kad už šiukšlinimą – 1000
dolerių bauda. Cigaretę išmetei pro langą – 1000 dolerių
bauda.
Tai labai paprasta priemonė
– ir keliai švarūs. Singapūre,
pavyzdžiui, neparduodama
kramtomoji guma – jos tenai
nenupirksi niekur, o paraleliai
vykdomas švietimas. Singapūras europiečio akimis,
žinoma, yra kitas pavyzdys
apie perteklines bausmes, kur
baudžiama už bet kokį nusižengimą, taip pat ir šiukšlinimą, bet tai gali labai teigiamai
paveikti sąžiningesnę žmonių
elgseną, paskatinti žmones
gyventi švariau, suformuoti
gerus įpročius.
– Elektronikos atliekos
– sparčiausiai auganti atliekų dalis visame pasaulyje.
Deja, daugelyje šalių šių
atliekų tvarkymas vis dar
kelia problemų, o pasaulyje
perdirbama tik penktadalis elektronikos atliekų. ES
pagal visus reikalavimus
sutvarkoma tik 35 proc.
elektronikos atliekų. Kaip ši padėtis atrodo jūsų,
verslininko, akimis?
– Valstybė su verslu privalo šnekėti ekonomikos
kalba, nes verslas nėra žmogus – verslas yra racionalus. Instrumentai čia labai aiškūs – nuo taršos kvotų
iki baudų už įstatymų nepaisymą. Yra visas spektras
veiksmų, kurie dera šnekant su verslais.
Pastaruoju metu pastebimas ir verslų polinkis
tapti daugiau negu verslais. Šiandien darbuotojai
dažnai pasirenka darbdavį ne vien pagal ekonominius
parametrus, atlyginimo dydį, bet ir pagal deklaruojamas ir, kas svarbiau, įgyvendinamas vertybes – nuo
moterų teisių užtik-rinimo iki ekologiškų produktų
ir žaliavų naudojimo. Per tai irgi galima paveikti
verslus, nors, kaip jau minėta, verslai labiausiai linkę
remtis racionalumu ir sverti ekonomikos svertais.
Be abejo, deklaruojamos valstybės vertybės, tautos
vertybės yra tikrai ne paskutinėje vietoje, tiktai jų
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formavimasis yra itin lėtas procesas. Tik retais kartais
gali pasiekti daug greitesnį rezultatą.
– Esate žinomas kaip investuotojas, dirbantis
su startuoliais. Ar tarp šių startuolių yra susijusių
su atliekų verslu?
– Tiesiogiai reikalų su atliekų verslu nesu turėjęs,
tačiau netiesiogiai, per dalijimosi ekonomiką – taip.
Visus dalijimosi ekonomikos verslus vertinčiau kaip
netiesiogiai susijusius su šiukšlėmis. Tokie projektai
kaip „Dalinuosi.lt“ yra apie daiktų naudojimą – užuot
po kurio laiko daiktus, kurie buvo labai nedaug naudojami, išmesti į šiukšlių dėžę, jie yra naudojami iki
kol praktiškai susidėvi fiziškai.
Mano požiūriu, iš principo žmonės gamina daiktų
perteklių. Esu girdėjęs, kad iš gaminamų rūbų 70
proc., nepraėjus nė metams, atsiduria šiukšlių dėžėje
vien todėl, kad žmonės jų nebenori dėvėti, nes norisi
kito. Panašiai nutinka ir su kitais daiktais. Jei pabandytume suskaičiuoti, kiek naudojame, pavyzdžiui,
„Xbox“ žaidimų priedą, nustebtume, kad šio daikto
našumas tesiekia 2 proc. ar net mažiau. Jeigu oro
bendrovė, nusipirkusi lėktuvą, išnaudotų jį mažiau
nei 90 proc. laiko, tai ji netrukus bankrutuotų. Buitiniu lygmeniu tai darome kasdien: mes turime daug
daiktų, kurių apskritai nenaudojame. O štai dalijimosi
ekonomikos startuoliai suteikia galimybę tą patį daiktų
kiekį naudoti daug plačiau ir taip netiesiogiai prisideda
prie atliekų mažinimo.
– Ekologiniai judėjimai pasaulyje, įskaitant
ir moksleivės Gretos Thunberg akcijas, kaip jie
atrodo Jūsų akimis?
– Yra daug būdų, kaip kovoti. Vis dėlto kritikuoti
yra tūkstantį kartų lengviau, negu kažką realiai daryti ir taisyti. Kritikuoti, kaltinti, protestuoti – tokia
pozicija, kaip instrumentas, man atrodo nebrandus.
Kai kalba pakrypsta į kritiką, man įsijungia raudona
lemputė: nesu linkęs kritikuoti ar palaikyti kritikuojančius. Kritikuoti man atrodo nebrandu – geriau
ką nors nuveikti, kurti, prisidėti prie dirbančių ir
kuriančių. Net ir keisti įstatymus, didinti baudas už
užterštumą būtų naudingiau ir kūrybiškiau, nei vien
tik kritikuoti.
– Esate kalbėjęs, kad ateityje valdžia bus elektroninė. Galbūt turite viziją, kaip elektronika
galėtų paskatinti atsakingą elektronikos ir kitokių
atliekų tvarkymą?
– Elektroninė valdžia suteiktų daugiau galimybių
jau esamoms politinėms priemonėms, jas papildytų.
Ir tai nėra vien ateities priemonės, jos kai kuriose
šalyse ir miestuose taikomos jau dabar. Pavyzdžiui, 80 proc. Londono teritorijos yra stebima čia
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sumontuotomis vaizdo kameromis. Galime teigti,
kad visas miestas yra matomas. Dirbtinis intelektas
šiandien yra pajėgus išskirti atskirą žmogų kameros
užfiksuotame vaizde, interpretuoti jo veiksmą, kai jis
eina degant raudonai šviesai ar kai ne ten, kur reikia,
numeta šiukšlę arba nuorūką. Tai suteikia galimybę
analizuoti milijono žmonių elgesį – anksčiau tai
nebuvo iš principo įmanoma.
Pastaruoju metu kalbama, kad globalizacijos
amžiuje vienas iš veiksmingų instrumentų yra koncepcija „Rule of law“ (Įstatymo taisyklė – red. past.).
Vertybinį pagrindą išlaikyti gali tik įstatymais nustatyta tvarka. Mažos bendruomenės savo gyvenimą
galėjo grįsti vien vertybėmis, nebūtina buvo turėti
griežtus įstatymus, nereikėjo šviesoforų, priežiūros
ir viso kito: žmonės vienas kitą gerai pažinojo, o jų
elgsena rėmėsi vertybėmis.
Tuo tarpu didelėse bendruomenėse vertybės
nustoja veikti – ir kuo didesnės bendruomenės, tuo
mažiau veikia vertybės. Niujorke gyvendamas nepažįstu kaimynų: koks man skirtumas – pastebės ar
nepastebės, kaip elgiuosi. Didelėse žmonių bendruomenėse lieka vienintelis instrumentas, kuris gali leisti
taikyti vertybes, užtikrinti, kad jų bus paisoma, tai
yra įstatymas, arba „rule of law“. Geras pavyzdys,
kai suvaldžius nevaržomas grafičių (graffiti) apraiškas, tai turėjo įtakos visai kriminogeninei situacijai
– nusikaltimų lygis sumažėjo 30 proc. Tai nutiko vien
dėl to, kad buvo panaudotas prievartos mechanizmas:
buvo nurodyta, kad mūsų mieste nebus grafičių. Jei
neišvengiamai pastebimi mažiausi nuokrypiai ir į
juos reaguojama – į grafičius ar cigaretę, išmestą pro
langą, pasiekiama daugiau tvarkos ir kitose srityse,
nes šiandien – cigaretė, rytoj – grafitis, o poryt – ir
nužudymas. Atsakomybės neišvengiamumas labai
padeda didelėje visuomenėje, ypač didmiesčiuose.
Technologijos jau artėja prie tokio lygio, kai bus
galima analizuoti 10 milijonų žmonių elgesį. Pavyzdžiui, Londone jau šiandien galima, atpažinus
pagal veidą, pirmą kartą nusiųsti tiesiog įspėjimą,
antrą kartą – skirti mažą baudą, trečią kartą – didelę
baudą. Tai derėtų vertinti ne kaip kontrolės priemonę,
o kaip priemonę įgyvendinti politinį susitarimą. Jei
esame susitarę, kad nešiukšliname, tai tada ir nepykstame, kad kiek-vieną kartą, kai šiukšlinu, mane
ir nubaudžia. Panašių technologijų taikymas aplinkosaugos segmente, mano galva, ženkliai prisidėtų
prie aplinkosaugos tikslų ir visuomenės susitarimo
šioje srityje.
Parengta kartu su Elektronikos platintojų
asociacija
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Vladas Vitkauskas: Žemė, kurią čia
radome, neturėtų dusti nuo mūsų atliekų

„Kad sudėtingose kelionėse po kalnus galėtume išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, turėdavome ne vien savimi, bet ir vienas kitu rūpintis. Teko pažinti save visokiausią, ir kasdienybėje tai
labai pravertė“, – sako keliautojas, alpinistas Vladas VITKAUSKAS.

– Kaip keitėsi kalnai per Jūsų gyvenimą? Ar jie
atspindi civilizacijos vystymosi tendencijas?
– Lyginant modernią civilizaciją ir tuos kampelius,
kur žmonės dar gyvena natūralų gyvenimą, matyti,
kad, deja, civilizacijos invazija, ypač – tokia staigi,
kaip matome pastaraisiais metais, laimingesniais
žmonių nepadaro – dažniau atvirkščiai. Prisimenu
2013 metais surengtą Everesto Deimantinį jubiliejų
– 60 metų nuo pirmo įkopimo Nepale. Didžiausios
pasaulinės iškilmės sostinėje Katmandu, kuriose
dalyvavau kaip ypatingas svečias, ir dar su mano fotografijų parodos pristatymu Nepalo viceprezidentui
vadovaujant. Teko atsakinėti į gal 7-ių iš 14 televizijų
žurnalistų klausimus, ir dažniausiai buvo klausiama,
kaip pasikeitė gyvenimas Nepale per keletą dešimtmečių. Atsakydavau, kad dabar motociklų gal ne
ką mažiau negu anuomet žmonių, mašinos negali
pravažiuoti, pilna įvairiausių užeigų, „amerikoniškų“
barų, prabangiausių viešbučių, bet šypsenų nepaliečių veiduose daug mažiau. 2004 metais Pakistano
kalnynų rajonuose organizavau nedidelę kultūrinę
ekspediciją, keliavome su nerimu, nes žinojome apie
ten vykstančius politinius ir karinius neramumus,
baiminomės ir islamistų. Tačiau būdamas ten, kur jau
nėra nei policijos, nei kokių nors specialiųjų būrių,
bendraudamas su vietiniais žmonėmis, dažniausiai
jaučiausi saugiau nei mūsų didmiesčio centrinėje
gatvėje sutemus. Mačiau nelengvą, bet taikų, ramų
gyvenimą ir tas tradicijas, kurios galėtų atrodyti keistos, ir taip pat mačiau, kad dauguma taip gyvenančių
žmonių jaučiasi laimingi.
Deja, sudaiktėjusi civilizacija atneša vertybes,
kurios yra iškreiptos. Nors mes kalbame apie klimato
atšilimą, iš tiesų tai jau yra perkaitimas – „atšilimas“
čia viso labo tik kosmetinis žodis. Skaičiuojame temperatūros pokyčių procentus, vyksta pasauliniai forumai, renkasi didžiausios valstybių galvos, priimami
susitarimai, tačiau jie yra pasmerkti. Paskutinės
žinios apie Alpes: skubėkite, veskite vaikus į Alpes,
nes ten ledynų greitai neliks. Aš asmeniškai pasaulyje
reklamuojamų projektų dėl klimato pokyčių sumažinimo veiksmingumu nelabai tikiu, netikiu ir ta taršos
limitų pardavinėjimo politika – kai leidimai teršti

aplinką turtingųjų valstybių gali būti nusiperkami iš
skurstančiųjų, o tarša nė kiek nemažėja.
Liūdniausia, kad kalbama apie tai, kaip kovoti
su pasekmėmis, tačiau neįvardijamos tikrosios
vis greitėjančios klimato katastrofos priežastys. O
lemianti priežastis visada yra vertybės: kas valdantiesiems svarbiau. Kaipgi dabar pasaulyje, o kartu
ir pas mus, matuojama žmonių gerovė ar net laimė?
Pagrindinis matas – kiek daug prigaminame ir kad
kasmet vis daugiau. Bet ar neturėtume pirmiausia
žiūrėti, kas mums būtina, o kas – tik išmetimui?
Štai, iš vien akims sugundyti prigaminamų pakuočių
atliekų šiukšlynams dažnai daugiau lieka negu pačių
prekių būta. O atliekų sutvarkymas irgi reikalauja
gamybos...
Žinoma, neturime nuleisti rankų: svarbu, kad
žmonės suprastų padėtį ir patys veiktų. Apie tai
kalba įvairūs ekologiniai judėjimai ir iniciatyvos.
Visgi svarbiausia kiekvienam pradėti nuo savęs. Ir
ne tik svarbu susitvarkyti savame bute ar kieme, bet
ir suprasti, koks svarbus kiekvieno mūsų kasdienis
pavyzdys. Tegul niekam netrukdau, tegul gatvėje
nesimato mašinų, bet jei netoliese yra perėja, o aš
ėjau ne perėja, ir mažas berniukas ar mergaitė matė,
kaip kažkoks dėdė perėjo gatvę, už tai esu atsakingas.
Turime prisiimti atsakomybę kiekvienas.
Prisimenu pirmąją kelionę į Antarktidą prieš
25 metus. Pamenu, kaip keista buvo, kai logistiką
organizavę britai atsiuntė sutartį, kurioje nustebino
vienas punktas: kad turėsime Antarktidą palikti tokią
pat baltą ir švarią, kokią radome. Aukščių, šalčių ir
vėjų rekordų kraštas – pagal vidutinį aukštį tai aukščiausias žemynas Žemėje, vos ne pusantros Europos
dydžio ledo dykuma: atrodo, ir kas ten atsitiks dėl
kokio popierėlio. Tačiau tai buvo principo dalykas. Ir
mes ne tik popierėlius, maišelius ir konservų dėžutes
surinkdavome, bet ir savo didžiojo gamtinio reikalo
– nepaisant, kokios oro sąlygos – pritūpdavome ant
maišelio, juos grįždami po įkopimo parsinešėme iki
atgal išskrendančio lėktuvo. Lygiai tas pats principas
turėtų galioti ir mūsų gyvenime – Žemė, kurią čia
radome, neturėtų dusti nuo mūsų atliekų. Deja, tai,
kas Žemėje vyksta, man vis dažniau primena knygoje
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Pažinimo laboratorija
perskaitytus vieno Amerikos indėnų genties vado,
priversto pasiduoti užkariautojams, dar beveik prieš
200 metų pasakytus žodžius: „Blyškiaveidžio godumas suryja žemę, ir po savęs jis palieka dykumą“.
Mes bandome kovoti su pasekmėmis, nors planetos
alinimo traukinys važiuoja vis greičiau.
Kai 1993 m. įstengiau gauti leidimą kopti į
Everestą, nužygiavęs į bazinę stovyklą negalėjau
suprasti, kur patekau: keliolika ekspedicijų, palapinių
miestelis, keli šimtai žmonių susigrūdę ant ledyno
tarpeklyje aukščiau penkių kilometrų. Kur ten ekologija! Jau nekalbant apie tai, ką žmonija yra padariusi su kalnais dėl naudos, dėl turėti „kuo daugiau“
– tiesiogiai ar netiesiogiai kalnai yra niokojami, ir
tam nereikia specialių pastangų – iškertami miškai,
o tada tenka matyti ir nuošliaužų, ir griūčių – ne ledų
ar sniego, bet gyvos žemės, kalnagūbrių griūčių. Be
to, naikinamas pasaulis, kuris yra apačioje – tiek nebūtais potvyniais, tiek žemę paverčiant dykumomis.
Mačiau, kaip atviru būdu Čilėje kasamas varis – antrą
didžiausią pasaulyje tokią kasyklą. Toji vieta atrodė
tarsi didžiausia išplėšta milžiniško gyvūno žaizda.
O kas po to?
– Daugelis žmonių be turistinių kelionių savo
gyvenimo neįsivaizduoja: taupo visus metus, kad
per atostogas pakeliautų, lipa į kalnus turistų
takais, vyksta ten slidinėti. Ką ši kelionių kultūra
duoda keliaujančiajam ir žmonijai?
– Svarbu, kaip, kas ir kokiu tikslu keliauja. Aš
už tai, kad žmonės keliautų, tai yra nuostabu: pažinti ir pasaulį, ir save, ir galimybes, ir tą vienovę
su visu pasauliu, kai gali sugrįžti į savo prigimtį.

Aplinkotyra ir aplinkosauga
Gali santykinai prailginti savo gyvenimą, nes jis
matuojamas ne pragyventų metų skaičiumi, o kokie
tie mūsų metai, kaip jaučiamės ir kaip kiti žmonės
jaučiasi su mumis.
Kita vertus, nepamatuotas verslas tą prasmingą
santykį iškreipia. Prisiminus Nepalą: netoli Everesto
esantys kaimeliai, per kuriuos keliauja ekspedicijos,
praturtėjo. Atrodytų, aukščiausiuose užkampiuose –
užeigos, viešbutėliai, visokie patogumai, ant upelio
pastatyta užtvanka elektrai gaminti, o kaip tai sugrįžta? Kaip dėl viso to užteršiama aplinka, akyse nyksta
trapi aukštikalnių gamta, ir ten tekantys vandenys,
ir ta žemė, kurios ten labai mažai?
– Keliaudamas susiduriate su skirtingomis
kultūromis, taip pat – su labai įvairiomis atliekų
kultūromis. Kas paliko didžiausią įspūdį?
– Man gera prisiminti savo pirmąsias keliones
po kalnus beveik prieš 50 metų kraštuose, kur ir
žmogaus koja nežengusi, akis neregėjusi. Apie polietileno maišelius tada išvis nežinojome, naudojome
savo pasiūtus, į kuriuos susidėdavome kruopas ar
džiūvėsius, bet buvo konservų dėžutės, tai mes jas,
suvalgę turinį, akmenimis suplodavome ir kur nors
į žvyrą užkasdavome – sutvarkydavome net ir tai,
kas natūraliai greičiau negu plastikas sunyksta. Taip
suvokėme aplinką. Darėme, ką galime ir dabar turime daryti, ištransliuoti tą žinią, jau nekalbat apie
tvarkymąsi, pradedant nuo savęs. Patikimiausias
matas gyvenime, taip pat ir kalbant apie gamtosaugą
– tikra ar netikra.
Parengta kartu
su Elektronikos platintojų asociacija

Interviu su ekspertu

Kiekvienais metais gyventojai
vis daugiau pristato įvairiausių atliekų

Į mūsų klausimus sutiko atsakyti Tomas MACIJAUSKAS, UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro ekologas.

– Ar Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos gyventojai tinkamai atsikrato atliekomis?
– Marijampolės apskrityje visi atliekų turėtojai
100 procentų yra aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, ir yra sudarytos galimybės visas atliekas
tinkamai išrūšiuoti. Deja, ne visi atliekų turėtojai
jas rūšiuoja. Viena iš pagrindinių problemų vis
dėlto išlieka per mažas domėjimasis rūšiavimu arba
neturėjimas noro rūšiuoti atliekas.
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– Ką sako praėjusių ir šių metų statistika?
– Analizuojant 2018 m. sausio–spalio ir 2019 m.
sausio–spalio mėnesių surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekius, matyti tendencija, kad Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse atliekų surinkimo operatorius surinko mažiau
mišrių komunalinių atliekų. Kalvarijoje, lyginant
šiuos laikotarpius, buvo surinkta mišrių komunalinių atliekų 95 tonomis mažiau, Kazlų Rūdoje

Aplinkotyra ir aplinkosauga
270 tonų mažiau, o
Marijampolėje 819
tonų mažiau.
– Ar kažkiek
keičiasi atliekų
tvarkymo įpročiai
apskritai?
– Gyventojų
vartojimas didėja, perkamoji galia
taip pat didėja, tai
reikštų, kad mišrių
komunalinių atliekų turėtų daugėti,
bet yra priešingai,
mišrių komunalinių
atliekų kiekis mažėja, tačiau didėja bendro naudojimo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose surenkamų antrinių žaliavų
ir pakuočių atliekų kiekis. Stiklo individualiuose
konteineriuose taip pat surenkama daugiau stiklo
antrinių žaliavų ir jo pakuočių atliekų.
– Kokios priemonės stip-rina gyventojų
rūšiavimo įpročius?
– Prie rūšiavimo skatinimo prisidėjo užstato
sistema, kurioje kiekvienais metais surenkama

Pažinimo laboratorija
vis daugiau pakuočių atliekų. Kiekvienais metais
gyventojai vis labiau domisi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis, į kurias jie beveik visas
atliekas gali pristatyti nemokamai.
Kiekvienais metais gyventojai vis daugiau pristato įvairiausių atliekų, o tai reiškia, kad mažiau
netinkamų atliekų jie išmeta į mišrių komunalinių
atliekų konteinerius ar kitose neleistinose vietose,
tokiose kaip pamiškės, pakelės grioviai.
– Ar žmonės tinkamai rūšiuoja?
– Nors mišrių komunalinių atliekų kiekis mažėja, o surenkamų antrinių žaliavų kiekis didėja,
negalėtume daryti išvados, kad visi atliekų turėtojai
rūšiuoja atliekas. Vertinant mišrių komunalinių
atliekų morfologinius duomenis, kiekvienais metais
nustatoma, kad mišriose komunalinėse atliekose
vis dar randama didelė dalis antrinių žaliavų ir
pakuočių atliekų, kurios negali būti mišriose komunalinėse atliekose.
– Kokie kiekiai surenkami elektronikos atliekų?
– Elektronikos atliekų 2019 m. statistikos pateikti nėra galimybės, nes papildančių sistemų (Elektronikos platintojų asociacijos (EPA), Elektronikos
gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO)
ataskaitos pateikiamos tik metinės.

Atliekų surinkimo operatoriaus surinktos mišrios komunalinės atliekos (t)
2018 m.

2019 m.

Kalvarija

Kazlų Rūda Marijampolė

Kalvarija

Kazlų Rūda

Marijampolė

Sausis

240,94

257,22

1310,84

219,98

209,24

1200,08

Vasaris

196,2

192,1

1074,88

222,32

219,78

1185,28

Kovas

242

248,18

1301,7

237,04

243,18

1394,22

Balandis

287,94

324,86

1570,64

273,26

283,08

1448,98

Gegužė

297,86

304,22

1571,56

269,12

272,58

1442,58

Birželis

244,94

310,66

1326,96

223,66

234,2

1329,62

Liepa

291,46

288,3

1559,4

278,24

285,1

1472,32

Rugpjūtis

319,06

319,32

1911,26

278,42

273,6

1621,88

Rugsėjis

218,84

287,88

1672,5

251,64

268,7

1473,26

Spalis

282,32

330,02

1657,74

272,9

303,04

1570,5

Iš viso
per 10 mėn.

2621,56

2862,76

14957,48

2526,58

2592,5

14138,72

Lapkritis

249,44

255,26

1403,48

-

-

-

Gruodis

211,8

209,72

1275,72

-

-

-

Iš viso
per 12 mėn.

3082,8

3327,74

17636,68

-

-

-

Parengė Loreta AKELIENĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš asmeninio pašnekovo albumo
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