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REDAKTORIŲ ŽODIS / EDITORS' WORD

Sparčiai besikeičiantis globalus pasaulis mokslininkų, tyrėjų, aukštųjų mokyklų 
dėstytojų bendruomenei kelia iššūkius nuolat permąstyti naujos realybės diskursus įvairiose 
gyvenimiškose srityse. Šiuolaikiniai naujos realybės probleminiai klausimai dažnai yra 
visaapimančio charakterio, tarpdiscipliniškai susiję, tai tapo dar labiau akivaizdu per 
COVID-19 pandemiją.

Moksliniai visuomenės problemų sprendimo būdai reikalauja įvertinti kuo daugiau ir 
įvairesnių perspektyvų. Šioms sąveikoms apmąstyti, jas reflektuoti, 2021 m. gruodžio 9 d., 
Socialinių mokslų kolegijoje, buvo inicijuota tarptautinė mokslinė konferencija “Societal 
Interactions: Rethinking Modern Issues”. Konferencijoje mokslo politikos atstovai, tyrėjai, 
aukštųjų mokyklų dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio skaitė pranešimus verslo, teisės, 
ekonomikos, komunikacijos, sveikatos, edukologijos ir kitomis temomis.

Šiame leidinyje, mieli skaitytojai, kviečiame susipažinti su tyrimų rezultatais, 
teorinėmis ir praktinėmis idėjomis, kurios išskleidžiamos konferencijos dalyvių parengtuose 
straipsniuose.

Malonaus skaitymo!

The rapidly changing global world poses challenges for the community of scientists, 
researchers, and higher education teachers to constantly rethink the discourses of new reality 
in various areas of life. The problematic issues of the new reality today are often of a 
comprehensive nature, interdisciplinary, and this became even more apparent during the 
COVID-19 pandemic.

Scientific solutions for any society's problems require an assessment of as many and 
diverse perspectives as possible. To reflect on these interactions the International Scientific 
Conference “Societal Interactions: Rethinking Modern Issues”, on 9th December, 2021 was 
initiated by SMK University of Applied Social Sciences. At the conference, representatives 
of science policy, researchers, and university lecturers from Lithuania and abroad gave 
presentations on business, law, economics, communication, health, education, and other 
topics.

In this publication, dear readers, we invite you to get acquainted with the results of the 
research, theoretical and practical ideas, which are developed in the articles prepared by the 
conference participants.

Enjoy your reading!
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MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMO GALIMYBĖS 
BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE TAIKANT KINO EDUKACIJĄ

OPPORTUNITIES FOR MEDIA AND INFORMATION LITERACY DEVELOPMENT 
IN SCHOOLS OF GENERAL EDUCATION, THROUGH APPLICATION OF FILM

Nida Ambrasė 
Liepa Popescu

SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
Scientists agree that the need for media and information literacy in the modern society is increasing. 

Some researchers state, that media and information literacy are very similar concepts (Hobbs, 2006a; Geisler, 
Bazerman, Doheny-Farina, 2001; Ward 2006). At present, these concepts are often found together in the 
literature as complementary (UNESCO, 2013). Every day we use different communication technologies, 
therefore a modern person must be able to understand and browse different media sources, meaning, that being 
literate is not only being able to know how to read only written information. Being literate means being able 
to understand coded messages, written in sounds, different forms of media, pictures, etc. Cinema has become 
one of the most influential and largest areas of the media in the last few decades. Due to its attractiveness, 
cinema is increasingly becoming an important educational source. The aim of the research: to analyze the 
opportunities for developing media and information literacy in schools of general education through application 
of film education. Tasks of the research: 1) to substantiate the concepts of media and information literacy 
education, revealing their essence and educational opportunities in a school of general education, through 
application of film education; 2) to determine the impact of film education on the development of media and 
information literacy in a school of general education. The research methods: analysis of scientific literature 
and documents, case study, partially structured interview, qualitative analysis o f content. Respondents, the 
project participants: students and a teacher took part in the empirical research. The research has revealed that 
the surveyed students already have certain media and information literacy competencies. Students are able to 
freely use media, to look critically at the content and to analyze the messages of a film formed by images and 
other elements. The interview revealed that students have already faced the usage of creative media -  they had 
to create media content themselves, to shoot videos. However, it is not clear from the information collected 
whether this group has reached the higher levels of media literacy -  understanding the importance of media 
economics and copyright. Based on the data collected during the research and the carried-out analysis, it can 
be stated that the project is a perspective and necessary tool o f film education.

Keywords: media and information literacy, film education, education, school of general education.

Anotacija
Mokslininkai sutinka, kad medijų ir informacinio raštingumo poreikis šiandieninėje visuomenėje tampa 

vis didesnis. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad medijos ir informacinis raštingumas yra labai panašios sąvokos 
(Hobbs, 2006a; Geisler, Bazerman, Doheny-Farina, 2001; Ward 2006). Šiuo metu literatūroje šios sąvokos 
dažnai aptinkamos kartu, kaip viena kitą papildančios (UNESCO, 2013). Kasdien naudojame skirtingas 
komunikacijos technologijas, todėl šiuolaikinis žmogus dabar turi sugebėti suprasti ir naršyti įvairius medijų 
šaltinius, tai reiškia, kad būti raštingam neužtenka mokėti skaityti tik rašytinę informaciją. Būti raštingam 
reiškia gebėti suprasti užkoduotas žinutes, užrašytas garsais, įvairiomis medijų formomis, paveikslėliais ir pan. 
Kinas per pastaruosius kelis dešimtmečius tapo viena įtakingiausių ir didžiausių žiniasklaidos sričių. Dėl savo 
patrauklumo kinas vis dažniau tampa svarbiu edukaciniu šaltiniu. Tyrimo tikslas: išanalizuoti medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymo galimybes bendrojo ugdymo mokykloje taikant kino edukaciją. Tyrimo 
uždaviniai: 1) pagrįsti medijų ir informacinio raštingumo ugdymo sampratas, atskleidžiant jų esmę ir ugdymo 
galimybes bendrojo ugdymo mokykloje, taikant kino edukaciją; 2) nustatyti kino edukacijos poveikį medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymui bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir 
dokumentų analizė, atvejo analizė, iš dalies struktūruoto interviu, kokybinė turinio analizė. Empiriniame tyrime 
dalyvavo respondentai, projekto dalyviai: moksleiviai ir pedagogas. Tyrimo metu nustatyta, kad tirti 
moksleiviai jau turi tam tikrų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų. Moksleiviai geba laisvai 
naudotis medijomis, kritiškai pažvelgti į turinį ir analizuoti vaizdais ir kitais elementais formuojamas žinutes 
filme. Interviu metu paaiškėjo, kad moksleiviai jau yra susidūrę su kūrybiniu medijų panaudojimu -  jiems teko 
patiems kurti medijų turinį, filmuoti filmukus. Tačiau iš tyrimo metu surinktos informacijos nėra aišku, ar ši
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grupė yra pasiekusi aukštesniuosius medijų raštingumo lygmenis -  medijų ekonomikos ir autorinių teisių 
svarbos supratimą. Remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis ir atlikta analize, galima teigti, kad projektas 
yra perspektyvi ir reikalinga kino edukacijos priemonė.

Raktiniai žodžiai: medijų ir informacinis raštingumas, kino edukacija, ugdymas, bendrojo ugdymo mokykla. 

Įvadas
Šiuolaikinės skaitmeninės ir globalios visuomenės kontekste, nuolatos auga poreikis 

mokymo procesus modernizuoti ir priartinti prie visuomenės poreikių, kur medija tampa 
svarbiu įrankiu formuojant jaunimo pasaulėžiūros vaidmeniui bei jų  identitetui (Tolic, 
2011). Informacinis raštingumas pasidarė itin aktualus paskutiniuose dešimtmečiuose dėl 
pasikeitusių žmonių įpročių -  didžiąją dalį mums reikalingos informacijos galima itin greitai 
rasti internete. Norint būti sėkmingu šiandieniniame pasaulyje svarbu ne tik pasyviai priimti 
informaciją, bet gebėti suvokti jos turinį, analizuoti ir vertinti teikiamą informaciją, suprasti 
informacijos pateikėjų interesus, mokėti ją  efektyviai panaudoti (Jolls ir Thoman, 2008; 
Martin ir Madigan, 2006), tai neatsiejama nuo informacinio raštingumo gebėjimų įvairiose 
šiuolaikinėse medijose. Medijų edukacija ir informacinis raštingumas yra viena iš UNESCO 
prioritetinių sričių, kuriai skiriamas didelis finansavimas, nes: „skaitmeniniame pasaulyje 
visuomenė turi turėti įgūdžių jomis naudotis ir jas taikydama pasiekti bei sukurti informaciją, 
tai reiškia -  būti raštingi šioje srityje“ (Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija).

Europos Komisija (2007) pripažino augančią medijų edukacijos ekonominę vertę, 
todėl buvo išreikštas poreikis gilesniam medijų darbų ir skaitmeninio pasaulio supratimui. 
Atsižvelgus į medijų raštingumo tyrimų rezultatus Europos komisija (2007) išleido 
rekomendacijas medijų raštingumo ugdymui, bei išreiškė poreikį didinti europietiškų filmų 
palikimo prieinamumą kuo platesnei auditorijai. UNESCO pripažįsta medijų ir informacinio 
raštingumo glaudų ryšį. Medijos ir informacinis raštingumas apima visas medijas ir 
žiniasklaidą (spauda, radij o ir televizijos laidos, kino filmai, reklama, internetas ir kt.) ir kitus 
informacijos teikėjus (įskaitant bibliotekas, archyvus, muziejus) nepriklausomai nuo 
naudojamų technologijų. Todėl kai kurie mokslininkai teigia, kad medijų ir informacinis 
raštingumas yra itin supanašėjusios sąvokos (Hobbs, 2006a; Geisler, 2001; Ward 2006). 
Šiuo metu literatūroje dažnai galima sutikti šias sąvokas greta, kaip viena kitą papildančias 
(UNESCO, 2013).

Analizuojant mokslinę literatūrą (Reid, 2018) žodžiai medija ir kino (angl. film) 
edukacija vartojamos sinonimiškai. Taigi kinas tampa patraukli ir šiuolaikiška ugdymo 
priemonė, kur kino edukacija gali reikšti filmų žiūrėjimą, filmų kūrimą, diskutavimą 
socialinėmis temomis pasitelkiant filmą, kaip inspiracijos priemonę arba kino kalbos 
mokymąsi. Lardou (2014) suformulavo 10 rekomendacijų Europos kino edukacijos politikai 
formuoti, tarp kurių yra minimos laisvai prieinamos vaikams filmų bazių kūrimas, mokytojų 
kompetencijos kėlimas siekiant įtraukti tinkamą filmų panaudojimą klasėje ir įvairių 
edukacinių renginių organizavimas, supažindinant tiek su kino kalba, tiek su filmų turinio 
analize. Tai yra didelis žingsnis į priekį siekiant pakelti kino raštingumą, nes vaizdinė 
medžiaga, ypač filmai, yra mūsų kasdienybė ir darosi labai svarbu išmokti suprasti kas juose 
sakoma, gebėti atsirinkti filmus, kuriuos žiūrime lygiai taip pat, kaip ir skaitome knygas.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti medijų ir informacinio raštingumo ugdymo galimybes 
bendrojo ugdymo mokykloje taikant kino edukaciją.

Tyrimo uždaviniai: 1) pagrįsti medijų ir informacinio raštingumo ugdymo sampratas, 
atskleidžiant jų esmę ir ugdymo galimybes bendrojo ugdymo mokykloje, taikant kino 
edukaciją; 2) nustatyti kino edukacijos poveikį medijų ir informacinio raštingumo ugdymui 
bendrojo lavinimo mokykloje.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, atvejo analizė, iš dalies 
struktūruoto interviu, kokybinė turinio analizė.
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Tyrimo rezultatai: Atlikta kokybinė duomenų analizė patvirtina, kad moksleiviai turi 
tam tikrų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų, geba laisvai naudotis medijomis, 
kritiškai pažvelgti į turinį ir analizuoti vaizdais ir kitais elementais formuojamas žinutes 
filme.

Tyrimo originalumas/vertė. Atlikto tyrimo rezultatai yra svarbūs edukologijos 
mokslų krypčiai. Kadangi tyrimas yra apribotas konkrečia tyrimo dalyvių populiacija, o 
tyrimo rezultatai nepateikia aiškių įrodymų, ar ši grupė yra pasiekusi aukštesniuosius medijų 
raštingumo lygmenis -  medijų ekonomikos ir autorinių teisių svarbos supratimą, todėl 
manytina, kad šios informacijos rinkimas galėtų būti puiki galimybė tolimesniems tyrimams.

Literatūros apžvalga
Šiuolaikinė visuomenė susiduria su naujomis teksto formomis tokiomis kaip medija, 

kurios nebėra tik užrašomos popieriuje, bet yra patogios greitam platinimui pasitelkiant 
elektronines medijas (Lankshear ir Knobel, 2004). Medijų raštingumas yra skėtinė 
koncepcija, charakterizuojama skirtingais lygiais, apibrėžimais ir atviras naujoms 
galimybėms ir inovacijoms, tačiau gali kilti nesusikalbėjimas dėl tikslaus apibrėžimo 
nebuvimo (Mendoza, 2007). Plačiausiai medijų raštingumą apibrėžė Aufderheide (1992), tai 
kurti ir naviguoti kultūros vaizdų, žodžių ir garsų prasmėse. Medijose raštingas žmogus gali 
atkoduoti, įvertinti, analizuoti ir kritikuoti tiek spausdintas tiek elektronines medijų formas. 
Medijų raštingumo edukacija turėtų apimti tokias sritis kaip pilietiškumas, estetikos 
vertinimas, savigarba ir vartotojų kompetencija. Taigi išskiriamos penkios medijų savybės: 
medijos yra konstruojamos ir yra konstruktų tikrovė; medijos turi komercines pasekmes; 
medijos turi ideologines ir politines pasekmes; forma ir kontekstas yra susiję visose 
medijose, kiekviena iš jų  turi savitą estetiką ir kodą; Medijų vartotojai suteikia joms reikšmę 
(Aufderheide, 1992). Europos Komisijos (2007) akcentuoja kritiškumo aspektą, taip pat 
pripažįstamas medijų kūrimas (ne tik gavimas, vartojimas). Medijų raštingumas bendrai 
apibrėžiamas kaip gebėjimas prieiti prie medijų, suprasti ir kritiškai analizuoti skirtingus 
medijų ir jų  turinio aspektus, bei gebėti komunikuoti įvairiuose kontekstuose (Europos 
Komisija, 2007).

Medijų raštingumas glaudžiai susijęs su informaciniu raštingumu, kur žmonės geba 
atpažinti informacijos poreikį, geba identifikuoti, surasti, įvertinti ir panaudoti informaciją 
spendžiant tam tikras problemas (ALA, 2001). Informacijos raštingumas kildinamas iš 
informacijos suradimo ir atrinkimo poreikio darbo vietoje, mokykloje ir kitose gyvenimo 
situacijose: priimant asmeninius sprendimus, rūpinantis sveikata ar vykdant piliečio 
pareigas. Informacijos raštingumo edukacija pabrėžia kritinio mąstymo svarbą, kognityvines 
ir procedūrines žinias ieškant informacijos specifinėse aplinkose ir kontekstuose, čia 
pagrindinis akcentas tenka gebėjimui atpažinti žinutės autentiškumą ir kokybę (Hobbs, 
2006b).

Medijų ir informacinis raštingumo ryšį taip pat pripažįsta UNCESCO (2013) bei siekia 
apimti visas žiniasklaidos priemones (radiją, televiziją, spaudą, filmus, internetą, reklamą ir 
kt.) bei išleido medijų ir informacinio raštingumo politikos ir strategijos gaires, kur plačiau 
aprašomas konceptualus raštingumo supratimo modelis (Bakonis, 2014). UNESCO (2013) 
dokumentuose medijų ir informacinis raštingumas apibrėžiamas kaip gebėjimai (žinios, 
įgūdžiai ir nuostatos), įgalinančios piliečius efektyviai naudotis medijomis. Tai 
kompetencija, susijusi su kritinio mąstymo ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžiais, 
reikalingais socializacijai ir aktyviam gyvenimo pilietinėje visuomenėje būdui. Pagrindiniai 
medijų edukacijos tikslai siekiant medijų raštingumo yra ugdyti šiuos gebėjimus (Europos 
Medijų raštingumo chartija, 2012): efektyviai naudotis medijų technologijomis saugant, 
ieškant ir dalinantis turiniu individualiai bei bendruomeninei naudai; gebėti priimti inforcijos 
sprendimus naudojantis skirtingais medijų šaltiniais ir turiniu; suprasti kaip ir kodėl 
kuriamas medijų turinys; kritiškai analizuoti medijų naudojamas kalbos formulavimo
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ypatybes, technikas bei jų  perduodamas žinutes; kūrybiškai pasitelkti medijas siekiant 
perduoti informaciją, nuomonę, idėjas; identifikuoti bei vengti ar šalinti medijų turinį bei 
paslaugas, kurios yra nepageidaujamo turinio, žalingos ar žeidžiančios; efektyviai naudotis 
medijomis praktikuojant savo demokratines teisias bei civilinę atsakomybę. Kitaip tariant, 
medijų raštingumas apibrėžia gebėjimą atpažinti, analizuoti ir vertinti įvairių medijų kuriamą 
informaciją. Šie tikslai yra supaprastinti į „3C“ modelį, kuriame angliškai „C“ reiškia: 
kultūrinius (angl. cultural), kritinius (angl. critical) bei kūrybinius (angl. creative) gebėjimus 
įgyjamus medijų edukacijos pagalba (Škotijos kino edukacijos svetainė, 2017).

Europoje medijų edukacija yra naudojama kaip skėtinis terminas apjungiantis 
skirtingas raštingumo sritis (pavyzdžiui skaitmeninį, vizualųjį ar kino raštingumą). Moderni 
kino edukacija turėtų įgalinti besimokančiuosius gebėti save išreikšti bei praplėsti supratimą 
(Reid, 2009): požiūrio į filmų kūrimą; galimybė atskleisti skirtingas veikėjų emocines 
stadijas filmuose, nuo paprastų iki sudėtingų ir emocijų vaizdavimas paveikia žiūrovą 
(leidžia identifikuotis su veikėju ar nusistatyti prieš jį); kaip filmo garso takelis gali būti ir 
filme ir šalia filmo, kaip tai padeda kurti žinutę; kaip montavimas gali padėti rodyti daugiau 
nei vieną dalyką vystančius tuo pačiu metu, ar kaip galima pakeisti žiūrovo nuomonę 
sukeičiant kadrus vietomis; kaip filmas gali atstovauti idėją arba argumentą vien tik vaizdo 
pagalba, be žodžių; kaip atpažinti skirtingus dalykus filmuose kurie tarsi savaime sukuria 
filmo kontekstą, tačiau yra iš anksto suplanuoti režisieriaus, scenaristo, aktorių ar 
kompozitorių. Taigi kinas, kaip ir kitos šiuolaikinės medijos, yra gera priemonė greitam 
pažinimui ir nuomonės susidarymui ir svarbu jomis išmokti naudotis. Kino edukacijos tikslai 
yra glaudžiai susiję su anksčiau minėtu medijų edukacijos „3C“ modeliu. Filmų edukacijai, 
siauriau nei medijų raštingumui, svarbios yra tik tos technologinės naujovės, kurios prisideda 
prie filmų rodymo ir kūrimo galimybių. Tačiau viena iš kino edukacijos dalių -  filmų 
kūrimas, tekstų rašymas moko panaudoti savo kūrybiškumą ir išreikšti savo mintis 
technologijų pagalba, o tai yra svarbi ir medijų raštingumo ugdymo dalis. Taigi, kino 
edukacija siekia lavinti gebėjimus: 1) suprasti ir kritiškai analizuoti filmų kalbą: viena vertus, 
šis gebėjimas reiškia žinių apie filmų estetiką bei konstravimą turėjimas. Tačiau 
besimokantieji taip pat turi suprasti kaip filmai priklauso nuo skirtingų produkcijos, 
distribucijos ir priėmimo (kur, kada ir kam rodoma) kontekstų. Suprasti filmų kalbą taip pat 
reiškia gebėti įvertinti kai filmuose vaizduojamos skirtingos ideologijos, emocinės būsenos 
ir kokias žiūrovų emocijas filmai pažadina (Reid, 2009); 2) kritiškai vertinti filmo kontekstą: 
kritinei analizei ir gilesniam filmų kalbos supratimui reikalingas platesnis supratimas apie 
filmų rolę kultūroje, skirtinguose socialiniuose, ekonominiuose bei istoriniuose 
kontekstuose kuriuose buvo kuriamas bei žiūrimas filmas. Žvelgiant iš kultūriškai kritinės 
perspektyvos siekiama identifikuoti vertybių sistemas, ideologiją ir kaip filmo kūrėjo idėjos 
atsiskleidžia ekrane bei estetiniuose sprendimuose. Toks susitelkimas į ideologiją ir 
reprezentaciją padeda atpažinti kultūrinius skirtumus ir yra svarbus pavyzdžiui užsienio 
kalbų mokyme (Surkamp, 2004); 3) kūrybingumas: tokia kompetencija apima naujų filmų 
tekstų kūrimą kūrybingai manipuliuojant filmų kalba pasitelkiant skirtingus techninius 
resursus ir skaitmenines technologijas. Filmo teksto kūrimu siekiama pagilinti žinias apie 
filmuose naudojamos kalbos formų mechanizmus, bei filmų kūrėjų daromus pasirinkimus 
skirtingoms situacijoms pavaizduoti; 4) mėgautis, vertinti ir dalintis mintimis apie filmus bei 
būti smalsiems. Taigi kino edukacija padeda vystyti komunikacijos kompetencijas, kritinį 
mąstymą, grupinio darbo, filmų kūrimo bei žiūrėjimo įgūdžius (Burn ir Reid, 2012).

Analizuojant kino edukacijos galimybes mokyklose reikėtų paminėti, kad yra keletą 
požiūrių į filmų žiūrėjimą edukaciniais tikslais (Europos Komisija, 2011): 1) kinas 
naudojamas kaip priemonė mokyti ir iliustruoti skirtingus mokomuosius dalykus 
(pavyzdžiui mokytojas pasitelkia mokslinę dokumentiką fizikos pamokai paaiškinti); 2) 
kinas naudojamas kaip pagrindinis dalyko objektas (pavyzdžiui, kai filmas analizuojamas 
dėl savo istorinės, estetinės, kultūrinės ir/ar pasakojimo vertės. Pirmuoju atveju
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audiovizualinis turinys yra tik įrankis, padedantis giliau susipažinti su tam tikra nagrinėja 
tema. Tokiu atveju mokinių medijų raštingumo ugdymas yra labiau pasekmė, o ne 
mokymo(si) tikslas. Idealiu antruoju atveju, filmų žiūrėjimas ir analizavimas įvairiais 
aspektais yra pagrindinė veikla, siekiant gilinti mokinių žinias apie medijas ir ugdyti jo 
raštingumą. Antrasis variantas realybėje, vis dėlto pasitaiko žymiai rečiau. Europos 
Komisijos (2011) filmų ir kino audiovizualinio turinio rodymo mokyklose tyrimo 
duomenimis tik 16,7% visų mokyklų kino raštingumo moko kaip atskiro dalyko, nors 63% 
mokytojų mano, kad tai turėtų būti atskiras dalykas. Dažniausiai raštingumo ugdymas 
integruojamas į kalbų mokymo ir literatūros, istorijos, menų, užsienio kalbų, pilietinio 
ugdymo pamokas.

Žvelgiant iš pedagoginės perspektyvos, galima išskirti keletą argumentų grupių, kodėl 
filmai turėtų būti naudojami kaip integruota edukacinė priemonė pamokose: prieinamumas 
/ aktualumas, motyvacija ir efektyvumas. Prieinamumo / aktualumo, yra grindžiama didele 
audiovizualinių medijų gausa. Filmai įvairiomis kalbomis ir televizija yra svarbus pramogų, 
žinių ir kultūros šaltinis, todėl Sherman (2003) teigia, kad ypač kalbų mokyme filmai yra 
šaltinis, kurio negali ignoruoti nei mokytojai nei besimokantieji. Motyvacija: filmai yra 
patraukli mokymosi priemonė. Balzagette (2009) apibendrindama 14 tyrimų, susijusių su 
judančiais vaizdais grįsto mokymo įtaka besimokantiesiems pastebi, kad filmai gali 
sudominti ir padėti susikoncentruoti net ir prasčiau besimokantiems ir prastai motyvuotiems 
moksleiviams, padidina mokinių pasitikėjimą savimi ir norą mokytis. Filmai laikomi itin 
efektyvia mokymo priemone iš mokymosi psichologijos perspektyvos, nes vienu metu yra 
stimuliuojami skirtingi jutimai: klausa ir rega, tai sietina su mokymosi proceso efektyvinimu.

Nustatant kino edukacijos tikslus galima vadovautis Blell ir Lutge (2008) išskirtomis 
kino edukacijos raštingumo laipteliais: filmo patyrimas ir mėgavimais, vaizdinis 
raštingumas, audiovizualinis raštingumas, kritinė filmų analizė, kultūrinis raštingumas. 
Vienas svarbiausių kino edukacijos veiksnių yra vaikų gebėjimas intuityviai patirti filmą, 
apibendrinti jo ištransliuojamą žinutę. Taip lavinami gebėjimai interpretuoti vaizdus ir turinį, 
o kartu ir iššifruoti informaciją. Aukščiausioje piramidės dalyje yra kultūrinis raštingumas, 
tai yra vienas aukščiausių interpretacijos lygių -  gebėjimas atpažinti filmo kaip kultūros 
kūrinio vertę reikalauja gilesnio suvokimo apie kultūrą apskritai. Filmų edukacijos tiksluose 
pagal Blell ir Ludge (2008) vis dėlto neužsimenama apie dvi svarbias sritis: techninį filmo 
skaitymą bei kūrybiškumą. Techninis filmo supratimo lygmuo yra svarbus ir minimiems 
raštingumo lygmenims, nes techninių sąvokų pažinimas ir vartojimas (pavyzdžiui: kadras, 
kadruotė, filmavimo rakursas) leidžia geriau perprasti ir interpretuoti visus kino kalbos 
elementus.

Kino edukacijos priemonės, kaip ir bet kurios kitos, turi būti kokybiškos. Joms galima 
taikyti tokius kriterijus mokymosi priemonėms (Davies, 2011): turinys/ formatas /  dizainas 
-  mokymosi priemonės turėtų padėti pasiekti mokymosi programų tikslus, turėtų būti 
pritaikytos besimokantiesiems pagal jų  amžių, emocinį išsivystymą, gebėjimų lygį ir 
mokymosi stilių, priemonės turėtų būti parengtos profesionalų ir laikytis aukštų turinio 
standartų; metodologija -  mokymosi priemonės turėtų skatinti bendradarbiavimą ir 
savarankišką mokymąsi, skatinti besimokančiuosius užduoti klausimus, galvoti, reaguoti ir 
reflektuoti užduotis bei nagrinėjamą temą siekiant ugdyti kritinio mąstymo ir sprendimų 
priėmimo įgūdžius; socialinės aplinkybės -  mokymosi priemonės turėtų būti jautrios 
įvairioms socialinėms temoms tokioms kaip mažumos, etninės grupės, kultūrinis ir etninis 
paveldas, patyčios ir kita; auditorijos tikslingumas -  turinys turėtų būti pritaikytas 
auditorijos poreikiams pagal amžių, kalbą ir jos kultūrą; medijų tikslingumas -  visoms 
mokymosi priemonės yra svarbus jų  tikslus atitinkančių medijų pasirinkimas.

Apžvelgus visus šiuos edukacinius aspektus bei medijų ir informacinio raštingumo 
siekius papildant 3C modelį medijų edukacijai, galima sudaryti tokį kino edukacijos modelį 
taikytiną mokyklose:
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1 pav. Kino edukacijos modelis (sudaryta autorių)

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas taikant kino edukaciją pasireiškia: kino 
žiūrėjimu ir kino kūrimu. Filmų žiūrėjimas sukuria kultūrinę, o peržiūras aptarimas, filmo 
analizavimas lavina kritinį mąstymą. Kino kūrimo užduotys skatina kūrybiškumą, ugdo 
gebėjimus save išreikšti pasitelkiant medijų technologijas. Edukacijos sėkmė neįmanoma be 
kokybiškų resursų (pavyzdžiui gerų metodinių priemonių) ir paramos (pagalbos 
mokytojams, jų  kompetencijų užtikrinimo).

Tyrimo metodologija
Tyrimo atlikimui buvo pasirinktas atvejo analizės metodas. Atvejo studijos tyrimo 

metu buvo naudoti šie duomenų rinkimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų 
analizė. Mokslinės literatūros analizės metodų buvo siekiama suprasti ir išskirti svarbiausius 
kino edukacijos elementus. Argumentuoti, kodėl kino edukacija svarbi tema ir išryškinti 
kompetencijas, kurias galima ugdyti dirbant su filmais. Tyrimo metu buvo naudota iš dalies 
struktūruotas interviu, kuris suteikia tyrėjui laisvę, užduodant papildomų klausimų, tokiu 
būdu užtikrindamas išsamesnę informaciją (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008). 
Empiriniame tyrime dalyvavo respondentai, projekto dalyviai: moksleiviai ir pedagogas. 
Tyrime buvo taikyti šis duomenų analizės metodas: kokybinės turinio analizė. Metodo 
pagalba galima analizuoti rašytinę, vaizdinę informaciją, juo siekiama nustatyti tekstų, 
prasmių, savybių, bendrinių temų ryšius pasirinktame tyrimo lauke (Žydžiūnaitė, 
Sabaliauskas, 2017). Kokybinės turinio analizei buvo pasitelkta kategorijų ir subkategorijų 
išskyrimo strategija, analizuojami susisteminti respondentų iš dalies struktūruoto interviu 
surinkti duomenys.

Tiriamųjų imties charakteristikos. Siekiant išpildyti kokybinę atvejo analizę, 
geografinio artumo aspektu tyrimui buvo pasirinktas mokyklos A atvejis. Dėl pasirinktų 
metodų taip pat buvo svarbus geranoriškas konkrečios mokyklos sutikimas bendradarbiauti 
tyrimo metu. Tyrime dalyvavo pasirinktą mokyklą lankantys ir kino pamokas turintys 
vienuoliktos klasės moksleiviai. Tyrimo ribotumai: dėl ribotos tyrimo apimties nebus 
siekiama pateikti visuotinių apibendrinimų. Vis dėlto, interviu metu gauta ir analizės metu 
ištirta informacija praturtina pasirinktos mokyklos projekto atvejo studiją ir padeda atskleisti 
medijų ir informacinio raštingumo ugdymo galimybių temą.

Tyrimo duomenų analizė
Moksleivių interviu analizė
Vienas svarbiausių kino edukacijos tikslų yra lavinti gebėjimą kritiškai vertinti filmų 

kontekstą. Projekto kontekste, svarbu, jog moksleiviai gebėtų įvertinti žiūrimą filmą iš 
kultūriškai kritinės perspektyvos, atpažinti tam tikras vertybines sistemas (1 lent).
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1 lentelė
Kritiškai vertinti filmų kontekstą kategorija________________

Subkategorija Respondentų teiginiai
Kritinis mąstymas (F) „...atsirado savotiškas kritinis mąstymas filmų atžvilgiu.“
Dėmesys (D) „...pastebiu daugiau detalių, atkreipiu dėmesį į režisūrinę kreivę...“
Žinių pritaikymas (F) „...pradėjau pastebėti siužeto lūžius, nuotaikos kūrimo būdus...“
Technika (H) „...atkreipti dėmesį ne tik į filmo idėją, jos plėtojimą, bet ir į techninius 

dalykus.“
Keliamos problemos (F) „...išgirsti skirtingas nuomones apie filme keliamas problemas.“
Priemonės (C) „...kaip viskas padaryta, kokiomis priemonėmis.“
Atskyrimas (E) „...galbūt netgi atskirti gerai pastatytą filmą nuo prastesnių variantų.“

Moksleiviai išskyrė, jog projektas padėjo lavinti kritinį mąstymą filmuose pateikiamo 
turinio atžvilgiu: „Tai ko gero atsirado savotiškas kritinis mąstymas filmų atžvilgiu.“ 
(Informantas F) Daugelis moksleivių galėjo įvardinti atpažįstamus techninius filmo 
aspektus, į kuriuos net ir laisvalaikiu žiūrėdami filmus atkreipia dėmesį: „Manau, kad turi 
įtakos, tikrai pradėjau kreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, pačią filmo struktūrą, 
kinematografinius sprendimus.“ (Informantas G). Išskyrus interviu subkategorijas paaiškėjo, 
jog moksleiviai ne tik projekto metu geba kritiškai vertinti žiūrimą turinį, taip pat šie 
moksleiviai turi platesnį techninį suvokimą, bei geba teoriškai įgytas žinias taikyti praktiškai.

Svarbi modernios kino edukacijos dalis yra kūrybingumo lavinimas. Tyrimas 
atskleidė, jog vaikai išreiškė didelį susidomėjimą visomis kūrybinėmis užduotimis, 
susijusiomis su kinu, džiaugėsi galimybe praktiškai prisiliesti, panagrinėti teoriškai žinomus, 
girdėtus dalykus: „Kino pamokos padeda panagrinėti rimtesnius filmus, išmokau suprasti 
kaip režisieriai konstruoja siužetą, kokios dalys sudaro filmą...“ (Informantas E) (2 lent.).

2 lentelė
Kūrybiškumo kategorija

Subkategorija Tyrimo dalyvių teiginiai
Saviraiška (H) „...galime išreikšti save.“

Skirtingumas (F) „...fotografavom naudodami skirtingas apšvietimo technikas...“
Mokymasis (F) „...išbandom ir mokomės įvairių dalykų.”
Kūrybiškumas (H) „...labiausiai patinka tos, kur atliekame kažkokias tai kūrybines užduotis...“
Praktiškumas (B) „Įdomiausia yra praktiškai pamatyti ir sužinoti teorinius dalykus...“
Įdomumas (F) „...buvo net labai įdomu...“

Įdomu tai, jog moksleiviai gebėjo išskirti svarbų saviraiškos aspektą, bei įvardinti, jog 
kino edukacija suteikia galimybę išreikšti save bei tobulinti savo asmenybę: „Manau tai 
geras būdas tobulėti tiek kaip filmų stebėtojui, tiek kaip asmenybei bei būdas išmokti reikšti 
savo mintis ir išklausyti kitų“ (Informantas H). Tokiu būdu interviu metu paaiškėjo, jog kino 
edukacija sėkmingai prisideda ir prie emocinio intelekto lavinimo, kaip būdo artikuliuotai ar 
meno pagalba išreikšti save.

Filmų edukacija gali padėti vystyti komunikacijos kompetencijas, kritinį mąstymą, 
grupinio darbo bei filmų žiūrėjimo įgūdžius. Tyrimo metu iš išskirtų subkategorijų matyti, 
jog filmų edukacija kelia didelį susidomėjimą moksleivių tarpe, taip pat organizuojami 
aptarimai išmoko moksleivius įvertinti diskusijas, suteikia galimybę lavinti minčių raišką, 
išklausyti ir priimti skirtingas nuomones (3 lent.).

3 lentelė
Vertinti, dalintis mintimis apie filmus ir būti smalsiems kategorija________

Subkategorija Tyrimo dalyvių teiginiai
Susidomėjimas (G) „...nuoširdžiai susidomėję šita sritimi, tai gali būti labai naudinga vėliau su 

jais padiskutuoti.“ (H) „...ši sritis asmeniškai mane domina.“
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Rekomendacijos (B) „...pradėjau žiūrėti rekomenduojamus filmus,..“
Dažnumas (C) „Filmus turbūt žiūriu beveik kasdien.“
Minčių raiška (H) „...pasidalinti ir išreikšti mintis, kurias sukėlė filmas...“
Skirtingos nuomonės (F) „Aptariant filmus gali išgirsti skirtingas nuomones...“
Aptarimas (B) „...kalbėti ir aptarti tikrai verta...“
Įdomumas (H) „...kino pamokos man yra įdomios.“

Visi interviu dalyvavę moksleiviai įvardijo diskusijų teikiamą naudą. Interviu metu 
pasitvirtino aukštas kino filmų kaip medijos vartojimo lygmuo moksleivių tarpe. Net keletas 
mokinių, paklausti kaip dažnai žiūri filmus, įvardijo, jog peržiūri bent tris filmus per savaitę, 
patvirtino, jog šia veikla užsiima gerokai dažniau nei pamokose: „Ko gero kiekvieną savaitę, 
turbūt šiais laikais filmai viena lengviausiai pasiekiamų pramogų.“(Informantas B). Interviu 
metu buvo galima pastebėti, jog kino filmų tema buvo aktuali moksleiviams, šia tema ir 
neformalaus pokalbio metu prieš ir po interviu jie kalbėjo nuoširdžiai įsitraukdami.

Interviu su pedagogu analizė
Tyrime dalyvavęs pedagogas patvirtino, jog kol kas kino edukacijos populiarumas ir 

poreikis jų  mokykloje tik auga: „Vaikams šis žanras artimas, todėl jie mielai patys kuria 
filmukus“ (4 lent.).

4 lentelė
Interviu su pedagogu kategorijos ir subkategorijos_______________

Kategorijos Subkategorijos Pedagogo teiginiai
Kino edukacijos 
prielaidos

Kino edukacijos 
reikalingumas

„[reikalinga tiems] kurie ketina studijuoti medijų menus, kiną, 
reklamą ar režisūrą“

Emocijų ugdymas „ kinas gali padėti ugdyti jaunas asmenybes, nes filmai pilni 
emocijų, o paaugliams reikia išmokti su jomis dorotis“

Įtraukimas „ muzikos pamokoj tikrai galima kalbėti apie garso takelius, 
dailės -  apie kadro kompoziciją, dekoracijas, kostiumus, 
dailininko darbą, istorijos -  apie kino atsiradimą ir eigą“

Praktika
mokykloje

Bendradarbiavimas „daugiausia bendradarbiaujam su kalbų, tiek lietuvių, tiek ir 
užsienio, mokytojais ir su istorikais“

Kūrimas „jie [moksleiviai] mielai patys kuria filmukus. Nuo pirminės 
idėjos, scenarijaus, ir kadro kompozicijos taisyklių iki 
filmavimo proceso, montažo ir filmo premjeros“

Projekto
vertinimas

Projekto trūkumai „Jei siekiama kalbėti apie gilesnį kino kaip žanro techninį 
pažinimą -  tuomet tik klubo veiklos nepakanka“

Projekto tikslas „siekiama asmenybės augimo, saviraiškos, reflektavimo įgūdžių 
lavinimo -  kino klubo formatas labai tinkamas“

Metodinė medžiaga „Metodinė medžiaga palengvintų filmų pasirinkimą ir diskusijų 
organizavimą“

Projekto sėkmės 
priežastys

Formato laisvumas „laisvė pasirinkti norimus filmus ir pristatymo ir peržiūrų 
formas skatina pačius vaikus imtis iniciatyvos“

Motyvacija „svarbi pradinė mokinių motyvacija Reikia entuziastingų 
mokinių, kurie domisi kinu, myli kiną, dega tokio klubo idėja“

Aplinkos sukūrimas „Tai turi būti jauki erdvė, kurioje norisi būti. Su arbata, 
popkornais ir pagalvėm, kaip sako mokiniai. Turi būti patogu 
žiūrėti kiną. Turi norėti būti toje erdvėje“

Pastebimas ne tik moksleivių, bet ir kitų sričių specialistų noras integruoti medijas 
edukacinių procesų metu: „Daugiausiai bendradarbiaujam su kalbų, tiek lietuvių, tiek 
užsienio, mokytojais ir istorikais. Mokykloje taip pat vyko filmukų kūrimas vizualizuojant 
fizikos eksperimentus“ . Kalbėdama apie kino edukaciją mokykloje apskritai pedagogė 
nemano, kad būtinai visi moksleiviai turėtų atskiras kino pamokas, tačiau rekomenduoja 
kino edukaciją labiau įtraukti į esamų dalykų turinį: „muzikos pamokoj tikrai galima kalbėti
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apie garso  tak eliu s, d a ilės -  ap ie kadro k om p ozic iją , dekoracijas, k ostiu m u s, dailin in k o  
darbą, istorijos -  apie k in o  atsiradim ą ir e ig ą “ .

K albantis ap ie projektą p ed a g o g ė  m ano, kad projekto  v e ik lo s  sėk m ei daugiausia i 
įtak os turi ja u k io s  erd vės sukūrim as: „ [erdvė turi būti] su arbata, popkornais ir p aga lvėm  
turi būti p atogu  žiūrėti k in ą“ .

A pibendrinant g a lim a  te ig ti, kad a tsk le id žian t k in o  ed u k acijos p o v e ik į, b e v e ik  v is i  
m o k sle iv ia i in terviu  m etu  b u v o  lin k ę m anyti, jo g  k in o  p am ok os ir kiti su k inu  su siję  projektai 
jų  la isv a la ik io  film ų  pasirinkim ui įtak os nedaro, tačiau  d alis m o k sle iv ių  v is  d ėlto  ga lė jo  
įvardinti ir k in o  ed u k acijos įtaką jų  pasirinkim am s: „M anau, kad turi, ga l net lab iau  tam  
įtakos, kaip žiūriu  film u s, pradedu atkreipti d ėm esį į „m ech an in iu s“ dalykus, kaip v isk a s  
padaryta, k o k io m is  p r iem o n ėm is“ . Iš in terviu  su m o k sle iv ia is  ga lim a  pastebėti, kad tarp jų  
m in im ų  m ėgstam ų  film ų  pavad in im ų atsiranda n e v ie n  tik  k in o  teatruose d id e lio  pripažin im o  
su laukę ar k o m ercin ėje  te le v iz ijo je  rodom i film a i, b e  to  g a lim a  pastebėti ir kitų p o z ity v ių  
v e ik sn ių  va ik ų  p asak ojim u ose . Tarp m o k sle iv ių  m in im ų  film ų  yra ir eu rop ietišk o  k in o  
p avyzd žių , taip  pat so c ia lin es  p rob lem as ana lizu ojan tys film ai. V is i in terviu  d a ly v a v ę  
m o k sle iv ia i p asteb ėjo  b en d ru om en išk o  film ų  žiū rėjim o ir a n a lizav im o  naudą: „Ž iūrėdam as  
su k ita is ga li to m is  em o c ijo m is  pasidalin ti, aptarti, paklausti, je i  kažkas neaišku . K albėti ir 
aptarti (film u s) tikrai verta. K o  g a lim a  išm ok ti?  G albūt įs ig ilin im o , detalių  an a liza v im o  ir 
supratim o, p la tesn io  p ož iū r io“ . Įdom u tai, kad n em ažai m o k sle iv ių  sako, jo g  film u s žiūrėti 
v ien a m  yra geriau, n es ga li geriau  susikaupti ir įs ig ilin ti į film ą. T ačiau  m o k sle iv ia i taip pat 
pasteb i, kad yra svarbu aptarti film ą  su k uo nors kitu n es „aptariant f ilm u s ga li išg irsti 
sk irtingas n u o m o n es ap ie f ilm e  k eliam as p rob lem as“ tai pat, film ų  aptarim as le id ž ia  „ 
pasidalinti lab iausia i įs tr ig u sio m is m in tim is -  taip jo s  geriau įstringa  į ta v o  v id ų , o  k lausant 
draugų ga lim a  padaryti g a lu tin es išvad as, taip pat p asisem ti idėjų. G alim a išm ok ti k lau sy tis  
ir suvokti k itą žm ogų . M in ty s ap ie film ą  ga li a tsk leisti net g er iau sio  draugo dar tau  
n epastebėtą  v id in į pasau lį, jam  svarbius d a lyk u s“ . Iš to  m atom a, kad m o k sle iv ia i, kaip ir 
p ed agogas, film ų  aptarim ą sieja  ir su em ocijų  d a lin im u si b ei m ato  aptarim o naudą  
diskutuojant siek ian t perprasti f ilm o  žinutę.

Išryšk inant m edijų  raštingum o ly g m en į, g a lim a  apibendrinant te ig ti, kad k iną vertinant 
kaip m ediją , transliuojančią  tam  tikrą kultūrinę ir so c ia lin ę  žin u tę  labai p lačia i auditorijai 
len g v a i „vartojam u“ būdu, įd om u  pastebėti inform antų su v o k im o  ly g į ap ie tai, ką j ie  m ato  
film u o se  tiek  k in o  pam okų, tiek  la isv a la ik io  m etu. Projekte d a ly v a v u sio  p ed a g o g o  n u om on e, 
k in o  edukacija  m o k y k lo se  tikrai ga li prisidėti prie m ed ijų  raštingum o geb ėjim ų  u gdym o: 
„N u o  p irm inės id ėjo s , scenarijaus ir kadro k o m p o z ic ijo s  ta isy k lių  ik i film a v im o  p roceso , 
m on tažo  ir f ilm o  prem jeros, m o k sle iv ia i m ie la i patys įsitraukia. Jaunim as kuria v id e o  
d ien oraščiu s ir trum pus ek sp erim en tin iu s film u k u s. Tai šiu o la ik in ė  sav ira išk os form a -  
būdas m en o  kalba pasakyti tai, ką kartais sunku pasakyti žo d ž ia is  -  tiek  v id in ia i išg y v en im a i, 
tiek  ir kritika ap linkai“ (p ed a g o g ė). K ryptingas m edijų  raštingum o u g d y m a s įva ir io m is  
p riem on ėm is a ts isk le id ž ia  n e tik  m o k sle iv ių  geb ėjim e  n audotis įva ir io m is m ed ijom is, jų  
pagalba  g eb ėti kurti ir transliuoti savo  turinį, b et ir d id ėjan čiam e su v o k im o  ir kritin io  
m ąstym o ly g m en y je . P o k a lb io  m etu  vaik ai g eb ė jo  išsk irti skirtingų žanrų film u s, įvardinti 
įvairių  edukacijų  m etu  išm ok tu s tech n in iu s aspektus.

Išvados
1. A tliek an t m o k slin ės  literatūros an a lizę  b u v o  atsk leistas m ed ijų  ir in form acin io  

raštingum o sąvok ų  ryšys su k in o  edukacija. K in o  edukacija, nors ir yra siauresnė m edijų  
ir in form acin io  raštingum o sritis, ga li svariai prisidėti prie m ed ijų  ir in form acin io  
u g d ym o, n es pagrindin iai m ed ijų  ir in fo rm a cin io  raštingum o ir k in o  ed u k acijos  
pagrindiniai tik sla i sutam pa. Taip pat b u v o  p asiū ly tas m ed ijų  ir in form acin io  raštingum o  
u g d y m o  m o d e lis  taikant k in o  edukaciją.
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2. Tyrimo metu nustatyta, kad tirti moksleiviai jau turi tam tikrų medijų ir informacinio 
raštingumo kompetencijų. Moksleiviai geba laisvai naudotis medijomis, diskusijos apie 
filmą metu buvo pastebėtas moksleivių gebėjimas kritiškai pažvelgti į turinį ir analizuoti 
vaizdais ir kitais elementais formuojamas žinutes filme. Interviu metu paaiškėjo, kad 
moksleiviai jau yra susidūrę su kūrybiniu medijų panaudojimu -  jiems teko patiems 
kurti medijų turinį, filmuoti filmukus. Tačiau iš tyrimo metu surinktos informacijos nėra 
aišku, ar ši grupė yra pasiekusi aukštesniuosius medijų raštingumo lygmenis -  medijų 
ekonomikos ir autorinių teisių svarbos supratimą. Remiantis tyrimo metu surinktais 
duomenimis ir atlikta analize, galima teigti, kad projektas yra perspektyvi ir reikalinga 
kino edukacijos priemonė. Analizės metu pastebėta, kad projektu galima pasiekti beveik 
visų pagrindinių modernios kino edukacijos tikslų. Tačiau šia priemone nėra 
užtikrinamas kūrybiškumo ugdymas. Taip yra dėl kelių priežasčių -  projekte nėra 
tiksliai numatyta veikla susijusi su kūrybą, medijų panaudojimu saviraiškai.
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Annotation
Nowadays, mental health problems are increasing among young people. Increased number and intensity 

of stressors on young people are evident (Caspi et al., 2003), problems such as depression now beset young 
people (Health at a Glance: Europe 2018; Vidal, Lhaksampa, Miller, & Platt, 2020) and rates of anxiety 
disorders in youths are also high (Foa et al., 2005), all stemming from the pressures associated with rapid social 
change, quick pace of life, combined with the breakdown of the family bonds. Modern issues as pandemic 
causes much more stress than ever (Shanahan, et al, 2020). Training youth to better modulate their responses 
to stress and emotional states has been the focus of many interventions recently and mindfulness practices are 
reported to have positive effects on physical and mental health, such as reducing mood and anxiety disorders, 
distress, and blood pressure (Ospina et al., 2007). Mindfulness is a way of training the mind to be present. Even 
though mindfulness techniques could help young people who suffer from stress and anxiety or have other 
mental health issues, not many young people know how to do it. The article explore research, which aim is to 
investigate what young people and specialists working with young people know about mindfulness, 
mindfulness techniques and how implement it in life while coping with modern world issues: stress, anxiety 
and other. 4 focus group interviews with specialists working with youth and young people were conducted. 
Main findings show that young people started to feel stressed or experience anxiety much more often, and even 
in situations when they had not had any stress before, such as real-life communication, in pandemic period. 
Young people often cope with stress not by approach coping, while choosing avoidance coping strategies, 
while minority are choosing mindfulness to cope with stress and anxiety. Results of the focus group research 
gave a strong base for the future work on VR Mindfulness application.

Keywords: mindfulness, youth, mindfulness practices, stress

Introduction
Nowadays, mental health problems are increasing among young people. Increased 

number and intensity of stressors on young people are evident (Caspi et al, 2000), problems 
such as depression now beset young people (Health at a Glance: Europe, 2018; Vidal, 
Lhaksampa, Miller, & Platt, 2020) also rates of anxiety disorders in youths are very high 
(Foa et al, 2005), all stemming from the pressures associated with rapid social change, quick 
pace of life, influence of the social media and others. Modern issues as pandemic causes 
much more stress than ever (Shanahan, Steinhoff, Bechtiger, Murray, Nivette, Hepp, Eisner, 
2020).

Helping youth to better modulate their responses to stress and emotional states has 
been the focus of many interventions recently and mindfulness practices are reported to have 
positive effects on physical and mental health, such as reducing mood and anxiety disorders, 
distress, and blood pressure (Ospina et al., 2007). Even though mindfulness techniques could 
help young people who suffer from stress and anxiety or have other mental health issues, not 
many young people know how to do it.

Current research has an aim to investigate what young people and specialists working 
with young people know about mindfulness, mindfulness techniques and how implement it 
in life while coping with modern world issues: stress, anxiety and other.

The research methodology is based on qualitative research methodology. Method -  
4 focus group interviews with specialists working with youth and young people (from 18 till 
30). Analysis was made on the bases on qualitative content analysis.

Research results are presented according to the research questions: When young 
people experience stress, anxiety, and other negative feelings? What young people do when 
they experience stress, anxiety, and other negative feelings? What mindfulness techniques 
might help? What digital program about mindfulness should include?
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The research conclusions show that first, young interview participants usually 
experience stress and anxiety at work, during exams, before graduation, also while looking 
for a job, in different conflict situations and even while dealing with other people. Worth to 
mention, that the pandemic situation causes much more stressful situation than they had 
before. Secondly, young people and youth workers already use some mindfulness techniques 
when they deal with stress. Such techniques are the following: breathing, body scanning, 
being in a moment, meditation, some light physical exercises. Third, respondents have said, 
that they would like to use digital program which would help to learn about mindfulness 
more.

Originality/value of the article: Research results gave a strong base for the future 
researchers in the field of mindfulness. Results of the focus group research gave a strong 
base for the future work on mindfulness application what let to proceed with the following 
steps in creation of mindfulness curriculum and application._Also, research results showed 
that there is a big problem connected with stress coping strategies among young people. 
Moreover, future research implications should consider include specialists working with 
young people also quantitate approach.

Theory analysis
Research in the topic of mindfulness is growing at an incredible rate. Mindfulness is 

defined according to academic literature, as a natural human capacity, which involves 
observing, participating, and accepting each of life’s moments from a state of equilibrium or 
loving kindness (Albrecht, Albrecht, & Cohen,2018). Also, mindfulness has been described 
as “the awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, 
and nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by moment” (Kabat-Zinn 2003, 
p.144 in Meiklejohn, Phillips, Freedman, Griffin, Biegel, Roach, Saltzman, 2012). Another 
description of mindfulness states, that this is the basic human ability to be fully present, 
aware of where we are and what w e’re doing, and not overly reactive or overwhelmed by 
what’s going on around us (What is mindfulness, 2020). In simple words, mindfulness is 
a way of training the mind to be present. It is a secular meditative practice, which involves 
paying attention to what is happening as it happens, and doing so with an attitude of kindness, 
acceptance, and non-judgment (Greenberg, Harris, 2011).

The practice of mindfulness meditation typically consists of initially directing attention 
to a specific focus, such as the breath, a sensation, a feeling (e.g., loving-kindness), or other 
attentional “anchor”. Mindfulness can be formal and informal. Mindfulness meditation, 
which can be practiced sitting, lying down, standing, or moving, refers to the formal practice 
of intentionally attending to thoughts, feelings, body sensations, and sensory experiences as 
they arise moment to moment, with acceptance and without getting caught up or identified 
with thoughts about the experience. Informal mindfulness practice refers to the “weaving of 
mindful awareness into activities of everyday life, such as showering, walking, eating, and 
interpersonal interactions” (Meiklejohn, et al. 2012, p.80).

Cultivating mindfulness results in greater self-awareness, and enables us to become 
more joyful, more empathic, and more resilient. We can learn to respond with greater 
wisdom and flexibility to difficult emotions and experiences and learn to live with greater 
happiness and vitality (Greenberg, Harris, 2011). Publications in the domain of mind-body 
medicine have pointed to a growing interest in mindfulness and its role in coping with day- 
to-day stressors as well as a basis for treatment with clinical populations (Palmer, Rodger, 
2009). Worth to mention that stress is usually explained as multidimensional construct 
(Levine, 2005 in Corbett, Muscatello, Klemencic, & Schwartzman, 2021), involving 
psychological and physiological reactivity in response to events that are perceived to be or 
actually threatening to existence, while anxiety can co-occur with stress, although it is 
distinct in that it is defined as feelings of worry or apprehension in the absence of a direct
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threat (APA, 2013). Moreover, coping involves voluntary responses that are controlled and 
under conscious awareness (Connor-Smith et al., 2000 in Corbett, Muscatello, Klemencic,& 
Schwartzman, 2021).

Many studies have demonstrated the benefits of mindfulness-based treatments for a 
range of clinical disorders. Approaching life mindfully has been shown to have positive 
psychological effects (Brown & Ryan, 2003). As a form of “psychological freedom” 
(Martin, 1997 in Palmer & Rodger, 2009), mindfulness entails approaching situations 
without attachment to any particular perspective, and paying attention to one’s mental 
thoughts, emotions, and physical sensations, thus allowing a space where one’s “habits of 
meaning, thought, behavior, or emotion are suspended, reconsidered” (Palmer & Rodger, 
2009 p. 292).

Mindfulness has been also reported to have positive effect on youth. Research show, 
that college students experience high levels of stress while mindfulness meditation delivered 
via a mobile app may be an appealing, efficacious way to reduce stress (Huberty, Green, 
Glissmann, Larkey, Puzia, Lee, 2019). Research show that mindfulness increase resilience 
to stress in university students too (Galante, Dufour, Vainre, Wagner, Stochl, Benton, Jones, 
2018). Other research reported greater increases in the trajectory of dispositional 
mindfulness and problem-focused coping along with greater decreases in the trajectory of 
avoidance-focused coping. Increases in problem-focused coping predicted increases in well
being (de Vibe, Solhaug, Rosenvinge, Tyssen, Hanley, Garland, 2018).

Although there are significant gaps in information about the prevalence of mental 
health problems across EU countries, all available evidence suggests that mental health 
problems affect tens of millions of Europeans every year (Health at a Glance: Europe 2018). 
Good mental health is a critical part of individual well-being, and the foundation for happy, 
fulfilled, productive lives. Growing attention is paid today to the question of mental health 
and well-being of young people especially. However according to the WHO report on mental 
health: 4% of 12-17-year-olds and 9% of 18-year-olds suffer from depression, making it one 
of the most prevalent disorders with wide-ranging consequences (Health at a Glance: Europe 
2018). Moreover, statistics show 61% of teenagers are stressed about getting good grades 
and 80% of college students frequently or sometimes feel daily stress (Stress: An Epidemic 
Among College Students, 2019). Also there have been increases in adolescent depression 
and suicidal behaviour over the last two decades that coincide with the advent of social media 
(platforms that allow communication via digital media), which is widely used among 
adolescents (Vidal, Lhaksampa, Miller, & Platt, 2020). Also, the use of tranquillisers or 
sedatives among adolescence without a doctor’s prescription is most prevalent in Latvia (21 
%) and Lithuania (20 %) (ESPAD, 2019). As a result, it is important to help young people 
to learn how to deal with stress without harming their health more and mindfulness could be 
part of this help. Thus, the aim of the current research to investigate what young people and 
specialists working with young people know about mindfulness, mindfulness techniques and 
how implement it in life while coping with modern world issues: stress, anxiety and other.

Research methodology
To reach research aim 4 focus groups interviews with 7 people in every group were 

conducted. Every focus group consisted of 5 young people (18 till 30 years old) and 2 
specialists working with young people (psychologists, social workers, other specialists 
working with young people). Interview participants were coded by the first letter of the 
country (C, L, D, F), specialist’s number (eg. S1, S2) or youth participant’s number (eg. Y1, 
Y2, Y3, etc.) and interview line numbers, all divided by dots, as an example: C.S1.5-7 or 
C.Y3.30-34. Purposive sampling is chosen for the current research.

The research was made under the European Union Erasmus plus project: 
MINDtheYOUTH: A Mindfulness training for youth workers to improve the mental health
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and well-being o f young people. One of the aims of the project is to develop a mindfulness 
training package, which will include a comprehensive mindfulness curriculum, an 
application that utilises VR-technology, and a handbook to help youth workers in the 
practical application of the curriculum and the VR application. Interviews were conducted 
online in every project country (Cyprus, Lithuania, Denmark, Finland). Interviews were 
conducted during the summer, 2021, after the first wave of Covid-19 spread in European 
countries, moreover some of the project countries have experiences total lock downs. For 
the current paper, only data connected with the paper aim is presented.

For the analysis qualitative content analysis was chosen (Creswell, 2013). Qualitative 
content analysis involves three main phases: preparation, organization, and reporting of 
results. Results are described by the content of the categories describing the phenomenon 
using a selected inductive approach. In the inductive approach, the organization phase 
includes open coding, creating categories, and abstraction (Elo & Kyngas, 2008). There 
results presented according to the research questions:

-  When young people experience stress, anxiety, and other negative feelings?
-  How young people come with stress, anxiety, and other negative feelings?
-  What mindfulness techniques might help?
-  What digital program about mindfulness should include?

Research data analysis
Stressful situations for young people
Data analysis have shown that young people, especially in post pandemic time mostly 

experience stress, anxiety, and other negative feelings in the several situations, which could 
be divided into 3 groups: work or studies, communication with other people, and influence 
of the social networks.

To begin with, research have shown that young people experience feeling of fear, 
dread, and uneasiness in situations connected with work or studies, as majority have said 
such situations are mostly involve doubts about the future. Talking about jobs, young people 
have negative feeling due to the fact, that they are not able to perform well (especially 
working online), or those who are unemployed are afraid (F.Y2.4) that they won’t be able 
to find job soon: i t ‘s hard living in a world where you are being defined by your job and 
achievements alone, and not by who you are as a person (F.Y3.5-6). Worth to mention, that 
interview participants even were not feeling comfortable with the questions about their 
occupation and employment status. Also, studies, assignments, exams, and other aspects 
connected with the education, for example graduation, causes feelings of emotional or 
physical tension. Young people, in the face of Covid-19, especially just at the begging of 
online education, have been feeling huge intense and inner instability. General level of 
insecurity, which was caused by the Covid situation forced young people to feel negative 
emotions much more often than in the previous period.

Second group of situations which causes stress, anxiety, and other negative feelings 
are situations connected with communication with other people. Interview participants 
especially stated direct life communication: I ’ve missed real communication, but every time 
I  think about meeting, I ’m sweating, I  don’t know how to behave and choose to stay at home 
(L.Y1.15-16). Young people are felling stress also in the relationships with peers, parents, 
and partners. Also, conflict situations with other people were often mentioned, as the ones 
which cause a lot of stress.

And last, but not least, growing influence of the social media (Facebook, Instagram, 
Tiktok and others) and time spent in it give a lot of negative feelings to youngsters. I  am 
getting frustrated when I  see (online in social media) other people dealing very well during 
lockdowns. People reading books, enjoying their time with close ones, working from home. 
But not me. I  fe lt terrible these days (L.Y1.22-23), says one of the respondents.
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Current research result confirms ideas of Elgar et al. (2003) that conflict, daily hassles, 
and life events are three salient sources of adolescent stress. These results are confirming 
ideas by Al Omari et al (2020) that crisis like the Coronavirus Disease 2019 pandemic may 
increase the Depression and anxiety, which are prevalent mental illnesses among young 
people. Also, ideas of Shanahan et al (2020) that young people are experiencing pressure 
due to rapid social change, quick pace of life, influence of the social media and others and 
these factors cause a lot of stress. Also, period of Corona makes young people’s experiences 
very hard, suggesting that they are increasingly anxious, unable to concentrate, and feeling 
disconnected and isolated (Margolius, Doyle Lynch, Pufall Jones, & Hynes, 2020). Also, 
some countries examples show that young people, those with perceived average or below- 
average health, and women report the most stress during the early phase of the COVID-19 
period (Szabo, Abel, & Boros, 2020)

Copping strategies of young people
Interview data analysis have revealed two types of coping strategies: avoidance coping 

(harmful way) and approach coping (“the right way”). The right one, incudes actions with 
have positive effect on reducing stress and the negative one, not only not helping with stress, 
but even might have negative effect on general health issues. As some of the participants 
(youth worker -  specialist) have said: supporting people suffering with stress, anxiety or 
other mental health issues can be quite challenging at times because the participants can be 
hard to motivate, or they may have emotions that can be difficult to deal with (F.S1. 51-53).

Results are showing that majority of participants prefer avoidance coping strategies, 
which involves trying to avoid stressors rather than dealing with them. The harmful way was 
detected much more often than the right way. Some participants even stated they deny 
negative feelings, not dealing with it at all, since they think: stress is natural, everyone 
around experience stress, so my stress is natural (L.Y3.47). As a result, young people take 
stress and other negative emotions for granted, even competing with other peers -  who feels 
more miserable (L.Y3.8) or I just let myself to be depressed (just lay down on the couch all 
day long and not do nothing, sometimes even cry) (L.Y3.51-52). Moreover, other young 
respondents stated, that when they have feelings of fear, dread, and uneasiness or other they 
are taking seductive pills, to make these feeling wannish. Some stated their cell phone use 
has increased, they started to spend much more time in social networks without any reason, 
while this useless scrolling makes young people feel even more unhappy, this creates a 
harmful closed circle.

Interview data analysis have shown that only few young people dealing with stress and 
anxiety in “the right way” (approach coping is any behavioral, cognitive, or emotional 
activity that is directed toward a threat (Dubow, Rubinlicht, 2011). Only few people deal 
with stress, as they say in the healthy and right way: trying to think in a rational way, 
exercising, meditating. Thinking in a rational way, means putting all my thought on the shelf, 
trying to think what will happen i f  I  continue stressing myself out, thinking about the 
consequences o f something, what causes stress (L.Y2. 31-32), said one of the interview 
participants. Some of the respondents have said they go to see psychologist or another 
specialist when they really need to.

And just few says they use mindfulness techniques to help themselves to deal with 
stress, anxiety, and other negative emotions.

Some research show when students faced severe stress, they were more likely to 
associate with passive coping strategies and depressive symptoms, also that coping strategies 
mediated the relation between stress and depressive symptoms (Chou, Chao, Yang, Yeh, & 
Lee, 2011). To cope effectively with stress individual appraises both the degree of threat 
involved and the resources available to either deal directly with the situation or to adapt to it 
by regulating emotional responses (Lazarus & Folkman, 1984 in F.J. Elgar et al., 2003).
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Some studies have found that in response to stressful situations, adolescents’ use of approach 
coping strategies is associated with fewer negative outcomes than avoidance coping 
strategies (Armistead et al., 1990; Gomez, 1998 in Elgar et al. 2003) and these ideas also 
contribute to the current research.

Useful mindfulness techniques
Among young people mindfulness was mentioned as way out to deal with stress, 

anxiety, and other negative emotions. However, just a few research participants were using 
term mindfulness, instead of the title of the techniques. Moreover, research participants said 
these techniques are getting very popular, especially if it presented as cell phone application 
or other gadget application. Bellow some techniques, expressed by interview participants are 
systematized and presented:

• Relaxing sounds: birds, forest, etc.
• Breathing exercises.
• Meditation.
• Body scanning
• Stretching exercises (Physical)
• Being here and now (eat and thinking what you are eating)
• Reading motivational thoughts
• Listening to "white noise"
• Practices that include all five senses
Young people also said they would like to use digital program which would help to 

learn about mindfulness more. Also expressed their needs and preferences about how this 
digital program should look like.

Moreover, interview results reveal people working with youth often do not know how 
to help young people in stressful situation. In other words, among specialist working with 
young people, there are still those who themselves dealing with stress in a not “right way” 
or not able to help due to lack of time: some o f the workers are only in contact with the 
youths for shorter periods, so the non-context-based activities cannot be applied in their 
work, but are more goal-focused in their shorter conversations, being much more like 
traditional cognitive behavioural therapy. However, they feel the struggle o f youths opening 
up and relaxing in conversation (F. S1. 54-59). As a result, those specialists don’t able to 
help young people to deal with stress or have only theoretical knowledge. Only few 
specialists’ respondents are familiar with mindfulness practices and saying mindfulness 
techniques are very useful in stressful situations. Youths feel that there is a gap in 
understanding between those who experience it, and those who only works with it. 
Moreover, almost all respondents agreed that the most important not only to deal with stress, 
but also learn how to prevent stress and anxiety in the future.

Other research has showed and confirm ideas, that well taught and when practiced 
regularly mindfulness has been shown to be capable of improving mental health and 
wellbeing, mood, self-esteem, self-regulation, positive behaviour and academic learning 
(Weare, 2013). Significant effect of mindfulness-based stress reduction on young people 
with anxiety symptoms, especially the effects of long-term intervention for future studies 
(Zhou, Guo, Lu, Chen, Xie, Liu& Zhang, 2020). Also, other studies showed that high 
dispositional mindfulness enhances well-being and helps in dealing with stressful situations 
such as the COVID-19 pandemic (Conversano, Giuseppe, Miccoli, Ciacchini, Gemignani& 
Orru, 2020). Also, other research has showed that mindfulness can help by cultivating 
attention that is self-directed rather than reactive to a rapidly changing situation; by teaching 
the acceptance and regulation of negative thoughts and feelings; and by encouraging 
individuals to view adverse events non-judgementally and as opportunities for growth (Weis, 
Ray, & Cohen, 2021). And these results, also repeat current papers ideas.
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Content of the digital program
Research data have shown that young people are willing to use different gadgets and 

applications while coping with stress and exercising mindfulness. As a result, young people 
have said that they if they would have an opportunity would like to use the mindfulness 
application everywhere they can, even at work or at home. Secondly, young people and 
youth workers would like to have the same mindfulness techniques as they normally use in 
the application. when they deal with stress. Such techniques are the following: breathing, 
body scanning, being in a moment, meditation, some light physical exercises. Third, 
participants have said, that they would like the program to be as simple as possible. It should 
have such content as: relaxing sound: birds, forest, "white noise" etc., breathing exercises, 
meditation, body scan, stretching exercises (physical), some short advice like eat and think 
what you are eating, motivational thoughts, practices that include all five senses, 
visualization, relaxing game, counting and others. Fourth, respondents also shared their ideas 
about application features and how it should look like. Almost all respondents agreed that 
the user could personalize the program by colours, sound and other according to the needs 
and tastes. The programs should have Video/audio instructions, with minimum text, also 
decent amount of colours, easy navigation and maybe feedback on performance. This 
information gave a very strong background for the future application developers to create 
high quality and useful mindfulness application.

Conclusions
1. Insecurity about the future, relationships, and perception of themselves were always the 

stressful cases for young people, however due to pandemic situation all the negative 
feelings increased due to the artificially created images of successful others seen in 
social networks. As a result, the pandemic situation causes much more stressful 
situation than there were before. And young people started to feel stressed or experience 
anxiety even in situations when they had not had any stress before, such as real-life 
communication.

2. Research have shown that young people often cope with stress not by approach coping, 
while choosing avoidance coping strategies. Thus, such strategies might be harmful, not 
only not helping to deal with stress and anxiety, which got worse during the pandemic 
situation, but make situation even more complicated, as a result creating closed circle 
of stress.

3. Minority are choosing mindfulness to cope with stress and anxiety, but those who 
perform choose wide spectre of techniques. Even though, only few participants called it 
Mindfulness. The most popular techniques related to breathing and physical exercising. 
Also, pandemic situation and modern world digitalisation made a big influence on 
experiencing such techniques with the help of cell or other gadgets and different 
applications or programs.

4. Results of the focus group research gave a strong base for the future work on VR 
Mindfulness application. The application should have personalisation, variety of 
techniques, colours, and other features. However, these ideas need to be repeated by 
including quantitative methods and tested with youth and youth specialists before 
launching.
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NUOTOLINĖS STUDIJOS PANDEMIJOS METU: KOLEGIJOS STUDENTŲ
POŽIŪRIS

DISTANCE LEARNING DURING THE PANDEMIC: THE ATTITUDE OF THE
UNIVERSITY STUDENTS 

Edita Butrimė
SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
The pandemic has disbalanced many established routine activities. One of them is studies, which are 

organized remotely by most higher education institutions. The research reflects a small part of global worries, 
related to the transformation of traditional studies into distant studies during the COVID-19 pandemic. Such 
research are significant, because the students, who participated in distant studies did it for the first time. Such 
research are necessary, because they will contribute to the improvement of teaching practice in the future. It is 
already clear, that after evaluating the experience of this global experiment, studies will have to transform. The 
aim of the research: to reveal the attitude of the university students towards distance studies during the COVID- 
19 pandemic. During the research students were asked to evaluate their distance learning activities during the 
pandemic -  spring of 2020 and autumn of 2021. A qualitative research on the answers of respondents to an 
open question was carried out. Aspects identified during the research were highlighted in previous distance 
learning research as well as students ’attitudes towards hybrid learning.

Keywords: distance learning during the COVID-19 pandemic, distance learning, studies in the university. 

Anotacija
Pandemija išbalansavo daugelį žmonių nusistovėjusių rutininių veiklų. Viena iš tokių yra studijos, 

kurias dauguma aukštųjų mokyklų organizavo nuotoliniu būdu. Šis tyrimas atspindi mažą pasaulio rūpesčių, 
susijusių su tradicinių studijų transformacija į nuotolines studijas COVID-19 pandemijos metu, dalelę. Tokie 
tyrimai reikšmingi, nes nuotolinėse studijose dalyvavo studentai, kurie tai darė pirmą kartą. Tokie tyrimai 
būtini, nes prisidės prie mokymo praktikos tobulinimo ateityje. Jau šiandien aišku, kad, įvertinus šio pasaulinio 
eksperimento patirtį, studijos turės transformuotis. Tyrimo tikslas: atskleisti kolegijos studentų požiūrį į 
nuotolines studijas COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo metu studentai buvo paprašyti įvertinti savo 
nuotolinių studijų veiklas pandemijos metu - 2020 pavasarį ir 2021 rudenį. Atliktas tyrimo dalyvių atsakymų į 
atvirą klausimą kokybinis tyrimas. Tyrimo metu identifikuoti aspektai išskirti ankstesniuose nuotolinių studijų 
tyrimuose ir taip pat studentų požiūriai į hibridinį mokymąsi.

Raktiniai žodžiai: nuotolinės studijos COVID-19 pandemijos metu, nuotolinės studijos, studijos kolegijoje.

Įvadas
Pastaruosius dvejus metus daug mokslininkų įvairiais aspektais analizuoja COVID-19 

pandemijos įtaką visuomenės gyvenimui. Pandemija išbalansavo daugelį žmonių 
nusistovėjusių rutininių veiklų. Viena iš tokių yra studijos. Šis tyrimas atspindi mažą 
pasaulio rūpesčių, susijusių su tradicinių studijų transformacija į nuotolines studijas COVID- 
19 pandemijos metu, dalelę. Tokie tyrimai reikšmingi ir būtini, nes prisidės prie mokymo 
praktikos tobulinimo ateityje. Jau šiandien aišku, kad, įvertinus šio pasaulinio eksperimento 
patirtį, studijos turės transformuotis. Šiandien studentai ir dėstytojai jau gali pradėti 
dokumentuoti ir analizuoti šių pokyčių poveikį, kad gebėtų pritaikyti naujos veiklos 
principus ir praktiką ateityje. Pandemijos metu visoms studijas organizuojančioms 
institucijoms teko keisti įprastinę darbo su studentais tvarką. Remiantis G. A. Moore (2002) 
inovacijų difuzijos dėsniu galima identifikuoti masinį naujovės taikymą. Tačiau šis procesas 
buvo priverstinis. Hodges ir kt. (2020) teigia, kad 2020 m. nuotolinės studijas reikia vadinti 
ypatinga situacija, ir siūlo terminą: avarinis nuotolinis mokymas (angl. emergency remote 
teaching). Pandemijos metu vykstantis studijų procesas gali būti apibūdinamas kaip darbas 
ekstremaliomis sąlygomis dėl šių priežasčių: riboti resursai; ribotos galimybės apmokyti 
dėstytojus, kurių dauguma niekada nebandė dirbti nuotoliniu būdu; ribotas aptarnaujančių 
darbuotojų skaičius; labai mažai laiko perėjimui nuo tradicinio mokymo prie nuotolinio 
mokymo(si).
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Tyrimo tikslas: atskleisti kolegijos studentų požiūrį į nuotolines studijas COVID-19 
pandemijos metu.

Uždaviniai:
1. Apibrėžti nuotolinių studijų pandemijos metu sampratą.
2. Apžvelgti studentams aktualius nuotolinių studijų pandemijos metu aspektus 

remiantis moksline literatūra.
3. Atskleisti kolegijos studentų požiūrį į nuotolines studijas pandemijos COVID- 

19 metu.
Metodologija. Taikyti mokslinės literatūros analizės ir apklausos raštu metodai. 

Tyrimui buvo sukonstruotas originalus klausimynas, sudarytas iš teiginių ir atviro klausimo. 
Straipsnyje pristatoma atviro klausimo analizė. Atsakymai į atvirą klausimą apdoroti taikant 
kokybinę turinio analizę, kuriai taikytas kokybinių duomenų analizės įrankis weft-qda.

Tyrimo rezultatai. Šiame tyrime galima pastebėti tam tikrus anksčiau kitų tyrėjų 
atliktų tyrimų (Moore, 1998; Casanova ir Paguia, 2022) tipų ir lygių aspektus, į kuriuos verta 
labiau pasigilinti šiandienos kontekste. Be minėtų dar buvo išskirtos kategorijos: hibridinis 
mokymasis ir studentų mokymosi stiliai.

Tyrimo originalumas/vertė. Atlikto tyrimo rezultatų pagrindu galima suformuluoti 
hipotezę: hibridinis mokymasis taikytinas tolimesnėse studijose (ne pandemijos metu), nes 
yra studentų, kuriems labiau priimtinos nuotolinės studijos ir yra studentų, kurie negali 
mokytis nuotoliniu būdu. Šią hipotezę būtų galima patikrinti vystant tolimesnius šios srities 
tyrimus.

Nuotolinės studijos pandemijos metu
Aukštojo mokslo institucijos savo veiklai naudoja IKT, kaip tai daro bet kuri kita 

šiuolaikinė organizacija. Ryšys dažniausiai užtikrinamas internetu, intranetu ir ekstranetu. 
Kolegijos naudoja tą pačią technologiją, tačiau programinės įrangos pasirinkimas priklauso 
nuo finansinės situacijos, dėstytojų patirties ir pagalbinio personalo, įskaitant IT specialistus 
ir administraciją. Nuotolinės veiklos pandemijos metu iš esmės skyrėsi nuo laipsniško 
nuotolinių paslaugų įtraukimo į tradicines kolegijų veiklas, todėl nuotolinį darbą pandemijos 
metu galima įvardinti kaip ekstremalias sąlygas. Studijų perkėlimas į nuotolį gali sukurti 
prielaidas mokymo ir mokymosi lankstumui bet kur ir bet kada, tačiau greitis, kuriuo buvo 
vykdomas šis perkėlimas, yra precedento neturintis ir stulbinantis (Hodges ir kt., 2020). Dar 
prieš pandemiją kolegijos ir universitetai turėjo reikiamą infrastruktūrą ir informacinių 
technologijų (IT) pagalbinį personalą, teikiantį dėstytojams pagalbą nuotolinio darbo metu. 
Tačiau prieš pandemiją tik dalis dėstytojų kreipdavosi patarimo į IT pagalbinį personalą, 
dažniausiai tai buvo dėstytojai entuziastai, taikantys savo darbe virtualias mokymosi 
aplinkas (VMA). Pandemijos metu, kai buvo nuspręsta studijas vykdyti nuotoliniu būdu, 
teko skubiai persikelti iš tradicinių auditorijų į nuotolines studijas su turimomis techninėmis 
priemonėmis ir gebėjimais. Todėl visi studijų proceso dalyviai (studentai, dėstytojai, studijas 
aptarnaujantis personalas ir IT pagalbinis personalas) patyrė ekstremalias sąlygas, kai per 
itin trumpą laiką, turėdami ribotus išteklius ir ne tiek daug pagalbinio personalo, vis tiek 
turėjo padėti dėstytojams pereiti nuo tradicinio mokymo prie darbo internetu. Hodges ir kt. 
(2020) teigia, kad 2020 m. nuotolinės studijos nusipelno ypatingo įvykio statuso ir siūlo jį 
vadinti avarinės nuotolinės studijos (angl. emergency remote teaching). Autoriai teigia, kad 
dėstytojams teko susidoroti su didžiausiu darbo krūviu, nes buvo labai svarbu per itin trumpą 
laiką užtikrinti tiek sinchroninių, tiek asinchroninių studijų procesą ir turinio prieigą. 
Remiantis G. A. Moore (2002) inovacijų difuzijos dėsniu galima identifikuoti masinį 
naujovės (nuotolinių studijų) taikymą (1 pav.).
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1 pav. Inovacijų diegimo ciklas pagal G. A. Moore (2002).

G. A. Moore (2002) difuzijos modelyje (1 pav.) nuotolines studijas taikančius asmenis 
galima skirstyti į penkias kategorijas: 1) technologijų entuziastai (angl. Technology 
enthusiasts) mėgstantys žaisti su naujomis technologijomis, net jei niekas daugiau aplink 
juos to nedaro; 2) vizionieriai arba pirmeiviai (angl. Early Adopters) bendravimo su 
technologijomis entuziastai, kurie yra gana lengvai įtikinami taikyti naujas technologijas 
savo veiklose; 3) pragmatikai arba ankstyvoji dauguma (angl. Early Majority), kurie labiau 
vengia rizikos negu pirmųjų dviejų grupių atstovai, todėl priima naujas technologijas, 
stebėdami savo kolegų pavyzdžius; 4) konservatoriai arba vėluojanti dauguma (angl. Late 
Majority), kurie priima naujas technologijas, bijodami atsirasti nepalankioje situacijoje 
konkuruodami; 5) atsiliekantieji (angl. Laggards), kurie naujas technologijas priima 
vėliausiai. Pirmų dviejų kategorijų taikantieji nuotolines studijas iki pandemijos buvo 
mažuma. Siekiant pereiti prie tikrai didelio nuotolinių studijų taikymo, buvo būtina įtikinti 
pragmatikus dalyvauti procese. Pragmatikai labiau vengia rizikos negu technologijų 
entuziastai ir vizionieriai. Todėl egzistuoja „bedugnė“ tarp vizionierių ir pragmatikų (1 pav.). 
Kai pereinamasis laikotarpis vyksta sėkmingai, „bedugnė“ įveikiama ir pragmatikai pradeda 
priimti naujas technologijas. Jie tai daro masiškai, sukurdami taip vadinamą „Tornado“ 
efektą. Po to jau konservatoriai pradeda priimti naujas technologijas. Pasak E. M. Rogers 
(2003) technologijų entuziastai sudaro -  2,5 %, pirmeiviai -  13,5 %, ankstyvoji dauguma -  
34 %, konservatoriai -  34 % ir atsiliekantieji -  16 %. E. M. Rogers (2003) pabrėžia, kad 
rengiant pokyčių projektą, reikia žinoti kiek žmonių jau naudoja naujovę. Pandemijos atveju 
nebuvo laiko, kada rengti pokyčio projektą ir aiškintis, kiek dėstytojų jau naudoja nuotolines 
studijas. Pandemijos metu „Tornado“ efektą sukūrė ekstremalios sąlygos -  priverstinis 
pasitraukimas į nuotolines studijas. Aukštojo mokslo institucijos susidorojo su iššūkiu 2020 
m. pavasarį, bet tai buvo padaryta skubiai ir nesirenkant priemonių. Dalis dėstytojų dirbo 
nuotoliniu būdu pirmą kartą. O kaip gi studentai? Dalis studentų taip pat pirmą kartą išbandė 
nuotolines studijas. Todėl būtina analizuoti šios populiacijos patirtį nuotolinėse studijose.

Pastaruosius 20 metų įvairūs mokslininkai išsamiai tyrinėjo nuotolinį mokymą ir 
mokymąsi grindžiamą informacinėmis technologijomis ir bei akcentavo jo  privalumus: 
mokymosi lankstumą, galimybę mokytis patogiu laiku ir patogioje vietoje. Lankstus 
mokymasis yra švietimo metodų ir sistemų rinkinys, skirtas suteikti besimokantiesiems 
didesnį pasirinkimą, patogumą ir pritaikymą pagal jų  poreikius. Visų pirma, lankstus 
mokymasis suteikia besimokantiesiems galimybę pasirinkti, kur, kada ir kaip vyksta 
mokymasis, naudojant įvairias technologijas mokymo ir mokymosi procesui palaikyti (Lee, 
McLoughlin, 2010). Remiantis 2020 m. patirtimi, galima išryškinti dar vieną privalumą: 
studentams ir dėstytojams nereikia važinėti autobusais ar vietiniais traukiniais, nereikia 
sėdėti pilnoje auditorijoje, kas kelia infekcijos riziką. Huang ir kt. (2020) apibendrina 2020 
pavasario patirtį švietimo įstaigose. Autoriai išryškina technologijomis grindžiamo 
mokymosi lankstumą (angl. flexible learning). Pandemijos sąlygomis lankstumas įgijo šiek 
tiek kitokį atspalvį. Šiuo atveju buvo galima rinktis ne studentams patraukliausias priemones
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ir metodus, bet pasirinkti tas priemones ir metodus, kuriais su turimomis techninėmis 
sąlygomis buvo galima užtikrinti sklandų darbą su didžiuliu skaičiumi nutolusių studentų. 
Pandemijos sąlygomis nuotolinių studijų lankstumas studentams gana ribotas. Tam, kad 
galėtų tęsti studijas, jiems reikėjo turėti interneto prieigą saugioje vietoje. Dėl COVID-19 
protrūkio Pekino universitetas (Beijing Normal University) atšaukė tradicines studijas. 
Alternatyvūs dėstytojų naudojami studijų būdai buvo: kiekvieną pirmadienį buvo skelbiami 
mokymosi užduočių sąrašai ir įkeliami aktualūs mokymosi ištekliai į VMA. Studentai visą 
savaitę galėjo pasiekti šiuos išteklius ir mokytis bet kuriuo metu savo namuose. Savaitės 
pabaigoje studentai pateikdavo savo atliktus namų darbus ir užduotis (Huang ir kt., 2020). 
Britų Kolumbijos universitetas (2020 m.) taikė įvairius metodus, pvz., mišrųjį mokymąsi, 
masinius atvirus internetinius kursus (MOOC) ir patyriminį mokymąsi, kad 
besimokantiesiems būtų suteikta daugiau galimybių kontroliuoti savo mokymosi procesą ir 
tobulinti savo įgūdžius (Huang ir kt. al., 2020).

Nepaisant priemonių, kurias taikė aukštojo mokslo institucijos, Covid-19 ekstremali 
situacija turėjo įtakos studentų mokymosi sunkumams arba pasitraukimui iš studijų. Fizinio 
kontakto trūkumas, socialinės sąveikos sumažėjimas ir pandemijos sukeltos neigiamos 
emocijos (baimė, liūdesys, netikrumas ir kt.) paveikė studentų kasdienius įpročius (miegą, 
valgymą, televizoriaus žiūrėjimą, ir kt.). Studentų aplinkos bei kasdienio gyvenimo pokyčiai 
yra susiję su studentų mokymosi procesu (Aguilera-Hermida, 2020; Walec ir kt. (2021)). 
Oyedotun (2020) teigia, kad tradiciniai vertinimo metodai buvo netinkami 2020 m. 
ekstremalios situacijos metu. Oyedotun (2020) identifikavo:

• studentų nelankstumą (daugeliui studentų, kurie buvo pripratę prie tradicinio 
mokymosi, nuotolinės studijos buvo sunkios, o kai kurie dėl streso, patiriamo 
prisitaikant prie nuotolinių studijų, tapo nemandagūs kolegų ir dėstytojų atžvilgiu);

• mokymosi namų aplinkoje iššūkius (daugumai studentų, mokantis iš namų, yra 
sunku susikaupti mokantis internete);

• nerimą ir baimę dėl staigių pokyčių.
Išryškinti nuotolinių studijų aspektai (Oyedotun, 2020):
• sumažėjęs studentų ir dėstytojų įsitraukimas;
• lėtas ir ilgas (laiko prasme) darbas (dėl techninių problemų ar nuotolinio mokymosi 

sunkumų studentai laiku nepateikia atliktų darbų, dėstytojai negali laikytis savo 
tvarkaraščio);

• kompromisai dėl terminų (kai dėl techninių, organizacinių ar nuotolinio mokymosi 
patirties stokos problemų studentai negali laiku pateikti atliktų darbų, tenka tartis 
dėl kompromisų;

• kai kontrolinio ar egzamino testo metu „pakimba“ interneto ryšys studento 
namuose, taip pat reikia priimti kompromisinius sprendimus);

• ribota galimybė stebėti studentus vertinimų metu;
• lygios galimybės visiems studentams (studentams, kurių techninės galimybės yra 

ribotos, turi būti suteikta pagalba, kad kiti studentai neturėtų pranašumo).
Tarptautinės universitetų asociacijos atliktas tyrimas (Marinoni ir kt., 2020) parodė, 

kad beveik visose aukštosiose mokyklose COVID-19 paveikė mokymą ir mokymąsi, du 
trečdaliai jų  pranešė, kad tradicinį mokymą pakeitė nuotolinis mokymas ir mokymasis. 
Perėjimas nuo tradicinių prie nuotolinių studijų neapsiėjo be iššūkių, kurių pagrindiniai -  
techninės infrastruktūros prieinamumas, nuotolinių studijų kompetencijos ir pedagogika bei 
tam tikrų studijų krypčių specifiniai reikalavimai. Remiantis moksliniais šaltiniais galima 
teigti, kad nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo institucijose COVID-19 pandemijos 
metu studentams yra: finansiniai sunkumai; nerimas, baimė, socializacijos stoka; kai kurių 
studentų ribotos techninės galimybės; sumažėjęs studentų ir dėstytojų įsitraukimas; lėtas ir 
ilgas darbas; ribota galimybė stebėti vertinimus; neteisėti veiksmai (nusirašinėjimas); atidėti
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egzaminai, arba jų  atsisakymas (Oyedotun, 2020; Aguilera-Hermida, 2020; Coman et al., 
2020; Thomas, 2020; Mishra ir kt.; 2020; Edge Foundation, 2020; Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, 2020; Butrime ir kt., 2021).

Moksliniuose šaltiniuose identifikuoti nuotolinių studijų privalumai aukštojo mokslo 
institucijose COVID-19 pandemijos metu: studentams ir dėstytojams nereikėjo važinėti 
autobusais ar vietiniais traukiniais, sėdėti pilnoje auditorijoje, kas kėlė infekcijos riziką; 
aukštojo mokslo institucijos gebėjo greitai persiorganizuoti iš tradicinių į nuotolines studijas 
turėdamos ribotus išteklius; dėstytojai, kurie iki šiol niekada nebandė dirbti VMA, galėjo 
praktiškai išbandyti nuotolinio darbo su studentais metodus; aukštojo mokslo institucijos 
galėjo dirbti lanksčiai ir išbandė naujas galimybes, parodė nepaprastą iniciatyvą nemokamai 
atverdamos visuomenei mokymo platformas (Edge Foundation, 2020; Huang et al., 2020, 
Wang ir kt., 2020; Ahmed ir kt., 2020; Butrimė, Tuomaitė, 2020).

Aptariamu atveju Socialinių mokslų kolegija turėjo tam tikrą nuotolinių studijų patirtį 
iki pandemijos (studijos organizuojamos trijuose filialuose esančiuose skirtinguose 
mietuose, taikoma Moodle virtuali mokymosi sistema, modulyje Unimetis tvarkomi studijų 
tvarkaraščiai ir žiniaraščiai. SMK, atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją šalyje bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“, priėmė sprendimą 2020-2021 m. m. pavasario semestro studijas, 
egzaminų sesiją bei baigiamųjų darbų gynimą organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus tam 
tikrų studijų programų praktinius mokymus (kompetencijų vertinimą), kurių neįmanoma 
įgyvendinti nuotoliniu būdu. SMK studentus ir klientus aptarnavo tik nuotoliniu būdu (el. 
paštu arba telefonu). SMK bibliotekose buvo teikiamos tik leidinių išdavimo ir grąžinimo 
paslaugos. Reikalingos knygos ir kiti leidiniai užsakomi iš anksto nuotoliniu būdu, o knygos 
ir leidiniai grąžinami bekontakčiu būdu iš anksto susiderinus nuotoliu grąžinimo datą ir 
laiką. Sinchroninės nuotolinės veiklos vykdomos „Google Meet“ aplinkoje. Asinchroninės 
nuotolinės veiklos vykdomos SMK Moodle arba el. paštu. Egzaminai buvo vykdomi tik 
SMK Moodle ir/arba „Google Meet“ aplinkose. Prie egzamino užduočių studentai turėjo 
jungtis tik per SMK paštą. Egzamino metu studentai turėjo būti įsijungę kameras. Egzaminai 
vykdomi žodžiu buvo įrašomi. Studentai ir dėstytojai turėjo pasitraukti į nuotolį ir naudotis 
savo turimomis priemonėmis (kompiuteriais, planšetėmis, mob. telefonais, gyvenamos 
vietos kompiuteriniu tinklu). Taigi -  kaip sekėsi studentams ekstremaliomis sąlygomis 
susidoroti su studijomis virtualioje mokymosi aplinkoje?

Tyrimo teorinės nuostatos
Basilaia, Kvavadze (2020) teigia, kad švietimo įstaigų darbo COVID-19 pandemijos 

metu tyrimai yra svarbus momentas po pandeminiame laikotarpyje. Pandemijos metu yra 
atliekami atvejų tyrimai, kurie yra „skubūs“. Vėliau bus reikalingi išsamūs tyrimai, 
padėsiantys įvertinti įvairių šalių patirtį ir tobulinti nuotolinį švietimą. Būtina analizuoti 
taikytus metodus ir juos tobulinti taikant tolimesnėje kasdienėje studijų praktikoje.

IKT grindžiamos nuotolinės studijos taikomos aukštosiose mokyklose daugiau nei du 
dešimtmečius. Tai gali padaryti aukštąjį mokslą patrauklesnį, individualizuotą, praktiškesnį 
ir lankstesnį, kad jis galėtų reaguoti į iššūkius, su kuriais susiduria universitetai ir kolegijos. 
Nuotolinės studijos apima įvairius mokymosi formatus, tokius kaip mišrusis mokymasis 
(angl. blended learning), apversta klasė (angl. flipped classroom), socialinis ir 
bendradarbiaujantis mokymasis, simuliacijos (angl. simulations), mokymasis žaidžiant 
(angl. game-based learning), sinchroninės ir asinchroninės vaizdo paskaitos, apklausų 
programinė įranga (angl. polling software) arba grupinio darbo įrankiai (angl. collaboration 
authoring tools) (Casanova, Paguia, 2022; Kusel, Martin, Markic, 2020; Butrime, 2020; 
Petrauskienė, 2018).

Vykdant nuotolines studijas Covid-19 pandemijos metu, iškyla daug naujų problemų, 
todėl tyrime reikia atsižvelgti į naujus veiksnius, turinčius įtakos studentų pasitenkinimui
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(Chen, 2020; Kusel, Martin, Markic, 2020; Butrime, 2020; Marinoni ir kt., 2020). Nepaisant 
el. mokymosi iniciatyvų gausėjimo, žinių apie šią patirtį studentų požiūriu vis dar nėra 
pakankama, nors tai yra pagrindiniai ugdymo proceso elementai (Lemos, Pedro, 2012). 
Reikia akcentuoti, kad pandemijos metu nuotolines studijas išbandė ta dalis studentų ir 
dėstytojų, kurie ankščiau to nebandė (pragmatikai ir konservatoriai) arba darė tai labai 
atsargiai. Todėl yra aktualu tirti nuotolinių kursų planavimo, dėstytojo darbo kokybės, 
grįžtamojo ryšio ir studentų lūkesčių poveikį studentų pasitenkinimui nuotolinėmis 
studijomis Covid-19 pandemijos laikotarpiu (Casanova, Paguia, 2022; Gopal, Singh, 
Aggarwal, 2021; Butrime, 2020).

Straipsnyje pristatomas pilotinis tyrimas, kuris padės apibūdinti įvairius nuotolinių 
studijų aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti. Labai svarbu žinoti, kurie veiksniai turi įtakos 
studentų lūkesčiams ir pasitenkinimui nuotolinėmis studijomis, nes jie gali būti naudojami 
kaip norminiai kurso dizaino tinkamumo ir virtualios mokymosi aplinkos tinkamumo 
rodikliai. Jie taip pat gali padėti nustatyti veiksmingas strategijas ir paslaugas, kurių reikia 
studentams besimokantiems virtualioje mokymosi aplinkoje (Casanova, Paguia, 2022).

Aukštajame moksle studijas traktuojant kaip paslaugą, ypatingą reikšmę vertinant 
paslaugų kokybę bei jas tobulinant įgauna visuomenės ir atskiro studento kaip paslaugos 
vartotojo poreikiai ir lūkesčiai studijų kokybės tobulinimo atžvilgiu (Vilkonis ir kt., 2012; 
Bailie, 2015; Garrison, Anderson, Archer, 2000). Pasak Casanova, Paguia (2022) aukštosios 
mokyklos, siūlančios nuotolines studijas, turi atsižvelgti į studentų lūkesčius ir patirtį, kad 
visos nuotolinių studijų veiklos ir ištekliai būtų nukreipti į aukščiausią studentų 
pasitenkinimo lygį. Nuotolinės studijos yra grindžiamos G. M. Moore teorija (Moore, 1998), 
kurioje paaiškinama studentų bei dėstytojų sąveika ir kurso struktūra bei kaip tai veikia 
mokymosi aplinką. Nuotoliniam mokymui ir mokymuisi būdingas sandoris, kuris įvyksta, 
kai studentas ir dėstytojas komunikuoja virtualioje mokymosi aplinkoje ir ta komunikacija 
gali vykti ne tuo pačiu metu. Tai lemia unikalius studento ir dėstytojo elgesio modelius 
(Nwanko, 2015). G. M. Moore teorijoje (Moore, 1998) išskirti 3 interakcijos tipai: studentas 
-  dėstytojas, studentas -  mokymosi turinys ir studentas -  studentas. Casanova, Paguia (2022) 
išskiria tokius studentų, dalyvaujančių nuotolinėse studijose lūkesčių lygius: infrastruktūra 
(technologijos); dėstytojas; mokymosi būdai; kurso dizainas; vertinimo sistema. Daugelyje 
tyrimų, atliktų iki pandemijos, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip geriau pritaikyti el. mokymosi 
aplinką, pedagogiką, tikslus, turinį ir vertinimą pagal individualius besimokančiųjų 
poreikius, kad jų  mokymosi patirtis būtų maloni norimam mokymosi rezultatui. Reikia 
pabrėžti, kad pandemijos atveju:

• nuotolinėse studijose dalyvavo visi studentai (ne tik tie, kurie patys rinkosi tokio 
tipo studijas);

• buvo taikomos tos technologijos, kurias institucija turėjo galimybę naudoti ir 
užtikrinti sklandų darbą su dideliu studentų skaičiumi;

• nebuvo laiko ir galimybės iš anksto parengti dėstytojus darbui nuotolinėse 
studijose;

• nebuvo laiko tinkamai parengti turinį studijų dalykams, kurie iki pandemijos buvo 
dėstomi tradiciškai.

Tuo pačiu metu priverstinis perėjimas prie nuotolinių studijų suteikia svarbių 
galimybių pasiūlyti lankstesnius mokymosi būdus, ištirti mišrųjį ir hibridinį mokymąsi bei 
sinchroninį mokymąsi derinti su asinchroniniu (Marinoni ir kt., 2020). Taigi nuotolines 
studijas pandemijos metu galima įvardinti kaip atvejį, kuris skiriasi nuo nuotolinių studijų, 
kurios buvo tiriamos pastaruosius 20 metų. Nuotolinių studijų pandemijos metu patirties 
sėkmė gali būti matuojama įvairiais būdais, atsižvelgiant į tai, kaip „sėkmė“ apibrėžiama 
konkrečios suinteresuotosios šalies požiūriu. Studentams tokie klausimai kaip 
susidomėjimas, motyvacija ir įsitraukimas yra tiesiogiai susiję su besimokančiųjų sėkme, 
todėl gali būti vertinami. Požiūrio rezultatai gali būti svarbūs studentams (Hodges ir kt.;
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2020). Todėl tiriant studentų požiūrį į nuotolines studijas pandemijos metu yra tikslinga 
pradėti nuo kokybinio atvejo tyrimo. Tokiu tyrimu siekiama aprašyti tiriamą reiškinį - 
nuotolines studijas pandemijos metu.

Tyrimo metodologija
Tyrimo metu studentai buvo paprašyti įvertinti savo nuotolinių studijų veiklas 

pandemijos metu - 2020 pavasarį ir 2021 rudenį. Buvo taikyta apklausa raštu, taikant 
struktūruotą klausimyną, su uždarais ir atvirais klausimais. Studentai raštu atsakinėjo į 
klausimyno pateikto internete klausimus. Prie klausimyno galėjo prisijungti tik SMK 
studentai. Klausimyno nuoroda studentams buvo išsiųsta į kolegijos el. paštą. Buvo taikoma 
patogioji imtis - savanoriai, kurie sutiko atsakyti į klausimus. Tyrime dalyvavo studentai iš 
visų trijų SMK filialų. Tyrimas atliktas 2021 spalio mėn. N=160, Klaipėdos filialas -  17, 
Vilniaus filialas - 75, Kauno filialas -  68 studentai. I kursas -  26, II kursas -  75, III kursas -  
55, IV kursas -  4 studentai. Šiame darbe aptariami tyrimo dalyvių atsakymai į atvirus 
klausimus. Studentai buvo paprašyti aptarti savo nuotolines studijas 2020/2021 m. m. ir 2021 
m. rudens semestre.

Atvirų klausimų raštu pranašumas yra tas, kad iš karto formuojamas atsakymų teksto 
išrašas, tyrimo dalyvio informacija užfiksuojama tiksliai taip, kaip jis pats pateikė. 
Atsakymų į atvirus klausimus tekstams buvo taikoma pusiau struktūrizuota kokybinė analizė 
- atliekama pagal planą, tačiau dominantys klausimai buvo nagrinėjami nuodugniau nei kiti. 
Respondentų atskymų į atvirus klausimus metu gauti duomenys buvo analizuojami content 
analizės metodu. Buvo išskirtos esminės kategorijas pagal tam tikrus raktinius žodžius; 
identifikuojami prasminiai elementai, kai kurių kategorijų turinys buvo skaidomas išskiriant 
pagrindinius elementus; prasminiai elementai išskirti į subkategorijas bei interpretuojami 
turinio duomenys (1 lent.). Respondentų tekstai netaisyti.

Studentų atsakymai buvo suskirstyti į kategorijas (2 pav.).

2 pav. Studentų atsakymų kategorijos

Buvo išskirti du priešingi studentų požiūriai į studijas ekstremalioje situacijoje:
1. Nepastebėjo skirtumo tarp nuotolinių ir tradicinių studijų („...nėra labai didelio 

skirtumo ar sėdi SMK paskaitoje, ar nuotolinėje...“).
2. Nustebino („...rezultatas buvo visai kitoks nei tikėjausi...“).
Atsižvelgiant į tą faktą, kad nuotolinėse studijose pandemijos metu dalyvavo ir tie 

studentai, kurie iki pandemijos jau buvo išbandę nuotolines studijas, ir tie, kuriems tai buvo 
nauja patirtis, verta atidžiau analizuoti studentų atsakymus (1 lent.).
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1 lentelė
Duomenų analizės fragmentas išryškinantis studentų požiūrį į nuotolines studijas 
_______________________ COVID-19 pandemijos metu_________________________

Teiginiai Subkategorijos Kategorijos
„Patiko turėti galimybę rasti mokomąją medžiagą po 
paskaitos...“, „...visada galima peržiūrėti paskaitų medžiagą...“ , 
"...daug gerų konspektų"

Parengtas studijų 
turinys

Dėstytojų
darbas

„...dėstytojai <...> visą teoriją/praktiką perteikė labai aiškiai 
suprantamai, operatyviai - Jų darbą vertinčiau aukščiausiu 
įmanomu balu<...> nuotoliui dėstyti manau geresnių dėstytojų 
sunku būtų rasti...“, „...Ne visi dėstytojai moka dirbti 
nuotoliu...“, „...mano manymu dėstytojas turi aiškinti temą visas 
paskaitas ir tiesiog parengti atsiskaitymą...“

Dėstytojų gebėjimas 
dirbti nuotolinėse 
studijose

„Nereikia išlaidauti papildomom transporto priemonėm ir 
garderobo atnaujinimui keičiantis sezonams.“

Taupymas Infrastruktūra,
technologijos

„Mes jau esame pripratę prie nuotolinio mokymo , todėl tai 
mums yra įprasta...“

Priprato prie 
nuotolinių studijų

„...saugu...“, „Žiūrint į esamą situaciją pasaulyje, tai gerai, kad 
bent toks mokymosi būdas yra...".

Nuotolinės studijos - 
saugu pandemijos 
atveju

„...dėl susiklosčiusios situacijos, nebuvo kito pasirinkimo. Visi 
daug ko išmokome ir manau, kad SMK puikiai susitvarkė su 
užgriuvusiomis problemomis. :)".

Nauja patirtis

“nuotoliu mokytis minusas tas, kad labai dažnai būna techniniai 
tr ik d žia i.”, “ .kartais kyla problemų su internetu”, “Garsas 
vidutinės kokybės”.

Techniniai trikdžiai

„Šiais metais tikrai daug trikdžių...“, „Staigus egzaminų 
tvarkaraščių keitimas...“

Studijų
organizavimas

„...daugiau laiko mokslams, o ne kelionėms iki kolegijos ir 
atgal...“, „...nereikia labai anksti keltis...“, „...per vieną dieną 
susitaupydavo ~3,5val...“

Galima daugiau laiko 
skirti mokymuisi

Mokymosi
būdai

„Nuotolinės paskaitos blogiau...“ Nuotolinės paskaitos

"Labai patogu dirbti < . >  individualiai...“ Savarankiškas darbas
"...patogu dirbti < . >  grupėse." , „Nepatiko darbas grupėse 
<...>, užduodami darbai“, „...sunku diskutuoti seminaruose...“

Grupinis darbas

„Išmokau apskaičiuoti ir padalinti savo laiką visiems 
reikiamiems dalykams atlikti“

Laiko planavimo 
gebėjimų tobulinimas

„Nuotolinis mokymasis lavina informacinių technologijų 
gebėjimus, kas 100% pravers ateityje...“, „...sužinojau daug 
naujų dalykų, tikrai labai įdomu...“

Patobulino savo IT 
gebėjimus

„Studijuojant nuotoliu, nuolat trūko motyvacijos...“, „Pradedi 
mažiau mokytis medžiagos, nes žinai, kad viską gali pažiūrėti 
internete...“

Motyvacijos stoka

„Didelė namų darbų apkrova...“, „...paskaitose daug teorines 
medžiagos, skaidrės 50 psl...“, „...kartais reikia nuo pat ryto iki 
vakaro sėdėti prie kompiuterio, kas labai vargina...“

Padidėjęs krūvis

“Buvo daug testų, kuriuos labai patiko sp r ę sti.”, “ .te s ta i  
atliekami paprastai.”

Patiko nuotoliniai 
testai

Kurso dizainas

“ .v isk a s  l i u x . ”, “Patogu” “Patogu prisijungti į paskaitas, 
testus ir užduotis galima atlikti man patogiu la ik u .”, 
“ .patogum as dirbant iš n a m ų .”

Nuotolinės studijos -  
patogu

„Nepatiko kai kurie mokomi dalykai“, „...buvo neaišku ir 
nepatogu...“ „...paskaitose daug teorines medžiagos, skaidrės 
50 psl...“

Nepriimtinas kurso 
dizainas
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Teiginiai Subkategorijos Kategorijos
„Sunku atlikinėti grupinius darbus nuotoliniu būdu...“, 
„grupiniai darbai (seminarai) yra labai man nepatinkantis 
dalykas...“

Grupinio darbo 
sunkumai nuotolinių 
studijų atveju

„...įsijungti kameras, mano nuomone, neturėtų būti būtina...“, 
„...sunku diskutuoti seminaruose...“, „Atsiranda įprotis nuolat 
sėdėti namuose, todėl sunkiau bendrauti su žmonėmis...“, „...su 
dėstytojais dažnai sunku susikalbėti nuotoliu...“, „...reikia 
stabdyti paskaitą, pradėti rodyti savo ekraną, visi jį mato...“

Komunikacijos 
problemos VMA

“Buvo daug testų, kuriuos labai patiko spręsti...”, “ ...testai 
atliekami paprastai.”

Nuotoliniai testai Vertinimo
sistema

„...įsijungti kameras, mano nuomone, neturėtų būti būtina...“, 
„...sunku diskutuoti seminaruose, nes niekas nekalba per 
mikrofonus...“.

Žodiniai žinių 
patikrinimai

„Labiausiai patiko kad yra galimybė ateiti gyvai į SMK, bet liko 
ir galimybė būti nuotoliu...“, „Hibridinis mokymasis patiko tik 
dėl to, nes buvo gyvų paskaitų į kurias eidavau su džiaugsmu.“.

Patiko hibridinis 
mokymasis

Hibridinis
mokymasis

„...dėstytojai nesupranta, kam skirti laiko - atėjusiems gyvai, ar 
kurie nuotoliniu būdu mokosi...“.

Hibridinio mokymosi 
problemos

„Buvo iššūkis susitelkti į paskaitas namų aplinkoje, todėl tai 
puiki galimybė lavinti dėmesiui...“, „Paprasčiau suprasti 
dėstomą dalyką...“, „...lengviau pasiruošti koliams/ testams...“, 
„Labai patogu dirbti tiek grupėse, tiek individualiai...“, 
„Patogiau susikalbėti su dėstytojais, jaučiasi artimesnis 
ryšys...“, „Virtualioje aplinkoje lengviau mokytis...“

Nuotolinės studijos 
tiko studento 
mokymosi stiliui

Studentų 
mokymosi stiliai

„Gana dažnai pastebiu save nuotolinės paskaitos metu 
naudojantį telefoną (Ne paskaitos tema), ko per gyvas paskaitas 
niekada nebūdavo.“, „Paskaitos gyvai vyksta daug greičiau ir 
efektyviau...“, „...daugumą darbų buvome pripratę daryti 
grupėse gyvai, kūrybiškai...“, „Visiškai nepatinka nuotolinis 
mokymasis. Aš tik už kontaktines veiklas.“, „Žmogus yra gyvas 
sutvėrimas, todėl man asmeniškai nuotolinis mokymas 
nepatinka, dėl negyvo bendravimo.“, „Nuotolinis mokymas 
prilygsta absoliučiai nesimokymui.“

Studento mokymosi 
stilius netinka 
nuotolinėms 
studijoms

Duomenų analizės metu buvo išskirtos atsakymų kategorijos (1 lent.), kurios patvirtino 
ankstesnių kitų tyrėjų tyrimų rezultatus (parengtas studijų turinys , dėstytojų gebėjimas dirbti 
nuotolinėse studijose taupymas, nuotolinės studijos - saugu pandemijos atveju, techniniai 
trikdžiai, studijų organizavimas, laiko planavimo gebėjimų tobulinimas, nuotolinės studijos 
-  patogu, padidėjęs krūvis ir kiti).

Be minėtų kategorijų studentų atsakymuose buvo išskirtos kategorijos:
Hibridinis mokymasis. Subkategorijos: patiko hibridines studijos, hibridinio 

mokymosi problemos.
Studentų mokymosi stiliai. Subkategorijos: nuotolinės studijos tiko studento mokymosi 

stiliui, studento mokymosi stilius netinka nuotolinėms studijoms.
Studentų atsakymų turinio analizės metu buvo išskirti studentų atsakymai, kuriais 

remiantis galima daryti prielaidą, kad kai kuriems studentams nuotolinės studijos atitinka jų 
mokymosi stilių. T. y. šiems studentams mokytis nuotoliniu būdu yra priimtiniau negu 
tradiciškai. Taip pat išskirti studentų atsakymai, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, 
kad yra studentų, kuriems nuotolinės studijos neatitinka jų  mokymosi stiliaus. Iš tokių 
atsakymų galima daryti prielaidą, kad studentai išgyveno stresą nuotolinių studijų metu. 
Tačiau šiuo atveju būtini tolimesni tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar neigiami požiūriai 
sąlygoti streso sukelto dėl pandemijos ar dėl netinkamo mokymosi būdo.
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Galima būtų teigti, kad hibridinis mokymasis taikytinas tolimesnėse studijose (ne
pandemijos metu), nes yra studentų, kuriems labiau priimtinos nuotolinės studijos ir yra
studentų, kurie negali mokytis nuotoliniu būdu.

Išvados
1. Vienas didelis žingsnis žengtas - nuotolines internetines studijas išbandė visi dėstytojai 

ir visi studentai. O kas toliau? Pasiekus tam tikrą neišvengiamo naudojimosi 
technologijomis lygį tolesnis jų  įvaldymas ir panaudojimas studijų procese jau nebus 
toks spartus. Atsiras nusiraminimas, tam tikra plato fazė -  pandemijos kontekste 
pasikeitę dėstytojų ir studentų santykiai nusistovės ir bus reikalingas naujas postūmis, 
kuris vėl išjudintų procesus. Remiantis šio ir kitų tyrimų rezultatais yra tikslinga 
patikrinti naujas hipotezes ir taikyti naudingą nuotolinių studijų patirtį tolimesnėje 
studijų praktikoje.

2. Nuotolines studijas pandemijos metu (riboti ištekliai, ribotos galimybės apmokyti 
dėstytojus, kurių dauguma niekada nebandė dirbti nuotoliniu būdu; ribotas 
aptarnaujančių darbuotojų skaičius; labai mažai laiko perėjimui nuo tradicinio mokymo 
prie nuotolinio mokymo(si); studijose dalyvavo visi studentai, kurie tam turėjo 
technines galimybes) galima įvardinti kaip atvejį, kuris skiriasi nuo nuotolinių studijų, 
kurios buvo tiriamos pastaruosius 20 metų. Nuotolinės studijos yra ypatingas įvykis ir 
jas tinka vadinti avarinės nuotolinės studijos (angl. emergency remote teaching).

3. Remiantis moksliniais šaltiniais galima teigti, kad nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo 
mokslo institucijose COVID-19 pandemijos metu studentams yra: finansiniai sunkumai; 
nerimas, baimė, socializacijos stoka; kai kurių studentų ribotos techninės galimybės; 
sumažėjęs studentų ir dėstytojų įsitraukimas; lėtas ir ilgas darbas; ribota galimybė 
stebėti vertinimus; neteisėti veiksmai (nusirašinėjimas); atidėti egzaminai, arba jų 
atsisakymas. Moksliniuose šaltiniuose identifikuoti nuotolinių studijų privalumai 
aukštojo mokslo institucijose COVID-19 pandemijos metu studentams yra: taupomas 
laikas, saugoma sveikata; perėjimas iš tradicinių į nuotolines studijas buvo greitas; 
dėstytojai, kurie iki šiol niekada nebandė dirbti VMA, galėjo praktiškai išbandyti 
nuotolinio darbo su studentais metodus; aukštojo mokslo institucijos galėjo dirbti 
lanksčiai ir išbandė naujas galimybes.

4. Remiantis kokybine turinio analize galima teigti, kad vieningo požiūrio į nuotolines 
studijas nėra. Studentai išsakė ir teigiamus, ir neigiamus pastebėjimus. Būtini tolimesni 
tyrimai. Išskirtos šios studentų atsakymų kategorijos: dėstytojų darbas; infrastruktūra, 
technologijos; mokymosi būdai; kurso dizainas; vertinimo sistema; hibridinis 
mokymasis; studentų mokymosi stiliai.
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KOMPLEKSINIS HIALURONO RŪGŠTIES IR MASAŽO PROCEDŪRŲ 
POVEIKIS SAUSAI VEIDO ODAI: ATVEJO ANALIZĖ

EFFECT OF HIALURONIC ACID AND MASSAGE COMPLEX TREATMENTS ON
DRY FACIAL SKIN: A CASE STUDY 

Austėja Diržaitė
Inga Iždonaitė-Medžiūnienė (Orcid 0000-0003-1249-6923)

SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
In various studies of skin problems, it has been observed that both dermatologists and researchers in 

this field identify dry skin as an important problem to be addressed (Lu, Chandar et al., 2014). One of the main 
moisturizing active ingredients for skin problem is hyaluronic acid (Bukhari, Roswandi et al., 2018). However, 
combining cosmetic treatments of this active substance with massage treatments is more effective because the 
skin being massaged better absorbs the substances. This research is based on a case study and uses methods of 
observation, oral survey, and comparative analysis before and after cosmetic treatments. The results of the 
study show that the moisture level in the skin has risen. Changes in moisture levels were affected by massage, 
hyaluronic acid treatments and the applied home care treatment products. A complex of 5 massage and 
hyaluronic acid treatments and daily scheduled facial skin care have been found to increase the moisture level 
of dry facial skin.

Keywords: facial massage, hyaluronic acid, dry skin, moisture level 

Anotacija
Tyrinėjant odos problemas pastebima, kad tiek dermatologai, tiek mokslininkai šioje srityje sausą odą 

įvardina kaip labai svarbią problemą, kurią reikia spręsti (Lu, Chandar et al., 2014). Akivaizdu, kad viena iš 
pagrindinių drėkinamųjų veikliųjų medžiagų yra hialurono rūgštis (Bukhari, Roswandi et. al., 2018). Tačiau 
kosmetinių procedūrų su šia veikliąja medžiaga derinimas su masažo procedūromis yra veiksmingesnis, nes 
masažuojama oda geriau įsisavina medžiagas. Tyrimui atlikti naudojami stebėjimo, apklausos žodžiu, 
lyginamosios analizės metodai, taikomi prieš kosmetines procedūras ir po jų. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, 
kad drėgmės lygis odoje pakilo. Drėgmės lygio pokyčiams poveikio turėjo masažo ir hialurono rūgšties 
procedūros bei namų priežiūros priemonės. Nustatyta, kad 5 masažo ir hialurono rūgšties procedūrų ciklas bei 
kasdienė suplanuota veido odos priežiūra padidina sausos veido odos drėgmės lygį.

Raktiniai žodžiai: veido masažas, hialurono rūgštis, sausa oda, drėgmės lygis.

Įvadas
Temos aktualumas. Oda yra didžiausias organas, kuris atlieka įvairias funkcijas, 

viena iš jų  -  kontroliuoti vandens garų išsiskyrimą (Kolarsick, Kolarsick, Goodwin, 2011; 
Werschler, Trookman, Rizer, Ho, Mehta, 2011, Wollenweber, Farwick, 2006). Sausa oda -  
tai viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria dermatologai ir odos tyrėjai (Lu et al., 
2014). Šių autorių teigimu, sausa oda yra susijusi su netinkama lipidų sinteze ir dažnai turi 
mažesnį drėgmės lygį, lyginant su normalaus tipo oda. Normalaus odos tipo raginio 
sluoksnio barjerinė funkcija yra 40% kokybiškesnė, nei sausos odos (Lu et al., 2014). 
Hamed, Assakir, Almalty, Bweir (2012) teigia, kad sausa oda yra per didelio vandens 
pralaidumo pasekmė.

Tradiciškai drėkikliai ir maitinančios medžiagos buvo ir tebėra pagrindiniai 
kosmetikos būdai prižiūrint sausą veido odą (Rawlings, Canestrari, Dobkowski, 2004). 
Drėkikliai pritraukia vandenį tiek iš išorės (nuo aplinkos iki odos), tiek iš vidaus (nuo dermos 
iki epidermio) ir laiko jį odoje (Purnamawati, Satria, Indrastuti, Danarti, Saefudin, 2017). 
Vienas iš pagrindinių drėkinamųjų ingredientų -  hialurono rūgštis atlieka įvairiapusį 
vaidmenį reguliuojant įvairius biologinius procesus, tokius kaip odos atstatymas, audinių 
regeneracija, kolageno ir elastino stimuliacija bei odos drėkinimas gebant sulaikyti didelį 
drėgmės kiekį (Bukhari et al., 2018). Masažas sužadina kapiliarų išsiplėtimą, pagreitina tiek 
kraujo, tiek limfos tekėjimą, stimuliuoja medžiagų apykaitos procesus odoje 
(Finkelšteinaitė, Valužienė, Damanskas, 2008). Masažuojama oda geriau pasisavina 
medžiagas, naudojamas masažo metu. Sausos veido odos drėgmės lygio pokyčiai dėl
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taikomo masažo ir hialurono rūgšties procedūros yra aktualus atliekamo tyrimo aspektas. 
Atliekamas tyrimas yra orientuotas į konkretaus tyrimo dalyvio sausos veido odos problemos 
sprendimą, konkrečiai atliekant kompleksines hialurono rūgšties ir masažo procedūras ir 
nustatant poveikį sausos odos būklei.

Tyrimo tikslas. Atskleisti veido masažo ir hialurono rūgšties poveikį sausos veido 
odos drėgmės lygiui.

Tyrimo metodika. Šiame straipsnyje aprašomas 43 metų moters atvejis su sausos 
veido odos problema, t. y. akivaizdžiai išreikštais sausos veido odos kriterijais -  veido oda 
plona, matinio atspalvio, pleiskanojanti, porų nesimato. 2021 m. balandžio-gegužės 
mėnesiais atliktas mišraus pobūdžio tyrimas, naudojant apklausos žodžiu ir stebėjimo 
(APM-100 odos diagnostikos duomenys) metodus. Tyrimo dalyviams (n=1) atrinkti taikyta 
kriterinė atranka pagal vieną sąlygą -  sausas veido odos tipas. Atlikto tyrimo duomenims 
analizuoti taikytas lyginamosios analizės metodas.

Tyrimo rezultatai. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad drėgmės lygis odoje pakilo, tai 
patvirtina odos būklės parametrų duomenys. Drėgmės lygio pokyčiams poveikio turėjo 
masažo ir hialurono rūgšties procedūros bei namų priežiūros priemonės.

Tyrimo išvados. Nustatyta, kad 5 masažo ir hialurono rūgšties procedūrų ciklas bei 
kasdienė suplanuota veido odos priežiūra padidino sausos veido odos drėgmės lygį.

Tyrimo originalumas/vertė. Manoma, kad tyrimo rezultatai padės atskleisti masažo 
ir hialurono rūgšties procedūrų veiksmingumą sausos odos drėgmės lygiui. Atlikto tyrimo 
rezultatai patvirtinantys kompleksinių hialurono rūgšties ir masažo procedūrų 
veiksmingumą sprendžiant sausos veido odos problemas kiekvienam klientui individuliai. 
Tyrimo rezultatai naudingi kosmetologams, norint atstatyti ar padidinti klientų sausos odos 
drėgmės lygį ir sukuria galimybes kitiems panašaus pobūdžio tyrimams, kurie padėtų kaupti 
duomenis ir atsirastų daugiau galimybių atlikti detalesnius tyrimus analizuojant įvairias 
specialistų ir tyrimo dalyvių patirtis.

Teorinis pagrindimas
Oda yra didžiausias kūno organas, kurį sudaro apie 15% viso suaugusiojo kūno svorio 

(Kolarsick et al., 2011; Werschler et al., 2011). Ji skiria kūną nuo aplinkos sudarydama 
apsaugą organizmui (Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller, Leffell, Wolff, 2012; Reddy, 
Cottrill, 2011; Sandilands, Sutherland, Irvine, McLean, 2009; Werschler et al., 2011; Wong, 
Geyer, Weninger, Guimberteau, Wong, 2016). Pasak Goldsmith et al. (2012), tai daug 
daugiau nei statinis, nepereinamas skydas nuo išorinių pažeidimų, oda yra dinamiška, 
sudėtinga, sudaryta iš ląstelių, audinių ir tarpląstelinės medžiagos, turi sluoksnius.

Epidermis -  tai odos sluoksnis, daugiausiai sudarytas iš keratinocitų (apie 80-95%), 
kurie susidaro baziniame sluoksnyje ir diferencijuojasi kildami į išorę (Baumann, 2009; 
Goldsmith et al., 2012; McGrath, Eady, Pope, 2008; Monteiro-Riviere, 2010, Pray, Pray, 
2012). Išorinis -  raginis odos sluoksnis saugo odą nuo mikroorganizmų ir toksiškų medžiagų 
įsibrovimo, mechaninių ir cheminių veiksnių sužalojimų, o svarbiausia jo  funkcija -  saugoti 
odą nuo vandens praradimo (Baumann, 2009; Goldsmith et al., 2012; Kolarsick et al., 2011; 
Werschler et al., 2011; Wollenweber et al., 2006). Derma užtikrina struktūrinį odos 
vientisumą (Goldsmith et al., 2012). Dermoje esančios kraujagyslės atneša deguonį ir 
reikalingas maisto medžiagas iki pamatinės membranos, kur limfinis audinių skystis jas 
pasisavina ir taip aprūpina epidermyje esančias ląsteles (Kolarsick et al., 2011). Dermos 
sąveika su epidermiu palaiko abiejų audinių savybes (Goldsmith et al., 2012; Kolarsick et 
al., 2011).

Epidermio homeostazę lemia ląstelių susidarymo laikas, mitozinis greitis ir korneocitų 
deskvamacijos greitis (Goldsmith et al., 2012). Esant normalioms aplinkybėms, raginis 
sluoksnis turėtų būti kiek įmanoma nepralaidus, tam, kad išlaikytų elastingumą ir suteiktų 
pakankamai vandens atlikti fermentinėms reakcijoms (Rawlings, Matts, 2005). Keratinocitų
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diferencijavimas sukelia tankiai ir plačiai suformuotą lipidų-baltymų matricą, kuri sudaro 
nepakeičiamą barjerą (Baumann, 2009; Lu et al., 2014; Pray et al., 2012; Sandilands et al., 
2009).

Galutinis keratinizacijos taškas yra nenuosekliai diferencijuotas, miręs keratinocitas -  
korneocitas (Baumann, 2009, Pray et al., 2012). Korneocitų apvalkalo struktūra susideda iš 
dviejų dalių: storo sluoksnio, sudaryto iš struktūrinių baltymų, ir plonesnio sluoksnio, kuris 
yra sudarytas iš lipidų (Goldsmith et al., 2012; Monteiro-Riviere, 2010; Pray et al., 2012). 
Korneocituose esantis natūralus drėkinamasis faktorius (NDF -  angl. NMF) sulaiko drėgmę 
odoje (Baumann, 2009; Feng, Chandar, Lu, Vincent, Bajor McGuiness, 2014), o riebalais ir 
baltymais praturtintas apvalkalas apsaugo ląstelę nuo drėgmės praradimo (Baumann, 2009; 
Rawlings et al., 2005).

Beveik prieš šimtmetį Schade ir Marchionini pirmą kartą sukūrė terminą „rūgštinė 
mantija“, kad apibūdintų rūgštinį raginio sluoksnio pobūdį (Ali, Yosipovitch, 2013), kadangi 
normali žmogaus oda turi šiek tiek rūgštinį pH -  nuo 5,4 iki 5,9 (Freedberg, Eisen, Wolff, 
Austen, Goldsmith, Katz, 2003; Monteiro-Riviere, 2010). Odos pH pokyčiams įtakos gali 
turėti daugybė endogeninių veiksnių, tokių kaip amžius, gyvenamoji vieta, genetika, odos 
riebalai, drėgmė ir prakaitas bei egzogeniniai veiksniai -  įvairūs plovikliai, odą dirginančios 
medžiagos, antibakteriniai preparatai, muilai ar kosmetika (Ali et al., 2013; Monteiro- 
Riviere, 2010). Loden (2003) papildomai išskiria žemą aplinkos temperatūrą, chemines 
medžiagas ir psichologinį stresą kaip neigiamą poveikį odos barjero homeostazei darančius 
veiksnius. Be to, White-Chu, Reddy, Madhuri (2011) teigia, kad diuretikų ir panašių vaistų 
vartojimas blogina veido būklę, taip pat per didelis šildytuvų ar oro kondicionierių 
vartojimas pažeidžia apsauginę odos funkciją ir žmogus gali susidurti su sausos odos 
problemomis.

Sausa oda -  tai gana dažna odos problema, dėl kurios kreipiamasi į dermatologus, o 
odos tyrėjai atlieka tyrimus (Lu et al., 2014). Sausa oda yra susijusi su netinkama lipidų 
sinteze (Lu et al., 2014), odos riebalai veikia kaip natūralus barjeras saugantis odą nuo 
drėgmės praradimo, todėl sebumo trūkumas sausoje odoje sumažina jos gebėjimą išlaikyti 
drėgmę (Hamed et al., 2012; Michalun, DiNardo, 2014; Pray et al., 2012). Pasak Feng et al. 
(2014), drėgmės stoka yra viena iš pagrindinių sausos odos savybių. Taip pat sausos odos 
raginiame sluoksnyje nyksta desmosominės jungtys ir kaupiasi korneocitai (Rawlings et al., 
2005), oda praranda lankstumą, susidaro plyšiai ir įtrūkimai (Baumann, 2009; Hamed et al., 
2012). Dėl šių priežasčių, veido odoje atsiranda pleiskanų (Feng et al., 2014). Taip pat 
sausumo įspūdį sudaro veido raudonis, matinis atspalvis, dėmės, odos pažeidimai, įtrūkimai, 
liečiant oda yra šiurkšti, jos paviršius netolygus (Baumann, 2009; Harding et al., 2005). 
Pasak Rawlings et al. (2005), sausa oda gali būti geriausiai išreikšta kaip ciklinis modelis, 
priklausantis nuo raginio sluoksnio vientisumo ir ypač nuo barjerinės funkcijos ir 
homeostazės.

Žmogaus organizme vanduo sudaro nuo 75% kūno svorio, kuris yra būtinas 
organizmo, ląstelių homeostazei, normaliai veiklai, tačiau būtent odoje yra tik 30% vandens 
(Popkin, D ‘Anci, Rosenberg, 2010). Pasak autorių, kai organizme nėra pakankamo kiekio 
vandens, odoje tai gali pasireikšti sumažėjusiu turgoru, tačiau sausam odos tipui daugiau 
įtakos turi išoriniai veiksniai, kurie pažeidžia odos hidrolipidinį barjerą. Jų teigimu, 
žmonėms, pradėjusiems vartoti didesnį kiekį vandens nei iki tol, odos būklė gali stipriai 
pagerėti, tiesiog kompensuodama per didelį vandens praradimą iš odos.

Kosmetinėse priemonėse gausu įvairių ingredientų, kurie atlieka tam tikras funkcijas. 
Norint atstatyti pažeistą hidrolipidinį barjerą dažnai naudojami drėkinamieji kremai (Feng 
et al., 2014). Tačiau dabar beveik visi drėkinamieji kremai ir kitos priemonės ne tik drėkina 
odą, bet taip pat ją  minkština ir suteikia lygumo (Rawlings et al., 2004). Vienas iš pagrindinių 
drėkinamųjų ingredientų -  hialurono rūgštis atlieka įvairiapusį vaidmenį reguliuojant 
įvairius biologinius procesus, tokius kaip odos atstatymas, audinių regeneracija, kolageno ir
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elastino stimuliacija bei odos drėkinimas gebant sulaikyti didelį drėgmės kiekį (Bukhari et 
al., 2018). Hialurono rūgštis yra natūraliai randama žmogaus organizme -  daugelyje audinių 
ir skysčių, gausiausiai -  sąnarių kremzlėje ir sinoviniame skystyje (Gupta, Lall, Srivastava, 
Sinha, 2019).

Kosmetinėse priemonėse esančių ingredientų įsiskverbimo į odą poveikis labai 
priklauso nuo molekulinės masės (Čižinauskas, Elie, Brunelle, Briedis, 2017). Nustatyta, 
kad mažos molekulinės masės hialurono rūgšties darinys lengviau susigeria ir laikui bėgant 
kaupiasi daugiau nei įprastinė hialurono rūgštis (Yamasaki, Drolle, Nakagawa, Hisamura, 
Ngo, Jones, 2021). Drėkikliai pritraukia vandenį tiek iš išorės (nuo aplinkos iki odos), tiek 
iš vidaus (nuo dermos iki epidermio) ir laiko jį odoje (Purnamawati et al., 2017; Rawlings 
et al., 2004). Atliekant kosmetines procedūras su veikliosiomis medžiagomis derinant su 
masažo procedūromis didėja atliekamų kosmetinių procedūrų veiksmingumas.

Masažas yra speciali, dozuota mechaninių ir refleksinių poveikių kūno paviršiui 
visuma (Finkelšteinaitė ir kt., 2008). Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail, Baker (2010) 
teigia, kad masažas yra sisteminis arba laisvas minkštų kūno dalių spaudimas, tempimas, 
žnaibymas, vibracija ir kitoks rankomis arba prietaisais atliekamas fizinis veikimas, siekiant 
teigiamo poveikio organizmui arba jo  dalims, t.y. masažas veikia visas žmogaus funkcijas ir 
sistemas -  kraujotakos, limfotakos, imuninę, endokrininė, virškinimo, raumenų, nervų ir 
kitas organizmo sistemas.

Oda pirmiausia pajunta masažo poveikį -  masažo judesiai šalina suragėjusias 
epidermio ląsteles, masažuojant pagerėja odos kvėpavimas, yra stimuliuojama prakaito ir 
riebalinių liaukų veikla, gerinama kraujo ir limfos apytaka, aktyvinama medžiagų ir dujų 
apykaita organuose bei audiniuose, gerinamas raumenų elastingumas bei jų  darbingumas 
(Finkelšteinaitė ir kt., 2008; Kriščiūnas, 2009; Stančaitytė, Šerlinskaitė, 2014; Vaikšnorienė, 
Gaurylienė, Andriukaitienė, 2010). Odos mechaniniai receptoriai, pajutę masažo veiksmus, 
tiesiogiai perduoda dirginimą nervų sistemai, o ši valdo visus tarpusavio ryšius tarp organų 
ir sistemų, reguliuoja jų  veiklą ir užtikrina pastovų ryšį su aplinka (Biržinytė-Venckūnienė, 
Naumavičienė, Ostasevičienė, Požėrienė, Piečaitienė, Valužienė, 2008; Finkelšteinaitė ir kt., 
2008; Stropus, Tamašauskas, Paužienė, 2005; Vaikšnorienė ir kt., 2010).

Apibendrinant, galima teigti, kad drėgmės stoka yra viena iš pagrindinių sausos odos 
savybių. Drėkikliai yra ypatingai svarbūs norint atstatyti sausos odos drėgmės lygį. Viena 
pagrindinių drėkinamųjų veikliųjų medžiagų -  hialurono rūgštis, kuri intensyviai drėkina 
odą, pritraukdama vandens molekules. Masažo metu fiziškai veikiami minkštieji kūno 
audiniai, siekiant teigiamo poveikio organizmui arba jo  dalims. Kadangi oda pirmiausia 
pajunta masažo poveikį per mechaninius receptorius, kurie perduoda dirginimą nervų 
sistemai, kuri reguliuoja organų ir sistemų veiklą, natūralu, kad kosmetinių procedūrų su 
hialurono rūgštimi ir masažo kompleksas turi veiksmingą poveikį sausos odos drėgmės 
lygiui. Žmogaus organizmui veikiant holistiniu principu, kai visos jo  funkcijos ar atskiros 
sistemos yra glaudžiai susijusios, odos drėgmės lygis bus veikiamas sužadintos medžiagų 
apykaitos, pagreitėjusios kraujo ir limfos apytakos, tokiu būdu maistinės medžiagos, taip pat 
ir vanduo greičiau pasieks odą.

Tyrimo metodologija
Atliktas mišraus pobūdžio tyrimas, naudojant apklausos žodžiu ir stebėjimo (APM- 

100 odos diagnostikos duomenys), lyginamosios analizės metodus. Tyrimas orientuotas į 
atvejo analizės atlikimo strategiją, kuri apima atskiro atvejo (veikiančio/egzistuojančio 
vieneto) sudėtingumą, ir jis tiriamas natūraliame kontekste naudojant ne vieną metodą 
(Johansson, 2007). Dažnai atvejo tyrimai susiję su stebėjimo atlikimu. Mokslinėje 
literatūroje teigiama, kad išsamūs stebėjimai, susiję su atvejo analize, leidžia ištirti daugybę 
skirtingų aspektų, analizuoti juos tarpusavyje, apžvelgti procesą jo  bendroje aplinkoje 
(Meyer, 2001). Atliekant tyrimą tyrimo dalyvio sausos odos problema yra apibrėžiama ir
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laikytina kaip atskiras atvejis, kuris tiriamas taikant skirtingus duomenų rinkimo ir analizės 
metodus. Kadangi konkrečių kosmetologinių procedūrų atlikimas yra labai individualus 
pagal asmens odos būklės parametrus, dėl šios priežasties tyrimui atlikti pasirinkta viena 
tyrimo dalyvė (kaip atskiras atvejis) (n=1). Be to, atliekamų tyrimų kosmetologijoje praktika 
patvirtina, kad tyrimai, kuriuose tiriami atvejai dalyvaujant vienam tyrimo dalyviui 
(Krasuska, Gorzel, 2020) yra validūs ir patikimi dėl savo konkrečios specifikos analizuoti 
atskirus unikalius atvejus.

Tyrimo dalyvei (n=1) atrinkti taikyta kriterinė atranka pagal vieną sąlygą/kriterijų -  
sausas veido odos tipas. Tyrimas atliekamas siekiant atskleisti veido masažo ir hialurono 
rūgšties poveikį sausos veido odos drėgmės lygiui. Numatyta tyrimo programa, remiantis 
kosmetikos gamintojo protokolu, susideda iš 4 drėkinančių procedūrų kurso ir papildomos 
procedūros norint nustatyti atliktų kosmetinių procedūrų išliekamąjį poveikį. Procedūros 
atliekamos pagal protokolą -  oda paruošiama procedūroms (nuvaloma, tonizuojama, 
šveičiama), įmasažuojamas koncentratas su hialurono rūgštimi pagal gamintojo nurodytą 
masažo techniką, naudojama kosmetinė kaukė, po ekspozicijos įmasažuojamas kremas. 
Siekiant įvertinti veido masažo ir hialurono rūgšties procedūrų komplekso veiksmingumą, 
remiantis gamintojo protokolu, buvo atliekamos 5 procedūros, kas 7 dienas.

Norint nustatyti procedūrų veiksmingumą, procedūros eigoje tyrimo dalyvės odos 
parametrai matuojami veido odos būklės analizatoriumi APM-100. Tyrimo metu vertinamas 
odos tipas, kuris nustatomas remiantis odoje išsiskyrusio sebumo kiekiu (1 lent.) bei odos 
drėgmės lygis, žymimas „Moisture“, kuris matuojamas skalės vienetais nuo 0 iki 100 (2 
lent.).

1 lentelė
Odos tipo vertinimas aparatu

Odos tipas Sebumas
Sausa X<=30 ir Y<=50

Mišri 30<X<70

Riebi 70<=X ir Y<=50

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis aparato gamintojo pateikta lentele

Odos tipas nustatomas prie odos T ir U zonų pridedant vienkartines juosteles, odos 
parametrai (drėgmės lygis) nustatomi pridedant aparato reikiamą dalį prie skruosto.

2 lentelė
Odos drėgmės lygio skalė

Įvertinimas Drėgmė
Labai geras

Oo7o00

Geras 60~79

Normalus 40~59

Žemas 20~39

Labai žemas 1—19
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis aparato gamintojo pateikta lentele

Pirmąjį kartą yra nustatomas veido odos tipas bei odos drėgmės lygis, pradėjus 
procedūrų kursą, prieš kiekvieną procedūrą vertinamas tik odos drėgmės lygis. Norint išgauti 
kuo geresnį efektą, remiantis gamintojo nurodymais, procedūrų rezultatui išlaikyti, tyrimo 
dalyvei buvo rekomenduojama kiekvieną dieną naudoti namų priežiūros priemones su 
hialurono rūgštimi. Atsižvelgiant į tuos pačius parametrus -  odos tipą ir drėgmės lygį, 
siekiant nustatyti veido masažo ir hialurono rūgšties poveikį veido odos drėgmės lygiui, 
parinktos analogiškos veido odos priežiūros priemonės, kaip ir naudojamos procedūroje. 
Duotomis gamintojo rekomendacijomis tyrimo dalyvė ryte ir vakare turėjo valyti ir tonizuoti

42



ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

veido, kaklo ir dekoltė odą drėkinamuoju kosmetiniu pieneliu ir losjonu, po to naudoti 
intensyviai drėkinantį kremą.

Tyrimo duomenų analizė
Atlikto tyrimo duomenims analizuoti taikytas lyginamosios analizės metodas. Prieš 

atliekant procedūrą, tyrimo dalyvei atlikta anamnezė, norint sužinoti informaciją apie jos 
amžių, profesiją, gyvenimo būdą, sveikatos bei odos būklę. Po apklausos, nuvalius ir 
tonizavus veido odą, naudojant odos diagnostinį aparatą APM-100, nustatomas tyrimo 
dalyvės odos tipas ir drėgmės lygis odoje. Gauti rezultatai atitiko apklausos metu nustatytą 
veido odos tipą, odos diagnostikos aparatas APM-100 tyrimo dalyvės odą įvertino kaip sausą 
(angl. dry skin), o drėgmės lygį (angl. hydration) įvertino 6 skalės vienetais, kas vertinama 
kaip labai žemas drėgmės lygis. Įsitikinus, kad tyrimo dalyvė atitinka nustatytus 
reikalavimus, pirmoji procedūra toliau buvo tęsiama pagal protokolą. Po procedūros 
renkama papildoma, tyrimui aktuali informacija, apie tyrimo dalyvės pojūčius. Po pirmosios 
procedūros, apklausus tyrimo dalyvę, išaiškėjo tokie duomenys -  tyrimo dalyvė yra 43 metų 
moteris, kuri patiria stresą, turi miego sutrikimų, remiantis PSO (Pasauline sveikatos 
organizacija) duomenimis, išgeria nepakankamą kiekį vandens -  2 stiklines po 200 ml per 
dieną, kai rekomenduojama, pagal jos kūno svorį, išgerti apie 2,1 l per dieną (Grandjean, 
2004). Kaip teigia pati tyrimo dalyvė, jos manymu, šaltas oro klimatas turi įtakos veido 
būklei -  odos sausumui, tempimui. Taip pat tyrimo dalyvė nereguliariai naudoja savo 
turimas kosmetikos priemones -  pienelį, toniką ir drėkinantį kremą. Po procedūros tyrimo 
dalyvė gavo namų priežiūros planą (priemones naudoti 2 kartus per dieną -  ryte ir vakare) ir 
kosmetikos rinkinį, kurį sudarė drėkinamasis pienelis, losjonas ir intensyviai drėkinantis 
kremas. Kosmetikoje naudojama veiklioji medžiaga -  hialurono rūgštis.

Po septynių dienų tyrimo dalyvei buvo atliekama antroji drėkinanti procedūra. 
Nuvalius ir tonizavus veido odą, naudojant odos diagnostinį aparatą APM-100, nustatomas 
tyrimo dalyvės drėgmės lygis odoje. Iš gautų rezultatų matome, kad tyrimo dalyvei, kuriai 
buvo atliktas masažas su hialurono rūgštimi, drėgmės lygis pakilo 5 skalės vienetais (nuo 6 
iki 11), vertinimo skalėje drėgmės lygis ir toliau išliko labai žemas.

Lygiai po savaitės tyrimo dalyvei buvo atliekama trečioji drėkinanti procedūra. 
Nuvalius ir tonizavus veido odą, naudojant odos diagnostinį aparatą APM-100, nustatomas 
tyrimo dalyvės drėgmės lygis odoje. Tyrimo dalyvei, kuriai buvo atliktas masažas su 
hialurono rūgštimi, drėgmės lygis ir toliau išliko labai žemas, tačiau pakilo aštuoniais skalės 
vienetais nuo pirmos procedūros. Po procedūros buvo renkama papildoma, tyrimui aktuali 
informacija, apie tyrimo dalyvės pojūčius, procedūros veiksmingumą ir priežiūrą namuose. 
Per pastarąsias dvi savaites (nuo pirmosios apklausos), tyrimo dalyvės gyvenimo būdas 
stipriai nesikeitė -  ji ir toliau patyrė stresines situacijas, turėjo miego sutrikimų, išgėrė 
nepakankamą kiekį vandens -  apie 600 ml per dieną, namų priežiūros priemones naudojo 
netiksliai pagal rekomendacijas -  kartą per dieną, kai rekomenduojama naudoti du kartus. 
Oro sąlygos nekito, oras buvo šaltas, vėjuota. Visos šios priežastys galimai turėjo įtakos 
veido odos drėgmės pokyčiams.

Dar po vienos savaitės tyrimo dalyvei atliekama ketvirtoji drėkinanti procedūra. 
Nuvalius ir tonizavus veido odą, naudojant odos diagnostinį aparatą APM-100, nustatomas 
tyrimo dalyvės drėgmės lygis odoje. Tyrimo dalyvei, kuriai buvo atliktas masažas su 
hialurono rūgštimi, drėgmės lygis pakilo 14 skalės vienetų nuo pirmos procedūros, vertinimo 
skalėje pakilo iš labai žemo į žemą.

Praėjus keturioms savaitėms nuo pirmosios procedūros, po 4 drėkinančių procedūrų 
kurso (atlikus veido odos būklės vertinimą (žr. 1 pav.), tyrimo dalyvei atliekama papildoma 
penktoji drėkinanti procedūra norint nustatyti atliktų kosmetinių procedūrų išliekamąjį 
poveikį. Nuvalius ir tonizavus veido odą, naudojant odos diagnostinį aparatą APM-100, 
nustatomas tyrimo dalyvės drėgmės lygis odoje. Tyrimo dalyvės, kuriai buvo atliktas
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masažas su hialurono rūgštimi, drėgmės lygis pakilo 21 skalės vienetu nuo pirmos 
procedūros, drėgmės lygis nuo pirmos procedūros (po viso procedūrų kurso) pakilo iš labai 
žemo į žemą. Po procedūros renkama papildoma, tyrimui aktuali informacija, apie tyrimo 
dalyvės pojūčius, procedūros veiksmingumą ir priežiūrą namuose. Per pastarąsias dvi 
savaites (nuo praėjusios apklausos) tyrimo dalyvė dalyvės gyvenimo būdas išliko panašus -  
ji ir toliau patyrė stresines situacijas, turėjo miego sutrikimų, išgėrė nepakankamą kiekį 
vandens -  apie 400-600 ml per dieną, namų priežiūros priemones naudojo netiksliai pagal 
rekomendacijas -  4-ąją tyrimo savaitę kosmetines priemones naudojo tik 4 dienas iš 7-ių, 
taip pat lauke buvo šalta ir vėjuota. Visos šios priežastys galėjo turėti poveikio veido odos 
drėgmei. Tai patvirtina ir kitų mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai (Ali et al., 2013; 
Monteiro-riviere, 2010, Loden, 2003).

Kaip kito tyrimo dalyvės drėgmės lygis atliekant procedūrų kursą be papildomos 
procedūros vaizduojama 1 paveiksle:_____________________________________________
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1 pav. Drėkinančių procedūrų kurso rezultatai

Gauti rezultatai rodo, kad tyrimo dalyvės, kuriai buvo atliekamas masažo su hialurono 
rūgštimi kursas, drėgmės lygis pakilo iš labai žemo į žemą (21 skalės vienetu -  nuo 6 iki 27 
skalės vienetų iš 100).

Kadangi tyrimo metu išryškėjo tyrimo dalyvės nepakankamas drėgmės lygis odoje dėl 
netinkamos veido odos priežiūros, nereguliariai naudojamų kosmetinių priemonių, 
netinkamo gyvenimo būdo, oro sąlygų, tyrimo dalyvei papildomai rekomenduotina: 
kiekvieną rytą ir vakarą naudoti odos tipui tinkančias ir odos problemas sprendžiančias 
priemones -  makiažo valiklį (tik vakare), kuris papildomai nesausintų ir nedžiovintų odos, 
švelnų pienelį, drėkinantį toniką, drėkinantį kremą, bei šaltu ar vėjuotu metu -  maitinantį, 
apsaugantį nuo šių veiksnių kremą. Papildomai kas 7-14 dienų atlikti veido odos šveitimą, 
naudoti valančias kaukes, o po jų  -  drėkinančias.

Naudinga papildomai kreiptis į kosmetologą, norint užtikrinti profesionalių 
drėkinančių procedūrų kurso tęstinumą, atlikti odą maitinančias, stangrinančias procedūras. 
Taikomas veido masažo procedūrų kursas pagerintų odos kvėpavimą, stimuliuotų prakaito 
ir riebalinių liaukų veiklą, gerintų kraujo ir limfos apytaką, aktyvintų medžiagų ir dujų 
apykaitą organuose bei audiniuose, gerintų raumenų elastingumą bei jų  darbingumą. Tai 
įrodo ir kitų mokslinių tyrimų rezultatai (Finkelšteinaitė ir kt., 2008; Kriščiūnas, 2009; 
Stančaitytė ir kt., 2014; Vaikšnorienė ir kt., 2010). Profesionalios odos priežiūros procedūros 
turėtų būti suderintos su veido priežiūra namuose.

Ypatingai svarbu padidinti išgeriamo vandens kiekį iki rekomenduojamos normos 
(pagal PSO) -  apie 2,1 l vandens per parą (56kg), tačiau būtina atsižvelgti į tai, jog įvairūs 
veiksniai, tokie kaip aktyvumas, oro temperatūra, suvartojamas maistas turi poveikio
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rekomenduojamo vandens suvartojimo kiekiui. Anksčiau atlikti moksliniai tyrimai tai 
patvirtina (Popkin et al., 2010).

Tyrimo dalyvei rekomenduotina vengti dėvėti lininius bei vilnonius drabužius aukštu 
kaklu, dėl šiurkštaus paviršiaus sukeliamos trinties, siūloma praustis su šiltu ar vėsiu, bet ne 
su karštu vandeniu, stengtis vengti stresinių situacijų, pagerinti miego kokybę -  daugiau 
laiko kasdien aktyviai praleisti gryname ore, automobilyje vengti naudoti oro 
kondicionavimo sistemas. Panašios rekomendacijos yra patvirtinamos ir ankstesnių tyrimų 
rezultatais (Baumann, 2009; Pray et al., 2012; Rawlings et al., 2005).

Išvados
1. Tyrimo dalyvės odos drėgmės lygis buvo nustatomas prieš pirmą, trečią ir penktą 

procedūrą, naudojant odos diagnostikos aparatą APM-100. Prieš pirmąją procedūrą 
tyrimo dalyvės drėgmės lygis vertinamas -  „labai žemas“; prieš trečiąją procedūrą -  
„labai žemas“; prieš penktąją procedūrą, savaitę po procedūrų kurso, tyrimo dalyvės 
drėgmės lygis vertinamas kaip „žemas“. Tyrimo dalyvės, kuriai buvo atliekamas masažas 
su hialurono rūgštimi, drėgmės lygis pakilo 21 skalės vienetu. Iš gautų rezultatų matome, 
kad tyrimo dalyvės drėgmės lygis pakilo, tačiau vis tiek išliko žemas.

2. Atlikus tyrimą galima teigti, kad, taikant masažą su hialurono rūgštimi, drėgmės lygis 
odoje pakilo ir turi tendenciją didėti, tačiau vis tiek išliko žemas. Tam įtakos galėjo turėti 
įvairūs išoriniai ir vidiniai veiksniai. Tiek prieš tyrimo pradžią, tiek viso tyrimo metu 
tyrimo dalyvė patyrė stresines situacijas, turėjo miego sutrikimų, išgeriamo vandens 
kiekis buvo nepakankamas, netiksliai laikėsi nustatyto odos priežiūros plano namuose. 
Nepalankios oro sąlygos vyravo viso tyrimo metu. Tikėtina, visos išvardintos priežastys 
galimai turėjo poveikio veido odos drėgmės lygiui, dėl to atliktų masažo ir hialurono 
procedūrų poveikis sausai odai galėjo būti mažesnis.

Literatūra:
1. Ali, S. M., Yosipovitch, G. (2013). Skin pH: From Basic Science to Basic Skin Care. Acta Dremato- 

Venereologica, 93(3), 261-269. http://web.b.ebscohost.com
2. Baumann, L. (2009). Cosmetic Dermatology: Principles and Practice (2nd ed.). McGraw-Hill Education. 

http://file.zums.ac.ir/ebook/105-Cosmetic%20Dermatology%20-
%20Principles%20and%20Practice.%20Second%20Edition-Leslie%20Baumann-0071490620-McGr.pdf

3. Biržinytė-Venckūnienė, K., Naumavičienė, R., Ostasevičienė, V., Požėrienė, J., Piečaitienė, J., Valužienė, 
N. (2008). Ligonių ir neįgaliųjų masažas. Kaunas: Vaistų žinios.

4. Bukhari, S., Roswandi, N. L., Waqas, M., Habib, H., Hussain, F., Khan, S., Sohail, M., Ramli, N. A., Thu,
H. E., & Hussain, Z. (2018). Hyaluronic acid, a promising skin rejuvenating biomedicine: A review of 
recent updates and pre-clinical and clinical investigations on cosmetic and nutricosmetic 
effects. International journal o f  biological macromolecules, 120(Pt B), 1682-1695.
https://doi.org/10.1016/nibiomac.2018.09.188

5. Čižinauskas, V., Elie, N., Brunelle, A., & Briedis, V. (2017). Skin Penetration Enhancement by Natural 
Oils for Dihydroquercetin Delivery. Molecules, 22(9), 1536. https://doi.org/10.3390/molecules22091536

6. Feng, L., Chandar, P., Lu, N., Vincent, C., Bajor, J., McGuiness, H. (2014). Characteristic differences in 
barrier and hygroscopic properties between normal and cosmetic dry skin. II. Depth profile o f natural 
moisturizing factor and cohesivity, International Journal o f  Cosmetic Science, 36(3), 231-238. 
https://doi.org/10.1111/ics. 12118

7. Finkelšteinaitė J., Valužienė N. K., Damanskas J. (2008). Masažas. Vilnius: Spauda
8. Freedberg, I., M., Eisen, A., Z., Wolff, K., Austen, K., F., Goldsmith, L. A., Katz, S. I. (2003). Fitzpatrick's 

Dermatology In General Medicine (TwoVol. Set) (6th ed.). http://www.medicalcity- 
iq.net/medlib/Dermatology%20In%20General%20Medicine.pdf

9. Grandjean, A. (2004). Water Requirements, Impinging Factors, and Recommended Intakes. 
https://www.who.int/water sanitation health/dwq/nutwaterrequir.pdf?fbclid=IwAR3VeUW9Ym2oqi268 
sLlnZuVgpvB2MzPvwMizscY883qXZDiVvIfpZNL4OA

10. Griffin, M. L., Hogan, N. L., Lambert, E. G., Tucker-Gail, K. A., & Baker, D. N. (2010). Job Involvement, 
Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment and the Burnout of Correctional 
Staff. Criminal Justice and Behavior, 37(2), 239-255. https://doi.org/10.1177/0093854809351682

45

http://web.b.ebscohost.com/
http://file.zums.ac.ir/ebook/105-Cosmetic%20Dermatology%20-%20Principles%20and%20Practice,%20Second%20Edition-Leslie%20Baumann-0071490620-McGr.pdf
http://file.zums.ac.ir/ebook/105-Cosmetic%20Dermatology%20-%20Principles%20and%20Practice,%20Second%20Edition-Leslie%20Baumann-0071490620-McGr.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.09.188
https://doi.org/10.3390/molecules22091536
https://doi.org/10.1111/ics.12118
http://www.medicalcity-iq.net/medlib/Dermatology%20In%20General%20Medicine.pdf
http://www.medicalcity-iq.net/medlib/Dermatology%20In%20General%20Medicine.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/nutwaterrequir.pdf?fbclid=IwAR3VeUW9Ym2oqi268sLlnZuVgpvB2MzPywMizscY883qXZDjVyIfpZNL4OA
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/nutwaterrequir.pdf?fbclid=IwAR3VeUW9Ym2oqi268sLlnZuVgpvB2MzPywMizscY883qXZDjVyIfpZNL4OA
https://doi.org/10.1177/0093854809351682


ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

11. Gupta, R. C., Lall, R., Srivastava, A., & Sinha, A. (2019). Hyaluronic Acid: Molecular Mechanisms and 
Therapeutic Trajectory. Frontiers in veterinary science, 6, 192. https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00192

12. Hamed, S. H., Assakir, I., Almalty, A. M., Bweir, S. (2012). Does massage postapplication improve 
moisturizer’s efficacy? A 2-week regression study. Journal o f  Cosmetic Dermatology, 11(3), 239-244. 
https://doi.org/10.1111/i.1473-2165.2012.00626.x

13. Yamasaki, K., Drolle, E., Nakagawa, H., Hisamura, R., Ngo, W., & Jones, L. (2021). Impact of a low 
molecular weight hyaluronic acid derivative on contact lens wettability. Contact lens & anterior eye : the 
journal o f  the British Contact Lens Association, 44(3), 101334. https://doi.org/10.1016/i.clae.2020.05.003

14. Johansson, R. (2007). On Case Study Methodology. Open House International, 32(3), 48-54. 
https://doi.org/10.1108/QHI-03-2007-B0006

15. Krasuska, A., Gorzel, M. (2020). Alleviation of erythematous changes in systemic lupus erythematosus
(Cutaneous lupus erythematosus) with the use of flavonoids -  case study. Archives o f  Physiotherapy and 
Global Researches, 24(2), 7-16. doi 10.15442/apgr.24.2.1, http://apgr.wssp.edu.pl/wp-
content/uploads/2021/02/APGR-24-2-1 .pdf

16. Kolarsick, P. A. J., Kolarsick, M. A., Goodwin, C. (2011). Anatomy and Physiology of the Skin. Journal 
o f  the Dermatology Nurses' Association, 3(4), 203-213. doi 10.1097/JDN.0b013e3182274a98

17. Kriščiūnas, A. (2009). Reabilitacijos pagrindai. Kaunas: Vitae litera.
18. Loden, M. (2003). Role of Topical Emollients and Moisturizers in the Treatment of Dry Skin Barrier 

Disorders. American Journal o f  Clinical Dermatology, 4, 771-788. https://doi.org/10.2165/00128071- 
200304110-00005

19. Lu, N., Chandar, P., Tempesta, D., C. Vincent, C., Bajor, J., McGuiness, H. (2014). Characteristic 
differences in barrier and hygroscopic properties between normal and cosmetic dry skin. I. Enhanced barrier 
analysis with sequential tape-stripping. International Journal o f  Cosmetic Science, 36, 167-174. 
https://onlinelibrarv.wileY.com/doi/abs/10.1111/ics. 12112

20. McGrath, J. A., Eady, R. A. J., Pope, F. M., (2008). Anatomy and Organization o f Human Skin. 45-128. 
http://scottishhssupport.pbworks.com/f/Anatomy+And+Organisation+Of+Human+Skin.pdf

21. Michalun, M., V., DiNardo, J., C. (2014). Milady Skin Care and Cosmetic Ingredients Dictionary. Cengage 
Learning.

22. Meyer, C. B. (2001). A Case in Case Study Methodology. Field Methods, 13(4), 329
352. https://doi.org/10.1177/1525822X0101300402

23. Monteiro-Riviere, N.A. (2010). Toxicology o f  the Skin. New York: Informa Healthcare.
24. Popkin, B., M., D ’Anci, K., E., Rosenberg, I., H. (2010). Water, Hydration and Health. Nutrition Reviews, 

68(8), 439-458. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/
25. Pray, W., S., Pray, G.,E. (2012). Causes and Treatment of Dry Skin. U. S. Pharmacist, 37(4), 9-15 

https://www.uspharmacist.com/article/causes-and-treatment-of-dry-skin
26. Purnamawati, S., Satria, B., Indrastuti, N., Danarti, R., Saefudin, T. (2017). The Role of Moisturizers in 

Addressing Various Kinds of Dermatitis: A Review. Clinical Medicine&Research, 19(4), 1-41. 
http://www.clinmedres.org/content/early/2017/12/06/cmr.2017.1363 .full.pdf+html

27. Rawlings, A. V., Canestrari, D., A., Dobkowski, B. (2004). Moisturizer technology versus clinical
performance. Dermatologic Therapy, 17(s1), 49-56.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/i.1396-0296.2004.04S1006.x

28. Rawlings, A., V., Matts, P., J. (2005). Stratum corneum moisturization at the molecular level: an update in
relation to the dry skin cycle. Dermatology Foundation, 124, 1099-1110.
http://www.iidonline.org/article/S0022-202X(15)32301-0/pdf

29. Sandilands, A., Sutherland, C., Irvine, A. D., McLean, W. H. I. (2009). Filaggrin in the frontline: role in
skin barrier function and disease. Journal o f  Cell Science. 122(9), 1285-1294.
http://ics.biologists.org/content/ioces/122/9/1285.full.pdf

30. Stančaitytė, D., Šerlinskaitė, L. (2014). „Eksspres“ galvos ir pečių juostos atpalaiduojančio masažo poreikio 
analizė intensyvų protinį darbą dirbantiems žmonėms. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 10, 
69-75.http://www.kaunokolegiia.lt/kk wp content/uploads/2017/09/Mokslo-taikomieii-tyrimai-Lietuvos- 
kolegiiose-2013-2014.pdf

31. Stropus, R., Tamašauskas, K. A., Paužienė, N. (2005). Žmogaus anatomija. Kaunas: Vitae litera.
32. Vaikšnorienė, V., Gaurylienė R., Andriukaitienė, L. (2010). Kosmetiniai veido masažai: mokomoji 

priemonė. Kaunas: Kauno kolegiįos Leidybos centras.
33. Werschler, W. P., Trookman, N. S., Rizer, R. L., Ho, E. T., & Mehta, R. (2011). Enhanced efficacy of a 

facial hydrating serum in subiects with normal or self-perceived dry skin. The Journal o f  clinical and 
aesthetic dermatology, 4(2), 51-55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050617/

34. White-Chu, E. F., & Reddy, M. (2011). Dry skin in the elderly: complexities of a common problem. Clinics 
in dermatology, 29(1), 37-42. https://doi.org/10.1016/i.clindermatol.2010.07.005

46

https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00192
https://doi.org/10.1111/j.1473-2165.2012.00626.x
https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.05.003
https://doi.org/10.1108/OHI-03-2007-B0006
http://apgr.wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/APGR-24-2-1.pdf
http://apgr.wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/APGR-24-2-1.pdf
https://doi.org/10.2165/00128071-200304110-00005
https://doi.org/10.2165/00128071-200304110-00005
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ics.12112
http://scottishhssupport.pbworks.com/f/Anatomy+And+Organisation+Of+Human+Skin.pdf
https://doi.org/10.1177/1525822X0101300402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/
https://www.uspharmacist.com/article/causes-and-treatment-of-dry-skin
http://www.clinmedres.org/content/early/2017/12/06/cmr.2017.1363.full.pdf+html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1396-0296.2004.04S1006.x
http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)32301-0/pdf
http://jcs.biologists.org/content/joces/122/9/1285.full.pdf
http://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2017/09/Mokslo-taikomieji-tyrimai-Lietuvos-kolegijose-2013-2014.pdf
http://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2017/09/Mokslo-taikomieji-tyrimai-Lietuvos-kolegijose-2013-2014.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050617/
https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2010.07.005


ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

35. Wollenweber, U., Farwick, M. (2006). Application of Skin-Identical Ceramide 3 for Enhanced Skin
Moisturization and Smoothness: Latest Results. Euro Cosmetics.
http://xmedicimports.com/shop/images/International%20Journal%20-%20Ceramides.pdf

36. Wong, R., Geyer, S., Weninger, W., Guimberteau, J., Wong, J. K. (2016). The dynamic anatomy and 
patterning of skin. Experimental Dermatology, 25(2), 92-98. https://doi.org/10.1111/exd. 12832

47

http://xmedicimports.com/shop/images/International%20Journal%20-%20Ceramides.pdf
https://doi.org/10.1111/exd.12832


ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

THEORETICAL ANALYSIS OF A HOLISTIC HYBRID MODELLING OF 
ENTREPRENEURSHIP BUSINESS MODELS

VERSLUMO MODELIŲ HOLISTINIO HIBRIDINIO MODELIAVIMO TEORINĖ
ANALIZĖ 

Fabienne Schützner 
Christian-Andreas Schumann 

Anna-Maria Nitsche
University o f Applied Sciences Zwickau, Germany

Annotation
This article presents a future research project. The research idea involves linking business model design, 

hybridization, and systems theory to investigate a holistic representation of business models. In this article, the 
preliminary literature review of the research idea and its results are presented, as well as a first methodological 
approach to estimate the potential o f the research idea.

Keywords: Business Model Design, Hybridization, Entrepreneurship, Systems Theory 

Introduction
The aim of the research of this paper is to present a research project for the 

development of a model for the conceptual representation of business models in the start-up 
phase of companies, which is variably adaptable to changing environmental influences. For 
this purpose, the theories of business model design in the form of activity systems at the 
business level are to be linked with systems theory and hybridization.

The research methodology includes an integrative approach to analyze a model on a 
theoretical basis. After the conceptual orientation of the research project, a systematic 
literature analysis and the processing of the resulting findings is intended. The following 
qualitative survey for modeling and hypothesis conception as well as the quantitative 
investigation to test the hypotheses will based on an abductive research methodology.

The research results of the conceptual orientation of the research project as well as a 
preliminary literature screening show that the existing literature so far lacks a holistic 
system-theoretical view of business models in the context of dynamic external 
environmental factors and the resulting interdependencies (Lanzolla & Markides, 2021). 
Likewise, the effectiveness of systems thinking in this use case as well as the conception of 
business models in an activity system has not yet been empirically proven (Cosenz, 2017; 
Halecker & Hartmann, 2013; Zott & Amit, 2010). The theory of hybrid systems includes 
gradations between selected dimensions, which allow controllability of arbitrary states 
between two absolute states (Nenninger, 2001).

The conclusions of the research show that the theory of hybrid systems from 
technical application fields contain approaches that can be transferred for the 
conceptualization of business models. A linkage of system theoretical approaches with 
hybridization as well as the consideration of business models as activity systems offers 
potential for an innovative research approach for future empirical investigations.

The originality/value of the article is that the system to be developed should be 
applied at the entrepreneur level, especially in the concept of innovative business models as 
well as in adapting or further developing existing business models. Through the 
hybridization of dimensions and their manifestations, gradations between two absolute states 
become possible (Nenninger, 2001). The effects of the hybrid approach on the reality 
reference within the modeling is a partial aspect of this research to be investigated. This is 
becoming increasingly important as business processes and activities become more complex 
as digitalization advances, and traditional static models do not meet this growing dynamic 
(Cosenz, 2017). Since there are currently few empirical studies in this field in the literature, 
the described research project will provide new data in the field of business model research
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in the future. In addition, this study offers potential for the development of sustainable start
up strategies as well as for a better understanding of relationships between business 
processes and activities(Cosenz, 2017).

In the following theoretical analysis, the conceptual orientation of the research project 
is examined in more detail by presenting the results of the preliminary literature review. In 
the methodology section, the planned further research steps and the use of data are presented 
in more detail.

Preliminary Literature Research 
Business Model Structure

To specify the orientation of the research project on the topic in more detail, a 
preliminary literature screening was carried out in the subject area of the business model 
literature with a focus on hybridization and systems theory in this area.

Some research deals with the development of decision support tools for the 
transformation of business models (BM)(Bider & Lodhi, 2019). There are different 
approaches in the literature. Some use analogies for the analysis of suitable business models 
(e.g. Rumble & Minto, 2017) others use transformation patterns to design new business 
models (e.g. Gassmann, Frankenberger, & Csik, 2014; Osterwalder & Pigneur, 2010). In the 
field of using patterns for the generation of new business models and associated 
transformation processes, the Business Model Canvas (BMC) from Osterwalder & Pigneur 
from 2010 is the most widespread approach. Through cooperation with 470 practice partners 
in 45 countries, the authors have compiled an overview of the core aspects of the business 
models. The resulting overview contains the elements: key partners, activities, resources, 
value propositions, customer relationships, channels, customer segments, cost structure and 
revenues, which are shown in Figure one (Osterwalder & Pigneur, 2010)

2
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Source: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 42)
1 fig. Business Model Canvas according to Osterwalder & Pigneur

Over the past few years, the findings of the Business Model Canvas have often been 
used as a basis for the further development and advancement of the discussion about business 
model transformation and business models in general (e.g. Augenstein, Fleig, & Maedche, 
2018; Balocco, Cavallo, Ghezzi, & Berbegal-Mirabent, 2019; Lindgren & Rasmussen, 2013) 
expanded the basic idea of modeling business models using dimensions. To this end, they 
analyzed 21 existing BM frameworks in this subject area and combined the resulting 
dimensions and extended them with additional dimensions to the Business Model Cube. The
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concept of the BM-CUBE comprises seven dimensions, which are represented as cubes. The 
dimensions of value propositions, users and customers, value chains with different functions, 
competencies, networks, relationships and value formulas are related to each other (Lindgren 
& Rasmussen, 2013). The Business Model Cube differs from the Business Model Canvas in 
that the Cube Model has much more complex structures, triggered by the multidimensional 
approach and the relationships of the dimensions to each other. In addition, in contrast to the 
BMC, Lindgren & Rasmussen's model does not only consider the core business of the 
companies but assumes that a company has several business models for different business 
cases that are more, less, or not aligned with the core business model. These are connected 
in a BM concept and can be defined by the 7 dimensions described (Lindgren & Rasmussen, 
2013).

In addition to the constantly advancing digitalization and the resulting increase in 
interest in digital business models, their structure and transformation in our society (e.g. 
Binner, 2020) resource conservation and sustainability has been growing in recent years. In 
the context of resource conservation, there is, among other things, the lean thinking 
approach, which describes the increase in customer satisfaction while minimizing waste and 
resource use (Balocco et al., 2019). Balocco et al. (2019) have published research on business 
model change in combination with the Lean Thinking approach. In their study, three selected 
digital companies were asked about its transformation process, whereby the analysis focuses 
on the strategic decision of entrepreneurs during the transformation process as well as on 
explicit or implied applications of lean principles. From the case study, the authors 
developed a multi-phase pattern of the examined companies in the change process. The 
general pattern, called business model change, is divided into four main phases: analysis, 
company preparation, customer preparation and testing phase. If the test result is positive, 
the complete implementation phase follows. The Business Model Change Model serves less 
to save time in the transformation process than to ensure customer satisfaction. Balocco et 
al. (2019) have introduced an integrated framework based on (Dillon & Shingo, 1985) 
associated increased flexibility and responsiveness of the company to customer demands, 
which can guide entrepreneurs in the introduction of a lean business model. The so-called 
SMED4BMC model expands the scope of the SMED model, as it can be used not only in 
the initial phase of the change process (Balocco et al., 2019). Compared to the Business 
Model Canvas and the Business Model Cube, which focuses on value chains and customer 
relationships, Balocco et al. (2019) mainly refer to structural aspects, with a special focus on 
customer satisfaction.

Hybridization, Activity Systems and Systems Theory in the Business Model Context
Another very interesting approach in the field of business models is the use of 

hybridization to measure the degree of innovation of transformation (Yeger & Shenhar, 
2019). They present a four-dimensional model based on (Teece, 2010) to describe a specific 
business model transformation process. Yeger & Shenhar (2019) include the dimensions: 
target market, value proposition, value delivery and value recording. In modeling, each 
dimension is quantified in three levels: no change, mean change, and high change in the 
respective dimensions. A risk/reward hierarchy is used for presentation. The aim is to use 
the created model to measure and divide the transformation based on its degree of innovation 
into: incremental, semi-radical and radical business model transformation (Yeger & 
Shenhar, 2019).

In addition to investigating business models according to transformation patterns, 
structural elements and transactions, (Zott & Amit, 2010) business models as a system of 
activities. The focus is on the activities of a value-added process of the company, how 
products and services are provided to end customers. Two design parameters were presented: 
the design elements and the design themes. The design elements of activity systems relate to
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the content, structure and governance of corporate activities. Activity systems can also be 
characterized by design themes such as novelty, efficiency, complementarity, or lock-in. In 
this context, design topics are configurations or dimensions of design elements, which are 
summarized via thematic connections. The activity-based perspective provides 
entrepreneurs with a systemic, holistic view of the business model rather than focusing on 
individual decisions (Zott & Amit, 2010).

Not only the view from an activity-based perspective enables a holistic view of 
business models, but in this context system-theoretical approaches are increasingly included 
in the literature(e.g. Cosenz, 2017; Zott & Amit, 2010). Cosenz (2017) investigate how 
modeling system dynamics promotes the design of business models. This showed that 
system-theoretical approaches to the business modeling of companies improve performance 
management. In the context of the analysis of cause-and-effect relationships between 
business strategies as well as the use of simulation technology, performance forecasts of 
possible business models can increase the understanding of entrepreneurial activities and 
represent their long-term performance over time. In the literature, there is currently no clear 
finding as to whether such computer-aided modeling with system-theoretical approaches 
achieve better results than conventional methods, since there are few empirical 
investigations in this subject area (Cosenz, 2017). At this point, this provides the opportunity 
to integrate the aspect of computer-aided modeling with system-theoretical approaches into 
future research projects.

The consideration and structuring of business models from an activity perspective is 
becoming increasingly popular in the business model literature. Lanzolla & Markides (2021) 
present an approach in which the interdependencies between business activities should be 
focused and considered as an independent variable to strengthen the understanding of the 
relationship between corporate strategy and performance. This allows explanations for 
occurring performance variances of companies, which show weak heterogeneous resources 
and capabilities. They appeal to future scientific studies in the business model area, the 
investigation of dependencies between corporate activities and their development under 
certain environmental conditions (Lanzolla & Markides, 2021). This provides a starting 
point for the use of variables with hybrid states within a holistic system in order to 
realistically represent the dependencies of the company's activities and to enable them in a 
computer-aided application for the analysis and adaptation of the variables to corresponding 
environmental conditions.

Lanzolla & Markides (2021) deal with the interdependencies between business 
activities, which plays a particularly important role in corporate strategy. The article by 
Battistella et al. (2017) also focuses on the strategic orientation of companies, especially 
strategic agility and business model concepts (Battistella, De Toni, De Zan, & Pessot, 2017). 
The authors followed the appeal of Zott & Amit (2010) to carry out empirical research in the 
field of business model research from the point of view of an activity system. A framework 
for the development of reconfiguration paths for existing business models is provided. This 
article examined how companies link and describe corresponding business model elements 
in such a way that an exclusive value proposition is created. The project described in this 
article uses a capability-based and building block-based perspective for reconfiguring 
business models. Three types of skills were systematized and aligned to the business model 
modules. The skills considered include strategic innovation capability, resource 
capitalization and networking. The company's available resources work together with other 
company components in unique combinations to determine important differentiation 
competencies of the company (Battistella et al., 2017).
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Research Methodology and Research Data Analysis
The methodological approach within this research project is shaped by the research 

philosophy of pragmatism. An abductive research methodology is to be used, in which 
qualitative data collection is used to investigate the business model design with the inclusion 
of system-theoretical approaches and hybridization, to identify dimensions and patterns from 
the survey. These will then be localized within a conceptual framework, existing theory will 
be supplemented or restructured, and tested, verified, or falsified by subsequent quantitative 
data collection.

Based on the methodology of Battistella et al. (2017), the empirical investigation is 
preceded by a systematic literature analysis. This is thematically divided into two focal 
points: the consideration of business models as an activity system and the application of 
hybridization for the control of holistic systems. The results of the two literature analyses 
are based on (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003) and examined for gaps in the research areas 
as well as intersections and possibilities of a connection between the two subject areas.

The literary analysis is followed by an exploration strategy according to (Kubicek, 
1976) in which selected companies are examined with regard to the topic through a 
qualitative investigation in the form of case studies. The research design of the qualitative 
study is based on Battistella et al. (2017) can also be carried out as a multiple case study. 
They used the multiple case study, as they are particularly suitable for context-based research 
questions as well as for capturing dynamic processes for building explanations for such. The 
analysis of several cases also offers the possibility to draw cross-case comparisons and 
relationship patterns between activities and at the same time offers a wide range of data for 
holistic research (Battistella et al., 2017). In addition, the findings from multiple case studies 
are generalizable in most cases, which both enables validation and extension with other 
methods and supports holistic modeling in the business model area (Davis, Eisenhardt, & 
Bingham, 2007).

The collected data will be evaluated in the following and used to supplement or change 
the dimensions and models from the literature as well as the conception of a 
multidimensional hybrid system for the holistic representation of the business model design. 
Hypotheses and correlations are extracted from the concept and examined for its 
effectiveness by a second empirical investigation according to the testing strategy of (Bortz 
& Döring, 2007) This study is carried out for a subsequent statistical evaluation at a 
quantitative level and its results may lead to a further adaptation of the constructed model. 
The research project will include a cross-sectional study to test the previously developed 
model and the hypotheses associated with it for its effectiveness. At the same time and in 
parallel, the characteristics of the variables to be measured are considered, whereby the 
investigation takes place in a natural environment and thus free from the influence of the 
researcher (Klandt & Heidenreich, 2017). In particular, the practical suitability of the model 
and its application should be in the foreground of the review. Overall, the presented research 
project is to be realized over a time horizon of three years.

Results of the Preliminary Literature Analysis
Preliminary literature research on this topic shows that research on business models in 

the literature has gained significant attention in recent years. The focus in this area is 
increasingly on the analysis of the structures and patterns of existing business models, the 
processing of information into generally valid structural models and the development of 
possible new business models (e.g. Augenstein et al., 2018; Gassmann et al., 2014; 
Osterwalder & Pigneur, 2010)

Furthermore, the combination of business model research with interdisciplinary 
approaches, such as the application of lean thinking criteria to transformation processes 
(Balocco et al., 2019) or the use of hybridization to measure the degree of innovation of a
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transformation (Yeger & Shenhar, 2019) opportunities for further research in similar fields 
of the business model area. A new perspective and potential for new research in this area is 
offered by considering business models as activity systems (Battistella et al., 2017; Lanzolla 
& Markides, 2021; Zott & Amit, 2010). The combination of business models as business 
activities with system-theoretical approaches to the analysis of cause-and-effect 
relationships between business strategies as well as the use of simulation technology enables 
an improvement of entrepreneurial performance management (Cosenz, 2017). Since there is 
so far little empirical research in the business model literature on the linking of activity 
systems with systems theory and computer-aided simulation, this offers new starting points 
within this research project. The strategic importance of agility in the use of activity systems 
is made clear in the article by Battistella et al. (2017), who present a framework for the 
reconfiguration of existing business models. Lanzolla & Markides (2021) also appeal in their 
article to examine business model research on the dependencies between corporate activities 
under certain environmental influences to strengthen the understanding of the relationship 
between corporate strategy and performance.

Conclusions
1. In both theoretical and empirical business model research, there is scope for innovative 

approaches to the expansion of business model design, which offer potential for the 
further development of reconfiguration paths and the new development of business 
models in entrepreneurial practice.

2. By considering the interdependencies between corporate activities as an independent 
variable, future research can investigate dependencies between corporate activities and 
their development under specific environmental conditions. The strategic importance of 
agility in the use of activity systems becomes clear in the preliminary literature screening.

3. Since there has been little empirical research linking activity systems to systems theory 
and computational simulation in the business model literature, this research project offers 
new potential starting points for using variables with hybrid states within a holistic 
system. This provides potentials to realistically represent the interdependencies of 
enterprise activities and to enable a computer-based application to analyze and adapt 
variables to appropriate environmental conditions.
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MOTERŲ, ESANČIŲ KRIZINĖJE SITUACIJOJE, EDUKACINIS ĮGALINIMAS
JĄ ĮVEIKTI

EDUCATIONAL EMPOWERMENT OF WOMEN IN CRISIS TO OVERCOME THE
SITUATION 

Edita Gelbūdienė
SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
The situation of the global Covid-19 pandemic has exacerbated the already profound societal problems. 

Social isolation has led to an increase in the problem of domestic violence against women in particular (Aldrich, 
Lotito, 2020; Roesch, Amin, Gupta, Garria-Moreno, 2020; Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey, Tertilt, 2020; 
Ceuterick, 2020). Even though now it is still too early to make final conclusions on how the ongoing pandemic 
will affect the mental health of the society, the science community is concerned about particularly vulnerable 
groups of persons and the effectiveness of the applied strategies to overcome the crisis (Costanza et al., 2020; 
Dawson & Golijani-Moghaddam, 2020). In order to evaluate the effectiveness of help for women in a 
problematic situation, first of all it is necessary to evaluate the internal progress of a woman. The carried out 
research revealed that a woman, occurring in a problematic situation frequently doesn’t have any knowledge 
of how to communicate with the environment, doesn’t recognize the phenomenon of violence itself and doesn’t 
see the possibilities of solving the problem. For a woman to become “socially empowered”, i.e. enabled to 
recognize the phenomenon of violence she must learn find the sources of help on her own, have sufficient 
knowledge to solve the situation independently instead of being dependent on the aid authorities (Gelbūdienė, 
2018). Therefore, aiming at educational empowerment of women in crisis, external support is necessary for a 
woman to take responsibility for her life, to change her attitude towards herself, relationship with those around 
her, goals and priorities, to grow her need for self-realization, satisfaction with life, undoubtedly it also requires 
a creation of a suitable educational environment taking into account all the parameters of the environment and 
the provision of the necessary conditions.

Keywords: educational empowerment, crisis situation, violence in domestic environment, women in crisis 
situation.

Anotacija
Pasaulį ištikusios Covid-19 pandemijos situacija, dar labiau užaštrino ir taip gilias visuomenės 

problemas. Socialinė izoliacija ypač sąlygojo smurto artimoje aplinkoje prieš moteris problemos masto augimą 
(Aldrich, Lotito, 2020; Roesch, Amin, Gupta, Garria-Moreno, 2020; Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey, Tertilt, 
2020; Ceuterick, 2020). Nors šiuo metu dar per anksti daryti galutines išvadas, kaip besitęsianti pandemija 
paveiks visuomenės psichikos sveikatą, mokslinėje bendruomenėje išreiškiamas susirūpinimas ypatingai 
pažeidžiamoms asmenų grupėms bei taikomų krizės įveikų strategijų efektyvumui (Costanza et al., 2020; 
Dawson & Golijani-Moghaddam, 2020). Tam, kad būtų įvertintas pagalbos moterims, esančioms krizinėje 
situacijoje, efektyvumas, visų pirma reikalinga vertinti moters vidinį progresą. Kaip atskleidė atliktas tyrimas, 
atsidūrusi problemiškoje situacijoje moteris dažnai neturi žinių, kaip bendrauti su aplinka, neatpažįsta paties 
smurto reiškinio bei nemato problemos sprendimo galimybių. Tam, kad moteris taptų „socialiai įgali“ t. y. 
įgalinta atpažinti smurto reiškinį, ji turi išmokti pati susirasti pagalbos šaltinius, turėti pakankamai žinių 
situacijos sprendimui savarankiškai, o ne likti priklausoma nuo pagalbos institucijų (Gelbūdienė, 2018). Taigi 
siekiant moterų, esančių krizinėje situacijoje, edukacinio įgalinimo reikalinga išorinė parama tam, kad moteris 
imtųsi atsakomybės už savo gyvenimą, keistų požiūrį į save, santykį su aplinkiniais, tikslus bei prioritetus, 
augtų jos savirealizacijos poreikis, pasitenkinimas gyvenimu, be abejo, tam būtinas ir tinkamos edukacinės 
aplinkos sukūrimas atsižvelgiant į visus šios aplinkos parametrus bei reikalingų sąlygų sudarymas.

Raktiniai žodžiai: edukacinis įgalinimas, krizinė situacija, smurtas artimoje aplinkoje, moterys krizinėje 
situacijoje.

Įvadas
XXI amžius visuomenei atnešė ne tik aukštą civilizacijos lygį, mokslo pasiekimus, 

kurie sudarė sąlygas gyventi ilgiau, kokybiškiau, sėkmingiau spręsti įvairias sveikatos 
problemas, tačiau savo ruožtu gyvenimo tempas, socialinės problemos, įvairios psichikos 
sveikatą traumuojančios situacijos net ir artimoje aplinkoje, nulėmė krizines situacijas
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šiuolaikinėje visuomenėje (Didžiokienė, 2016). Jeigu nedidelis stresas skatina mobilizuotis, 
priimti konstruktyvius sprendimus, tai ilgą laiką besitęsianti krizinė situacija turi polinkį 
gilėti, tapti traumuojančia.

Žinoma negalima nepaminėti ir pasaulį ištikusios Covid-19 pandemijos situacijos, kuri 
dar labiau užaštrino ir taip gilias visuomenės problemas. Socialinė izoliacija ypač sąlygojo 
smurto artimoje aplinkoje prieš moteris problemos masto augimą (Aldrich, Lotito, 2020; 
Roesch, Amin, Gupta, Garda-Moreno, 2020; Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey, Tertilt, 
2020; Ceuterick, 2020). Taip pat atlikti tyrimai rodo, kad pandemijos pasekoje padidėjo 
būtent moterų savižudybių skaičius (Čepulienė, Dadašev, et al., 2021; Higienos institutas, 
2021). Nors šiuo metu dar per anksti daryti galutines išvadas, kaip besitęsianti pandemija 
paveiks visuomenės psichikos sveikatą, mokslinėje bendruomenėje išreiškiamas 
susirūpinimas šioms ypatingai pažeidžiamoms asmenų grupėms bei taikomų krizės įveikų 
strategijų efektyvumui (Costanza et al., 2020; Dawson & Golijani-Moghaddam, 2020).

Mokslinėje literatūroje išskiriamos šios pagalbos strategijos moterims, patyrusioms 
smurtą artimoje aplinkoje: socialinė, teisinė, psichologinė, edukacinė (Bell, Dirsienė, 
Reikertienė, 2008; Goodman, 2001; Kaur, Garg, 2008; ir kt.). Jeigu pirmieji trys aspektai 
yra išsamiai analizuojami tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, nepakankamai dėmesio 
skiriama edukacinei pagalbai, ypač moters edukaciniam įgalinimui, kurio metu vyksta 
sprendimo priėmimas „gyventi kitaip“, vedantis į emancipacinius procesus (Gelbūdienė, 
2018).

Tam, kad būtų įvertintas pagalbos moterims, esančioms krizinėje situacijoje, 
efektyvumas, visų pirma reikalinga vertinti moters vidinį progresą. Pagalbos procesas turi 
būti paremtas moters asmeninės galios sugrąžinimu ir naujų santykių užmezgimu (Herman, 
2006). Atnaujinusi santykius su kitais žmonėmis, smurto auka atgauna tas savybes, kurias 
trauminė patirtis pažeidė ar deformavo -  pasitikėjimą savimi, autonomiją, iniciatyvumą, 
asmens identitetą. Tokių asmenybinius pokyčius atspindinčių inovacijų pasekoje vyksta 
gilūs transformaciniai pokyčiai, keičiantys moters vaidmenį šeimoje, suteikiantys moteriai 
saugumą, laisvę, sprendimų priėmimui reikalingus išteklius, sustiprinantys pasitikėjimą 
savimi ir skatinantys ginti savo interesus (Malhotra, et al., 2009).

Tam, kad pokyčiai vyktų reikalingos žinios. Atsidūrusi problemiškoje situacijoje 
moteris dažnai neturi žinių, kaip bendrauti su aplinka bei nemato problemos sprendimo 
galimybių. Jai trūksta pasitikėjimo savimi, kuris būtinas pokyčiams (Hall, 2010). Moteris 
turi tapti „socialiai įgali“ -  įgalinta atpažinti smurto reiškinį, pati susirasti pagalbos šaltinius, 
turėti pakankamai žinių situacijos sprendimui savarankiškai, o ne likti priklausoma nuo 
pagalbos institucijų (Gelbūdienė, 2018).

Minėti aspektai sudaro straipsnio mokslinį problemiškumą, kurį galima išreikšti 
probleminiu klausimu: kaip edukaciškai įgalinti moteris krizinių situacijų įveikimui?

Tikslas: atskleisti moterų, esančių krizinėje situacijoje, edukacinio įgalinimo ją  įveikti 
ypatumus.

Straipsnyje remiamasi šiomis konceptualiosiomis nuostatomis:
• Mokymosi visą gyvenimą paradigma (Alheit, 2001; Knowles, 1975; Longworth, 

2003), teigiančia, kad žmogus mokosi visur ir visada, visą savo gyvenimą, o ne tik tam 
tikroje gyvenimo atkarpoje.

• Įgalinimo koncepcija (Freire, 2000; Koberg, Boss, Senjem, 1999; Jucevičienė, 
2010; Ruškus, et al. 2013), kuri numato, kad asmeniui, esančiam sunkiose gyvenimiškose 
situacijose, konkrečiais veiksmais gali būti suteikiama galimybė jam pačiam savarankiškai 
vis labiau kontroliuoti savo socialinę realybę, valdyti save bei savo aplinką; mažinant 
specialistų dominavimą ir gyvenimo kontrolės galias perduodant patiems individams 
didinant jų  pasirinkimo galimybes ir apsisprendimą.

• Edukacinio įgalinimo koncepcija (Jucevičienė, 2001; Jucevičienė, et al., 2010; 
Lipinskienė, 2002; Vizgirdaitė, 2013), grįsta „galia su“ koncepcija, tai rodo turinčiojo

56



ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

edukacinę galią atliekamą procesą, siekiant ja  dalintis ir suteikti galimybę kitiems lavinti 
savo kompetencijas, rezultatų kūrimą ir kontrolę, dalyvavimą priimant sprendimus.

• Įgalinančios edukacinės aplinkos koncepcija (Jucevičienė, et al., 2010; 
Lipinskienė, 2002), išryškinančia edukacinį poveikį individui turinčios mokymuisi imlios, 
turtingos, konstruktyvios edukacinės aplinkos poreikį. Tokių aplinkų seka palaipsniui 
įgalina besimokantįjį vystyti savo kompetencijas.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, iš dalies struktūruotas interviu, 
kokybinė turinio analizė, kiekybinė turinio analizė (atlikta naudojantis MaxQDA programa).

Tyrimo rezultatai: mokslinės literatūros analizės ir empirinio tyrimo rezultatai 
atskleidė, jog, siekiant, kad moteris sėkmingai pereitų visus krizės etapus ir krizės 
išgyvenimas sąlygotų progresyvius, o ne regresyvius asmenybės pokyčius, vienas iš esminių 
pagalbą teikiančio asmens tikslų yra edukacinio turinio personalizavimas. Moterims turi būti 
suteikiamos jų atvejui reikalingos žinios, atsižvelgiant į kiekvienos moters mokymosi 
galimybes, parenkami atitinkami metodai.

Tyrimo išvados: atsidūrusi krizinėje situacijoje moteris dažnai neturi žinių, kaip 
bendrauti su aplinka bei nemato problemos sprendimo galimybių, o taip pat 
nepripažįsta/neatpažįsta pačios problemos egzistavimo. Todėl esmine pagalbos dalimi turi 
tapti aukos edukacija, suteikianti jai supratimą apie jos būseną ir kaip ją  galimą pakeisti. 
Esminiu principu visame moters edukacinio įgalinimo procese tampa personalizavimas, kad 
kiekviena moteris, atsižvelgiant į unikalią jos situaciją, galėtų sėkmingai mokytis.

Tyrimo originalumas/vertė: atlikto empirinio tyrimo pagalba atskleistas realus 
konkrečios edukacinės pagalbos poreikis moterims, esančioms krizinėje situacijoje. Taip pat 
straipsnyje įvardinti esminiai įgalinimo proceso efektyvumo indikatoriai, atskleisti moterų, 
esančių krizinėje situacijoje, edukacinio įgalinimo ypatumai, išryškinta personalizavimo 
svarba, pateikti darbo metodai, įvertinant moterų individualius skirtumus bei j ų socialinį 
kontekstą.

Krizės samprata
Asmens gyvenime krizė išsivysto tuomet, kai dėl žmogaus funkcionavimą 

sutrikdžiusio įvykio kyla didelis stresas ir įtampa. Krizė tai staigus persilaužimas, sunkiai 
pakeliame būklė, gilūs emociniai išgyvenimai: sumaištis, nerimas, depresija, sutrikę 
santykiai su aplinka ir funkcionavimas socialiniame gyvenime, o taip pat žmogaus 
negalėjimas normaliai funkcionuoti dėl kokių nors sunkių gyvenimo įvykių ar svarbių 
pasikeitimų, dėl ko yra patiriami vidiniai išgyvenimai, emociniai pokyčiai ir dvasinės 
kančios. Krizė - emocinio ir protinio streso situacija, reikalaujanti greitų permainų, galinčių 
sukelti asmenybės struktūros pokyčius (Liobikienė, 2016, Gailienė, 1992, Steward, 2005, 
Vitkauskaitė, 2001).

Kiekvienas asmuo į krizinę situaciją reaguoja skirtingai ir jo  reakcija priklauso nuo 
asmenybės psichologinės, dvasinės brandos, socialinės, kultūrinės aplinkos, religinių 
įsitikinimų, o ypatingai pagalbos resursų aplinkoje. Susidūrus su krizine situacija pirmiausiai 
išryškėja įtampa, nerimas dėl negebėjimo orientuotis esant sudėtingai situacijai, kai 
nepasitikima savimi, nusiviliama. Ieškoma vis naujų sprendimų, bandoma analizuoti padėtį, 
tarsi pasiekiama kulminacija, po kurios asmuo arba pamažu suranda išeitį, sprendimo būdą, 
arba pasiduoda, emociškai palūžta, jausdamas didesnį psichinį bei fizinį išsekimą. Krizės 
dinamiką ir trukmę lemia įvykio arba netikėtos situacij os stiprumas, asmenybės branda, laiko 
faktorius ir savalaikė pagalba (Liobikienė, 2006).

Asmuo patekęs į krizinę situaciją, išgyvena šiuos etapus (remiantis Marčėniene, 
2008):

1. Šokas: emocinis sąstingis, arba atvirkščiai -  chaotiškas aktyvumas, 
neprognozuojami veiksmai, neadekvatus realybės suvokimas;
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2. Suvokimas: reakcijos, emocijos, kuomet asmuo pradeda suvokti, kas įvyko. Dažna 
reakcija -  neigimas, taip tarsi ginamasi nuo skausmo, stengiamasi nuneigti, nesureikšminti 
įvykusios traumuojančios situacijos, atitolinti prisiminimus.

3. „Perdirbimas”: bandoma ką nors daryti, siekiant sumažinti emocinį krūvį. Tai 
esminis etapas, kuriame pasireiškia individualūs skirtumai, priklausomi nuo asmens savybių, 
sugebėjimo įsiveikti su įtampa ir nerimu, ankstesnės patirties. Šioje fazėje esminis momentas 
-  parama ir pagalba iš aplinkinių.

4. Užbaigimas: tai etapas, kuomet grįžta pusiausvyra, gebėjimas planuoti ateitį, savo 
vertės pajautimas (labai dažnai krizės išgyvenimas yra susijęs su menka saviverte, savęs 
kaltinimu), atsistato santykiai su aplinka. Įgyta patirtis integruojama į žmogaus asmenybės 
struktūrą.

Taigi tam, kad asmuo sėkmingai pereitų visus etapus ir krizės išgyvenimas sąlygotų 
progresyvius, o ne regresyvius asmenybės pokyčius, yra labai svarbi žmogaus asmeninė 
patirtis, gebėjimas įsiveikti su įtampa ir nerimu, o taip pat aplinkinių pagalba. Atsidūrusi 
problemiškoje situacijoje moteris dažnai neturi žinių, kaip bendrauti su aplinka bei nemato 
problemos sprendimo galimybių. Jai trūksta pasitikėjimo savimi, kuris būtinas pokyčiams 
(Hall, 2010). To pasekoje, išgyvenusi krizę (analizuojamu atveju smurtą artimoje aplinkoje) 
moteris sustoja ties suvokimo faze, nes siekiant įsiveikti su iškilusia problema būtina visų 
pirma suvokti ir priimti krizinę situaciją, o tam dažnai reikalingos ir specialios žinios. 
Moteris taip pat gali neturėti žinių kaip spręsti krizinę situaciją, todėl specialistų pagalba 
tampa ypač svarbi.

Edukacinės pagalbos poreikis
Atliktas mokslinis tyrimas, siekiant atskleisti moterų patyrusių smurtą artimoje 

aplinkoje, edukacinio įgalinimo ypatumus, atskleidė jog moters, esančios krizinėje 
situacijoje įgalinimas, visų pirma remiasi moters savarankiškumo siekiu, kuris atsiskleidžia 
per moters galimybę rinktis, kaip ji nori gyventi ir prisiimti už tai atsakomybę. Moteris turi 
tapti „socialiai įgali“ -  įgalinta atpažinti smurto reiškinį, pati susirasti pagalbos šaltinius, 
turėti pakankamai žinių situacijos sprendimui savarankiškai, o ne likti priklausoma nuo 
pagalbos institucijų (Gelbūdienė, 2018).

Kokybiniame tyrime dalyvavo dešimt specializuotos pagalbos centrų, skirtų smurto 
artimoje aplinkoje aukoms, darbuotojų (edukatorių). Tyrimo metodas: individualus, iš dalies 
struktūruotas interviu. Tyrimo duomenys analizuoti kokybinės turinio analizės metodu 
naudojant MaxQDA programą.

Tyrimas atskleidė, jog viena iš esminių priežasčių, dėl kurių moteris tampa smurto 
artimoje aplinkoje auka yra žinių apie smurtą stoka (1 pav.).

Kategorija ------ Tyrimo dalyvės Į \ 2 3 4 5 6 7  8 9  10
B £=■ Buvimo SAA auka priežastys

O  Moters vaikystės patirtis •
C i  Aukojimasis kitų labui ■ ■
O  Žema savivertė ■ ■ ■ • •
C J  Darbinių įgūdžių stygius •
£ 2  Prisirišimas prie smurtautojo . . .

O  Pakantumas smurtui ■ • •
O  Pažeidžiamumas • • •
O  Žinių apie smurtą stoka j...;....■ ■ • ..........»j
(•fį Gailestingumas, atlaidumas • • •

1 pav. Subkategorijų pasikartojimo dažnumas respondenčių atsakymuose -  kategorija:
buvimo smurto auka priežastys
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Kaip teigė tyrimo dalyvės, moterys nežino apie smurto ratą, smurto dinamiką, 
neatpažįsta smurto artimoje aplinkoje rūšių: „< ...>  aš vis dar paklausiu, ar tai yra tik 
psichologinis smurtas, galbūt tai yra dar kažkoks? Ir tada būna: ne ne jokio kitokio. Iš tos 
pačios konsultacijos tai girdi, vat tai jisai užtvėrė kelią, mane pastūmė... tai jis  ten man metė 
į galvą kokį tai telefoną, ir tai jau yra fizinis smurtas...“ (5)).

Moterys jaučiasi labai nepatogiai, joms reikia pagalbos ir jos pačios nebegali išspręsti 
smurto problemos, nes dažnu atveju, net negali jos identifikuoti: „Iš tikrųjų, nes sako taigi, 
jis  man sakė, kad aš nieko be jo  negaliu, sakė, ne tik sakė, bet mane ir įtikino. Kad aš esu 
niekas. Nes taigi tu tik namie sėdi ir vaikams snarglius valai.“(5), „Ką gi aš be jo  padarysiu? 
Viena gi be jo  negaliu..“ (5). Žinių apie smurtą stoka sąlygoja moterų pakantumą smurtui: 
„ Vat kenčia kenčia kenčia, kol pasidaro visiškai neįmanoma gyventi. Ateina mintys apie 
savižudybę....“ (3). Pakantumas smurtui gali kilti ir iš moters vaikystės patirties, iš jos jau 
išmokto elgesio modelio: „Labai tipinis yra, kad tas smurtas jau buvęs, tarkim vaikystėj. Ir 
jos pačios nespecialiai, bet įsitraukia į tuos smurtinius santykius. Vien todėl, kad jos mano, 
kad tai yra normalu (4).

Kitas svarbus aspektas ir dažnai visuomenei kylantis klausimas yra: kodėl moteris, 
nenutraukia smurtinių santykių. Ir čia vėl galime pamatyti kylančią tą pačią realios smurtinės 
situacijos atpažinimo problemą bei žinių trūkumą, kaip su šia problema įsiveikti: „Na j i  ne 
visai įsitikinus, sako, kad konfliktiški santykiai. Mes išsiaiškinam su ja  kartu, būtinai su ja  
kartu, kad tai yra ne konfliktas, tai yra smurtas, kad ranką pakelia,...., bet aš išprovokavau, 
tai čia konfliktas. Ne, tu neišprovokavai, jis  prieš tave smurtavo.“(7), problemos masto 
nesuvokimą: „..taigi čia nieko tokio. Čia tik kartą, du tris... nors kartais man, sakau, atrodo, 
kad jos bando save įtikint“(5), taip pat moteris gali vykstantį smurtą neigti ar ignoruoti: 
„Jinai niekada ten nematys savęs. Ji matys tik: o kaip baisiai nutiko. Bet realiai mažai kuri 
supras, kad tai aš. Ta prasme nematys, kaip tam tikrom priklausomybėm sergantis žmogus 
neigia tai.“ (4). Būna moteris net ir suvokusi smurto situaciją nežino, kad gali kreiptis 
pagalbos: „...Dieve, jaučiuosi kaip Veronika iš to kaimo, vat nieko iki šiol nežinojo, kad 
galima kviest policiją, kad tą vyrą dabar išveža, kad jis  gali sakyt, ką jis  nori, tai vat, tai 
tokių yra aišku....“ (3).

Analizuojant tyrimo duomenis, svarbu pastebėti, jog tyrimo dalyvės išskyrė konkrečių 
žinių poreikį, moterims esančioms krizinėje situacijoje (patyrusioms smurtą artimoje 
aplinkoje) (2 pav.).

2 pav. Subkategorijų pasikartojimo dažnumas respondenčių atsakymuose -  kategorija: 
moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje, suteikiamos žinios
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Žinios, kurios nuolat buvo akcentuojamos respondenčių interviu -  realios smurto 
artimoje aplinkoje situacijos atpažinimas: „Svarbiausiayra moteriai atpažinti smurtą, nes 
nelabai jo  atpažįsta, nu kai fizinis, tai ten jau tada bando įveikti, o vat psichologinis, na kas 
čia tokio kibina, džiaukimės...“ (9). Moteris turi suprasti, kodėl ji šitaip jaučiasi, ir kad tai, 
ką ji patiria, nėra normalu: „žinios moterims, kad tai nėra normalu, ir kad tai, ką j i  patiria 
yra smurtas, tai yra prievarta, kad moteris pirmiausia kažkaip pabandytų suvokti tai, ką jinai 
patiria, ir kad tai yra tam tikros pasekmės šitos jos patirties, ir je i jinai taip jaučiasi, 
suteikiant ja i informaciją...“ (10).

Tyrimo dalyvių teigimu, ypač svarbu moterims akcentuoti, kad atpažinus smurtą 
galima ieškoti būdų jo  išvengti. Atpažinusi smurtinę situaciją, paprastai moteris nustoja 
kaltinti save: „Ir kaip jinai pamato ir perskaito, kad taip iš tikrųjų galima patirti, tada jau  
neabejoja -  taip, ten buvo smurtas! Nes kitą kartą svarsto ir save kaltina: aš!“ (2). 
Suteikiamos žinios, kad smurtas artimoje aplinkoje kartosis: „...duodi žinių, kad tas 
smurtautojas ir nesiliaus, žinai, yra didelė tikimybė, kadjis toliau smurtaus.“ (3). Siekiama, 
kad MPSAA suprastų, kad ji gyvena nesaugioje aplinkoje sau ir savo vaikams: „..apie vaikus 
kalbam, taip, kad ir vaikais kažkas turės rūpintis, tiesiog parodom tą blogąją pusę: o kas jei 
va taip atsitiktų?“ (2). Greta šių žinių apie smurtą, moterims yra suteikiamos ir teorinės 
žinios -  kas yra smurtas artimoje aplinkoje, kokios yra jo  rūšys, kuo jis pavojingas: „Kas tai 
yra smurtas, kas nuo to, kad tai yra nesaugu, tokiuose santykiuose būti, su tuo susitaikyti“ 
(8); kaip identifikuoti atskiras smurto rūšis: „...paaiškėja, kad smurtauja vėliau, ir ne viena 
forma smurtauja, ilgus metus ir visa kita. Bet būtent tų teorinių žinių dažniausiai jos nežino. 
Jų tiesiog nėra pasiekusi ta informacija.“ (4); taip pat žinios apie smurto artimoje aplinkoje 
dinamiką, smurto ratą: „..vėlgi grįšiu prie to smurto rato. Nes iš tikrųjų, kiek esam susidūrę, 
jos jo  nežino. Pas jas pasibaigia jis  prie susitaikymo. Ir jos galvoja ar ne, kad čia jau viskas, 
ach, kaip jis  pasikeitė.. o j i  tik šito ir laukė...“ (2); „sužino apie smurto ratą ir tada galvoja: 
čia tikrai taip vyksta, iš kur Jūs tiek daug apie mane žinot...“ (5).

Vienos esminių žinių, kurias akcentuoja respondentės, yra teisinės žinios -  moteriai 
turi būti paaiškinama, kaip veikia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kokios 
yra jos teisės, jeigu ji nuspręstų išsiskirti arba nesiskirti su smurtautoju, moteriai 
paaiškinama, kad ir psichologinis smurtas yra baudžiamas įstatymų numatyta tvarka bei kaip 
galima jį įrodyti. Taip pat svarbūs ir kiti teisiniai aspektai, susiję ne tik su smurtu, bet ir su 
moters gyvenimu apskritai: „...ne tiktai smurto problemos sprendimas, bet yra alimentai, 
civilinis kodeksas, „bobutės“ kreditai, tai nemokėsiu skolų, tai kas man bus, kaip mano 
vaikams tas atsilieps...“ (9). Kita žinių grupė, kurią išskyrė tyrimo dalyvės tai žinios apie 
moters ir jos vaikų saugumą smurto atveju. Moterims turi būti akcentuojama, kad iškilus bet 
kokiai smurto artimoje aplinkoje grėsmei, jos turi kviesti policiją: „Mes visada pasakom, jei 
tik kyla kokia grėsmė ar įtampa, Jūs kvieskit policijos pareigūnus, nes jie privalo reaguot į 
tokias situacijas...“ (5); kad reikalinga turėti telefono numerius organizacijų ar žmonių, į 
kuriuos bet kuriuo momentu galima kreiptis pagalbos: „Be abejo mes visada skatinam turėti 
tam tikrus numerius, kontaktus šalia kažkur tai.“ (4). Jeigu moteris vis tik pasirenka gyventi 
su smurtautoju, jai sudaromas tam tikras saugumo planas: „..labai naudinga praktiniai tie 
patarimai: je i jausitės nesaugi, matysit, kad kyla įtampa, na vis tiekji žino iš tam tikrų ženklų, 
kad čia jau galima sulaukti ir veiksmų, gali ir stipriai nukentėti, tai žodžiu, kad visada būtų 
pasiruošusi pagrindinius dokumentus, kad būtų apgalvojusi, kur gali tuo metu pasišalinti, 
pasitraukti iš tos aplinkos kartu su vaikais, <...> aptariam tokią eigą, jeigu vyktų smurtas, 
ką reikėtų svarbiausia padaryti...“ (8). Žinios, reikalingos saugumui užtikrinti, yra artimai 
susijusios ir su žiniomis apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims teikiamos 
pagalbos galimybėmis. Moteris būtina informuoti, kad jos bet kuriuo metu gali kreiptis į 
specializuotos pagalbos organizacijas, kokios pagalbos čia gali sulaukti bei kokios pagalbos 
gali sulaukti kitose institucijose, su kuriomis pagalbos organizacijos padės susisiekti: „mūsų
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principas teikti pagalbą, ne uždėti ranką ant peties, bet tiesiog ja i įvardinti, kas vyksta, 
įvardinti, kad tai yra grėsmė, jai, jos sveikatai, gyvybei, jos vaikams, ir kokias paslaugas 
konkrečias mes teikiam “ (7).

Moterims taip pat suteikiamos psichologinės žinios: „...apie savęs pažinimą, 
supratimą, apie tai, kad savo vertės kažkokio atstatymo galimybę...“ (3); „...geriau susivokti 
savy, savo santykiuose, geriau suprasti save ir galbūt kitą...“ (8); žinios apie sveikatą: „...ji 
turi žinoti, kokios galimos tolimesnės pasekmės, kad jeigu nieko nekeis, ir kas toliau gali 
vykti. Kad jinai gali atsidurti, pavyzdžiui, ir kokioj psichiatrinėj ligoninėj. Dėl pasekmių.“ 
(10).

Svarbiausia, kad moterys butų įgalintos savarankiškai spręsti smurto artimoje 
aplinkoje situaciją, jos turėtų išmokti pačios susirasti reikalingą informaciją ir ja  pasinaudoti: 
„....išmokinti susirasti informaciją ir mokėti tą informaciją panaudoti savo gyvenime. Ir mes 
kitą kartą padarom savo klientus tokius super socialiai aktyvius, na kur konsultuoja kitus ir 
atveda mums kitus klientus, vienas ir sako aš dirbu ir aš matau, kad čia Jūsų klientas ir 
atveda, jie tokie ekspertais pasidaro. Ne tik problemos atradimo, bet ir sprendimo prasme...“
(9).

Ne ką mažiau svarbus ekonominės nepriklausomybės ugdymas: „...kaip ir su mažais 
pinigais prasisukti, kaip ten pigiai apsipirkti, kaip pigiai pagamint... “(9); „...galbūt žmogui 
reikia mokintis, pas mus vat daug suaugusiųjų švietime baigė dešimt arba dvylika klasių. Jos 
eina ir profesijos įsigyti ten. Suprantat reikia, kad žmogus darbo rinkoj būtų ekonomiškai 
nepriklausomas...“ (9).

Išskirtinas moters sąmoningumo plėtojimas -  moteriai reikia paaiškinti, kodėl ji 
išgyvena vienokius ar kitokius jausmus, kodėl taip jaučiasi šalia smurtautojo ir pan.: „< ...>  
kad jinai suvoktų, kodėl pas ją  tokios emocijos, kodėl jinai taip jaučiasi, kodėl kažko 
neprisimena, ar jinai ten į save kaip į objektą kažkokį žiūri, kodėl jausmus tokius išgyvena, 
arba kaip suteikia galią smurtautojui, kadjis toks galingas <...> Čia tokia edukacija labai 
plati, ir tiesiog apie tai kalbi, rodai, ne tik kalbi, bet rodai su jos pačios patirties 
patvirtinančiais faktais, na ir taip pleti tą jos sąmoningumą.“ (10).

Taigi pagalbos centruose moterims, esančioms krizinėse situacijose, suteikiamos 
žinios teorinės (apimančios smurto sampratos suvokimą, smurto dinamiką) ir iškylančios iš 
realios MPSAA gyvenimo situacijos poreikio -  tam, kad moteris gebėtų atpažinti jos 
artimoje aplinkoje vykstantį smurtą, žinotų, kad yra budų jo  išvengti; moteriai suteikiamos 
žinios, kad ji bet kuriuo metu gali kreiptis į specializuotos pagalbos organizacijas, kokios 
pagalbos čia gali sulaukti bei kokios pagalbos gali sulaukti kitose institucijose, su kuriomis 
pagalbos organizacijos jai padės susisiekti.

Taigi moterims suteikiamų žinių poreikis yra neabejotinai svarbus. Kaip teigia Herman 
(2006), esmine pagalbos dalimi visuomet turi buti aukos edukacija, suteikianti jai supratimą 
apie jos bUseną ir kaip ją  galimą keisti. Taigi pagalbos procese ypač svarbus tampa 
įgalinimas ir edukacija, tam, kad moteris suvoktų savo esamą situaciją ir suprastų, kad ji gali 
prisiimti atsakomybę ir keisti savo gyvenimą.

Diskusinė dalis: edukacinis įgalinimas
Moters įgalinimas reiškia priėjimą prie išteklių, įgijimą gebėjimų ateityje efektyviau 

spręsti smurto problemą. Šis platus apibrėžimas apima tokias sudedamąsias kaip 
pasitikėjimas savimi, teigiamas savęs vertinimas, patenkinamas streso lygis, lyties ir 
kultūrinio identiteto suvokimas, gyvenimo kontrolės jausmas, savęs puoselėjimas ir 
rupinimasis savimi, gebėjimai efektyviai spręsti problemas, naudotis ekonominiais, 
socialiniais, bendruomeniniais ištekliais, lytinis ir kulturinis lankstumas, socialinis 
aktyvumas (Perez, et al., 2012).

Edukacinio įgalinimo procese prieš probleminę situaciją susiduria du subjektai 
(įgalintojas ir įgalinamasis) ir bando ją  įveikti lygiavertiškos sąveikos, horizontalių santykių
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erdvėje (Jurevičienė, Šapelytė, 2011). Vyksta ir naujų žinių kūrimas, naujos išeities 
ieškojimas, nes kiekviena situacija yra unikali. Edukacinis įgalinimas yra visą gyvenimą 
besitęsiantis procesas, įtraukiantis pozityvius pokyčius, susijusius su individo savigarba, 
savivaizdžiu, ir padedantis kurti ir plėtoti prasmingus socialinius ryšius (Baranauskienė, 
2014; Jurevičienė, Šapelytė, 2011). Mokslininkių teigimu, Edukacinis įgalinimas gali būti 
matomas iš kelių perspektyvų:

• kaip siekis padidinti individo pasitikėjimą savimi suteikiant jam reikalingą 
informaciją, išteklius bei žinias (šį siekį galima įvardinti kaip esminę šio straipsnio 
poziciją);

• kaip tinkamos aplinkos, kuri skatina individą plėtoti savo žinias ir kompetenciją, 
kūrimas, sudarant sąlygas autonomijai, laisvei ir atsakomybei išreikšti (Jucevičienė, 
et al.2010).

Žinoma, siekiant moterų, esančių krizinėje situacijoje, edukacinio įgalinimo yra 
svarbūs abu aspektai. Reikalinga išorinė parama tam, kad moteris imtųsi atsakomybės už 
savo gyvenimą, keistų požiūrį į save, santykį su aplinkiniais, tikslus bei prioritetus, augtų jos 
savirealizacijos poreikis, pasitenkinimas gyvenimu, tačiau tam būtinas ir tinkamos 
edukacinės aplinkos sukūrimas atsižvelgiant į visus šios aplinkos parametrus bei reikalingų 
sąlygų sudarymas.

Kiekvienos krizę išgyvenančios moters atvejis yra labai skirtingas, todėl vienas iš 
pagalbą teikiančio asmens tikslų yra surasti jai tinkamą individualią prieigą. Tam, kad 
kiekviena moteris galėtų sėkmingai mokytis, svarbu, kad edukacinis turinys būtų 
personalizuojamas, atsižvelgiant į atskirą jos atvejį. Apskritai personalizavimas tampa 
esminiu principu visame moters edukacinio įgalinimo procese tam, kad kiekviena moteris 
galėtų sėkmingai mokytis.

Galima išskirti keletą pavyzdžių, kokie metodai ir priemonės gali būti taikomi 
skirtingais moters krizių atvejais (remiantis Berry, 2000; Dugan, M. K, Hock, 2006; Hamby, 
2014; Wiemann, et al., 2009):

Tiesiogiai komunikuojami edukatoriaus (moters kartu su edukatoriumi):
• Koncepcijų žemėlapiai -  pildomi drauge su edukatoriumi tada, kai reikia nusistatyti 

tikslus ir subtikslus;
• Atvejų analizės -  drauge su edukatoriumi aptariami tam tikri pristatyti smurto 

atvejai, dienoraščių ištraukos; padeda išmokti atpažinti smurtą, išskirti stereotipus, kuriais 
vadovaujasi visuomenė ar pati moteris, išanalizuoti galimus savipagalbos būdus;

• Po kiekvienos žinių grupės klausimai refleksijai -  padeda įtvirtinti įgytas žinias, 
įvertinti jų  pritaikomumą savo asmeniniam atvejui.

Daiktinės priemonės:
• Metodinės priemonės, parengti klausimynai -  įsivertinti individualią SAA situacij ą. 

Klausimynai pateikiami taip pat priklausomai nuo moters pasirengimo (pvz.,VIGOR 
metodas);

• jei MPSAA nepripažįsta smurto, galima duoti skaityti įvairią literatūrą apie smurtą.
Virtuali informacija:
• Vaizdo įrašai, filmai apie smurtą -  padeda išmokti atpažinti smurtą ir jo  dinamiką, 

padeda atkoduoti smurtautojo paveikslą ir jo  veiksmus; suteikia motyvacijos spręsti SAA 
problemą;

• Įvairios mokymosi platformos -  PACT, „Be ribų“ ir kt. -  padeda įsivertinti SAA 
problemą, atpažinti smurto požymius, numatyti tolimesnius smurtautojo veiksmus, sužinoti 
apie galimus pagalbos būdus, tiesiogiai kreiptis į specialistus, teisėsaugą.

Individualios užduotys:
• Dienoraščio rašymas -  kada reikalingos žinios apie patiriamą smurtą ir jo 

atpažinimą; tada kai MPSAA nesuvokia esanti smurto auka; tada kai sunku su kažkuo
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kalbėtis apie išgyvenimus; dienoraščio rašymas -  refleksija -  padeda atgaminti buvusius 
įvykius ir juos papasakoti edukatoriui;

• Kryžiažodžiai -  kada trūksta žinių apie smurtą, jo  specifiką, kai sunku atsiverti.
Nederėtų pamiršti ir pokyčių specifikos. Moteriai sprendžiant krizinę situaciją ir

keičiant savo gyvenimą ji susiduria ne tik su smurto artimoje aplinkoje konteksto 
problemomis, tačiau apskritai su elgesio keitimo problema. Sweeney, Imaretska (2016) 
išskiria didžiausias baimes, kylančias priimant pokyčius, susijusius su asmens elgesio 
keitimu:

• Baimė, kad nuteis kiti („ką žmonės pasakys“) -  dažnai lemia pasyvią poziciją, savo 
minčių, norų ar idėjų slėpimą.

• Konflikto baimė -  baimė keisti savo požiūrį ar elgesį, sakyti tiesą, bijant 
išprovokuoti konfliktines situacijas.

• Pokyčio baimė -  baimė būti nepasiruošusiam įvyksiantiems pokyčiams.
• Nežinomybės baimė -  kas jeigu aš nesu toks stiprus, ryžtingas kaip aš maniau?
• Baimė suklysti -  kas jeigu man nepasiseks? Nuolatiniai svarstymai, abejonės.
Taigi čia iškyla pagalbos tęstinumo būtinybė, moteris turi turėti galimybę kreiptis

pagalbos, nesvarbu, ar jau išsprendusi problemą, ar laikinai atidėjusi jos sprendimą. 
Kritiniuose krizės sprendimp etapuose moterims reikėtų suteikti (arba priminti) tam tikrą 
informaciją. Dugan ir Hock (2006) analizuoja, kokios žinios moterims reikalingos po to, kai 
jos nusprendžia keisti savo gyvenimą ir išsiskirti su smurtautoju. Mokslininkai išskiria tokias 
žinių grupes, kurioms reikėtų skirti dėmesį tais etapais, kada moteris pasiryžusi gyventi 
kitaip, tačiau dar yra rizika sugrįžti pas smurtautoją:

1. Smurtinių santykių charakteristikos (kad neliktų abejonių, kad nutraukti santykiai 
iš tiesų buvo smurtas artimoje aplinkoje).

2. Saugumo užtikrinimas (didžiausia smurto grėsmė iškyla palikus smurtautoją -  
kokių saugumo priemonių būtina imtis).

3. Visuomenės požiūris į lyčių santykius, smurto artimoje aplinkoje tolerancija 
(lyčių stereotipai moteriai gali padėti suprasti, kodėl ji taip ilgai toleravo smurtą).

4. Seksualinio smurto aspektai (aukos retai atpažįsta, kad kentė ir seksualinį 
partnerio smurtą).

5. Meilės jausmas smurtautojui (kodėl auka vis dar gali jausti stiprų emocinį ryšį su 
smurtautoju).

6. Gedėjimas (išsiskyrimas su smurtaujančiu asmeniu sukelia tas pačias emocijas, 
kaip ir „sveikų“ santykių nutraukimas).

7. Pyktis, depresija, kaltė dėl nutrauktų santykių (moteris turi suprasti, kad jausti 
jausmus yra natūralu -  būdama smurtinėje aplinkoje ji koncentravosi tik į tai, kaip išgyventi 
esamą situaciją. Nutraukus smurtinius santykius, auka ima jausti daugybę neišgyventų 
emocijų).

8. Kokie ženklai rodo, kad moteris gyja nuo smurtinių santykių (požiūris į save, 
bendravimas su kitais, pozityvias emocijas sukelianti veikla ir pan.).

9. Vaikai smurtiniuose santykiuose (kaip padėti vaikams išgyventi esamą situaciją).
10. Santykiai su draugais, šeimos nariais, bendradarbiais (dalis gijimo proceso yra 

nuspręsti, su kuriais iš jų  bendrauti, su kuriais nutraukti santykius, vertinant jų  reakciją į 
išgyventą situaciją).

11. Žinios apie pagalbos institucijas (kur galima kreiptis iškilus profesionalios 
pagalbos būtinybei).

12. Pasitikėjimas savimi, kaip jį ugdyti (kaip jau minėta, pasitikėjimo savimi stoka, 
viena esminių priežasčių, trukdančių nutraukti smurtinius santykius).

13. Priežastys, dėl kurių gali kilti noras grįžti pas smurtautoją (galimi smurtautojo 
veiksmai siekiant susigražinti moterį, aplinkinių spaudimas ir pan.).
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14. Kontaktas su smurtautoju (galbūt su buvusiu partneriu vis dar sieja bendra aplinka, 
vaikai ir pan. Moteris turi žinoti, kaip apsaugoti save nuo galimos smurtautojo įtakos).

15. Potencialių smurtinių santykių atpažinimas (mokėti atpažinti pirmus žalingų 
santykių ženklus, kad vėl į juos neįsitrauktų).

16. Sveikos gyvensenos įpročiai (dienotvarkė, atsipalaidavimo technikos ir pan.).
Taigi šios žinios gali padėti moteriai išsivaduoti iš vis dar kamuojančių abejonių,

užpildyti likusias žinių spragas ir galutinai atsisakyti smurto aukos pozicijos.
Kaip teigia Kasturirangan (2008), siekiant įvertinti moterų, patyrusių smurtą artimoje 

aplinkoje, įsitraukimą į įgalinimo procesą, reikėtų atsakyti į klausimus: ar daroma tiesioginė 
įtaka moterų psichologinei savijautai? Ar moteris iš tiesų jaučiasi saugesnė? Ar moteris 
labiau kontroliuoja savo gyvenimą? Ar pasikeitė sąlygos jos šeimoje, bendruomenėje, 
kultūroje ar šalyje taip, kad būtų užtikrinamas moters saugumas? Į šiuos klausimus atsakyti 
yra sudėtinga, tačiau būtent šie aspektai gali būti esminiais įgalinimo proceso efektyvumo 
indikatoriais.

Išvados
1. Tam kad moteris sėkmingai pereitų visus krizės etapus ir krizės išgyvenimas sąlygotų 

progresyvius, o ne regresyvius asmenybės pokyčius, yra labai svarbi jos asmeninė patirtis, 
o taip pat ir aplinkinių pagalba. Atsidūrusi problemiškoje situacijoje moteris dažnai neturi 
žinių, kaip bendrauti su aplinka bei nemato problemos sprendimo galimybių, o taip pat 
nepripažįsta/neatpažįsta pačios problemos egzistavimo.

2. Kaip atskleidė atliktas empirinis tyrimas, moterims, esančioms krizinėje situacijoje, 
esmine pagalbos dalimi turi tapti edukacija, suteikianti aukai supratimą apie jos būseną ir 
kaip ją galima pakeisti. Moters, esančios krizinėje situacijoje įgalinimas, visų pirma 
remiasi moters savarankiškumo siekiu, kuris atsiskleidžia per moters galimybę rinktis, 
kaip ji nori gyventi ir prisiimti už tai atsakomybę. Moteris turi tapti „socialiai įgali“ -  
įgalinta atpažinti smurto reiškinį, pati susirasti pagalbos šaltinius, turėti pakankamai žinių 
situacijos sprendimui savarankiškai, o ne likti priklausoma nuo pagalbos institucijų.

3. Esminiu principu visame moters edukacinio įgalinimo procese tampa personalizavimas, 
kad kiekviena moteris, atsižvelgiant į unikalią jos situaciją, galėtų sėkmingai mokytis. 
Didelę reikšmę turi tinkamai parinkti metodai, moters poreikį atitinkančios žinios, 
pagalbos tęstinumas. Įgalinimas turi būti lankstus ir prisitaikantis prie moterų individualių 
skirtumų bei jos socialinio konteksto.
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VAKUUMINIO MASAŽO PROCEDŪROS IR MITYBOS PLANO TAIKYMO 
REZULTATAI KOREGUOJANT CELIULITĄ: ATVEJO ANALIZĖ

RESULTS OF APPLICATION OF VACUUM MASSAGE PROCEDURES AND A 
NUTRITION PLAN FOR THE CORRECTION OF CELLULITE: A CASE STUDY

Monika Kavaliauskienė 
Sandra Radavičiūtė

SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania
Annotation

Aesthetic appearance is relevant for majority of women, especially those, who have faced and 
experienced cellulite problems. Most women, who have this problem do not know how to resist it and how to 
stop the spread of cellulite. Decreased self-esteem in women with cellulite-affected skin also has a significant 
effect. The aim of the research is to compare which strategy applied is more effective: whether the applied 
lymphatic drainage massage with procedures or an anti-cellulite wrap of the Cello gel or a vacuum massage 
with a nutrition plan. The research tasks: 1) to find out the reasons for cellulite formation; 2) to name the effect 
of different strategies on the skin affected by cellulite; 3) to analyze in practical aspect the changes in cellulite 
after the procedure of vacuum massage and the applied nutrition plan; 4) comparison of the different cosmetic 
procedures applied. The research applies the methods of analysis of scientific literature sources, survey, 
observation, and comparative analysis. In 2018, two strategies were applied, which will be compared with the 
research conducted this year. A massage using a vacuum apparatus was carried out as well as a corresponding 
nutrition plan was applied. The applied cycle -  10 procedures. Customer changes are evident, with reduced 
volume and weight, and improved well-being. Skin changes: firmer, smoother skin, reduced cellulite effect, 
moved from stage II to stage I. The applied nutrition plan had a positive effect not only on the better skin 
changes, but also on weight reduction and a better well-being of a client as well as her self-confidence. A 
comparison of all 3 strategies used is shown, revealing which of them had the biggest effect on volume, weight, 
and cellulite changes. Conclusion: of the 3 strategies applied, the most effective was the strategy of vacuum 
massage and the applied nutrition plan performed in 2019, the results were -3.7 kg and the reduced volumes 
were ~  6.3 cm.

Keywords: cellulite, vacuum massage, lymph flow, nutrition.

Anotacija
Estetinė išvaizda aktuali didžiajai daliai moterų, ypač toms, kurioms teko susidurti ir patirti celiulito 

problemas. Daugelis moterų, turinčių šią problemą, nežino kaip jai pasipriešinti ir kaip sustabdyti celiulito 
plėtimąsi. Didelį poveikį turi ir moterų savivertės mažėjimas turint celiulito paveiktą odą. Tyrimo tikslas yra 
palyginti, kuri taikyta strategija yra veiksmingesnė: ar taikytas limfodrenažinis masažas kartu su procedūromis 
ar Cello gelio anticeliulitinis įvyniojimas ar vakuuminis masažas su mitybos planu. Tyrimo uždaviniai: 1) 
išsiaiškinti celiulito susidarymo priežastis; 2) įvardinti skirtingų strategijų poveikį celiulito paveiktai odai; 3) 
ištirti celiulito pokyčius po vakuuminio masažo procedūros ir taikyto mitybos plano praktiniu aspektu; 4) 
taikytų skirtingų kosmetologinių procedūrų palyginimas. Tyrime taikomi mokslinės literatūros šaltinių 
analizės, apklausos, stebėjimo ir lyginamosios analizės metodai. 2018 metais buvo taikytos dvi strategijos, 
kurios bus lyginamos su šiais metais atliktu tyrimu. Buvo atliktas masažas vakuuminiu aparatu ir taikytas 
atitinkamas mitybos planas. Taikytas ciklas -  10 procedūrų. Klientės pokyčiai akivaizdūs, sumažėjusios 
apimtys ir svoris, bei pagerėjusi savijauta. Odos pokyčiai: stangresnė, lygesnė oda, sumažėjęs celiulito efektas, 
iš II stadijos pereita i I stadiją. Pritaikytas mitybos planas turėjo teigiamą poveikį ne tik geresniems odos 
pokyčiams, bet ir svorio sumažėjimui bei geresnei klientės savijautai, pasitikėjimui savimi. Pavaizduojamas 
visų 3 taikytų strategijų palyginimas, kuri iš jų turėjo efektyviausią poveikį apimtims, svorio bei celiulito 
pokyčiams. Išvada: iš taikytų 3 strategijų, veiksmingiausia buvo 2019 metais atlikta vakuuminio masažo ir 
taikyto mitybos plano strategija, pasiekti rezultatai -3,7kg ir sumažėjusios apimtys ~6,3cm.

Raktiniai žodžiai: celiulitas, vakuuminis masažas, limfotaka, mityba.

Įvadas
Daugelis moterų, neturi pakankamai žinių, kaip kovoti su atsiradusiu celiulitu, 

kokiomis procedūromis naudotis esant didelei jų pasiūlai ir kaip galbūt išvengti šio reiškinio 
(Meirte, 2016). Nors tai nėra opi sveikatos problema, tačiau moterų savivertė mažėja ir 
atsiranda nepasitikėjimas savimi, savo išvaizda. Godoy (2017) duomenimis, celiulitas gali 
sumažinti moterų pasitikėjimą savimi bei mažinti savivertės jausmą. Norint pasiekti gerų
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rezultatų celiulito koregavimo metoduose, mokslininkai tiria riebalinių ląstelių kilmę, 
strategijas, padedančias koreguoti celiulito požymius, tačiau norint geriau tai suprasti, 
reikėtų atsižvelgti ir į celiulito priežastis (Moortgat P., 2016). Yra sukurta nemažai skirtingų 
terapinių celiulito gydymo būdų, pasitelkiant įvairias technologijas bei daug metodų, 
teigiančių, kad yra vienas geriausias celiulito gydymas, tačiau visgi geriausia prevencija 
celiulitui yra odos priežiūra ir neinvazinės terapijos, tokios kaip vakuuuminės procedūros 
(Chirali, 2014, Schonvvetter, 2014). Didžioji dalis moterų nežino, kurią strategiją rinktis iš 
esančios didelės pasiūlos ir kuri jų  turėtų didžiausią poveikį. Todėl šis tyrimas yra aktualus 
ne tik klientėms, bet ir kosmetologėms, norinčioms sužinoti, kuri strategija efektyvesnė ir 
turi didesnį terapinį poveikį.

Tyrimo problema. Kokios strategijos efektyviausios koreguojant celiulitą?
Tyrimo tikslas. Įvertinti efektyviausių strategijų poveikį celiulitui.
Tyrimo uždaviniai:
1. Pateikti celiulito susidarymo priežastis.
2. Įvardinti skirtingų strategijų poveikį celiulito pažeistai odai.
3. Nustatyti celiulito pokyčius po vakuuminio masažo procedūros ir taikyto mitybos 

plano praktiniu aspektu.
4. Palyginti taikytas skirtingas kosmetologines procedūras.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, pusiau struktūruotas interviu, 

stebėjimas, lyginamoji analizė.
Tyrimo rezultatai. Atlikus tiriamosios apklausą ir apžiūrą prieš pirmąją procedūrą 

buvo išsiaiškinta, kad klientė turi II celiulito stadiją (Tanzi et.al., 2021). Tiriamoji iki 
procedūrų atlikimo jau buvo netekusi daug svorio, tad skundėsi celiulitu, nelygia, praradusia 
elastingumą odą. Prieš procedūrų ciklą klientės oda turėjo apelsino žievelės požymių, 
pastebimi odos sausumo ir elastingumo praradimo požymiai. Oda pasižymi pilkšva spalva, 
stebimas nežymus kapiliarinio tinklo pasireiškimas, čiuopiant stebima nežymi edema, 
jaučiamas limfos skysčių sąstovis. Po procedūrų ciklo taikymo, oda tapo rausvesnė, 
sumažėjo kapiliarinio tinklo pasireiškimas. Efektyviausia kosmetologinė procedūra, 
padedanti sumažinti kūno apimtis, celiulito paveiktai odai yra vakuuminio masažo ir 
subalansuoto mitybos plano taikymas. Su šia strategija buvo pasiekti maksimaliausi 
rezultatai, klientė laikėsi sudaryto individualaus mitybos plano, viso procedūrų kurso metu. 
Remiantis (Janda., Tornikowska, 2014) mokslinio tyrimo duomenimis, mityba, turinti daug 
nesveikų riebalų, gali sulėtinti kraujotaką ir deguonies srautą, todėl jungiamieji audiniai 
susilpnėja ir odoje tampa labiau matomas „apelsino žievelės“ efektas. Remiantis autorių 
(Janda, 2014, MacGill, 2016) duomenimis, mityba, turinti daug nesveikų riebalų, gali 
sulėtinti kraujotaką ir deguonies srautą, todėl jungiamieji audiniai susilpnėja ir odoje tampa 
labiau matomas ,,apelsino žievelės“ efektas. Mitybos principų laikymasis padeda pasiekti 
geresnių rezultatų, šalia taikant ir kosmetologinę procedūrą. Didžiausią svorio pokytį galime 
matyti taikyto vakuuminio masažo procedūros ir mitybos plano strategijos stulpelyje, 
pasiekta net -3,7kg, taikant limfodrenažo masažo, liekninamųjų-šveičiamųjų perliukų ir 
alginatinės kūno modeliavimo kaukės strategija pasiekta -2,5kg, mažiausiai efektyvi svorio 
pokyčių atžvilgiu -  Cello gelio įvyniojimo procedūra -2kg.

Tyrimo pagrindinės išvados. Lyginant celiulito pokyčius po įvairių strategijų 
praktinio taikymo aspektu paaiškėjo, kad vakuuminis masažas ir individualus mitybos planas 
efektyviausiai padėjo sumažinti celiulito stadiją, kūno apimtis bei svorį.

Tyrimo originalumas/reikšmė. Gauti rezultatai ir duomenys padės ateityje 
kosmetologėms, sveikatinimosi masažų terapeutėms parinkti ir pritaikyti efektyviausias 
kūno priežiūros procedūras, siekiant celiulito mažinimo. Pagal pateiktus duomenis, ateities 
tyrėjai gali toliau analizuoti celiulito pokyčius taikant masažo ir mitybos plano veiksmus taip 
praplečiant tyrimo dalyvių imtį ir sudarant sąlygas tyrimo duomenų palyginamumui.
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Teorinė analizė
Dėl nesenai atliktų tyrimų, galima pasakyti, jog celiulitas iš tiesų yra daugiau nei 

paprasti riebalai (medicinos bendruomenė daugelį metų teigė, kad celiulitas yra riebalai, 
kuriuos galima gydyti tik dieta ir pratimais) ir tam, kad gydyti celiulitą, reikia suprasti jo 
unikalų aspektą. Norėdami geriau suprasti tą požiūrį, reiktu atsižvelgti į riebalų struktūrą ir 
celiulito priežastis (Howard, 2013). Didelę reikšmę celiulito atsiradime turi limfinė sistema. 
Ji gali būti lengvai užsikimšusi nuo pernelyg didelio toksinų susidarymo ir judėjimo stokos. 
Kai limfinė sistema sutrinka, nebepavyksta pašalinti perteklinio skysčio, kuris kaupiasi. 
Zimmerman (2016) teigimu „limfinė sistema yra audinių ir organų tinklas, kuris padeda 
atsikratyti toksinų, atliekų ir kitų nepageidaujamų medžiagų. Pagrindinė limfinės sistemos 
funkcija - per visą organizmą perkelti limfą, skystį, turintį infekciją mažinančių baltųjų 
kraujo kūnelių“. Visą limfinę sistemą sudaro imuninės sistemos organai ir kraujo gamyba, 
kurie atsižvelgiant į jų  funkcijos ypatumus yra skirstomi į pirminius (centrinius) ir antrinius 
(periferinius). Pirminiams limfoidiniams organams priklauso: užkrūčio liauka ir kaulų 
čiulpai, o antriniams - blužnis, ryklės limfoidinio audinio žiedas ir limfinis organų stromos 
pagrindą sudarantis tinklinis (retikulinis) jungiamasis audinys, garantuodamas palankią 
mikroaplinką kraujo forminiams elementams formuotis bei kauptis (Stropkus ir kt. 2005). 
MacGill (2016) įvardina, kad limfinė sistema daugelio atžvilgiu yra panaši į kraujo apytakos 
sistemą, nes joje yra plačiai naudojami kraujagyslių tinklai, kurie praeina beveik pro visus 
mūsų audinius, kad leistų judėti skysčiui, kuris vadinamas limfa. Limfos skystis per 
limfagyslės teka panašiu principu, kaip ir kraujas.

Limfinė sistema organizme atlieka šias funkcijas: 1. Padeda kraujo sistemai drenuoti 
audinius (surenka iš audinių skysčių perteklių ir nugabena juos į stambiąsias venas); 2. 
Gamina kraujo forminius elementus - limfocitus, kurie atlieka apsauginę funkciją (naikina 
bakterijas ir kitas organizmui kenksmingas medžiagas); 3. Dalyvauja organizmo medžiagų 
apykaitoje (Schonvvetter, 2014). Pas žmogų kūne yra šimtai limfmazgių, pasak Amerikos 
vėžio draugijos, jie yra giliai kūno viduje, pavyzdžiui, aplink plaučius ir širdį, ar arčiau 
paviršiaus, pavyzdžiui, po ranka ar kirkšnių (Zimmermann, 2016). Remiantis MacGill 
(2016) duomenimis, limfinė sistema turi tris pagrindinius vaidmenis: ji yra mūsų imuninės 
sistemos dalis, palaiko skysčių pusiausvyrą ir yra svarbi riebalų ir riebaluose esančių 
maistinių medžiagų įsisavinimui. Limfmazgių išeiga iš beveik visų mūsų audinių 
kontroliuoja skysčių pusiausvyrą ir imuninės sistemos ląstelėms vertinti išorinę medžiagą 
limfmazgiams. Sutrikus limfos tekėjimui gali prasidėti pažeistos vietos tinimas, skausmas, 
tos vietos paraudimas (Schonvvetter, 2014). Sulėtėjusi limfinė sistema gali paveikti imuninę 
sistemą ir ją  susilpninti, sukelti lėtinį nuovargį, pilvo skausmus ir pūtimą, riebalų kaupimąsi, 
silpną virškinimą ir celiulitą. O celiulitas, kaip žinia, būdingas 85% visų subrendusių moterų 
(Godoy, 2017). Autorių (Schonvvetter, 2014) duomenimis, celiulitas turi būti vertinamas 
rimtai, kadangi jis susijęs su prasta tarpląstelinio skysčio cirkuliacija ir sutrikusia limfine 
sistema. Limfinė sistema yra mūsų organizmo „kanalizacijos sistema“, išleidžianti 
nereikalingas medžiagas audiniuose su riebalų ląstelėmis. Celiulitas yra odos topografijos 
pakitimai, kurie dažniausiai pasireiškia moterims dubens srityje, šlaunų užpakalinėje dalyje 
ir ant pilvo. Jo būklė dažniausiai pasižymi „apelsino žievelės“ išvaizda. Celiulitas yra 
lokalizuotas poodinio audinio sutrikimas, kuris sukelia moterų kūno formos pokyčius.

Kas sutrikdo mūsų kraujotaką ir limfinę sistemą ir daro dar blogesnes sąlygas 
celiulitui? 1) Rūkymas; 2) Mažas baltymų kiekis ir didelis druskos suvartojimas skatina 
vandens sulaikymą; 3) Hormonų disbalansas (endokrininės sistemos pakitimų ar nėštumo 
atvejais); 4) Dažnas svorio kitimas (didėjimas, mažėjimas) (Godoy, 2017); 5) Riebalais ir 
angliavandeniais turtinga mityba; 6) Nejudrus gyvenimo būdas (MacGill, 2016).

Celiulitas yra labai dažna problema, daugiau įvardijama kaip kosmetinė problema, o 
ne liga (Janda, 2014). Norint išvengti ar atitolinti celiulito atsiradimą, svarbu laikytis 
tinkamos, subalansuotos mitybos, riboti angliavandenių ir sočiųjų riebalų kiekius, vartoti
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daugiau ląstelienos turinčius produktus bei žalias daržoves, vengti žalingų įpročių. Siekiant 
pagerinti kraujotaką ir audinių mitybą, būtina daugiau mankštintis, judėti, daugiau laiko 
praleisti aktyviai, tinkamai prižiūrėti odą (MacGill, 2016). Remiantis autorių (Tanzi et.al., 
2021) duomenimis, ginoidinė lipodistrofija (celiulitas) buvo paminėtas kaip labai dažnas 
dermatologinis pokytis. Celiulitas linkęs rinktis aplink šlaunis ir sėdmenis, ir šis 
dermatologinis pokytis vyksta daugiausia suaugusioms moterims. Jo būvimas ir stadija 
siejamas su daugeliu veiksnių: amžiumi, lytimi, kraujotakos pokyčiais, biotipu. Celiulitą 
sukelia jungiamojo audinio edema, kurioje kaupiasi didelis vandens kiekis ir kurio 
kaupimąsi dažnai sukelia proteoglikanų kaupimasis į ekstraląstelinę matricą (Godoy, 2017). 
Remiantis Meirte (2016) atlikto tyrimo duomenimis, kuriame lyginta hipodermos struktūra 
pas vyrus ir moteris, buvo nustatyta, jog pas vyrus yra mažesnės riebalinių ląstelių sienelės 
su įstrižine pertvara ir šis struktūrinis skirtumas suteikia daugiau atsparumo pertvarai ir 
leidžia jai atsilaikyti nuo žlugimo esant spaudimui. Autorių duomenimis šis riebalinių 
ląstelių sienelių struktūrų skirtumas gali paskatinti moterų celiulito atsiradimą daugiau nei 
vyrų, tačiau įdomu tas, kad vyrams turintiems daugiau moteriškų savybių, dažniausiai yra 
būdingos riebalų ląstelių sienelės, kurios yra panašios į moterų, todėl galima daryti išvadą, 
kad hormonai gali turėti įtakos celiulito atsiradimui. Pradinis celiulito ląstelių dydis, forma, 
atstumas tarp jų  yra paveldimas genetiškai. Su amžiumi, odai prarandant elastingumą, 
adipocitai tampa ryškesni (Tanzi et.al.,2021). Celiulitas, kuris pripažįstamas „apelsino 
žievelės“ pavidalu, atspindi fibrosklerozines sritis, suskaidančias hipodermį ir riboja 
riebalinių ląstelių maišymąsi, o celiulito patofiziologija šiais laikais suprantama kaip moters 
lyčiai būdingas sutrikimas (Meirte, 2016). Moksliškai įrodyta, kad moterims, turinčioms 
žalingų įpročių, celiulitas pasireiškia anksčiau ir ryškiau. Nikotinas trukdo kraujotakai, 
blogina ląstelėse metabolizmą ir tai atsispindi „apelsino žievelės“ efektu (Tanzi et.al.,2021). 
Taip pat labai svarbus hormoninio fono disbalansas. Tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
skatinančių celiulito atsiradimą. Tam tikrais moters gyvenimo periodais estrogenų kiekis 
kraujyje sparčiai padidėja ir tai turi įtakos celiulito vystymuisi. Moterims svoris ir kūno 
apimtys padidėja menopauzės metu, nes mėnesinių ciklo praradimas gali turėti įtakos 
suvartojamų kalorijų kiekiui, kuris lemia medžiagos apykaitos veiklos sumažėjimą (Wang 
et. Al. 2012). Didžioji dalis neurologų teigia, jog celiulitas yra psichosomatinė liga. Ji 
atsiranda dėl streso ir neigiamų emocijų. Kuo daugiau patiriame pykčio ir streso, tuo labiau 
mūsų adipocitai auga. Apibendrinus literatūros duomenis galima teigti, kad celiulitas yra 
sudėtingas reiškinys. Yra įvairių liekninančių įvyniojimų procedūrų kombinacijų, siekiant 
sumažinti celiulito požymius, tačiau nėra vienintelės sudedamosios dalies, kuri visais 
atvejais turėtų teigiamą poveikį ir efektyvią naudą celiulitui. Sunku įvertinti vienintelio 
ingrediento poveikį celiulito požymiams, tačiau ingredientų kombinacija, kombinuotos jų 
formulės, įvairūs deriniai pasižymi ryškiu teigiamu poveikiu odai (Tanzi et.al.,2021). 
Autoriaus Wang et.al.(2012) duomenimis, mityba, turinti daug nesveikų riebalų, gali 
sulėtinti kraujotaką ir deguonies srautą, todėl jungiamieji audiniai susilpnėja ir odoje tampa 
labiau matomas „apelsino žievelės“ efektas. Kad kraujas laisvai tekėtų, reiktu vengti maisto 
produktų, kuriuose gausu arterijas kemšančių sočiųjų riebalų. Reikėtų labai riboti ir aukšto 
riebumo margarino bei sviesto vartojimą, kadangi jie organizme kietėja ir kimšti arterijas, 
tai gali sukelti audinių susilpnėjimą, ko pasekmės -  celiulito atsiradimas (Barzda et.al., 
2016). Siekiant sustiprinti kraujotaką, limfotaką, sumažinti riebalų sankaupas organizme, 
mokslinės literatūros duomenimis labai svarbu laikytis subalansuotos mitybos plano.

Tyrimo metodologija
Tyrimui atlikti taikoma atvejo analizė, pasirinktas mišraus tyrimo būdas (kiekybinis- 

kokybinis). Kokybinis tyrimas yra atliekamas renkant informacija apie klientes, kiekybiniu 
tyrimu fiksuojami procedūrų rezultatai, tiriamųjų apimčių pokyčiai ir savijautos kaita. 
Mišraus tyrimo duomenų rinkimo ir analizės šalininkai pasižymi, kad atidžiai renkant ir
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derinant tyrimo metodikas mišrus pobūdis gali būti itin naudingas, tiek tyrimo sėkmei tiek 
ir konflikto tarp egzistuojančių paradigmų sprendimui.

Atvejo analizė yra gana plačiai naudojama organizacijų veiklos studijose ir visose 
socialinių mokslų srityse. Pastaraisiais metais pastebima atvejo analizės, kaip mokslinio 
tyrimo metodo pozicijų stiprėjimo tendencija, vis dažniau atvejo analizė naudojama kaip 
patikima mokslinių tyrimų strategija.

Tyrimo metodai. Tyrimo duomenys renkami naudojant tokius metodus: mokslinės 
literatūros šaltinių analizė, pusiau struktūruotas interviu, stebėjimas (apimčių matavimas). 
Pagrindinis tyrimo instrumentas -  kliento kortelė, lentelių parengimui naudojama Microsoft 
Office Excel 2018 programų paketo skaičiuoklė. Tyrimo duomenys analizuojami taikant 
lyginamąją analizę.

Tyrimo imtis ir atrankos būdai. Tyrimui atlikti pasirinktas vienas tyrimo dalyvis 
(n=1). Taikyti tokie atrankos kriterijai: suglebusi, praradusi elastingumą oda, matomas 
celiulitas. Šie atrankos kriterijai apibrėžia atvejo tyrimo lauką.

Tyrimo procesas (etapai):
Atliktas tyrimas yra ištęstinis. 2021 metų tyrimas vyko nuo vasario iki kovo mėnesio. 

Atliktas 10-ies kūno kosmetinių procedūrų ciklas, tyrime dalyvavo 2 pasirinktos klientės, 
siekiančios sumažinti celiulito stadiją. 2020 metų tyrimas truko mėnesį -  nuo vasario iki 
kovo. Buvo taikytas 10 procedūrų ciklas ir atrankos būdų pasirinkta 1 tiriamoji. Detalūs 
tyrimo eigos duomenys pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė
Ištęstinio tyrimo ejgos pristatymas

1 tyrimas 2 tyrimas
2020m. 2021m.

Limfodrenažinis 
masažas, šveičiamieji- 
liekninamieji perlai, 
kūno alginatinė 
kaukė

Cello gelio
anticeliulitinis
įvyniojimas

Vakuuminis masažas ir taikytas mitybos planas

III-oji celiulito stadija II-oji celiulito stadija II-oji celiulito stadija

Veikliosios medžiagos: 
mentolis, jūros dumbliai, 
kofeinas

Veikliosios medžiagos: 
kofeinas, cinamonas, 
apelsinas, pipirmetė

Veikliosios medžiagos: apelsino žievelės, 
migdolų, sezamų aliejai, eukaliptas, kofeinas

Tyrimo metu buvo atlikta 10 procedūrų celiulito mažinimui su vakuuminiu aparatu 
,,BIOMAK Lymphatic drainage LD 100“ . Buvo atlikta 10 procedūrų, kurios truko 30-40min 
ir buvo atliekamos 3 kartus per savaitę, Socialinių Mokslų kolegijos laboratorijoje. Aparatas 
skirtas odos būklės gerinimui, limfotakos aktyvinimui ir siekiant sustiprinti aparato tolimesnį 
poveikį, procedūros atlikimui buvo naudotas Garshan Dren kremas, skirtas celiulito 
profilaktikai. Jame esantys vertingi aliejai, ypač efektingi kovojant su celiulitu bei nutukimu. 
Kremas pasižymi ypatingai turtingais natūraliais elementais: apelsinų odelės aliejus, 
eukaliptas, argano aliejus, kofeinas, sezamų sėklų aliejus, migdolų aliejus, kurie stimuliuoja, 
gerina tonusą ir didina odos audinių elastingumą. Kremas taip pat, gerina limfinės sistemos 
darbą. Šio kremo veikliosios medžiagos padeda gerinti odos būklę turint celiulito problemą, 
gerina limfotaką, kraujotaką. Didelę reikšmę celiulito atsiradime turi limfinė sistema. Ji gali 
būti lengvai užsikimšusi nuo pernelyg didelio toksinų susidarymo ir judėjimo stokos. Kai 
limfinė sistema sutrinka, nebepavyksta pašalinti perteklinio skysčio, kuris kaupiasi. Limfinė 
sistema yra audinių ir organų tinklas, kuris padeda atsikratyti toksinų, atliekų ir kitų 
nepageidaujamų medžiagų. Pagrindinė limfinės sistemos funkcija - per visą organizmą 
perkelti limfą, skystį, turintį infekciją mažinančių baltųjų kraujo kūnelių (Zimmermann, 
2016).
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Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Atlikus tiriamosios apklausą ir apžiūrą prieš pirmąją procedūrą buvo išsiaiškinta, kad 

klientė turi II celiulito stadiją (Tanzi et.al.,2021). Tiriamoji iki procedūrų atlikimo jau buvo 
netekusi daug svorio, tad skundėsi celiulitu, nelygia, praradusia elastingumą odą. Prieš 
procedūrų ciklą klientės oda turėjo apelsino žievelės požymių, pastebimi odos sausumo ir 
elastingumo praradimo požymiai. Oda pasižymi pilkšva spalva, stebimas nežymus 
kapiliarinio tinklo pasireiškimas, čiuopiant stebima nežymi edema, jaučiamas limfos skysčių 
sąstovis. Siekiant efektyvios celiulito ir odos būklės pokyčio analizės, atliktas apimčių 
matavimas prieš procedūrų ciklą ir po jo. Detalūs matavimų duomenys pateikti 1 paveiksle.

1 pav. Kūno apimčių pokytis vakuuminio masažo ir subalansuotos mitybos strategijos
metu

1 paveiksle pateikti duomenys atskleidžia, kad efektyviausiai apimtis sumažinti po 10 
procedūrų ciklo pavyko sėdmenų srityje. Jos sumažėjo 8 centimetrais. Lentelėje esantys 
duomenys atskleidžia, kad visų matavimų apimtys ženkliai sumažėjo. Po procedūrų ciklo 
taikymo oda tapo rausvesnė, sumažėjo kapiliarinio tinklo pasireiškimas. Gauti tyrimo 
duomenys sutampa su Moortgal et. al. (2016) tyrimo duomenimis, kuriame kalbama, kad 
vakuuminis masažas yra viena efektyviausių priemonių, padedančių mažinti adipocitų 
sąstovį, gerina mikrocirkuliaciją dermos ir hipodermos lygmenyje, padeda pagerinti odos

2 pav. Klubų srities išmatavimų palyginimas
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2 paveiksle galime matyti visų trijų taikytų strategijų rezultatus matuojant būtent klubų 
srity, efektyviausia strategija klubų srityje buvo limfodrenažinio masažo, liekninamųjų- 
šveičiamųjų perlų ir alginatinės kūno modeliavimo kaukės, buvo pasiekta -7cm, mažiau 
efektyvi buvo vakuuminio masažo ir taikyto mitybos plano strategija -6cm ir mažiausiai 
efektyvi Cello gelio procedūra, su kuria pavyko pasiekti tik -2cm rezultato.

■ limfodrenažinis masažas, 
liekninamieji, šveičiamieji 
perlai, alginatinė kūno kaukė

■ anticeliulitinis įvyniojimas su 
Celo geliu

■ vakuuminis masažas, mitybos 
planas

Procedūrų skaičius

3 pav. Sėdmenų srities išmatavimų palyginimas

3 paveiksle matome sėdmenų srities išmatavimus prieš taikant visas tris strategijas ir 
po 10 procedūrų. Efektyviausia strategija matuojant tik sėdmenų srity -  vakuuminis masažas 
ir taikytas mitybos planas (2019) - 8cm, mažiau efektyvus buvo limfodrenažinis masažas su 
procedūromis -6cm ir mažiausiai efektyvus buvo Cello gelio įvyniojimas -3cm.

4 pav. Šlaunų srities išmatavimų palyginimas

Pagal paveiksle pateiktus duomenis, galime matyti, kiek pakito šlaunų sritis taikant 
visas tris skirtingas strategijas. Tiek limfodrenažinio masažo ir kitų procedūrų taikyme ir 
vakuuminio masažo kartu su mitybos planu strategijose buvo pasiekti vienodi rezultatai 
šlaunų srityje -5cm, Cello gelio įvyniojimo procedūrą taikant buvo pasiekta -4cm rezultatas. 
5 paveiksle galime matyti kaip kito svoris, taikant visas tris skirtingas strategijas. Didžiausią 
svorio pokyti galime matyti žaliai pažymėtame stulpelyje, kur buvo taikyta vakuuminio 
masažo procedūros ir mitybos plano strategija, pasiekta net -3,7kg, taikant limfodrenažo.
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Liekninamųjų-šveičiamųjų perlų ir alginatinės kūno modeliavimo kaukės strategija pasiekta 
-2,5kg, mažiausiai efektyvi svorio pokyčių atžvilgiu -  Cello gelio įvyniojimo procedūra - 
2kg.

Diagramose galima matyti, kokie pokyčiai įvyko lyginant tris panaudotas strategijas. 
Akivaizdžius rezultatus galima matyti visose matuotose zonose ir svorio pokyčiuose. 
Detaliau analizuojant diagramose pateiktus duomenis paaiškėja, kad efektyviausia 
kosmetologinė procedūra, padedanti sumažinti kūno apimtis, celiulito paveiktai odai yra 
vakuuminio masažo ir subalansuoto mitybos plano taikymas. Su šia strategija buvo pasiekti 
maksimaliausi rezultatai, klientė laikėsi sudaryto individualaus mitybos plano, viso 
procedūrų kurso metu. Remiantis (Janda, 2014, MacGill, 2016) mokslinio tyrimo 
duomenimis, mityba, turinti daug nesveikų riebalų, gali sulėtinti kraujotaką ir deguonies 
srautą, todėl jungiamieji audiniai susilpnėja ir odoje tampa labiau matomas „apelsino 
žievelės“ efektas. Remiantis Schonvvetter et.al., 2014) duomenimis, mityba, turinti daug 
nesveikų riebalų, gali sulėtinti kraujotaką ir deguonies srautą, todėl jungiamieji audiniai 
susilpnėja ir odoje tampa labiau matomas „apelsino žievelės“ efektas. Mitybos principų 
laikymasis padeda pasiekti geresnių rezultatų, šalia taikant ir kosmetologinę procedūra.

Zimmerman (2018) duomenimis, mityba taip pat svarbus ir vienas iš pagrindinių 
veiksnių, lemiančių kūno apimčių didėjimą, riebalinio audinio netolygų pasiskirstymą ir 
medžiagų, reikalingų sveikai odai, pasisavinimo trūkumą. Lentelėje galime matyti kaip kito 
tiriamųjų svoris taikant visas tris skirtingas strategijas. Didžiausią svorio pokytį galime 
matyti taikyto vakuuminio masažo procedūros ir mitybos plano strategijos stulpelyje, 
pasiekta net -3,7kg, taikant limfodrenažo masažo, liekninamųjų-šveičiamųjų perliukų ir 
alginatinės kūno modeliavimo kaukės startegija pasiekta -2,5kg, mažiausiai efektyvi svorio 
pokyčių atžvilgiu -  Cello gelio įvyniojimo procedūra -2kg.

Išvados
1. Remiantis mokslinės literatūros duomenimis, vienos iš pagrindinių celiulito susidarymo 

priežasčių yra imuninės sistemos susilpnėjimas, sutrikusi riebalinio audinio kraujotaka, 
medžiagų ar vandens bei druskų apykaita, nesubalansuota mityba bei hormonų 
pusiausvyros pakitimai.

2. Atlikus mokslinės literatūros analizę paaiškėjo, kad esant celiulito paveiktai odai viena 
efektyviausių strategijų yra individualiai pasirinkta mezoterapija, vakuuminis masažo
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derinimas su limfos drenažu ir įvyniojimų taikymas su eukalipto, pipirmėtes 
veikliosiomis medžiagomis, pasižyminčios šaldančiu poveikiu.

3. Įvertinus tiriamosios odos būklę po vakuuminio masažo procedūrų ciklo ir taikyto 
mitybos plano, celiulito stadija pakito iš Il-osios ir I-ąją, oda tapo lygesnė, elastingesnė, 
šlaunų, sėdmenų ir klubų srityje matmenys sumažėjo ~6,3cm, svoris sumažėjo -3,7kg.

4. Lyginant celiulito pokyčius po įvairių strategijų praktinio taikymo aspektu paaiškėjo, kad 
vakuuminis masažas ir individualus mitybos planas efektyviausiai padėjo sumažinti 
celiulito stadiją, kūno apimtis bei svorį.
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Annotation
The article raises questions about the type of legal liability applicable for infringement of competition 

law to assess the overall need to change the current model in Lithuania. The author analyses scientific literature 
and national case law. In conclusion, the author identifies problematic aspects and presupposes the possible 
criminalisation of cartel agreements and the extension of powers to the competition authority.

Keywords: competition law, convention, cartels, EU law, human rights

Anotacija
Straipsnyje keliami klausimai susiję su teisine atsakomybe už konkurencijos teisės pažeidimus ir 

vertinamas teisinio reguliavimo pokyčių poreikis. Autorė analizuoja mokslinę literatūrą, teismų praktikos 
atvejus ir atlieka atvejų analizę. Išvadose autorė identifikuoja probleminius reguliavimo aspektus ir daro 
išvadas dėl kartelių kriminalizavimo teisinių prielaidų buvimo, bei galimos konkurenciją prižiūrinčių 
institucijų kompetencijų plėtros. Šiame straipsnyje taikomi mokslinės literatūros analizės (dokumentų analizė), 
bei teismų praktikos analizės (atvejų analizė) metodai.

Raktiniai žodžiai: konkurencijos teisė, konvencija, karteliai, ES teisė, žmogaus teisės 

Introduction
Research topicality. Today, legal violations of fair competition in Lithuania are not 

criminalised and these violations are assessed in administrative proceedings. According to 
the data made public by the Competition Council, the number of cartel agreements is 
increasing, causing damage, which also leads to an increase in fines imposed. The cartels 
are, in essence, “invisible”, since there may be no objective conduct as part of the cartel. 
Cartels are described as “theft by well-dressed thieves” (Hammond S. D., 2001). The 
research of the preconditions for criminalising cartel agreements in the context of the 
Republic of Lithuania was motivated by unformed and contradictory supreme courts 
practices, especially in cases of serious infringements of competition law.

The aim of the research. To examine whether there are preconditions for the 
criminalization of cartel agreements (in the context of EU competition law) in Lithuania.

The research objectives:
1. To examine the theoretical basis for the application of legal liability for violation 

of competition law;
2. To examine the objectives of the criminalization process in the context of 

competition law;
3. To examine the problematic aspects of the practice of the Supreme Courts of the 

Republic of Lithuania, applying legal liability for violations of competition law.
The research methodology. In this article, the methods of analysis of scientific 

literature (analysis of documents) and analysis of case law (analysis of cases) are applied.
The research conclusions. The theoretical origins of EU competition law rules will 

be identified. There will also be assumptions about conflicting case-law, reasons and 
suggestions for further analysis of the matter.

Originality/value of the article. The results of this study may contribute to further 
analysis of the legal and scientific environment in assessing the effectiveness and 
proportionality of legal measures in the fight against cartels.

The theoretical justification for legal liability for infringements of competition law
In contrast to most other branches of law, the author considers that the schools of 

competition law are based not on statements of legal philosophy, theory, but on reality

75



ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

(practice), which required legislation to consolidate the fair functioning of economic and 
commercial units, competition, and consumer protection in corpore. Thus, competition law 
schools have begun to emerge as a result of the reality that demanded, to a greater or lesser 
extent, regulation of relations between market players, protecting fair and vulnerable market 
players. The differences between competition law schools and EU and US competition law 
systems will be briefly discussed below. The US The Sherman Antitrust Act (1890) and The 
Clayton Antitrust (1914) are among the main sources of formation of competition law 
schools, which was inter alia the basis for the formation and interpretation of federal 
competition law regulation (Piraino, 2007, p. 346). It should be noted that there are already 
mandatory bans in the Shermont Act to disrupt the market economy. For example, the first 
article of this document prohibits inter alia any agreements which are conspiratorial to trade; 
in the second article, market monopolisation is treated as a crime (felony).

Economists, regulators and lawyers in the field of competition have formed two 
competition law schools: Harvard and Chicago. According to Harvard, the school market 
needs to be regulated by the authorities in order to ensure fair competition. According to the 
Chicago School, there is no need for market intervention by public authorities and the market 
is regulated by changes in the behaviour of its participants (Furse M., 2002, p. 348). Despite 
the fact that more than 100 years have passed since the adoption of the Clayton Act, 
competition and influence between competition law schools have not significantly 
diminished. In the US, courts and institutions began rapidly applying the economic theories 
of Harvard scientists, according to which firms with market power must be restricted in 
competitiveness. According to Harvard school theory, courts and institutions have 
acknowledged the illegality of any mergers (acquisitions) or agreements, despite the fact that 
in some cases, regardless of whether the behaviour could have benefited consumers by 
lowering prices or increasing output. The situation changed when, since, courts and 
institutions introduced the theories of a group of researchers at the University of Chicago 
whose sole legitimate aim of competition law was to promote consumer welfare. The 
application of the provisions of the Chicago School has led to a much lower number of 
prohibitions. Instead, courts and institutions were obliged to carry out detailed factual 
investigations to confirm the impact of certain behaviour on consumers before a certain act 
by a business operator was declared unlawful (Piraino, 2007, p.p. 346). According to the 
author, the latter obligation should allow the classification of cartels agreements as an 
important safeguard in order to avoid the excessive criminalisation of cartel agreements and 
the settlement of commercial disputes by criminal law.

It should be noted that Lithuanian competition per se EU law mainly highlights the 
ideas of both competition law schools since on the one hand regulation is not based on direct 
prohibitions, but on the other hand, such as mandatory market impact assessment procedures 
in preparation for concentration (Competition law of Lithuania, 1999, art. 8), mandatory list 
of prohibited agreements (Competition law of Lithuania, 1999, art. 5). In this context, to 
account should also be taken certain features of EU competition law and differences between 
EU and US competition law. As the EU integration process accelerated in the European 
Community, a major challenge was the harmonisation of competition law in the Member 
States (Vėgėlė, 2011, p. 313). The need to ensure fair competition in the Member States did 
not give rise to significant disputes, as the European Community is well illustrated by the 
continuing exclusive competence of the Union to regulate competition law (TFEU, 2007).

Competition law is supposed to be one of the tools for ensuring and developing EU 
freedoms and is therefore given considerable attention in EU law, both internally 
(prohibition of prohibited agreements, concentration control, etc.) and externally (anti
dumping procedures, sanctions, EU customs policy). The main differences between EU and 
US competition law in the scientific literature (Cancer, 2011, p. 315) are identified as 
follows: The European Commission is also the legislator in the field of competition law,
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whereas the US relevant authorities have to go to court for binding decisions and rules; The 
rights provided for by US competition law are often exercised by private entities, including 
the highly burdensome EU private action institute, whereas this is not so specific to the EU; 
The Sherman and Clayton act prohibits monopoly, while EU competition law prohibits abuse 
of a dominant position. The differences identified are not essential and affect the assessment 
of the need for the criminalisation of the protection of objects of competition law, but relate 
inter alia to differences between the general legal tradition and the systems of continental 
law. Account should be taken of the relationship between monopolies and abuses of a 
dominant position, despite the fact that they are different concepts of competition law, it 
must be assumed that monopolisation of the market will always have a strong effect on the 
market and that only in rare cases can it be regarded as anything other than an act harmful 
to the market and prohibited, i.e. analogous to abuse of a dominant position.

In conclusion, it should be emphasized, that criminal liability as an ultima ratio 
measure means that only the most serious cases of infringement of competition can be dealt 
with from a criminalisation point of view and not the unlawful conduct in corpore within the 
meaning of competition law. The theoretical assumptions/arguments for criminalising or not 
criminalising cartel agreements will be examined below.

Purpose of criminalising acts and prerequisites for criminalising EU competition law
Scientific doctrine (Whelan, 2014) distinguishes as dominant two theoretical 

justifications for criminalising infringements of competition law: the theory of retribution 
and the theory of deterrence (Francesco, 2018, p. p. 5). Criminal law (liability) functions 
largely reflect theoretical grounds for criminalising infringements of competition law, such 
as repressive, preventive and information functions. It should also be noted that scientific 
doctrine states that criminal law is aimed not only at punishing the perpetrators, but also at 
restoring the order violated by criminal acts, the damaged interests, the good, striving for a 
balance between public and private interests and their compromise. These are important and 
undeniable goods. Thus, in a democratic state of law, criminal laws have protective, 
repressive, preventive and informative functions (Baranskaite, 2009, p. p. 181), the author 
of which considered that the theoretical grounds for criminalising infringements of 
competition law could have been the origin. It must be assumed that those theories are not 
alternative and their cumulative application is possible. The Lithuanian and foreign scientific 
doctrine distinguishes between the criteria of criminalisation, i.e. the conditions under which, 
in the author's opinion, it is generally possible to talk about criminalising a certain social 
relationship. In this context, it should be noted that criminal law is not automatic law it is 
not formal, the law must reflect a real public view of certain processes. It must be a 
mechanism for ensuring socially acceptable behaviour and only in exceptional cases, the 
author's opinion may be “brought up” by criminal law.

The doctrine of the Constitutional Court states that criminal acts are violations of law 
which severely violate human rights and freedoms, other values protected and protected by 
the Constitution, also have a negative impact on living conditions, people's standard of 
living, and encroach upon the foundations of state and public life under the Constitution -  a 
society-wide organisation which must guarantee the public interest has not only the right but 
also the obligation to take various lawful measures to prevent crimes restricting and reducing 
crime. As the Constitutional Court has pointed out, according to the concept of democratic 
rule of law enshrined in the Constitution, the state not only seeks to protect and defend a 
person and society from crimes and other dangerous violations of law, but is also must to do 
it effectively. One of the measures to protect and defend human rights and freedoms, other 
constitutional values is criminal liability for criminal acts. (Constitutional Court of 
Lithuania, 2020, fig. 12.1.) The Constitutional Court has noted that, in a democratic legal 
state, the legislator has the right and, at the same time, the obligation to prohibit by law acts
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which cause or threaten to cause harm to the interests of individuals, society or the state. The 
law defines what acts are considered to be criminal and sets penalties for committing them. 
(Constitutional Court of Lithuania, 2020, pr. 12.2.) The Constitutional Court has also noted 
that, when determining in law what acts are against a law, as well as legal liability for these 
acts, the legislator has wide discretion, including the discretion to determine the sanctions 
which must be imposed for violations of law (Constitutional Court of Lithuania, 2020, pr. 
12.3).

Accordingly, in the case-law of the Court of Cassation states that criminal law is not a 
formal law, it only establishes liability for dangerous acts, but not for formal violations 
(Supreme Court of Lithuania, 2013). The seriousness of the act committed must be judged 
in the light of the circumstances of each individual case, the seriousness of the act cannot be 
presumed (Supreme Court of Lithuania, 2020). Criminalising and decriminalising criminal 
acts is an integral part of the state's criminal policy. The final decision on the existence or 
absence of an act in a criminal law shall be decided by the Seimas (name of Parliament) of 
the Republic of Lithuania. The legislator is influenced by general factors shaping criminal 
policy: for example, the state, dynamics, structure of crime; political, religious, legal, 
personal views of parliamentarians; international and regional law; the doctrine of 
criminology, criminal law, and sometimes unobjective - public opinion (etc.). It should be 
noted that such a criminal law criminalising or decriminalising an act must be harmonised 
and must not contradict formal and substantive requirements imposed by constitutional, 
international and European Union law (Švedas, 2012). Attention should be paid to the 
criminalisation rule in the English-Saxon legal tradition that “the function of criminal law is 
to criminalise only acts attributable to public wrong which the public cannot leave to the 
victim as his private business to claim compensation” (Clarkson, C. M. V. cited in Fedosiuk, 
2012).

In the author's opinion, however, in addition to objective scientific criteria, there is 
also a “populistic” function of criminal liability. Such legislation object of manipulation for 
politics, to tighten sanctions that can be legally incorrect and incomprehensible to the legal 
community, which must be interpreted in principle by redesigning them. Otherwise 
mentioned way of criminalization is incompatible with the fundamental principles of 
criminal law and criminal procedure, and the separation of the types of legal liability is 
impossible. Thus, the application of the principle of ultima ratio moves exclusively to the 
stage of application and interpretation of the law, while the legislator ignores it, and treats 
any improper functioning of the criminal law as the result of misdeeds by law enforcement 
or the courts.

It should be noted that at the highest level of Lithuanian per se European doctrine of 
science, professors indicate a similar position. Professor Fedosiuk unambiguously presents 
his position on populist (excessive) criminalisation and the combination of poor quality 
juridical technique in the reflected modern Lithuanian criminal law. „The excess of 
criminalisation, which is widely mentioned in the US and European legal literature, has not 
surpassed Lithuania either. In the opinion of the author of this article, the level of “pollution” 
of the [criminal] Code is quite high, and the legal process of decriminalisation has stopped 
completely and the criminalisation process is moving forward” (Fedosiuk, 2012). It should 
be noted that, as in German legal doctrine, the legal meaning of an ultima ratio provision is 
linked to the constitutional principle of proportionality, as well as to the function of criminal 
law to protect not ethical, moral and ideological goods but only legal ones. Defence of Legal 
Goods (German) The concept of “rechtsguterschutz” is seen as a constitutional foundation 
of criminal law, requiring the foundation of criminalisation for legitimate purposes 
(Schunemann B. as cited in Fedosiuk, 2012), and legislation that disregards this concept is 
sometimes even referred to as state terror. The legal status of the ultima ratio in Germany is 
also linked to the selectivity and subsidiarity of criminal law (complementarity) in the
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defence of legal goods. It is agreed that criminal law should only become operational if  other 
measures such as social assistance, civil actions, administrative decisions and non-criminal 
sanctions are inadequate (Fedosiuk, 2012). Thus, criminal offences resulting from the 
criminalisation of business legal relations may be considered to be situations in which the 
initiative to amend the criminal law itself could be useful, but inappropriate legal techniques 
are used where, de facto, there is evidence of crime fulfil composition of a criminal code 
disposition, regarding an unclear scope of criminalisation or danger to a protected property, 
it is difficult to comprehend what is generally considered a crime, and the court of cassation 
instance must interpret the rule in such a way that it can be applied at all in reality and retain 
the threat of unlawful acts through different types of legal liability. That is to say, every 
criminal norm, both newly created and already amended, must be in harmony with the legal 
norms of other branches of law, otherwise criminal legal regulation potentially becomes a 
means of namely to destroy the reputation of competitors, without a greater excuse for 
applying procedural coercive measures, such as temporary restrictions on the right of 
ownership, which, unlike a natural person, may lead to a legal person being unable to carry 
out an activity.

In the context of the hard core cartel agreements, as one of the most serious 
infringements of competition law, it should be noted that the scientific literature 
distinguishes, mentions the theorical justifications for criminalising cartel agreements, for 
retribution and deterrence, does not in itself justify the criminalisation, and there are cons- 
arguments which also imply possible harm to competition itself by interfering with the 
activities of legal persons in the criminalisation of voluntary transactions. It should be noted 
that the high prevalence of criminalisation in a given area, particularly among EU Member 
States, enables public authorities to use both criminal procedural measures, both in 
international cooperation and specific non-public criminal procedural measures. This would 
presumably increase the efficiency of the identification of cartels.

Problems with case law regarding liability for infringements of competition law
However, in the context of the Lithuanian legal system, the author considers that, de 

facto, the criminal measures are used to investigate inter alia cartel agreements. For example, 
in 2018, the Lithuanian Competition Council stated at THE OECD-GVH Regional Centre 
for Competition seminar in Budapest that since 2015 there have been three cases that have 
been investigated in cooperation with the Special Investigation Service of Lithuania, that it 
has authorised the use of new types of evidence, namely those relating to non-public pre
trial investigation actions such as telephone conversations, wiretapped phone calls and 
meetings (OECD, p. 46). Accordingly, this is reflected in the administrative cases of the 
Supreme Administrative Court of Lithuania, which are further analysed. According to the 
author, these actions and methods of the Competition Council lead to the conclusion that 
they lack the instruments to investigate cartel agreements and are trying to work effectively 
on the verge of legality. The author is not aware of how the Competition Council of Lithuania 
knows that in one or other pre-trial investigations, potential and criminal intelligence 
investigations have found data about potential violations of competition law; are notified to 
them by law enforcement agencies. It must be assumed that the communication must be, 
otherwise, impossible to determine how the Competition Council assesses what data to 
request access to criminal matters. Investigation of procedural law laws is not the purpose 
of this Article and therefore this topic is not further developed. The arguments allow 
suggesting at the least to criminalising the most dangerous (hardcore) cartel agreements. 
These assumptions are further confirmed by the theoretical arguments set out below.

The scientific doctrine (Whelan, 2014, p. 26) distinguishes between 4 theoretical 
justifications for imposing individual criminal sanctions. The author notes that it is the 
concept of individual criminal sanctions, not the application or criminalisation of criminal
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liability (en. different theoretical justifications for the imposition of the individual) that is 
used in Lithuania today. However, in Lithuania, in the absence of criminal liability for cartel 
agreements, there are cases where the administrative court takes substantially different 
decisions in assessing the application of the guarantees provided for in the European 
Convention on Human Rights (1950) for criminal proceedings in administrative proceedings 
for serious infringements of competition law.

For example, the Supreme Administrative Court of Lithuania states that the 
infringement alleged against the applicant and the sanction imposed on him under the law of 
the Republic of Lithuania are not governed by criminal law, but concludes that by the third 
“Engel criterion”, it must be recognised as criminal within the meaning of the Convention 
because of its severity of the penalty. The term “in the sense of the Convention” shows that 
a sanction is to be regarded as criminal only in the scope of the Convention. In other words, 
due to the severity of the sanction, the applicant should be subject to the guarantees provided 
for in Article 6 of the Convention. That position is consistent with the ECHR judgment of 
27 September 2011 in Menarini Diagnostics S.R. L. v. Italy. But ECHR rejected, the position 
of the person held accountable, that he was subject to actual criminal proceedings because 
of the measures of criminal proceedings and the criminal penalty (Supreme Administrative 
Court of Lithuania, 2016).

Article 6 of the Convention unambiguously defines the scope of its application and 
whether the proceedings are to be considered as criminal prosecution or criminal penalty, 
the guarantees of the person held liable. The cases of the Supreme Administrative Court of 
Lithuania (2017, 2012) also include the requirement of clarity, accuracy and clarity of the 
charge, it must formulate clearly, consistently and unequivocally his position and charges 
against economic operators. Otherwise, it complicates individuals' right to know what they 
are accused of and the process of administering justice before the courts. Thus, it is apparent 
that already in 2012, it was recognised that the entire catalogue of rights provided for in 
Article 6 of the Convention, inter alia, the principle of the presumption of innocence, the 
right to question witnesses to an accusation, applies to the administrative proceedings 
relating to infringements of competition law. In the following subsequent case-law of the 
Supreme Administrative Court of Lithuania, without explanation, just states opposition 
position and denies the presumption of innocence, the right to question to witness and the 
above-mentioned nature of the fine as a criminal sanction in the administrative proceedings 
for infringement of competition law. In the cases of the Supreme Administrative Court of 
Lithuania (2013, 2019) it was stated that the Competition Council is not required to conduct 
cross-examination, the author sees this as a prohibition on the accused asking questions to 
the witnesses of the accusation. As well as it is apparent that the process allows rules 
restricting the participation of the person held liable in the gathering of evidence.

From the point of view of prosecuting infringements of competition law, it should be 
noted that 2012 Dr Balčiūnaitė's J. thesis (Balčiūnaitė, 2012) concerns the protection of the 
rights of undertakings enshrined in the Convention in EU competition law. This dissertation 
did not analyse the national dimension of the thesis itself. However, the regulation of EU 
competition law in the sense of the Convention raises the following issues: the right not to 
testify against oneself, right to have access to material collected by the EU Commission and 
the specificities of searches, the application of the principle of double criminality in the 
context of jurisdiction between the EU Commission and national competition supervisors. It 
is therefore concluded that the factual situation concerning the application of the law is 
unclear. Supreme Administrative Court of Lithuania states that Article 6 of the Convention 
is applicable in full (inter alia, and paragraph 2, 3) following the existing case-law of the 
ECtHR. However, at the same time, the court takes final acts in which those findings are 
opposite. The Court even denies the ECtHR's rule of equating sanctions for infringements 
of competition law with criminal sanctions in particular cases. In the author's view, this
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demonstrates a possible incompatibility between the Convention and its interpretation and 
the national current administrative process for breaches of competition law.

In conclusion, it should be noted that the indicated contradiction of the practice of 
national courts is also incompatible with the case law, principles of legal certainty and 
security applied in Lithuania by the national constitutional court per se. In this context, it 
should be noted that in the Lithuanian legal system, court precedent is recognized as a source 
of law - auctoritate rationis (Constitutional Court of Lithuania, 2007). It is a means of 
forming a uniform case law, ensuring the predictability of court decisions, which in itself 
determines the continuity of judicial jurisprudence necessary in a state governed by the rule 
of law (Supreme Administrative Court of Lithuania, 2021).

Conclusions
1. The EU has the characteristics of both Harvard and Chicago US competition law schools 

through competition law in the Republic of Lithuania. This means that part of the rules 
of competition law is shaped like a priori requirements, such as the legal regulation of a 
concentration permit. Another part of the rules is formed as an impact on competition, 
such as the existence of only a model list of prohibited agreements and the prohibition of 
any agreements liable to distort competition.

2. Due to the complexity of disclosure and identification of hardcore cartels, the Lithuanian 
Competition Council disclosed uses pre-trial investigation institutions' data collected 
through criminal procedure measures. This leads to the assumption that the existing 
powers of the Competition Council are potentially insufficient for the independent 
exercise of functions. Therefore, to authorise the use of procedural coercive measures in 
competition authority, it is appropriate to consider the granting of pre-trial investigation 
status, which requires the criminalisation of the most serious infringements of 
competition law.

3. Due to the above-mentioned problem of insufficient powers of the competition 
authorities, the courts are not in a position to establish a uniform practice for the 
application of the human rights catalogue, such as in hardcore cartel cases. Because since 
a criminalised act is absent, a criminal sanction cannot be too. On the other hand, both 
the ECtHR and the national courts of EU member states impose fines for breaches of 
competition law as a criminal. Existing conflicting case law is incompatible with the 
rights of prosecuted persons, as it is not clear what procedural guarantees will apply in a 
particular case.
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BŪTINOSIOS GINTIES RIBŲ PERŽENGIMO TEORINIAI IR PRAKTINIAI
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF EXCEEDING THE LIMITS OF
NECESSITY DEFENSE 
Nerija Kovalenkovienė

SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
Necessity defense -  is a person’s right to defend oneself, any other person, property, inviolability of the 

dwelling, other rights, interests of the society or the state against the already started or indirectly threatening 
dangerous encroachment. It is a circumstance eliminating criminal liability. However, in practice, there are 
cases when defense becomes a certain expression of the revenge of a victim or enforcement of justice and then 
laws foresee certain consequences for persons, who have clearly used excessive force to repel the danger. This 
is called going beyond the limits of necessity defense for which a person is criminally liable. Therefore, it is 
important to find out the cases when laws consider actions of persons a necessity defense and when they are 
treated as going beyond the boundaries of necessity defense.

Keywords: necessity defense, going beyond limits, dangerous encroachment, criminal liability.

Anotacija
Būtinoji gintis - tai asmens teisė ginti save, kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, 

visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar netiesiogiai gręsiančio pavojingo kėsinimosi. Tai 
baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė. Tačiau praktikoje, pasitaiko atvejų, kuomet gynyba tampa tam 
tikra aukos keršto išraiška ar teisingumo vykdymas, ir tuomet įstatymai numato tam tikras pasekmes asmenims, 
naudojusiems aiškiai per didelę jėgą pavojui atremti. Tai vadinama būtinosios ginties ribų peržengimu, už kurį 
asmeniui kyla baudžiamoji atsakomybė. Taigi svarbu išsiaiškinti, kokiais atvejais įstatymai veiksmus laiko 
būtinąja gintimi, o kuomet tai traktuojama kaip būtinosios ginties ribų peržengimu.

Raktiniai žodžiai: būtinoji gintis, ribų peržengimas, pavojingas kėsinimasis, baudžiamoji atsakomybė. 

Įvadas
Aktualumas. Būtinoji gintis - tai asmens teisė ginti save, kitą asmenį, nuosavybę, 

būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar 
netiesiogiai gręsiančio pavojingo kėsinimosi. Tai baudžiamąją atsakomybę šalinanti 
aplinkybė. Tačiau praktikoje, pasitaiko atvejų, kuomet gynyba tampa tam tikra aukos keršto 
išraiška ar teisingumo vykdymas, ir tuomet įstatymai numato tam tikras pasekmes asmenims, 
naudojusiems aiškiai per didelę jėgą pavojui atremti. Tai vadinama būtinosios ginties ribų 
peržengimu, už kurį asmeniui kyla baudžiamoji atsakomybė. Taigi svarbu išsiaiškinti, 
kokiais atvejais įstatymai veiksmus laiko būtinąja gintimi, o kuomet tai traktuojama kaip 
būtinosios ginties ribų peržengimu. Baudžiamosios teisės teorijoje nebuvo skirta 
pakankamai daug dėmesio bendrai baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių 
sampratai. Galima išskirti tik kelis autorius, kurie minėjo šią problemą: Lietuvoje -  V. 
Pavilonis ir R. Merkevičius, Rusijoje -  M. I. Jakubovičius ir A. J. Šurdumovas, tačiau 
išsamiausi šios problemos tyrimai atlikti J. V. Baulino monografijoje (Kujalis, 2002).

Tikslas yra išanalizuoti teorinius bei praktinius būtinosios ginties ir jos ribų 
peržengimo aspektus, įvertinti teismų praktikos atvejus bei kvalifikavimo praktiką 
nacionaliniuose teismuose, nes žinojimas, kaip naudotis šia teise, skatintų ja  vadovautis 
tinkamai.

Straipsnyje naudojami šie metodai: teisinės ir mokslinės literatūros bei teismų 
praktikos analizės, taip pat lingvistinis bei lyginamasis metodai.

Rezultatai. Būtinoji gintis tai viena svarbiausių žmogaus teisių, kuri egzistuoja 
šimtmečius ir kartais vadinama prigimtine teise ar išvestine iš Konstitucijos principų. Tačiau 
vis dar nemažai problemų kyla šios teisės panaudojimo ribose. Nes būtinoji gintis galima tik 
esant jos nustatytoms sąlygoms, o ribų peržengimas asmens ne tik, jog neatleidžia nuo 
atsakomybės, o užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Taip pat teismų praktikoje vertinant
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būtinosios ginties panaudojimą, vis dar susiduriama su netinkamu kvalifikavimu atskiriant 
būtinąją gintį nuo kitos atskiros nusikalstamos veikos.

Išvados. Būtinoji gintis -  tai asmens teisė gintis nuo pavojingo realaus ir akivaizdaus 
kėsinimosi, tačiau gynyba negali peržengti įstatyme nustatytų ribų, nes ši teisė nėra absoliuti. 
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse būtinosios ginties peržengimas laikomas tik 
esant tiesioginei tyčiai. Besiginantysis turi vadovautis nustatytomis imperatyviomis 
normomis, kurios apibrėžia, kad būtinoji gintis laikoma neperžengta esant pavojingam, 
realiam, akivaizdžiam kėsinimuisi. Būtinoji gintis negalima nuo įsivaizduojamos kylančios 
grėsmės. Kvalifikuojant būtinosios ginties peržengimą būtina koncentruotis į kėsinimosi 
pavojingumą, asmens kaltės suvokimą, panaudotų priemonių proporcingumą.

Tyrimo originalumas/reikšmė. Sprendžiant būtinosios ginties klausimą, faktų ir 
teisės sandūroje kartais susidaro situacijos, kuriose sprendimas varijuoja nuo būtinosios 
ginties pripažinimo iki jos paneigimo, arba iki aiškaus būtinosios ginties ribų peržengimo. 
Analizuojant šias problemas vyrauja aiškūs situacijų teisinio vertinimo skirtumai, 
pripažįstant jas būtinąja gintimi, jos ribų peržengimu arba paneigiant būtinosios ginties 
buvimą apskritai. Išvada į būtinąją gintį priklauso nuo daugelio faktinių aplinkybių ir 
norminių nuostatų, kurios kiekvienu atveju turi būti analizuojamos individuliai, įvertinant ir 
jau suformuotą teismų praktiką.

Būtinosios ginties samprata ir aplinkybės
Ne už kiekvieną veiką, kuri atitinka visus baudžiamajame įstatyme numatytus 

nusikalstamos veikos požymius, asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. 
Kadangi valstybė negali užtikrinti apsaugos visiems reikiamu metu, išimtinais atvejais 
žmonėms suteikiama teisė gintis nuo gręsiančio pavojaus. Tam, kad asmuo būtų patrauktas 
atsakomybėn, jo  veika turi atitikti esminius nusikaltimo požymius, būtent asmens veika turi 
būti pavojinga visuomenei, taip pat pavojinga ir priimtoms ilgaamžėms visuomenės 
vertybėms. Kitas aspektas traukti asmenį atsakomybėn yra tai, kad jo  veika turi priešingumą 
baudžiamajai teisei. Vieno iš šių požymių nebuvimas nesuformuoja baudžiamosios 
atsakomybės. „Visos aplinkybės, kurioms esant padaryti veiksmai, turintys nusikalstamos 
veikos požymių, nelaikomi nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, baudžiamojoje 
teisėje apibrėžiamos kaip baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės“ (Abramavičius, 
Švedas, Prapiestis ir Bieliūnas, 2019). Prie baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių 
priskiriamas būtinasis reikalingumas, būtinoji gintis, nusikalstamą veiką padariusio asmens 
sulaikymas bei tokie specifiniai turtinės ar fizinės žalos darymo asmeniui atvejai, kaip 
profesinių pareigų vykdymas, teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas, įsakymo 
vykdymas, pateisinama profesinė ar ūkinė rizika ir mokslinis eksperimentas. Kaip jau buvo 
minėta, prie šių aplinkybių priskiriama būtinoji gintis. Tai teisė ginti save, kitą asmenį, 
nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto 
ar netiesiogiai gręsiančio pavojingo kėsinimosi. Ši asmens teisė įtvirtinta LR Baudžiamojo 
kodekso 28 str. „Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti 
neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis 
ar valdžios institucijas. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas 
būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar 
nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, 
nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto 
ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi“ (Lietuvos Respublikos Baudžiamasis 
kodeksas, 2000).

Teisė į būtinąją gintį numatyta ir kitų šalių teisės aktuose. Vokietijos baudžiamoji teisė 
leidžia asmeniui gintis nuo akivaizdaus neteisėto puolimo. Vokietijos baudžiamojo kodekso 
32 skirsnyje „Savigyna“ įtvirtinta, kad būtinoji gintis galima nuo puolimo -  tyčinės grėsmės 
teisėtiems interesams, kėsinimasis nebūtinai turi būti kalta veika, bet ji privalo būti valinga,
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subjektas turi valdyti savo veiksmus, veiksmas turi būti priklausomas nuo asmens valios 
(Vokietijos Baudžiamasis kodeksas, 1998). Prancūzijos Baudžiamojo kodekso 122 -  5 
straipsniuose būtinosios ginties samprata yra panaši kaip ir Lietuvoje, nes asmuo yra 
atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jei įstatyme nustatyta neteisėta veika buvo 
padaryta bandant apginti save ar kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę bei visuomenės 
ir valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi 
neperžengiant būtinosios ginties ribų. Prancūzijos BK būtinosios ginties samprata apima 
visas nusikalstamas veikas esant būtinajai ginčiai, išskyrus nužudymą, atsižvelgiant į ginties 
būtinumą ir neišvengiamumą, antai Lietuvos Respublikos BK būtinosios ginties ribų 
peržengimu laikoma situacija, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma 
sveikata, jeigu gynyba neatitiko kėsinimosi pobūdžio bei pavojingumo.(Prancūzijos 
Baudžiamasis kodeksas, 1992).

Baudžiamosios teisės literatūroje, kaip ir daugeliu klausimų, nėra konkrečios 
vieningos nuomonės dėl atsakomybę šalinančių aplinkybių. Jos pasiskirsto prieštaringai, 
vieni, iš baudžiamąją atsakomybę analizavusių autorių teigia, kad reikia minėtas aplinkybes 
įteisinti baudžiamajame įstatyme, kiti teigia, kad minėtas institutas tik tarpšakinis.

Galime išskirti tokius pagrindinius aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, 
bruožus, priskiriant būtinajai ginčiai:

1. Fizinio asmens veika, kuri įvykdoma sąmoningai ir valingai, pasireiškianti 
aktyviais veiksmais arba neveikimu, kai yra pareiga veikti;

2. Formalus veikų atitikimas baudžiamuosiuose įstatymuose numatytiems 
nusikalstamų veikų sudėties požymiams. Kai kaltininko veikloje yra visi tam tikrame 
baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyti objektyvieji požymiai, tačiau veika yra 
nepavojinga, dėl tam tikrų aplinkybių ir nėra laikoma kaip nusikaltimas arba baudžiamasis 
nusižengimas;

3. Šių veikų bruožas yra teisėtumas, kitaip tariant, jos neprieštarauja baudžiamiesiems 
įstatymams;

4. Nors šios veikos turi tam tikro nusikaltimo sudėtį, kuris aprašytas baudžiamajame 
įstatyme, iš dalies pažeidžiamos visuomenei priimtinos taisyklės, vertybės, kišamasi į kitų 
asmenų teises, tačiau šios veikos baudžiamųjų įstatymų atžvilgiu yra socialiai naudingos ir 
įvardijamos kaip neutralios;

5. Kitas bruožas, šalinantis baudžiamąją atsakomybę, yra tai, jog įvykdžius šias 
veikas, joms skiriamas specialus vertinamas. Pabrėžiama, kad veikos, nors ir padaromos 
baudžiamąją atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis, sukelia tam tikrų pokyčių, t. y. 
padaroma žala tam tikroms asmenų teisėms ar interesams ar yra kėsinamasi tai padaryti, 
tačiau neatsiranda baudžiamųjų teisinių padarinių (Pavilionis ir Merkevičius, 1999).

Būtinoji gintis bendrąja prasme -  tai teisė gintis aktyviais veiksmais, darant kitam 
asmeniui žalą, tai aktyvi žmogaus gynyba nuo pavojingo kėsinimosi darant žalos 
besikėsinančio asmens sveikatai, nuosavybei, o kartais, net gyvybei. Tam, kad būtinoji gintis 
būtų pripažįstama teisėta, ji privalo atitikti tam tikrus reikalavimus, susijusius su kėsinimusi 
ir gynyba. Kėsinimąsi apibūdinantys požymiai yra pavojingumas, akivaizdumas bei 
realumas, o gynyba yra susijusi su besiginančiojo padaroma žala arba kėsinimusi ją  padaryti, 
turi būti ginamasi tik atremiant įstatymo saugomus interesus, be to, svarbu, kad ginantis žala 
būtų padaroma užpuolikui, o ne tretiesiems asmenims.

Tačiau praktikoje, pasitaiko atvejų, kuomet gynyba tampa tam tikra aukos keršto 
išraiška ar teisingumo vykdymas, ir tuomet įstatymai numato tam tikras pasekmes asmenims, 
naudojusiems aiškiai per didelę jėgą pavojui atremti. Tai vadinama būtinosios ginties ribų 
peržengimu, už kurį asmeniui kyla baudžiamoji atsakomybė. Ypač svarbu, kad kalbėti apie 
būtinosios ginties ribų peržengimą galima tik tuo atveju, jei asmuo apskritai turėjo teisę į 
būtinąją gintį, kadangi, nesant būtinosios ginties situacijos, nesant visų būtinų būtinosios 
ginties požymių, pripažįstama, kad asmuo neturėjo teisės aktyviais veiksmais gintis ir
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padaryti žalą, todėl jo  veika vertinama kaip nusikalstama ir kvalifikuojama bendrais 
pagrindais.

Būtinosios ginties ir jos sąlygų peržengimo nustatymas ir vertinimas praktikoje
LR BK 28 str. 3 d. įtvirtinta norma, jog būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo 

atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai 
neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu 
nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba 
ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.“ Kaip jau buvo minėta, jog būtinosios ginties 
ribų peržengimą galima įvardinti tik tuomet, kai apskritai egzistuoja teisė į būtinąją gintį. Be 
teisės į būtinąją gintį buvimo, reikalingos ir kitos sąlygos, kurios yra privalomos:

1. Nužudymas arba sunkus sveikatos sutrikdymas;
2. Tai padaroma tiesiogine tyčia (t. y. ginantysis suvokia, jog gynybai nėra būtini tokie 

padariniai, tačiau jų  nori ir siekia);
3. Gynyba aiškiai neatitinka kėsinimosi pavojingumo ir pobūdžio“ (Drakšas, 2004).
Taip pat turi būti ginamasi nesumišus ar labai išsigandus bei nesiginama nuo

įsibrovimo į būstą. Panaši norma pateikiama jau anksčiau minėtame Vokietijos 
Baudžiamajame kodekse „Jei kaltininkas iš pasimetimo, baimės ar siaubo peržengs 
savigynos ribas, jis nebus baudžiamas“ (Vokietijos Baudžiamasis kodeksas, 1998). Teisė į 
būtinąją gintį yra pati pagrindinė sąlyga, kuomet įmanomas būtinosios ginties ribų 
peržengimas, kadangi priešingu atveju bet kokia žala, padaryta asmeniui, bus vertinama kaip 
neteisėta ir nusikalstama ir ją  padaręs asmuo bus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn 
bendraisiais pagrindais su viena išimtimi, dėl bausmės sušvelninimo. Tai reglamentuota ir 
LR BK 28 str. 4d. „būtinosios ginties ribas peržengęs asmuo atsako pagal baudžiamąjį 
įstatymą, tačiau bausmė jam gali būti švelninama remiantis LR BK 62 straipsniu“.

„Teisinės valstybės pareiga užtikrinti kiekvieno asmens ir visos visuomenės saugumą 
užkardant nusikalstamus kėsinimus suponuoja teisę ir pareigą ne tik įstatymais apibrėžti 
nusikalstamas veikas bet ir baudžiamąją atsakomybę už jas“ (Ancelis, 2016). Gynybos metu 
padaryta žala, kuri sukeliama norint apsaugoti kito asmens ar savo interesus nuo pavojingo 
kėsinimosi, neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Tai pripažįstama kaip socialiai 
vertingi veiksmai, jei pati veika atitinka visas įstatyme nustatytas sąlygas, pripažįstančias 
būtinąją gintį. Ginties teisėtumas susijęs su dviem momentais, t. y. kėsinimasis ir gynyba. 
Būtinoji gintis yra laikoma teisėta tik tada, kai kėsinimasis yra pavojingas, akivaizdus ir 
realus. „Pirma būtinosios ginties teisėtumo sąlyga susijusi su klausimu, nuo ko galima 
aktyviai gintis padarant BK numatytą žalą“ (Piesliakas, 2008). Pagal baudžiamąjį kodeksą 
kėsinimasis pavojingas tuomet, kai formaliai atitinka baudžiamajame įstatyme numatytos 
veikos požymius ir norėdamas apginti save, kitą asmenį ir kitus įstatymo saugomus 
interesus, bando atremti pavojų. Pavojingumą parodo, kad tam tikri veiksmai yra 
nukreipiami į saugomas vertybes, asmens gyvybę, nuosavybę. Kitaip tariant, pavojingumą 
galime įvardinti kaip objektyvų kėsinimąsi į tam tikras apibrėžtas teisines vertybes. 
Kėsinimuisi reikalingi aktyvūs veiksmai, nes būtinoji gintis atsiranda tik tada, kai norint 
išvengti žalos įvyksta atkirtis. „Būtinoji gintis galima tik nuo pavojingo kėsinimosi, t. y. 
teisėta gynyba reiškia atkirtį prieš tokius veiksmus, kurie yra realūs, objektyviai 
egzistuojantys ir yra akivaizdžiai pavojingi, darantys žalą arba kai žalos grėsmė visiškai 
aiški“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 
2016). Taip pat LAT aiškindamas gynybos teisėtumo reikalavimus yra nurodęs, kad 
„būtinoji gintis galima tik nuo pavojingo kėsinimosi, kai viena pusė nesiruošia panaudoti 
smurto, o smurtas panaudojamas netikėtai esant užpultam. Prasidėjęs ar tiesiogiai gresiantis 
pavojingas kėsinimas turi egzistuoti ir būti nepasibaigęs gynybos veiksmų atlikimo metu; 
anksčiau įvykę konfliktai nei prasidėjusiu, nei tiesiogiai gresiančiu pavojingu kėsinimusi 
negali būti laikomi. Vien tai, kad tam tikras asmuo dėl savo praeities gali būti vertinamas
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kaip pavojingas, dar nesudaro situacijos, kurioje galima būtinoji gintis, nes šis 
baudžiamosios teisės institutas skirtas gintis nuo pavojingų kėsinimųsi, o ne nuo pavojingų 
asmenų (Švedas, Veršekys, Levon ir Prapiestis, 2017).

Kita būtinosios ginties teisėtumo sąlyga yra kėsinimosi akivaizdumas. Kėsinimasis 
laikomas akivaizdžiu, kai jis yra pradėtas ar tiesiogiai gresia besiginančiojo ar kito asmens 
teisėms, valstybės ar visuomenės interesams. Kėsinimosi akivaizdumo sąlyga yra tiesiogiai 
susijusi su teisės į būtinąją gintį pradžia ir pabaiga. Teisė į būtinąją gintį kyla nuo kėsinimosi 
pradžios bei esant realiai kėsinimosi grėsmei. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nurodė, kad 
itin kruopščiai turi būti tiriamos pavojingo kėsinimosi pradžia ir pabaiga, nes teisingas šių 
aplinkybių nustatymas lemia tinkamą būtinosios ginties įvertinimą. Kėsinimosi pradžia -  tai 
riba, kada kėsinimasis jau pripažįstamas akivaizdžiu, o pabaiga -  tai riba, iki kada 
kėsinimasis dar pripažįstamas akivaizdžiu. Pradinei kėsinimosi ribai nustatyti naudojami du 
kriterijai:

• kai žala atitinkamiems interesams jau yra daroma
• žala faktiškai dar nepadaryta, tačiau iš susiklosčiusios situacijos matyti aiški reali 

žalos grėsmė.
Kėsinimasis pripažįstamas realiu, kai jis yra faktiškai, objektyviai egzistuoja tikrovėje 

ir nėra iškreiptas besiginančiojo tikrosios padėties suvokimas ar vertinimas. Tokia praktika 
taip pat patvirtinat sprendime, kai nuteistasis kumščiu sudavė nukentėjusiajam ne mažiau 
kaip tris kartus į veido sritį, sukėlė fizinį skausmą ir padarė nežymų sveikatos sutrikdymą. 
Taip pat savo veiksmais, t. y. kumščiu sudavė vieną smūgį nukentėjusiojo žmonai, kuri taip 
pat buvo pripažinta nukentėjusioji, nes patyrė fizinį skausmą ir nesunkų sveikatos 
sutrikdymą. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs visą nuteistojo bylą pasisakė, kad „<..> 
nuteistasis O. N. jam inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė būdamas susijaudinęs dėl 
nukentėjusiojo S. L. neteisėtų veiksmų prieš jo  motiną O. N. Be to, apeliacinės instancijos 
teismas nurodė, kad nuteistasis O. N. nusikalstamas veikas padarė esant idealiajai 
nusikaltimų sutapčiai“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
kolegijos nutartis, 2018). Nuteistasis savo kasaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios 
instancijos teismo nuosprendį nurodydamas, kad „<...> byloje esančių įrodymų, priešingai 
negu nustatė žemesnės instancijos teismai, matyti, kad O. N. nepadarė veikos, turinčios 
nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. O. N. realizavo BK 28 straipsnyje jam 
suteiktą teisę į būtinąją gintį, todėl jis neturi atsakyti pagal baudžiamąjį įstatymą“ (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 2018). Taip pat 
savo skunde paminėjo „<..>Pirmosios instancijos teismas, nuosprendyje nurodęs, kad 
„faktinė situacija nesudaro pagrindo spręsti, kad aptariamo įvykio metu kilo būtinosios 
ginties situacija“, ir apeliacinės instancijos teismas, su tuo sutikęs, padarė išvadą, kad O. N. 
dėl S. L. veiksmų buvo susijaudinęs, tačiau jo veiksmus nulėmė būtent ta susijaudinimo 
būsena, o ne gynyba“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
kolegijos nutartis, 2018). Kitas aspektas, kurį teisme paminėjo nuteistasis, jog būtinajai 
ginčiai panaudoti buvo realus pavojus, „teismai neįvertino ir to, kad nukentėjusysis buvo 
neblaivus, agresyviai nusiteikęs, todėl O. N., matydamas pargriuvusią ant žemės motiną O. 
N. ir jos kryptimi intensyviai rankomis mosikuojantį bei į tinklinę vielą spardantį 
nukentėjusįjį, suprato, jog jo  motinai gresia realus pavojus ir ją  reikia gelbėti“ (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 2018). 
Kasacinis teismas išnagrinėjęs skundą išsamiai paaiškino, jog, „pirmosios instancijos 
teismas, spręsdamas, ar šiuo atveju buvo būtinosios ginties situacija, įvertino byloje esančių 
įrodymų visetą ir atsižvelgė į tai, kad tarp nukentėjusiojo S. L. ir nuteistojo motinos įvyko 
žodinis konfliktas <..>, baudžiamojoje byloje nenustatyta, jog nukentėjusysis S. L. būtų 
smurtavęs prieš nuteistojo motiną <..>“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų 
skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 2018). Atsižvelgiant į tai, <..>„kad nuteistasis 
teisiamajame posėdyje negalėjo paaiškinti, kodėl savo motinos negalėjo apginti iš savo
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sklypo teritorijos ir bėgo į kaimynų sklypą. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas padarė 
pagrįstą išvadą, kad nuteistojo veika negali būti vertinama kaip veikimas būtinosios ginties 
sąlygomis, nes nebuvo nustatytas pavojingas, realus ir akivaizdus kėsinimasis, nuo kurio jis 
būtų turėjęs teisę gintis pats ar ginti kitus asmenis, o apeliacinės instancijos teismas, 
nurodydamas, kad nukentėjusysis neturėjo realios galimybės pavojingai kėsintis į nuteistojo 
motinos sveikatą ir tą nuteistasis suprato matydamas nukentėjusiojo ir savo motinos buvimo 
vietas, taip pat tai, kad nuteistajam pamačius situaciją nukentėjusysis kėsinimosi veiksmų 
neatliko, motyvuotai šiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritarė“ .

Baudžiamosios teisės požiūriu realumas, kaip vienas iš kėsinimąsi apibūdinančių 
požymių, yra svarbus tariamosios ginties atveju. Tariamoji gintis -  tai gynyba nuo 
įsivaizduojamo kėsinimosi. Toks kėsinimasis neturi realumo požymio, jis egzistuoja tik 
besiginančiojo vaizduotėje, tai situacija, kai iš tikrųjų užpuolimo nebuvo, o besiginantysis 
klysta, manydamas ir įsivaizduodamas jį esant. Tariamoji gintis atsiranda šiai atvejais:

• Kai nėra tikslaus vertinimo įvykio aplinkybėms, ir pavojingu elgesiu pripažįstama, 
nukentėjusiojo elgesys.

• Kai netinkami įvertinama atsitiktinio, pašalinio asmens vaidmuo užpuolimo 
sąlygomis. Tokios klaidos įvyksta tuo metu kai asmuo ginasi nuo minios ir padaro žalą 
asmeniui, kuris nėra susijęs su kėsinimusi. „Kai kuriose užsienio šalyse tokia situacija 
pripažįstama realia būtinąja gintimi.“

• Kai asmuo nesuvokia, kada prasidėjo kėsinimasis ir kada jis baigėsi (Pavilionis ir 
Merkevičius, 1999).

• Veiksmai, kurie yra padaromi, esant tariamajai ginčiai, gali būti pripažįstami ir kaip 
padaryti esant ginties būklėje, tačiau teismas privalo išsamiai išsiaiškinti ir nustatyti, ar 
asmuo galėjo suvokti savo klaidą. Kito asmens nužudymas, kai yra tariamoji gintis ir asmuo 
iš tiesų klydo galvodamas, kad prieš jį yra naudojami pavojingi veiksmai, jis yra puolamas, 
nors kėsinimosi veiksmo nebuvo, arba tokie veiksmai buvo jau nutraukti, pagal bendrą 
klaidos taisyklę tokiam asmeniui nebus taikoma baudžiamoji atsakomybė. V. Pavilionis ir 
R. Merkevičius yra pasisakę dėl tariamosios ginties ir nurodo, kad tai nėra baudžiama, nes 
asmens padarytoje veikoje nėra vieno iš pagrindinių elementų pripažinti veiką nusikalstamą, 
t. y. -  kaltė (Pavilionis ir Merkevičius, 1999).

Nuo tariamosios ginties taip pat reikėtų atskirti provokaciją, dėl kurios asmuo atlieka 
tam tikrus veiksmus prieš provokatorių, o jis susidoroja panaudodamas būtinąją gintį. 
Aptariant būtinosios ginties panaudojimą provokacijos momentu, galima pastebėti, kad 
teismai turi atsižvelgti, ar asmuo, patyręs agresoriaus provokuojančius veiksmus, galėjo 
suvokti ir ar nebuvo afekto būsenoje, naudodamas būtinąją gintį. Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 metų balandžio 26 dienos 
nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-125-788/2020 D. M. nuteistas, kad tyčia 
sugriebdamas ranka už kaklo ir parversdamas nukentėjusįjį padarė sunkų sveikatos 
sutrikdymą. Tai pat nuteistas, kad sugriebdamas ir per petį pargriovęs A. V. padaręs 
nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą. Kasatorius savo skunde pateikė argumentus, 
jog „byloje nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir 
teisme, galima išskirti į dvi grupes. Nukentėjusieji nurodė, kad jie nesiėmė jokių 
provokuojančių ir prieš kasatorių nukreiptų pavojingų veiksmų. Tuo tarpu iš E. J., R. V., G. 
G. J., G. J. ir M. T. parodymų matyti, kad tarp nukentėjusiųjų ir kasatoriaus kilo konfliktas 
ir jo  metu fizinis smurtas buvo panaudotas ne tik prieš nukentėjusiuosius, bet ir prieš 
kasatorių. Abiejų instancijų teismai nepašalino šių tarp nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų 
esančių prieštaravimų ir tai sutrukdė jiems išsamiai atskleisti ir įvertinti įvykio metu 
susiklosčiusią situaciją, taigi liko nenustatytos BK 28 straipsniui taikyti reikšmingos 
aplinkybės“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
nutartis, 2020).
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Iš tiesų apeliacinės instancijos etape nepašalinti Baudžiamojo proceso pažeidimai turi 
įtakos baudžiamojo įstatymo taikymo momentui dėl būtinosios ginties pagrįstumo ar 
nebuvimo. Atsakydami į nuteistojo pateiktus kasacinio skundo motyvus, „teisėjų kolegija, 
<..>nenustatė pagrindo abejoti teismų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir išvada, kad 
D. M. smurto veiksmai prieš nepilnamečius negali būti pateisinami teise į būtinąją gintį.<...> 
Nuteistojo versija, kad M. V., turėdamas rankoje lazdą, agresyviai artinosi ir kėlė jam realų 
pavojų, teismų išsamiai patikrinta, tačiau motyvuotai atmesta. Teismai, įvertinę kaltinamojo, 
nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų visumą, nustatė, kad nukentėjusysis iš tiesų tam tikrą 
laiką prieš konfliktą laikė rankoje pagalį, tačiau konflikto metu jokios lazdos nebeturėjo, ją 
buvo išmetęs gerokai iki konflikto, o nuteistojo buvo užpultas ne dėl agresyvaus elgesio, bet 
dėl jo klausimų ir išsakyto neigiamo požiūrio į tai, ką mergaičių akivaizdoje daro D. M.. 
Nustatyta ir tai, kad pagalį turėjo dar vienas paauglys, tačiau jis pačiame konflikte iš viso 
nedalyvavo, stovėjo atokiau nuo įvykio vietos, taigi jokio pavojaus nuteistajam nekėlė“ 
(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 
2020).

Teismai, spęsdami dėl BK 28 straipsnio taikymo, turi tiksliai nustatyti, ar 
nukentėjusiojo veiksmai įvykio metu laikytini akivaizdžiu, realiu ir pavojingu kėsinimusi, 
tokio kėsinimosi pradžios ir pabaigos momentą, besiginančiojo kaltės formą ir rūšį. Įvertinus 
šias aplinkybes, spręstina, ar apskritai egzistavo būtinosios ginties situacija, ar gynyba atitiko 
kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą. Besiginančiojo veiksmai padarant žalą kitam asmeniui 
negali būti laikomi būtinąja gintimi, kai pavojingas kėsinimasis jau žinomai buvo atremtas 
ar pasibaigęs ir aiškiai nebuvo reikalo gintis“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų 
bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 2019).

Asmuo, kuriam gresia realus ir akivaizdus pavojus, turi įstatymo ginamą teisę - 
pasinaudoti teise į gynybą. Gynyba yra aktyvūs veiksmai, kuriais atremiamas kėsinimasis į 
įstatymo saugomas vertybes. Būtinoji gintis yra teisėta jeigu atitinka baudžiamajame 
įstatyme nurodytas gynybos teisėtumo sąlygas, kurios yra šios:

Ginantis daroma žala arba kėsinamasi ją  padaryti. Besiginantysis turi naudotis savo 
iniciatyva ir gintis tik aktyviais veiksmais. Negalima gynyba neveikimu. Gynybos būdai ir 
galimos naudoti priemonės iš esmės yra neribojami -  galima gintis panaudojant fizinę jėgą, 
įrankius, daiktus, ginklus bei gyvūnus. Pažymėtina, kad naudojantis teise į būtinąją gintį 
nebūtina užpuolikui padaryti žalą, atskirais atvejais užpuolikui užtenka suvaržyti jo 
galimybes veikti.

Žala padaroma tik besikėsinančiojo teisėms ar interesams. Ši gynybos teisėtumo 
sąlyga reikalauja, kad besiginančiojo veika žala būtų padaroma tik asmeniui, kuris kėsinasi 
pulti. Žalos padarymas besikėsinančiajam, o ne kitiems asmenims yra vienas iš pagrindinių 
požymių, įgalinančių atriboti būtinąją gintį nuo būtinojo reikalingumo. Be to, būtinojo 
reikalingumo, priešingai nei būtinosios ginties atveju reikalaujama, kad padaryta žala būtų 
mažesnė už išvengtą žalą. Pažymėtina, kad svarbiausias vertinimo kriterijus yra ne pats 
realios žalos faktas, bet tai, jog besiginančiojo veiksmais kėsinimasis buvo nuslopintas ar 
apribotas, siekiant jais ginantis padaryti užpuolikui žalą. Svarbu, kad besiginančiojo 
veiksmai ir valia būtų nukreipti į besikėsinantį asmenį, o ne į pašalinius, puolime 
nedalyvaujančius asmenis.

Žala padaroma atremiant kėsinimąsi į įstatymo ginamus interesus. Įstatymas nenurodo 
konkretaus galimų ginti teisių sąrašo, todėl konstatuotina, kad būtinosios ginties forma 
galima ginti bet kurias teisines vertybes, tiek turtines, tiek asmenines, taip pat vertybes, 
kurios vertingos visai visuomenei ir tik atskiriems individams.

Žala padaroma neperžengiant būtinosios ginties ribų. Nustačius būtinosios ginties ribų 
peržengimo privalomas sąlygas, asmeniui gresia atsakomybė pagal LR Baudžiamąjį 
įstatymą.
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Nužudymas arba sunkus sveikatos sutrikdymas. Būtinosios ginties ribų peržengimas 
galimas tik tuo atveju, kai besikėsinančiajam padaromas sunkus sveikatos sutrikdymas arba 
jis nužudomas. Nužudymas yra tyčinis, neteisėtas gyvybės atėmimas kitam žmogui. 
Nužudymas peržengiant būtinosios ginties ribas yra padarytas tiesiogine tyčia, jei 
besiginantysis supranta, kad jis savo gynybiniais veiksmais kelia pavojų kito žmogaus 
(besikėsinančiojo) gyvybei, numato, kad tokiais savo veiksmais atims gyvybę kitam žmogui, 
ir nori tą gyvybę atimti. Nužudymas yra padarytas netiesiogine tyčia, kai besiginantysis 
supranta, kad jis savo gynybiniais veiksmais kelia pavojų kito žmogaus (besikėsinančiojo) 
gyvybei, numato, kad tokiais savo veiksmais atims gyvybę kitam žmogui, ir nors ir nenori 
atimti gyvybę, bet sąmoningai leidžia tokioms pasekmėms kilti. Nužudymas būtinosios 
ginties ribų peržengimo atveju galimas tik aktyviais besiginančiojo veiksmais, be to, 
akivaizdu, kad nužudyti peržengiant būtinosios ginties ribas galima tik asmenį, kuris yra 
fiziškai aktyvus, kad sugebėtų kėsintis pavojingai, akivaizdžiai bei realiai.

Sunkus sveikatos sutrikdymas -  tai asmens sužalojimas ar susargdinimas, kuomet 
nukentėjęs asmuo netenka regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip sunkiai 
suluošinamas, suserga sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei 
ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba praranda didelę dalį profesinio ar bendro 
darbingumo, arba nepataisomai subjaurojamas nukentėjusio asmens kūnas. Analizuojant 
atvejus dėl būtinosios ginties ribų peržengimo, būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp 
besiginančiojo veiksmų ir jo sukeltų pasekmių, konstatuojant, kad sunkus sveikatos 
sutrikdymas ar gyvybės atėmimas buvo sukeltas būtent aiškiai neatitinkančiais kėsinimosi 
pobūdžio ir pavojingumo besiginančiojo veiksmais ir šie veiksmai yra sukeltų pasekmių 
priežastis.

Veikimas tiesiogine tyčia. Nusikalstamos veikos vienas iš subjektyviųjų požymių - 
kaltė. Kaltė skirstoma į tyčią, kuri gali būti tiesioginė ir netiesioginė, ir neatsargumą, kuris 
savo ruožtu skirstomas į nusikalstamą pasitikėjimą ir nusikalstamą nerūpestingumą. Apie 
būtinosios ginties ribų peržengimą galima kalbėti tik tuomet, kai besiginantysis žalą padaro 
veikdamas tiesiogine tyčia. Tiesioginės tyčios sąvoka reglamentuojama įvardinta LR BK 15 
str. 2 d. 2 p., „nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas tiesiogine tyčia, 
jeigu jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl 
jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, ir jų  norėjo.“ Esant 
visoms kitoms kaltės formoms: netiesioginei tyčiai, nusikalstamam pasitikėjimui ar 
nerūpestingumui, preziumuojama, kad asmuo veikia esant būtinosios ginties ribose. 
Būtinosios ginties ribų peržengimo atveju besiginantysis, veikdamas tiesiogine tyčia, 
supranta, kad kėsinasi į puolančiojo asmens gyvybę ar sveikatą, numato, kad gali jam atimti 
gyvybę ar sunkiai sutrikdyti sveikatą ir to nori. Besiginantysis suvokia, kad tų pasekmių -  
t.y. nužudymo arba sunkaus sveikatos sutrikdymo -  nereikia tam, kad apgintų kažkokią 
vertybę, tačiau jis tokias pasekmes tyčia sukelia.

Gynyba aiškiai neatitinka kėsinimosi pavojingumo ir pobūdžio. Besiginančiojo 
veiksmai būtinąja gintimi pripažįstami tik tuomet, kai nėra aiškaus neatitikimo tarp 
kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo bei gynybos. Aiškus neatitikimas -  tai akivaizdus, 
nekeliantis abejonių. Šis aiškumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į vidutiniškai, normaliai 
protingo žmogaus kriterijų (Pavilionis ir Merkevičius, 1999). Įstatymas neriboja priemonių, 
būdų ar įrankių, kurie gali būti naudojami ginantis nuo pavojingo kėsinimosi, taip pat 
nereikalaujama, kad gynybos intensyvumas visiškai atitiktų kėsinimosi pobūdį ir 
pavojingumą. Kad besiginančiojo veiksmai būtų pripažinti būtinosios ginties ribų 
peržengimu, užpuolikui padarytos žalos dydis turi aiškiai neatitikti kėsinimosi pobūdžio ir 
pavojingumo. Gynyba laikoma aiškiai neatitinkančia kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo, 
kuomet tyčia padaroma besikėsinančiajam aiškiai didesnė žala, negu vertos ginamos teisės 
ar interesai, į kuriuos buvo pasikėsinta ir pasikėsinimui atremti buvo panaudotos priemonės, 
kurios konkrečioje situacijoje nebuvo būtinos. LAT nutartyje aiškinam, jog konflikto metu
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vienas iš asmenų būdamas neblaivus susigrūmė su kitu asmeniu ir jam padarė nežymų 
sveikatos sutrikdymą, dūrė peiliu į krūtinę nuo tokių D. N veiksmų D. M mirė. Pirmosios 
instancijos teismas pripažino jį tyčia nužudžius D .M nes teigė, kad jis <..>, ,nebuvo užpultas, 
nes pastarajam, be mirtino sužalojimo peiliu, buvo padaryti sužalojimai veide ir kakle, o D. 
N. apžiūros metu rasti tik nubrozdinimai dešinėje plaštakoje, dešinėje kojoje, dešinio riešo 
ir dilbio riboje“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
nutartis, 2018). Apeliacinės instancijos teismas teigia, kad pirmosios instancijos sprendimas 
nėra tinkamas, nes nėra ištirtos kaltinimui reikšmingos aplinkybės. „Pasak teismo, 
nepaneigti nuteistojo D. N. ir liudytojos L. S. parodymai, kad kaltinime nurodyti nežymų 
sveikatos sutrikdymo mastą atitinkantys sužalojimai D. M. buvo padaryti pirmųjų grumtynių 
metu, po kurių D. N. ir D. M. toliau taikiai bendravo, lošė kortomis, girtavo. Ekspertizės 
akte konstatuota, kad nurodyti sužalojimai D. M. galėjo būti padaryti D. N. nurodytu laiku 
ir būdu, todėl teismas, pripažinęs, kad D. N. D. M. padaryti nežymų sveikatos sutrikdymo 
mastą atitinkantys sužalojimai neturėjo įtakos D. M. mirčiai, nusprendė juos iš kaltinimo 
pašalinti.“ Nukentėjusiojo advokatas nesutiko su tokiu teismo vertinimu ir argumentavo, kad 
„apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nesusiejo D. N. prieš nukentėjusįjį atliktų 
smurtinių veiksmų <...> su situacija, kada buvo padarytas mirtį sukėlęs sužalojimas, ir 
padarė bylos duomenų neatitinkančią išvadą, kad nurodyti sužalojimai padaryti ankstesnių 
grumtynių, kurios įvyko 1,5-2 val. iki mirties“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, 2019). Kasacinės instancijos teismas 
atsakydamas į nukentėjusiojo advokato argumentus pateikė atsakymą, kad rinkdami 
duomenis ir juos pripažinę įrodymais nepadarė jokių esminių klaidų kasaciniame skunde 
išdėstyti argumentai palikti nenagrinėti.

Kėsinimosi pobūdį nulemia vertybės, kurioms dėl kėsinimosi gresia pavojus ir 
kėsinimosi pavojingumas. Aukščiausioje vertybių skalės vietoje yra žmogaus gyvybė ir 
sveikata, todėl ir padaroma žala jas ginant gali būti didžiausia. Savo ruožtu tokios teisės, 
kaip teisė į žmogaus garbę ir orumą negali būti ginamos atimant gyvybę, kadangi tokia 
gynyba bus aiškiai neatitinkanti kėsinimosi pavojingumo. Kėsinimosi pavojingumą lemia 
kėsinimosi intensyvumas, besikėsinančiųjų skaičius, jėgų santykis, kėsinimosi metu 
naudojamos priemonės, galimos žalos dydis ir kitos panašios aplinkybės.

Nors įstatymas neriboja priemonių ir įrankių, kuriais galima gintis nuo pavojingo 
kėsinimosi, pasirinkimo, tačiau tai nereiškia, kad bet kokios gynybos priemonės yra galimos. 
Asmenys, peržengę būtinosios ginties ribas, dažnai bando pateisinti priemonių, galinčių 
pavojingai ir sunkiai sužaloti kūną, pavojingo gyvybei ar sveikatai įrankio panaudojimą, 
tačiau teismai neretai pripažįsta būtinosios ginties ribų peržengimą.

Išvados
1. Būtinoji gintis yra viena iš baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių, tačiau ši teisė 

į būtinąją gintį nėra absoliuti, todėl gynyba negali peržengti tam tikrų įstatyme nustatytų 
ribų, priešingu atveju pripažįstama, kad asmuo veikia peržengdamas būtinosios ginties 
ribas ir traukiamas atsakomybėn už nusikalstamos veikos padarymą.

2. Būtinosios ginties ribų peržengimas galimas tik tokiu atveju, jei apskritai egzistuoja 
būtinosios ginties situacija ir tuomet, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai 
sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo.

3. Būtinoji gintis negalima nuo įsivaizduojamos kylančios grėsmės, o kvalifikuojant 
būtinosios ginties peržengimą būtina koncentruotis į kėsinimosi pavojingumą, asmens 
kaltės suvokimą, panaudotų priemonių proporcingumą. Apžvelgus jau susiformavusią 
teismų praktiką Lietuvoje galima teigti, jog teismų sprendimai teisės į būtinąją gintį, 
pateikia aiškias išvadas, kurios leidžia aiškiai atskirti būtinąją gintį ir jos peržengimo 
ribas.
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Annotation
The global COVID-19 pandemic has affected both health system and economy. This impact is being 

felt around the world, but the challenges of the coronavirus management affect communities very differently. 
The quarantine, self-isolation, restriction of social contacts, changes in the organization of work and study, etc. 
introduced for pandemic management affect each person in a very different way. More and more research 
findings demonstrate that stress experienced affects psychological well-being and even mental health. This 
article discusses the results of a study of psychological well-being conducted in one academic community 
during the second quarantine.

Key words: psychological well-being, pandemic, quarantine, coronavirus, material conditions, social factors. 

Introduction
The coronavirus (Covid-19) was first mentioned in China in December 2019, but 

spread very quickly around the world and turned into a pandemic. In early 2020, the virus 
reached Europe. In Lithuania, the first infection was recorded at the end of February 2020, 
and in the middle of March 2020 the first quarantine was declared (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas Nr. 207, 2020) and the second in November of the same year 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1226, 2020). During the pandemic, the 
world, Europe and Lithuania faced quarantine, loss, self-isolation, changes in learning, 
working conditions, etc. These factors have led to an increase in psychological problems, a 
state of mental and physical health (Javakhishvili, Ardino et al. 2020).

During both the first and second quarantines, higher education studies were conducted 
remotely. Students and lecturers switched to distance learning, and the rest of the academic 
community had to switch to distance learning very quickly, without any prior preparation. 
The second quarantine lasted for almost the entire academic year: from 4 November 2020 to 
30 June 2021. Thus, the entire academic community faced long-standing stressors: isolation, 
restriction of social contacts, distance communication, changed studying / working 
conditions, and so on. Therefore, the study sought to find out how this determined well
being.

The research object: community well-being.
The aim of the research - to find out the well-being of the university of applied 

science community during the Covid-19 pandemic and the second quarantine in Lithuania.
Originality/Value of the article
The pandemic that has paused the world has led to various investigations around the 

world. At present, the results of such studies are increasingly being published. This article 
aimed to share the results of psychological well-being in academic community. Such a study 
was carried out for the first time not only in this community, but also in that region of the 
country. The results of the study can help to plan both the form of work / studies, provide 
support measures at both institutional and personal level and so on.

Research methodology
A questionnaire survey was used as a data gathering method, quantitative data analysis 

was completed using descriptive statistics. The sample and course of the study were 231 
respondents that took part in the survey. The online survey was conducted from 22 March 
2021 to April 2021.
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Research results and analysis
Psychological well-being and mental health are thought to be influenced by social 

factors such as material conditions (loss of income, job loss, work from home, etc.), 
biological and behavioral factors (decreased physical activity, unhealthy diet, Covid-19 
infection, chronic diseases, etc.), psychosocial factors (conflicts at home, lack of social 
support, deaths, fear of coronavirus infection, etc.) (Lotzin et al., 2020). Whereas the study 
took place during the second quarantine declared in Lithuania, an attempt was made to 
explain how the community felt during the long period of prohibitions and restrictions.

The first question was about changes in the material conditions of the respondents (1
% )•
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1 fig. Change in living conditions during the second quarantine

The majority (68,4%) of respondents stated (Picture 1) that their living conditions did 
not change during the second quarantine. About 16,5% of respondents indicated that their 
living conditions worsened. Because the study was conducted during the second quarantine, 
it is likely that home conditions were changed as needed during or after the first quarantine, 
so respondents did not name significant changes in this area during the second quarantine.

It was also clarified whether there were any changes in work and / or studies in the

2 fig. Change in working and / or studying conditions during the second quarantine

Nearly half of the members of the college community who participated in the research 
(Picture 2) indicated that their working and / or studying conditions did not change during
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the second quarantine, while slightly more than a fifth (22,1%) of respondents indicated that 
they improved, and similarly (22.5%) - that their working and / or studying conditions 
deteriorated. As the members of the college community had remote studies and work during 
the first quarantine, no significant changes were observed during the second quarantine.

Psychological well-being is related to learning and working at home. It can be assumed 
that good conditions for distance learning and work (technical means, compliance of learners 
/ employees with available means, possibility to have one's own place of work / study, etc.) 
can also determine well-being (3 fig.).
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3 fig. Technical means used at the place of working / studying

As can be seen from Picture 3, the majority (42,8%) of respondents stated that they 
used good and slightly more than a fifth (22.5%) very good technical means (equipment, 
internet access, etc.) during the second quarantine. However, one third (29.9%) of the 
respondents indicated that they only gave a satisfactory rate of the technical means available 
and used.

During distance working / learning, it is not only important to have the right technical 
tools, but also access to them. Therefore, psychological well-being can also be determined

4 fig. Number of household members on a remote working and / or learning together

As it is seen in the Picture 4, one third (32%) of the respondents indicated that during 
the second quarantine two more members worked and / or studied at home in addition to 
them, and one fifth (20%) that three more members worked and / or studied at home in 
addition to them. Only a quarter (25%) of the respondents worked and / or studied alone. 
The results of the survey show that during quarantine, respondents have to share both the 
home space and the available technical means with other members of the household. 
According to Lotzin et al (2020), learning and working from home can be one of the
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determinants of mental health. If the material conditions are poor, it can lead to a 
deterioration in both psychological well-being and mental health.

The hypothesis was raised in the research that the majority of community members 
worked or studied remotely together with their household members, so it was aimed to know 
how they managed to coordinate their actions (5 fig.).
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5 fig. Possibilities of sharing environment and tools between household members working
and / or studying remotely together

More than one half (52.3%) of the respondents indicated that they had good or very 
good coordination with other members of the household while working and / or studying 
remotely (Picture 5). However, almost a quarter said they were only able to do so 
satisfactorily. Thus, sharing of both technical tools and the environment by the vast majority 
of the community members should not affect their well-being working and / or studying 
remotely.

Material conditions also include finances. During the pandemic, some activities in 
Lithuania were restricted or suspended. Therefore, the household finances of the majority of 
the country’s population have also changed. Therefore, the study sought to find out how 
members of the college community felt these changes (6 fig.).
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6 fig. Evaluation of the college household finances during the second quarantine
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Almost half (48.5%) of the respondents indicated that during the second quarantine 
the income was sufficient for all basic needs, and almost a third (29.9%) stated that they had 
enough income and part of the income remained unspent. The results of the survey show that 
the respondents assessed the financial situation positively.

Attempts were also made to forecast possible financial changes in the near future (over 
the next six months) (7 fig.).
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7 fig. Possible financial changes for community members in the next six months

Assessing their financial changes (Picture 7), the majority of the respondents remained 
positive and indicated that their financial situation would not change, would remain the same 
(about 61%), and a fifth (21%) thought that it would even improve. In summary, the 
members of the academic community assessed their financial condition as stable, which may 
be related to the general assessment of their well-being.

The respondents were first asked to assess their general health condition, change in 
mental health, and emotional well-being during the second quarantine (8 fig.).

8 fig. Assessment of a general health condition of the respondents

Subjectively assessing a general health condition during the second quarantine, almost 
half (47%) of the respondents rated it as good and slightly more than a third (35%) as average 
(8 fig.). However, when assessing change in their mental health during the second quarantine
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(9 fig.), half (48,1%) of the respondents stated that remained unchanged and almost half 
(42,9%) of respondents said it worsened (9 fig.).
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9 fig. Change in the respondents' mental health during the second quarantine

When assessing emotional well-being (10 figure), about one half of the respondents 
(44,6%) the second quarantine, and one indicated that their emotional well-being did not 
change during tenth (9,5%) of them stated that it improved.
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10 fig. Change in emotional well-being during the second quarantine

However, for almost one half (46%) of the respondents, their emotional well-being 
worsened and worsened significantly. In summary, although general health status of the 
respondents was assessed as good, for one half of the respondents both mental health and 
emotional well-being worsened during the second quarantine.

The respondents self-assessed their emotional states that were characteristic last two 
weeks before the research (11 fig.).
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11 fig. The respondents' emotional states in the last two weeks (percent)

The majority (59%) of the community members surveyed said they felt often or always 
needed, attentive (55%), and nervous (53%) in the past two weeks (Picture 11). The 
respondents' nervousness was also reflected in the results of a general survey of well-being, 
where the anxiety and depression subscale (Table 1) and in the assessment of stress 
experienced during the second quarantine (12 fig.) were highlighted.
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12 fig. Stress experienced by the respondents during the second quarantine

Assessing stress as a condition where a person feels tense, restless, nervous, anxious, 
unable to sleep at night, etc., more than one third (36%) of the respondents indicated that 
they experienced it during the second quarantine, almost a third (27%) of the respondents 
experienced stress often or very often (8%). Thus, the declaration of the quarantine, which 
lasted for more than half a year, introduced a number of restrictions: freedom of movement, 
social contacts, a number of activities moved to distance working / studying, and people 
were also stressed.
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Therefore, general well-being of the respondents was also clarified. The respondents 
assessed their overall well-being over the last two weeks subjectively (Table 1). As the 
results show, the subscale of anxiety and depression was most pronounced. The majority of 
the respondents indicated that they felt unhappy and depressed in the last two weeks (74%), 
had trouble sleeping (69%), felt as if  it was difficult to overcome difficulties (64%) and felt 
constant tension (58%). Thus, it can be stated that the majority of the respondents in the 
research were characterized by higher anxiety and lower mood.

However, when assessing social difficulties, the majority of the respondents self-rated 
positively and stated that they were able to make important decisions on their own (79%), 
focus on work and felt important and meaningful (75%), enjoyed their daily activities and 
felt happy (72%). However, the majority of the respondents (64%) were not given the 
opportunity to discuss their concerns at work in the last two weeks before the survey (table 
1).

Table 1
General well-being of the members of the academic community during the last two

weeks
Subscales / statements Yes

%
No
% Average

ANXIETY AND DEPRESSION
In the last two weeks, there were cases where your experiences disrupted your 
sleep 68.8 31.2 1.31

You felt constant tension in the last two weeks 57.6 42.4 1.42
In the last two weeks, you felt as if you had a hard time overcoming various 
difficulties 64.1 35.9 1.36

There were moments in the last two weeks when you felt unhappy and depressed 74 26 1.26
SOCIAL DIFFICULTIES

In the last two weeks, you were able to concentrate on the work you were doing 75.3 24.7 1.25
There were cases in the last two weeks where you felt important and significant 75.3 24.7 1.25
In the last two weeks, you felt that you were able to make important decisions on 
your own 78.8 21.2 1.21

There were moments in the last two weeks where you enjoyed your daily 
activities 71.9 28.1 1.28

In the last few weeks, you had the opportunity to discuss the issues that were 
stressing you at work 36.4 63.6 1.64

You felt happy in the last two weeks 71.9 28.1 1.28
LACK OF SELF-CONFIDENCE

In the last two weeks, there were times when you felt like you had lost confidence 57.1 42.9 1.43
For the last two weeks, you thought of yourself as a worthless person 35.5 64.5 1.65

Hence most of the respondents did not have any social difficulties while working or 
learning remotely. However, there was a lack of communication with colleagues about the 
problems that arose at that time.

In the subscale of the lack of self-confidence, conflicting results emerged. Respondents 
stated that there were moments when they felt a loss of self-confidence (57%) but rated 
themselves adequately (65%). It can be argued that in the absence of direct contact, social 
support from colleagues arises in situations where self-confidence is lacking. However, this 
is likely to be only a situational assessment, possibly related to the introduction of quarantine 
in the country.

Therefore, an effort was made to find out how the changing situation was assessed by 
the respondents themselves (13 fig.).
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13 fig. The respondents’ views on how pandemics and quarantine changed their daily lives

The majority of the respondents (83%) said that the Covid-19 pandemic and the 
country's state of emergency and the second quarantine changed or changed significantly 
their daily lives (Picture 13). This could become one of the factors in both the increased 
stress and the changing psychological state. However, the respondents mentioned that not 
only their daily life, but also the daily routine on remote working / learning changed (14 
fig).

60

50

^  40 sQJ 30

20

10

0

53,7

27,7

16,5

1,3
1

0,8

Did not change Did not change Change 
at all

Change I have no
completely opinion

14 fig. The change of a daily routine while remote working / learning

The majority (81%) of the respondents stated that during remote working and / or 
learning their daily routine changed or changed significantly since the time when they 
worked / studied face-to-face. More than one third (36%) of the respondents stated that their 
daily routine was erratic: they went to sleep and got up at different times, the workload of 
the working day depended on the amount of work, rest breaks were rarely taken, and so on 
(table 2).

Table 2
Description of the changed daily routine

Description %
1. I get up and go to bed at a similar time, plan my work hours and stick to the agenda, take regular 
breaks during work, finish work on time

15.6

2. I go to sleep and get up earlier / later, sometimes I take breaks during the day, I try to keep 
working days that start and end at similar times

19.0

3. I go to sleep and get up at different times, I rarely take breaks during the day, the beginning and 
end of the working day vary depending on the amount of work

36.4
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4. Sleep and work routine is untuned, it is difficult to plan daily activities, and the working day is 
usually prolonged

20.3

5. I did not notice any major changes 8.7

One-fifth (20%) of the respondents noted that their daily routine was untuned, the 
working day was non-standardized, extended, and it was difficult to plan daily activities. A 
similar percentage of respondents (19%) said they also changed their daily routine: going to 
bed and getting up earlier or later, but they tried to keep their daily routine similar to that of 
contact work. It can be assumed that the changes in work and daily routine had an impact on 
the stress experienced and the assessment of general and psychological well-being.

Changes in the working day can be associated with an increased work and study load 
(15 fig.).
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15 fig. Change in work / study load during quarantine

The majority of the respondents (43%) stated that their work and / or study load 
increased during quarantine, while one fifth (20%) of the respondents said that their 
workload increased significantly.

The respondents assessed not only the increase in workload, but also the work / study 
time allocated to it (16 figure).
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16 fig. Respondents' time spent on work / study per day during the second quarantine

The majority of respondents (40%) indicated that they spent more than 9 hours a day 
working and / or studying during the second quarantine and only less than one-fifth (18%) 
spent less than 4 hours working and / or studying during the second quarantine. Longer work
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and study time also unbalances the work-rest regime, which can lead to changing 
psychological well-being. The respondents were therefore asked to identify how they 
improved their well-being in order to meet the challenges posed by the pandemic and 
quarantine (table 3).

Table 3
Measures to improve psychological well-being during quarantine

BEHAVIOUR, METHOD Yes, during both 
quarantines

No

I talked a lot to a family / friends / colleagues 74.9 15.6
I plunged into work 56.3 25.1
I found an interesting activity 35.5 42.0
I engaged in physical activities (for example, walking, running, sports, 
physical work, etc.) 40.3 30.3

I started exercising regularly 18.2 51.1
I started drinking alcohol (I started drinking more) 7.4 81.8
I spent time on social networks and / or playing computer games 39.8 48.1
I had a consultation(-s) with a psychologist / psychotherapist 3.5 90.9
I applied to a psychiatrist 2.2 95.2
I started taking medicines / homeopathic remedies (antidepressants, sedatives, 
hypnotics, etc.) 9.1 76.6

I read psychological articles, used emotional help applications 13.4 77.1
I wrote to, called the emotional helplines (Youth Line, Hope Line, 
https://pagalbasau.lt, etc.) 1.7 95.7

I tried to help myself and deal with myself in various ways 48.1 39.0
I did not do anything 22.5 71.9

The majority (75%) of the respondents indicated that they had a lot of communication 
with family, friends, and colleagues. More than half (56%) of the respondents stated that 
they were immersed in work, and about half (48%) tried to help themselves and used various 
methods for this during both the first and the second quarantine declared in Lithuania. 
However, the results of the survey showed that the majority (more than 90%) did not seek 
professional help neither face-to-face, nor remotely.

Summarizing the results of the research, it can be stated that the respondents indicated 
that the material conditions were good enough during the second quarantine. It is likely due 
to the first quarantine, so that the respondents got ready for the second quarantine. Also, the 
majority of the respondents were satisfied with the financial conditions, so these were not 
the main factors that determined the well-being of the community members. However, 
during the second quarantine, both work and study load increased, the hours allocated for it 
increased, there was a lack of face-to-face communication on professional issues, more 
stressful situations, etc., which may have determined the subjective assessment of mental 
well-being and emotional state, increase in anxiety and depression as well as declining self
confidence in more complex situations. However, this would require additional research.

Conclusions
1. The living and / or studying conditions of the respondents did not change during the 

second quarantine and were assessed as good. Most of them rated the available work / 
studying place and the necessary tools as good or very good. The financial situation also 
not changed and will not change in the next six months. The income is sufficient to satisfy 
all basic needs.

2. The majority of the respondents said that the pandemic and quarantine changed both daily 
life and routine. The study / workload increased, and the working day lasted longer than 
8 hours.
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3. The majority of respondents rated their health as good, but similar results were obtained 
that the mental and emotional condition of the subjects either did not change or worsened.

4. The majority of the respondents indicated that they felt unhappy and depressed, had 
trouble sleeping, found it difficult to overcome various difficulties and felt constant 
tension, and were not given the opportunity to discuss their problems at work as well as 
they felt as if  they lost self-confidence.

5. In order to overcome the emergency situation due to the Covid-19 pandemic and 
quarantine, the majority of the respondent indicated conversations with family members, 
friends, colleagues, increased involvement in work and self-help in various ways as the 
ways to manage stress.

Literature
1. Javakhishvili J. D., Ardino V., Bragesjö M., Kazlauskas E., Olff M., Schäfer I. (2020). Trauma-informed 

responses in addressing public mental health consequences o f  the COVID-19 pandemic: position paper o f  
the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/33029320/

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207. Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226. Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/30034c23b14e11eba6328c92adabc234?ifwid=2r1miutk

4. Lotzin A., Acquarini A., Ajdukovic D., Ardino V., Böttche M., Bondjers K., Bragesjö M., Dragan
M., Grajewski P., Figueiredo-Braga M., Gelezelyte O., Darejan Javakhishvili J., Kazlauskas E., Knefel 
M., Lueger-Schuster B., Makhashvili N., Mooren T., Sales L., Stevanovic A., Schäfer I. (2020). Stressors, 
coping and symptoms o f  adjustment disorder in the course o f  the COVID-19 pandemic - study protocol o f  
the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) pan-European study.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029321/

104

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Javakhishvili+JD&cauthor_id=33029320
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ardino+V&cauthor_id=33029320
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bragesj%C3%B6+M&cauthor_id=33029320
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kazlauskas+E&cauthor_id=33029320
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Olff+M&cauthor_id=33029320
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sch%C3%A4fer+I&cauthor_id=33029320
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029320/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/30034c23b14e11eba6328c92adabc234?jfwid=2r1mjutk
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lotzin+A&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Acquarini+E&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ajdukovic+D&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ardino+V&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=B%C3%B6ttche+M&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bondjers+K&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bragesj%C3%B6+M&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dragan+M&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Grajewski+P&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Figueiredo-Braga+M&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gelezelyte+O&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Javakhishvili+JD&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kazlauskas+E&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Knefel+M&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lueger-Schuster+B&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Makhashvili+N&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mooren+T&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sales+L&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stevanovic+A&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sch%C3%A4fer+I&cauthor_id=33029321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029321/


ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

A N  IN T E R D ISC IPL IN A R Y  PR O JE C T  A S A N  IN C L U SIV E  LE A R N IN G  
A PPR O A C H : TH E CA SE O F A  D IG IT A L  FA SH IO N  PR O JE C T

TARPDALYKINIS PROJEKTAS KAIP ĮTRAUKAUS MOKYMOSI METODAS: 
SKAITMENINĖS MADOS PROJEKTO ATVEJIS

Rasa Levickaitė 
ORCID 0000-0002-7439-9056 

Kazimieras Simonavičius University, Lithuania

Annotation
The article presents theoretical perspectives of emerging phenomena of digital fashion. Digital fashion 

was accelerated by the Covid-19 pandemic and in current fashion world is ready to answer three critical 
questions: (1) digital fashion input to economic growth and financial benefits, (2) properties and areas of 
practical use of digital fashion, (3) digital fashion contribution for the reduce of global pollution. The article 
presents the case study of Lithuanian digital fashion experiments in collaboration of Kazimieras Simonavičius 
University “Fashion Industry” academics and students, Vytautas Magnus University “Multimedia and Internet 
Technologies” academics and students, and Lithuanian fashion designers Ramunė Strazdaitė and Seržas 
Gandžumianas. The case study is focused experimenting and interdisciplinary project as an inclusive learning 
approach. Article presents visual examples of project results.

Keywords: digital fashion, inclusive learning, interdisciplinary project, digital fashion case study, Lithuanian 
digital fashion experiments.

Introduction
Digital fashion, which released its first shoots in reality just before the global pandemic, is 

reaping its first fruits. It makes people, designers, fashion researchers, fashion consumers, and those 
involved in the fashion industry wonder, distrust, think about it as a trend provoked by temporality. 
At the same time, the pandemic, when the fashion industry was experiencing one of the biggest 
shocks in history, was an excellent time to accelerate events and establish itself under the sun. 
Although no one in the industry foresaw the intensity of this crisis, some fashion companies are 
finding that they are better equipped than others -  largely because of their digital know-how (Gonzalo 
et al., 2020). Digital fashion has answered three critical questions for the world: what are the 
economic benefits of digital fashion, the reasonable prospects for its use, how much does digital 
fashion contribute to reducing global pollution.

While the world is sceptical about digital fashion, the actual use speaks for something else 
entirely: consumers of digital fashion content recognize that the idea is impressive and perfectly put 
into practice. Digital clothing is made from intangible raw materials. Digital fashion technology is 
an innovative way of optimizing business and has a measurable economic justification. On the other 
hand, it is consumed on an abstracted level, realizing that consumption is of an aesthetic, self
expression, and meaningfulness of creativity nature. Unfortunately, it does not provide physical 
properties like warmth, coolness, or sun protection. For the encouragement of new world trends, 
digital fashion experimental activity was started as a joint project of two Lithuanian universities. The 
main goal was an inclusive way of learning, development of modern skills, interdisciplinary project 
management, and communication.

The aim of the research is to present the case of digital fashion experiment as an inclusive 
learning example and interdisciplinary project approach.

The research methodology. The paper is based on theoretical analysis and presentation of the 
case study.

The case study research is based on thesis as following:
1. An interdisciplinary project encourages the expansion of knowledge outside one’s area.
2. Interdisciplinarity provides freedom of mind and action, but is not suitable for all study 

forms subjects.
3. Involvement in interdisciplinary projects is higher, but motivation is lower due to moments 

of uncertainty.
4. Inclusive learning encourages students to achieve higher results.
5. Inclusive learning encourages thinking outside the box and promotes creativity.
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The research conclusions. In describing the case study, the focus is on discussing an 
interdisciplinary project as an inclusive learning approach. It is a unique digital fashion project whose 
content invites you to rethink the learning process and the study content.

Value of the article is based on novelty of the problematic of digital fashion and presents 
examples of implementing it to a university study process.

Predictors of the future of digital fashion believe that people in general had a hard time 
imagining a call on a smartwatch or augmented reality tour until very recently. While the world is 
sceptical about digital fashion, the actual use speaks for something else entirely: consumers of digital 
fashion content recognize that the idea is impressive and perfectly put into practice. Research in the 
overlapping area between Fashion and Information and Communication Technologies -  hereafter 
referred to as “Digital Fashion” -  is growing and attracting the interest of both academics and 
practitioners (Noris et. al, 2021). Digital clothing has been made from intangible raw materials. 
Digital fashion technology is an innovative way of optimizing business and has a measurable 
economic justification. On the other hand, it is consumed on an abstracted level, realizing that 
consumption is of an aesthetic, self-expression, and meaningfulness of creativity nature. 
Unfortunately, it does not provide physical properties like warmth, coolness, or sun protection. For 
the encouragement of new world trends, digital fashion experimental activity was started as a joint 
project of two Lithuanian universities. Inclusive education can be defined as a global movement in 
overcoming barriers to participation and success, but it has different scope depending on the 
international context (Lawrie et al., 2017). The main goal was an inclusive way of learning, 
development of modern skills, interdisciplinary project management, and communication. 
Interdisciplinary learning is a process by which learners integrate information, data, techniques, 
tools, perspectives, ideas, concepts and theories from two or more disciplines, to create products, 
explain phenomena, or solve problems in ways that would have been unlikely through single
disciplinary means. In describing the case study, the focus is on discussing an interdisciplinary 
project as an inclusive learning approach (Kidron & Kali, 2015). It is a unique digital fashion project 
whose content invites you to rethink the learning process and the study content.

Digital fashion: experiments of Lithuanian fashion
Lecturers of Kazimieras Simonavičius University “Fashion Industry” study program (Prof. Dr. 

Jolanta Zabarskaitė, Assoc. Prof. Dr. Austė Kiškienė, Assoc. Prof. Dr. Darius Verbyla) and students 
(Justina Čenkutė, Laura Naidzinavičiūtė, Erikas Sadauskas, Gabija Skiemundrytė, Jolanta 
Vasiliauskienė) together with the team of lecturers (Prof. Dr. Tomas Krilavičius, Dr. Edgaras 
Ščiglinskas) and students (Laura Čekavičiūtė, Agnė Janavičiūtė, Rugilė Juciūtė, Dominykas Kurlis, 
Rugilė Pluščiauskaitė, Ieva Vyšniauskaitė) of Vytautas Magnus University “Multimedia and Internet 
Technologies” study program, following the latest fashion trends and technological change, in March 
2021 initiated a digital fashion pilot project. After the first interview, Lithuanian fashion designers 
invited to work together decided to try innovations, operate in uncertainty, go beyond the usual 
framework of the creative process and create experimental digital collections.

The project “Digital Fashion: Lithuanian Fashion Experiments” brought together special 
teams, the creative axis consisted of Lithuanian fashion designers Ramunė Strazdaitė and Seržas 
Gandžumianas. The transformation of two-dimensional clippings into three-dimensional garments, 
precise volumes, and the crumpledness of materials has surprised designers who observed it all.

Fashion designer Ramunė Strazdaitė, a participant of the experimental digital fashion project 
and a founder of the Lithuanian brand “Linen Birds”, specializes in creating clothing from natural 
materials. Her collections are present both in Lithuania and around the world. The designer believes 
that digital fashion is relevant because it reveals new ways of working for restrained fashion 
designers. The designer admits that while participating in the project, it was interesting to observe 
how fashion approaches people, what direction it is expanding and what opportunities fashion 
designers have to express themselves.

The “La Nature” collection by designer Ramunė Strazdaitė is made of natural linen and 
designed for those who value sustainability, naturalness, comfort, and overall -  pleasant emotions. 
Dominating factors in this collection -  spring motifs and soft natural colours.

Designer Ramunė Strazdaitė, who created a collection inspired by spring motifs, says that she 
agreed to participate in the project because she saw that its idea was very relevant. When everything 
is constrained and suspended, the pandemic has raised many new questions on how fashion designers
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can express themselves in such harsh conditions, how fashion can get closer to the person, and in 
what directions activities can expand.

Therefore, the project is an exciting way to deal with the situation. It is gratifying to see the 
enthusiasm of the whole project team and the harmonious and precise work. This project is 
impressive for both its participants and anyone interested in fashion.

Seržas Gandžumianas, one of the most prominent Lithuanian fashion designers and the author 
of many successful creative projects, has accumulated extensive professional experience in Lithuania 
and abroad. The designer agreed to participate in the project because these times require new 
challenges and unprecedented fashion methods. For an experimentally indifferent designer, this 
project has emerged as one of the forms of self-realization, allowing one to discover the limits of its 
untested possibilities.

The creator has introduced a digitized and sustainability-inspired part of his new leisure 
collection through perseverance and self-awareness. He created this collection for the active and 
responsible person of the city. An exclusive collection of Seržas Gandžumianas named “urbanique” 
combines vigour and energy, naturalness and ecology, responsibility, and values.

During the project, the team of the “Fashion Industry” study program of Kazimieras 
Simonavičius University was responsible for the internal and external communication of the project, 
prepared material about future collections with designers, created mood sketches, app content, 
prepared information for the media, posts on social networks, organized weekly remote team 
meetings, lectures by foreign visiting lecturers. Vytautas Magnus University “Multimedia and 
Internet Technologies” study program team turned 2D sketches of designers into 3D models, applied 
cutouts, fabric textures, virtually sewed products, created avatars, and an augmented reality 
application. “Daz Studio” and “Marvelous Designer” programs were used by the team to fulfill the 
technical part. In ten weeks, the collections of Ramunė Strazdaitė and Seržas Gandžumianas were 
created and digitized. The project received exclusive mass media attention. Moreover, there was a 
fantastic experience for participants to get to know the behind-the-scenes of digital fashion.

Source: Vytautas Magnus University, Faculty of Informatics, 2021 
1 fig. Clothing simulation

During the first month of the project, the designers already had the opportunity to observe the 
transformation of their two-dimensional sketches into 3D models and then transformed them into 
presentations of augmented reality application collections by the late spring. Virtual threads, digital 
sewing machine needles, and material textures have temporarily become everyday tools for creating 
collection patterns (1 and 2 fig.).
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Source: Vytautas Magnus University, Faculty of Informatics, 2021 
2 fig. Clothing structure

The crumpled texture of the linen fabric adds playfulness and coziness to the silhouette while 
reducing stress at the same time. According to Ramune Strazdaite, naturalness organically brings 
more beauty and quality to life, opens a larger scale of sensations. Only natural materials have these 
unique properties -  to fill life with joy (3 fig.).

Source: Ramunė Strazdaitė, Vytautas Magnus University, Faculty of Informatics, 2021 
3 fig. 2D sketch and 3D model of Ramunė Strazdaitė design
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The clothes created by designer Seržas Gandžumianas symbolize a youthful breakthrough and 
correspond not only to the city’s movement but also to the cosy shelter of nature, thus allowing you 
to feel the harmony of these different spheres. The details of the unique concept of clothing develop 
a distinctive sense of fashion style (4 fig.).

Source: Seržas Gandžumianas, Vytautas Magnus University, Faculty of Informatics, 2021 
4 fig. 2D sketch and 3D model of Seržas Gandžumianas design

Two guest lectors also participated in the project: Digital media and creative industries 
researcher Lisette Vonk from Amsterdam University o f Applied Sciences (The Netherlands) and
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professor of digital fashion and art Jules Dagonet from The University for the Creative Arts (United 
Kingdom).

On 2021 May 7, during the online lecture called “Digital technologies in the new fashion”, 
digital fashion atelier Lisette Vonk called to explore the virtual fashion world of augmented reality 
projects, digital design, body scanning, experiences of virtual environments, and future technologies. 
Lisette Vonk researches digital fashion and physical-digital technologies, participates in the projects 
that create virtual collections, works with students. Parts of the lecture included: gathering 
inspiration, analysis of mistakes, a call for accepting the challenge to analyse and create the future of 
fashion professionally.

After a week, on May 14 h, fashion and art professor, Fashion faculty director Jules Dagonet 
gave a lecture on “Fashion industry revolution -  from gamified fashion experiments to world-class 
e-commerce projects”. Jules Dagonet shared her experience how the University of Creative Arts in 
2021 had an accredited master’s degree of “Digital fashion” study programme what was later called 
“the first virtual couture master’s degree in the world” by “The Guardian” (Marriott, 2021). Jules 
introduced everyone to her students’ first attempts at digital fashion and discussed which examples 
were successful and why others were not. The professor states that digital fashion is not a playful 
experiment anymore but rather a revolutionising success phenomenon. Also, Jules Dagonet presented 
digital fashion facts and e-commerce subtleties. As the professor states, “digital fashion -  it’s a 
planning of tomorrow’s skills, don’t sleep”. Why it’s important, and what does it promise to the 
fashion world? To these questions she answered in her interview for Lithuanian media (L’Officiel, 
2021). Researchers said that without a doubt, the breakthrough of digital fashion was due to the 
pandemic. When there was an opportunity to choose, fashion industry professionals preferred the 
traditional fashion creation and manufacturing model. Still, when the pandemic started, digital 
fashion had gained rational grounds to continue as an activity and created an opportunity to “climb 
through a window” while the doors were closed.

Today, it is not clear what phenomenon the term digital fashion defines. In her opinion, it is a 
combination of three components: the gaming industry, the development of e-commerce, and a 
sustainable approach to fashion. Because fashion is part of identity, it’s who you are, what you want 
to talk about yourself, what you want to express in your outfit. In the virtual world, this gives you 
more freedom to express yourself and experiment with extravagance. Digital fashion pushes the 
boundaries of fashion and, more generally, the technological and fantasy possibilities of creating 
flames, water, non-existent textures, and fabrics. It is part of intercultural communication and 
tomorrow of skill-building, so I would recommend not to sleep but start experimenting and, if you 
don’t dare, incorporate at least partial elements of digital fashion into fashion creation and production 
processes. It will be too late to start in five years.

The experimental digital fashion project, which brought together the academic and fashion 
community, laid the foundations for the project’s continuity by gathering other Lithuanian designers. 
Technology is being employed alongside good assessment practices with the intent of improving 
student learning (Sweeney, 2017). Although the project’s ambitions were purely experimental, it is 
likely that with digital fashion technologies’ transformation, theoretical and practical direction for 
study programs and opportunities for Lithuanian designers will arise.

Conclusions
1. Digital fashion is an intriguing innovation in the fashion world. Before the pandemic, digital 

fashion was a niche field with little reliance on academic research. In the face of the pandemic, 
the relevance of digital fashion has taken on a new conceptual role and an obvious practical need 
for fashion businesses.

2. Digital fashion is evolving in two different directions. The first involves digital clothing that does 
not exist in the physical plane. The second is actual physical clothing delivered in the virtual 
world. The first steps in digital fashion are already talking about real change in reducing pollution 
and a sustainable worldview. At the same time, the pollution rate in this industry is growing using 
information communication technologies.

3. The application of digital fashion technologies is in three aspects of sustainability: firstly, 
reducing returned goods, and secondly, the fashion production process moves from scale planning 
to fashion on-demand, when production starts after a made-to-order fashion, and thirdly, digital
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fashion is an under-exploited creative potential that is in demand in the virtual products industry, 
such as the gaming industry.

4. Digital fashion in itself has a creative and technological continuity. Still, the organic fusion with 
augmented reality formats offers a perspective for the near future that we don’t even think about 
today. The opening of the NFT (non-fungible tokens) market is one of the places for the future of 
digital fashion.

5. The new type of fashion is reminiscent of the once-decided question of whether e-commerce will 
replace physical outlets or e-books will replace traditional books. There is no doubt that digital 
fashion in digital clothing can displace physical clothing, as these two clothing categories serve 
different purposes. Likely, it will become an integral part of the fashion industry and enable 
fashion developers to develop a more sustainable, exciting, creative future. At the same time -  
this described case is unique in the country’s university education environment, which allows 
substantiating the thesis that interdisciplinary learning expands the field of knowledge, promotes 
freedom of mind and action. Although not suitable for all forms of study, involvement in 
interdisciplinary projects is higher due to uncertainties. Integrative learning encourages students 
to achieve higher results and promotes creativity and non-standard thinking.
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GRAFIČIŲ SUBKULTŪRA: RIBA TARP GATVĖS MENO IR VANDALIZMO
GRAFFITI SUBCULTURE: THE LIMIT BETWEEN STREET ART AND

VANDALISM 
Liveta Lukauskaitė 

Giedrė Vaičekauskienė
SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
The article analyzes interfaces and differences between street art, graffiti and vandalism phenomena. 

Street wall creation is a multiple phenomenon and includes several different fields o f creation and expressions, 
explaining the conception of street art there is still a lot of confusion. On a practical level, society often doesn’t 
see a clear limit between graffiti and street art. Confusing concepts frequently form wrong basis for the 
perception of graffiti subculture and street art. To provide the description of these expressions with more 
accuracy and clarity a qualitative research -  expert interview was used. Four street artists participated in the 
research, including -  graffiti pioneer in Lithuania, scientist sociologist and a previous blogger, representing 
this area, initiator and author of the Lithuanian magazine of street art.

Keywords: graffiti, legal art, illegal art, street art, vandalism.

Anotacija
Šiame straipsnyje analizuojamos gatvės meno, grafičių bei vandalizmo reiškinių sąsajos ir skirtys. 

Gatvės sienų kūryba yra daugialypis reiškinys ir aprėpia kelis skirtingus kūrybos ir raiškų laukus, aiškinant 
gatvės meno sampratą vis dar yra daug sumaišties. Praktiniu lygmeniu visuomenė dažnai nemato aiškios ribos 
tarp grafičių ir gatvės meno. Painios sąvokos neretai sukuria klaidingus pagrindus grafičių subkultūros ir gatvės 
meno percepcijai. Siekiant šių raiškų apibūdinimui suteikti daugiau tikslumo ir aiškumo buvo pasitelktas 
kokybinis tyrimas -  ekspertų interviu. Tyrime dalyvavo keturi gatvės menininkai, tarp jų -  grafičių pradininkas 
Lietuvoje, mokslininkė sociologė ir šią sritį pristatanti buvusi tinklaraštininkė, lietuviško žurnalo apie gatvės 
meną įkūrėja ir autorė.

Raktiniai žodžiai: grafičiai, legalus menas, nelegalus menas, gatvės menas, vandalizmas.

Įvadas
Komunikacija mūsų kasdienybėje yra nuolatinis vyksmas, pasireiškiantis įvairiais 

pavidalais (Fiske, 1998). Miestai yra komunikacinės prigimties, nes sudaromos galimybės 
bendrauti ir funkcionuoja kaip vietos, kuriose keičiamasi idėjomis (Čapauskaitė, 2011). 
Vienas įdomiausių ir daugiausiai šiomis dienomis sulaukiančių dėmesio reiškinių miestuose 
yra gatvės menas. Kadangi sieninė kūryba ir gatvės menas -  grafičiai, piešiniai ant sienų- 
yra sąlyginai naujas reiškinys Lietuvoje, kol kas šie fenomenai neturi vienareikšmio 
apibrėžimo. Mokslininkai Lietuvos gatvių sieninę kūrybą pradėjo analizuoti palyginti 
neseniai, apie 1993-94 m. Pasak tyrėjos L. Nomeikaitės (2020) gatvės menas yra hibridinė 
meno šaka, kuri yra tarp legalios ir nelegalios, komercinės ir nekomercinės veiklos, tarp 
tiesioginės materialiosios miesto erdvės ir interaktyviosios erdvės. „Grafičiai yra kaip 
užrašai, piešiniai ant sienų ir kitų plokštumų viešose vietose“ (Nomeikaitė, 2020, cit. iš 
LRT.lt, 2020 m. lapkričio 10 d.). Pirminis visuomenės požiūris į gatvės meną ir sieninę 
kūrybą dažniausiai vis dar yra neigiamas. Ši veikla vis dar sulaukia vandalizmo epiteto ir 
neigiamame kontekste yra tapatinama tik su grafičių subkultūra. Visuotinė lietuvių 
enciklopedija vandalizmą aiškina kaip „sąmoningą kultūrinių ir materialinių vertybių, turto, 
meno kūrinių ir paminklų naikinimą arba išniekinimą“. Paradoksalu, tačiau netgi 
enciklopedijoje grafičiai pateikiami kaip šiais laikais labiausiai paplitusi vandalizmo forma. 
Tuo metu specialistai, pristatydami grafičius ir gatvės meną, vis labiau artikuliuoja šių 
reiškinių meninę ir komunikacinę galią. Taigi, kas yra grafičiai šiandien? Kada grafičiai yra 
menas, o kada-vandalizmas? Nelegalus gatvės menas ir grafičiai -  puošia ar žaloja miestą? 
Ar visais atvejais nelegalų gatvės meną kuriantis asmuo gali būti vadinamas vandalu? 
Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje skatinama įvairi saviraiška, šie klausimai tampa labai 
svarbūs.
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Šio straipsnio tikslas yra identifikuoti legalaus ir nelegalaus gatvės meno skirtį ir 
pateikti naują grafičių sampratos traktavimą, remiantis ekspertų interviu.

Tyrimo metodologija rėmėsi kokybine prieiga, atlikti šeši pusiau struktūruoti 
interviu. Duomenys analizuoti kokybine turinio analize, darbe taip pat naudotas mokslinės 
literatūros analizės metodas.

Tyrimo rezultatai. Empiriniu tyrimu buvo patikslinta grafičių klasifikacija, jų  rūšių 
klasifikavimo priežastys. Nustatyta, jog grafičiai gali būti kuriami sąmoningai arba 
nesąmoningai, ši skirtis leidžia įvertinti grafičius vandalizmo kontekste. Taip pat 
identifikuota, jog grafičiai, gatvės menas ir vandalizmas tarpusavyje sąveikauja, tačiau neturi 
būti tapatinami kaip tie patys reiškiniai.

Tyrimo išvados. Išanalizuoti ekspertų interviu duomenys viešajame diskurse leidžia 
pristatyti ir diskutuoti naują grafičių sampratą: grafičiai yra kaligrafijos pagrindu paremtas 
vandalistinių bruožų turintis menas. Šiuolaikinis gatvės menas yra ilgalaikės grafičių raiškos 
modifikacija yra yra vadinamas post-grafičiais. Gatvės meną ir grafičius sieja bendra kilmė, 
tačiau raidoje šios dvi raiškos atsiskiria ir negali būti tapatinamos. Gatvės menas 
modifikuojasi ir virsta nauja raiškos forma, kuri tampa užsakomąja, komercine, ir dažniau 
yra vadinama neofreskomis.

Tyrimo originalumas/reikšmė. Viešajame diskurse neatsakingai vartojant 
apibūdinimus įvairiems komunikaciniams veiksmams, dažnai įrėminimas klaidingas 
grafičių ir gatvės meno vertinimas. Šio straipsnio vertę sudaro tai, kad gatvės meno ir 
grafičių subkultūros tyrimų tradicija praturtinama naujomis mokslo žiniomis, kurias 
atskleidžia šios subkultūros žinovai.

Grafičiai ir gatvės menas: ta pati kryptis?
Literatūroje pastaruoju metu grafitis yra apibrėžiamas kaip meno rūšis, tačiau prieš 

kelis dešimtmečius prasidėjęs grafitininkų judėjimas labiau buvo laikomas kaip neišklausyto 
jaunimo komunikacija bei laisvalaikio praleidimo būdas. Sociologė V. Urbonaitė- 
Barkauskienė (2014), rašo:

„Eilinis ir subkultūrai nepriklausantis miesto gyventojas grafitininkų suvokiamas, kaip 
nebyli auditorija, pasyvus jam neįskaitomų simbolių vartotojas. Jis atribojamas nuo uždaro, 
tik grafičio subkultūrai atpažįstamo komunikacinio kodo: mato ir įsimena užrašus, bet 
nesupranta nei jų  reikšmės, nei motyvų. Iš tokios subordinuotos miesto bendruomenės kyla 
negatyvus šifruotų ir tradiciniam skoniui estetiškai nepatrauklių grafičių žymenų vertinimas, 
kadangi ši plačiąja prasme nesociali miesto erdvės žymėjimo taktika destruktyviai veikia 
viešąją erdvę“ (Urbonaitė- Barkauskienė, 2014, p. 54).

Grafitis ir gatvės menas sąlyginai yra dvi skirtingos kryptys, kurių istorija, kilmė bei 
pobūdis persipina ir jas skiria išskirtinai plona linija. Nors tai yra dvi meno formos 
naudojančios tą pačią „drobę“ -  sieną, tačiau jas laikyti vienu ir tuo pačiu reiškiniu yra 
neteisinga. Grafičių subkultūra bei gatvės menas atstovauja gana skirtingoms vizualinėms ir 
ideologinėms kultūroms, tačiau taip pat jie turi daugybę ryšių ir panašių savybių, tad galima 
daryti prielaidą, kad dėl šios priežasties jie vis dar tapatinami.

Pastaraisiais dešimtmečiais grafičiai, tiek visuomenėje, tiek akademiniame diskurse, 
yra plačiai aptariami kaip dėmesį traukiantis reiškinys. Straipsnyje „Jaunimo kultūrų 
įvairovė: gatvės meno projektai kaip nusikalstamo elgesio prevencija“ autorės V. Aleksienė 
ir R. Ambrasaitė grafičių subkultūrą aiškina sociokultūriniu aspektu -  kokią įtaką šis 
reiškinys daro jaunimo socializacijos procesui. „Grafičiais (it. graffito -  įrėžimas, dėmė) 
plačiąją prasme šiandien vadinami bet kokie užrašai ir piešiniai, atlikti aerozoliniais dažais 
(kartais markeriais) ant bet kokio paviršiaus ir bet kur. Grafičiai siaurąja prasme, 
nusistovėjusia XX a. 7- ajame dešimtmetyje, yra apibūdinami piešiniai, bei užrašai, ant sienų 
ir/ ar kitų monumentalių paviršių, kaip estetinė meninė raiška, simbolinė žinutė, bet ne 
žodinė informacija“ (Aleksienė, Ambrasaitė, 2014, p. 71). V. Navickas (2008) teigia, kad
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grafitis tai viešoje vietoje piešinio ar užrašo pavidalu nežinomo autoriaus (ar autorių grupės) 
įkūnyta vizualinės raiškos nelegali forma. Žodis grafičiai kilęs iš itališko „graffito“ (dgs. 
graffiti), kuris savo ruožtu kilo iš graikiško ypa^ro -  ženklinu, piešiu, rašau. V. Urbonaitė - 
Barkauskienė grafičius nagrinėja kaip sociologinį reiškinį, gilinasi į Lietuvos grafičių 
subkultūros istoriją. Straipsnyje „Vilniaus graffiti žemėlapis kaip socialinės miesto kaitos 
indikatorius: Naujininkų rajono atvejis“ autorė identifikuoja: „Nelegalus miesto žymėjimas 
-  tai bet koks tikslingas nesankcionuotas įsikišimas į miesto erdvės socialinę struktūrą“ 
(Urbonaitė -  Barkauskienė, 2014, p. 54). Fizinius grafičių praktikos pavidalus sociologė 
linkusi skirstyti į dvi stambias kategorijas: tradicinis grafitis ir post - grafitis (Urbonaitė- 
Barkauskienė, 2014). Remiantis literatūros analize, grafičių samprata išsiskleidžia 1 
paveiksle:

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Navicku (2008); Urbonaite -  Barkauskiene (2014); Aleksiene ir
Ambrasaite (2014).

1 pav. Grafičių samprata

Sąvoka „gatvės menas“ savyje talpina daug elementų -  skulptūros, paminklai, gatvės 
muzika, tačiau šiame straipsnyje gatvės menu įvardijama sieninė kūryba -  piešiniai ant 
sienų. Ekspertai linkę teigti, jog grafičių subkultūra buvo inspiracija gatvės meno, piešinių 
ant sienų atsiradimui. Dažnai literatūroje gatvės menas yra apibrėžiamas kaip post-grafičiai, 
pastebėjo tyrėja Urbonaitė- Barkauskienė. A. Alonso (1998) linkęs nubrėžti aiškią skirtį tarp 
grafičių ir gatvės meno, tačiau neatsieja šių dviejų formų, reiškinių, kaip neturinčių nieko 
bendro. Alonso rašo apie grafitį, o gatvės meną įvardija kaip post-grafitį ir kildina jo ištakas 
iš grafičių subkultūros. Autorius grafičius skiria į penkias rūšis, kurių viena yra post-grafičiai 
ir jie yra laikomi gatvės menu (žr. lentelėje 1).

1 lentelė
Grafičių klasifikacija pagal A. Alonso

T IP A S
B R U O Ž A I G au jos P o litin is E g zisten cin is Ž en k lin im a s P o st-g ra fič ia i
K ūrinio
tikslas

Išreikšti grupės 
/gaujos identitetą, 
padik tuoti savo 
taisykles

Perteikti 
nepasitenkinim ą 
valdžia, atsakyti 
į politinius 
vykstančius 
įvykius

U žginčyti 
norm atyvines 
aplinkos 
vertybes, išlieti 
jausm us

U žrašyti savo 
inicialus, vardą 
viešoje vietoje taip 
identifikuojant savo 
tapatybę

Puošti viešąsias 
m iesto erdves, 
m askuoti 
neestetiškus 
pastatus

K om unikacij 
os būdas

U ždaras (neskirta 
visuom enei)

A tviras (skirta 
visuom enei)

A tviras (skirta 
visuom enei)

U ždaras (neskirta 
visuom enei)

A tviras (skirta 
visuom enei)
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T IP A S
B R U O Ž A I G au jos P o litin is E g zisten cin is Ž en k lin im a s P o st-g ra fič ia i
K ontekstual
um as
/prisitaikym a 
s prie 
vietovės

N eprisitaiko prie
vietovės,
kontekstualum as
kūrėjam s
nesvarbus

Judrūs keliai, 
viešosios vietos, 
kurios garantuoja 
plačiosios 
visuom enės 
pasiekiam um ą

N eprisitaiko prie
vietovės,
neatitinka
identifikuojam o
m iesto aplinkos
m odelio

N eprisitaiko prie 
vietovės. D ažnai 
atsiranda an t 
autobusų, m etro, 
stotelių, el. skydinių

Svarbiausias 
kom ponentas 
kontekstualum as 
ir vieta. 
D ažniausiai 
atliekam a ant 
didelių  sienų

A tlikim o
technika

U žrašai, gaujos 
šūkiai

U žrašai U žrašai, gali būti 
papildyti 
m inim alistiniais 
m ažais piešiniais

R aidės, kūrėjo 
vardas, inicialai

V isais atvejais 
piešiniai

D ažniausiai 
im plikuojam  
os tem os

G aujos taisyklės,
hierarchinis
pasiskirstym as

Politinė galia,
valdžios
klausim ai, darbo
sąlygos,
benam ystė,
nedarbas

A sm eniniai
kom entarai,
jausm ai.
R eplikos
žem inančios
asm eninis
neatitinkančius
socialinių
stereotipinių
norm ų

Subkultūrinio 
judėjim o išraiška -  
stilizuotas kūrėjo 
vardas, inicialai

Socialinės tem os 
-  vieniši seneliai, 
vaikai, atskirtis. 
P lačiajai 
visuom enei 
aktualių  jausm ų  
įprasm inim as, 
puošyba

Šaltinis: sudaryta tyrimo autorių, remiantis Alonso, 1998

Remiantis Alonso grafičių klasifikacija, galima pastebėti aiškią skirtį tarp tradicinių 
grafičių, kurie skiriami į keturias rūšis: gaujos, politinio, egzistencinio, ženklinimo ir 
penktosios rūšies -  post-grafičių, kurie pasak Alonso, yra priskiriami gatvės menui. Post 
grafičiams yra būdingi bruožai, pagal kuriuos dabar atpažįstame ir gatvės meną -  jo  paskirtis 
yra puošti viešąsias miesto erdves, tai atviras ir komunikuojantis menas, skirtas 
bendruomenėms, prisitaikantis prie miesto estetinės erdvės ir dažniausiai paliečiantis, 
įprasminantis visuomenei aktualias socialines temas, tokias kaip socialinė atskirtis, vieniši 
seneliai, vaikai, kt. Alonso grafičių surūšiavimas leidžia atskirti post-grafičius kaip atskirą 
gatvės meno rūšį.

Gatvės menas tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, pamažu įgyja legalumo statusą 
populiarėjant įvairiems festivaliams; originali menininkų komunikacija tapo užsakomąja ir 
pageidaujama miesto gyventojų bei valdžios. Gatvės meną dėl aiškios vizualinės raiškos 
visuomenei yra lengviau suprasti, todėl paprastų piliečių jis priimamas palankiau. Piešinius 
ant sienų menininkai pasitelkia kaip priemonę maskuoti neestetiškai atrodančius pastatus, 
kurie gadina bendrą miesto viešosios erdvės vaizdą. Post-grafičiai, pasitelkiant įvairius 
meninius ir estetinius komponentus, savo žiūrovams - miesto gyventojams bei svečiams - 
perduoda svarbias ir aktualias komunikacines žinutes. Gatvės menui svarbus legalumo 
kriterijus, tad dažnai jis atliekamas gavus savivaldybės leidimus, tuo jis labai skiriasi nuo 
pirminio grafičio, kurio teisėtumas viešumoje buvo komplikuotas.

Apibendrinant, grafičiai ir gatvės menas, t.y. post-grafičiai, tarpusavyje yra susiję savo 
kilme, ištakomis, tačiau jų  kryptys yra skirtingos. Ilgainiui besivystant šiai vizualinei raiškos 
formai, post-grafičiai atsiskyrė nuo tradicinių grafičių ir pradėjo naują, savarankišką 
estetinės meninės išraiškos erą, kuri dabar yra vadinama gatvės menu.

Kaip gatvės menas atsiskyrė nuo tradicinio grafičio?
Galima teigti, kad gatvės menas yra ilgalaikės raiškos grafičių modifikacija. Juk 

daugelio dabartinių gatvės menininkų veikla prasidėjo nuo nelegalių, atsitiktinių grafičių 
mieste, tie grafičiai nebūtinai buvo žymos (angl. tag), nemažai menininkų ant miesto sienų 
palikdavo abstrakčius kūrinius, piešinius, padarytus trafaretų ar kitų technikų pagalba. C. 
McAulife (2012) savo straipsnyje nurodo, kad pirmiausiai atsirado grafitis, kuris neturėjo 
nieko bendro su menu, tačiau vėliau keičiantis technikoms ir grafičio pobūdžiui, atsirado 
post-grafitis, kuris dabar dažnai įvardinamas kaip gatvės menas. Populiarėjant sieninei
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gatvės kūrybai atsirado vis daug įvairių stilių ir technikų, todėl natūralu, jog atsirado ir naujos 
raiškos formos. Nors ilgą laiko tarpą gatvės meno kūriniai buvo atpažįstami pagal tuos 
pačius kriterijus, kaip ir nelegalūs grafičiai, tačiau populiarėjant gatvės meno 
performansams, populiarėjant festivaliams, grafičiai ir gatvės menas nutolo vienas nuo kito. 
Reiškiniams atsiskyrus, atsirado poreikis juos analizuoti iš dviejų, skirtingų perspektyvų. 
Grafičius ir post-grafičius išskirti yra linkusi sociologė V. Urbonaitė -  Barkauskienė. „Aš 
grafiti skiriu į dvi rūšis -  subkultūrinį grafiti, kuris yra labai aiškios formos, siunčia aiškią 
žinutę. Jis atsirado JAV, Filadelfijoje ir vėliau atkeliavo į Europą. Kita forma yra post- 
grafiti arba street art‘as (liet. gatvės menas), kuris turi taip pat be galo daug reikšmių ir yra 
sunkiai apibrėžiamas, nes jis taip pat turi ir nelegalias savo formas. Tačiau pastaraisiais 
metais gatvės menas yra smarkiai išsiplėtęs, būtent į festivalių, didelių užsakomųjų darbų 
lauką, o tai, kaip žinia nieko jokio ryšio su pirminiu grafiti“ (Urbonaitė-Barkauskienė, 2021). 
Post-grafičio reiškinys visuomenėje iškilo maždaug tarp 2000 ir 2005 m. Plačios diskusijos 
įvairiuose interneto forumuose, straipsniai žiniasklaidoje ir prieštaringai keliamos 
terminologijos diskusijos suskirstė menininkus į dvi stovyklas- tuos, kurie griežtai atskyrė 
grafičių subkultūrą nuo gatvės meno, ir į tuos, kurie buvo laisvesni šiuo požiūriu ir meno 
raiškas tapatino, matė tarp jų  daug bendro. P. Bengsten (2014) teigė, kad gatvės menas negali 
būti apibrėžiamas galutinai, nes būtent dėl to, ką jis apima, yra nuolatos dergiamas. Galima 
teigti, kad sociologas omenyje turėjo gatvės meno nuolatinį tapatinimą su grafičių subkultūra 
ir nelegaliu piešimu ant miesto sienų, o jis vienaip ar kitaip, tam tikrais aspektais yra 
neatsiejamas nuo vandalizmo ir susilaukia visuomenės bei žiniasklaidos, kuri turi didelę 
įtaką plačiosios visuomenės nuomonės formavimui, neigiamo vertinimo.

Plačiąja prasme gatvės menu galima laikyti visas menines išraiškas pastebimas 
viešojoje erdvėje ir urbanistiniuose kraštovaizdžiuose -  skulptūras, paminklus, įvairias 
instaliacijas, muziką atliekamą miesto gatvėse, tačiau šiame darbe išskiriamas sieninis 
gatvės menas -  piešiniai, kurių „drobė“ yra siena. Menininkas J. Fekneris filme Benksis. 
Nelegalaus gatvės meno iškilimas teigia, jog gatvės menas yra visa kūryba esanti gatvėje, 
kuri nėra grafičiai. Menininkas linkęs atskirti šiuos du reiškinius ir formas ir visiškai 
netapatinti jų, bei nepalikti jokio bendrumo. Analizuojant įvarius šaltinius gatvės meno tema, 
galima rasti šiuolaikiniams festivaliniams sienų piešiniams būdingą apibrėžimą -  
neofreskos, o jas ant miesto sienų tapantys menininkai kartais pavadinami muralistais. 
„Neofreska (ang. murai) -  hibridinė gatvės meno forma. Kūrimo procese taip pat, kaip ir 
grafičiuose, gali būti naudojami aerozoliniai dažnai, bet piešinys yra didelio mastelio, 
dažniausiai kuriama individualiai. Neretai freskos būna institucinės, nes reikalinga sutartis 
su savininku” (Nomeikaitė, 2020). Būtent tuos didelio formato piešinius ant pastatų sienų, 
kuriuos matome įvairiuose Lietuvos miestuose galima pavadinti neofreskomis. Svarbu 
atskirti, j og gatvės meno svarbiausia sritis -  vizualinė, ji yra labai išplėtota ir puikiai 
suprantama plačiajai visuomenei, retai savyje turi paslėptų poteksčių. Jeigu menininkai ant 
sienos rašo užrašus, jie būna suprantami ir aiškūs, tekstų prasmė lengvai suvokiama 
kiekvienam miesto gyventojui. Dideli, kokybiškai atlikti meno kūriniai ant miesto sienų 
tampa vietovės atsinaujinimo postūmiu, tokie kūriniai yra kaip dialogas tarp gatvės ir joje 
klaidžiojančių aktualijų, problemų ir miesto gyventojų bei svečių. „Tai ką darome, 
pavadintume įvietintais kūriniais, sukuriame kontrastą: apleisti pastatai tampa su pliuso, o 
ne minuso ženklu“, sako gatvės meno kūrėjai Ž. Amelynas ir T. Šimkus (Solomnikova, 
2018). Šiuolaikinį gatvės meną galima pavadinti atvira ir demokratiška komunikacijos 
forma, pasiekiančia labai didelę auditoriją. Amelyno teigimu, gatvės menas tai bet kuri 
veikla -  legali ir nelegali-vykstanti viešojoje erdvėje. Sociologė Urbonaitė-Barkauskienė 
(2014) pastebi, jog dažniausiai grafičiai skirti subkultūrai, o ne visuomenei, tačiau dažnai 
pasitaiko ir išimčių. Tarkime, nelegalūs užrašai komentuoja miesto politikų darbą, vairavimo 
kultūrą, pačius menininkus. Sociologė teigė, kad tai yra akivaizdi, tikslinga komunikacija,
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kuri siekia pažadinti miestą iš snaudulio ir paraginti pasirūpinti miestiečiams aktualiais 
klausimais, tačiau tai yra retos išimtys.

Žvelgiant į sieninę gatvės kūrybą per laiko perspektyvą ir raidą, aiškesnė tampa 
tradicinio grafičio modifikacija ir jo  tapsmas gatvės menu. Ilgalaikis kūrybos vystymasis, 
menininkų idėjos ir spartus pirminės idėjos kitimas atskyrė tradicinius grafičius nuo 
šiuolaikinio gatvės meno, kurį matome gatvėse ir gatvės meno festivaliuose.

Tyrimo metodologija
Siekiant suprasti fenomeną tarsi iš vidaus -  ,,per žmogaus asmeninį santykį su 

aptariamu reiškiniu“ (Valackienė, Mikėnė, 2008), buvo atlikti šeši pusiau struktūruoti 
interviu su ekspertais. Tyrime dalyvavo viena sociologė, keturi menininkai, viena žurnalistė. 
Pagrindinis kriterijus, sudarant imtį, buvo tai, kad informantas turėtų aiškų ryšį su tiriamu 
reiškiniu, būti aptariamos temos ekspertu / žinovu, publikacijos ir tyrimai yra susiję su 
legalaus ir nelegalaus gatvės meno tematika, grafičių subkultūra. Tyrimo duomenys buvo 
analizuoti kokybinės turinio analizės metodu, išskiriant kategorijas ir subkategorijas bei 
pateikiant įrodančias citatas. „Kokybinės turinio analizės tikslas -  sisteminant ir 
apibendrinant tyrimo medžiagą, apibūdinti reiškinius, atskleisti, kokias prasmes žmonės 
suteikia šiems reiškiniams“ (Sabaliauskas, Žydžiūnaitė, 2017, p. 57).

Tyrimas buvo atliekamas 2021m. kovo- balandžio mėn. Kauno mieste. Rengiant 
tyrimą buvo vadovaujamasi kokybinių tyrimų etikos principais. Visi tyrimo dalyviai interviu 
dalyvavo laisvu apsisprendimu -  buvo išlaikytas savanoriškumo ir laisvo apsisprendimo 
dalyvauti tyrime principas. Prieš interviu buvo gautas žodinis leidimas surinktus empirinius 
duomenis naudoti moksliniame tyrime apibendrintai, taip pat buvo gautas leidimas dėl 
interviu garso įrašymo. Atsižvelgiant į autonomijos ir laisvės principą, interviu metu buvo 
sudaryta galimybė neatsakyti į tuos klausimus, į kuriuos informantai atsakyti negalėjo ar dėl 
tam tikrų priežasčių nenorėjo.

Tyrimo duomenų analizės rezultatai
Tyrime bus išskirti techniniai bruožai, pagal kuriuos identifikuojami grafičiai, kaip 

nelegalus gatvės menas, nes užrašai, stilizuotos raidės, trafaretiniai piešiniai ir kita, atliekami 
nesąmoningai ir neturint leidimų. Remiantis empiriniais rezultatais tikslingiausia grafičiais 
vadinti ant miesto sienų esančius užrašus ir raides. Vertinant ekspertų pateiktą nuomonę apie 
grafičių techninius parametrus, paaiškėjo nauja grafičių klasifikacija -  grafičiai kaip 
vizualinės raiškos forma gali būti laikomi kaligrafija, kadangi jų  veikla yra paremta stilizuotų 
raidžių ir užrašų pagrindu: „Grafičiai gali būti laikomi kaligrafijos apraiška“ (T.V). 
Grafičių subkultūros veikla neatsiejama nuo įvairių raidžių ir šriftų rašymo ant sienų, iš šriftų 
įvairovės kyla teiginys, jog grafičiai yra kaligrafijos meno dalis gatvėje. Populiariausia 
priemonė rašyti / piešti grafičiams yra purškiami aerozoliniai dažai. 2 lentelėje pateikti 
tyrimo duomenys, kurie leido išryškinti esminius šiuolaikinių grafičių bruožus.

2 lentelė
Grafičius apibudinantys techniniai bruožai

KATEGORIJA SUBKATEGORIJA ĮRODANČIOS CITATOS

Grafičių
techniniai
bruožai

Kaligrafija, raidės

„Gali pamatyti tame ir kaligrafiją ir meną“ -  V.B;
„Tai kaligrafijos apraiškų skatinimas“ -  T.V;
„Bet kas, kas užrašyta nupiešta miesto erdvėje“ -  V.B; 
„Grafičiai yra rašytinės raidės, kažkoks tekstas“ -  G.S; 
„Įskaitomomis arba neįskaitomomis raidėmis, kaligrafiją 
kažkokią“ -  T.Š.

Atliekama aerozoliniais 
dažais

„Paima aerozolinius dažus į rankas“ -  V.J;
„Kai kalbame apie grafičius įsivaizduojame purškiamais 
dažais užrašytus užrašus, raides“ -  G.S;
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„Tai yra formos, dažniausiai rašomos aerozoliniais dažais“ -  
V.B.

Nedidelio mastelio 
kūriniai

„Pirmiausiai skiriasi dydžiu, grafičiai mažesni“ -  G.S; 
„Dviejų metrų aukštis, kur žmogus pasiekia“ -  G.S; 
„Mastelio skirtumas -  mažyčiai kažkokie dalykėliai yra 
labiau kaip intervencijos nelegalaus gatvės meno“ -  V.B.

Atliekama greitai, 
skubotai

„Atsiranda nesuderinus su savivaldybe, spontaniškai, greitai“ 
-V.J;
„Atliekama be leidimų, skubotai, kartais tas greitis nulemia ir 
dydį“- G.S;
„Tai yra greiti kūriniai, užtrunka max. pusvalandį“ G.S.

Šaltinis: sudaryta tyrimo autorių

Tyrimo metu ekspertai pabrėžė, kad dažniausiai grafičiai yra atliekami skubotai ir 
greitai. „Grafičiai yra labai greitai atliekami kūriniai, jų  atlikimui skiriamos kelios minutės“ 
(T.Š). Atlikimo laikui įtakos turi grafičių nelegalumo aspektas, nes kūrėjui reikia skubėti, 
kad jis išliktų nepastebėtas ir anonimiškas. Visi grafitininkai savo kūrinį mieste palieka 
skubotai ir labai ribojami laiko limito, kuris kartais yra dešimtys sekundžių ar kelios minutės. 
Grafičių atlikimo laikas nulemia ir grafičių dydį -  dažniausiai jie būna daug mažesni nei 
legalaus gatvės meno kūriniai. „Pagrindinis skirtumas yra dydis -  beveik visais atvejais 
legalus gatvės menas būna didelio mastelio, priešingai nei grafičiai‘ (G.S). Lietuvoje 
grafitininkai turi mažesnes galimybes nei legalaus meno kūrėjai, jų  veikloje yra nenaudojami 
keltuvai ir kita technika, kurios pagalba kuriami didesni darbai ant sienų. Empirinių 
duomenų analizės metu išryškėjo poreikis analizuoti grafičius ir nelegalų meną ir iš idėjinės 
perspektyvos. Interviu metu buvo pastebėta, kad ne mažiau už techninius bruožus yra 
svarbūs ideologiniai grafičių bruožai, kurie padeda nubrėžti aiškią skirtį tarp gatvės meno ir 
grafičių ir suteikia grafičių apibūdinimui daugiabriauniškumo, aiškumo bei tikslumo. 
Teiginiai apie grafičių ir nelegalaus gatvės meno ideologijos bruožus pateikti 3 lentelėje. 
Atliekant interviu buvo pagrįstos iškeltos prielaidos -  grafičiai atpažįstami kartu su 
vandalizmo elementu, maištu ir protestu. „Grafičiai ir vandalizmas visuomet bus susiję ir 
asocijuojami‘ (G.S). Tačiau interviu metu grafičiai buvo identifikuojami ir kaip meno rūšis, 
menininkų žinutėmis savo pačių bendruomenėms, išreiškiant individualias jausenas. 
„Grafičiai yra menas, tačiau jis  yra vandališkas“ (T.V). Tyrimas atskleidė, kad grafičių 
subkultūra neretai būna priemonė mokytis profesionalių menų, tai dažnai būna jauno 
žmogaus kelias į fundamentalius menus.

Tyrimo metu buvo patvirtintas teiginys, jog grafičiai ir nelegalus gatvės menas yra 
daugialypis reiškinys, ekspertų teigimu, jį galima vertinti iš daug pozicijų. Gatvės meną 
tyrinėjantys specialistai sutarė, jog grafičiai ir nelegalus gatvės menas yra komunikacija. Šio 
reiškinio komunikacija yra dvejopa -  išimtiniais atvejais ji yra skirta visuomenei, tačiau 
dažniausiai tai yra vidinė komunikacija, kuri yra skirta bendrauti su kitais grafitininkais. „Iš 
esmės tai yra komunikacija, toje piešėjų bendruomenėje, įvardinčiau tai, kaip vidinę 
komunikaciją“ (V.B). Dažniausiai ant sienų yra paliekamos žymos (angl. tag), stilizuotas 
vardas, slapyvardis ir panašiai, o grafičių subkultūros atstovai siekia tas žymas palikti kuo 
profesionalesnes, kad jas matytų kiti grafičių piešėjai ir įvertintų. Galima grafičius vertinti 
kaip egocentrinę apraišką, nes jų  kūrėjams nėra labai svarbūs kiti jų  veiklos rezultatus 
matantys asmenys ir plačioji visuomenė -  tai gan siauro visuomenės rato narių bendravimo 
būdas. „Grafičius kuriantys žmonės retai galvoja apie plačiąją visuomenę, jų  veikla paremta 
principu „aš sugalvojau, aš ir parašiau, o kaip kiti -  nesvarbu“ (T.Š). „Grafitininkams yra 
labai svarbus jų  subkultūros įvertinimas -  jeigu tarp subkultūros narių turi „ King “ (liet. 
karalius) statusą, reiškia, kad tu esi įvaldęs tiek formą, tiek turinį, supranti kokioje erdvėje 
reikia tuos grafičius palikti ir turi drąsos tai padaryti, tai grafičius kuriantiems asmenins 
yra labai svarbu“ (V.B). Grafičių menas yra protestas prieš valdžią, politiką, prieš 
administravimo, drausminimo priemones, toks menas yra opozicija esamai tvarkai ir
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nustatytai sistemai. Analizuojant šiuolaikinių grafičių sampratą, paaiškėjo, kad tai yra vienas 
iš komunikacijos būdų, ir ši raiška nenutolo nuo savo pirminės idėjos. Remiantis tyrimo 
dalyvių duomenimis, įprastai grafičius Lietuvoje rašo jaunuoliai, kurių vidutinis amžius 18
20 metų. Specialistai sutarė, kad grafičius neretai jaunimas rašo dėl mados, kaip teigė vienas 
informantų, ,,<..Jauni asmenys yra vedini „bandos jausmo“ ir užsiima šia veikla tol, kol yra 
moksleiviai arba studentai. Jauni asmenys yra paaugliškos sielos, provokuotojai, 
protestuotojai, nerimstantys, pilni energijos ir tą energiją išlieja ant miesto sienų -  taip 
atsiranda grafičiai“ . Tyrimo metu pabrėžta, kad grafičius Lietuvos miestuose kuria būtent 
jaunesni žmonės nei trisdešimties metų, vyresniesiems kūrėjams ši veikla nepriimtina. 
„Lietuvoje grafičių kūryba tarp brandesnių žmonių dar nėra taip paplitusi kaip Vakarų 
ša lysf“ (T.V). Interviu metu ekspertai vieningai sutarė, kad grafičių saviraišką galima laikyti 
treniruote prieš fundamentaliuosius menus, kaip priemonę mokytis. Pabrėžta, kad neretai 
grafičiais užsiėmę žmonės vėliau tampa urbanistais, menininkais, tapytojais, architektais, 
skulptoriais ir pan. „Labai dažnai tas nelegalus menas būna kaip pasibandymas prieš 
pradedant legalaus meno veiklą“ (G.S). Grafičiai labai dažnu atveju yra reiškinys, procesas 
kuris išsivysto į kitą veiklą, susijusią su vizualia raiška. Kaip jau pastebėta anksčiau, grafičiai 
neretai būna atspirties taškas kelionėje į profesionalųjį meną. Dauguma ekspertų interviu 
metu teigė, kad grafičiai yra menas, kūryba, nors ir nelegalus gatvės menas, tačiau vienų 
informantų nuomone, grafičius reikėtų vertinti kaip atskirą, niekam nepriklausantį reiškinį, 
kuris savaime nėra menas, bet kartais juo tampa, priklausomai nuo aplinkybių. Vertinant 
daugumos ekspertų nuomonę, galima daryti apibendrinimą, kad grafičiai yra nelegalaus 
gatvės meno dalis (3 lent.).

3 lentelė
Grafičių subkulturos ideologiniai bruožai

KATEGORIJA SUBKATEGORIJA ĮRODANČIOS CITATOS

Grafičių
ideologiniai
bruožai

Komunikacija

„Iš esmės tai yra komunikacija, toje piešėjų bendruomenėje, 
įvardinčiau tai, kaip vidinę komunikaciją“ -  V.B;
„Nelegalus menas labiau yra apie apie tai, aš sugalvojau, aš ir 
sakau“ T.Š;
„Grafičiai gali būti laikomi menininkų žinute“ -  K.K; 
„Grafičiai gali būti efektyvi komunikacijos priemonė“ -  G.S.

Vandalizmas

„Grafičiuose yra daug meno ir kūrybos, kad ir kokia vandališka 
ji būtų“ -  T.Š;
„Tai yra vandalistinės pakraipos menas“ -  T.V;
„Grafitis yra nelegalus, jo žinutė yra su vandalizmu susijusi“ - 
T.V;
„Grafičius asocijuoja su vandalizmu, nes yra nelegalumo 
aspektas“ -  G.S;
„Galima grafičius ir menu ir vandalizmu vadinti, ir taip ir taip 
bus gerai, nesuklysi“ -  V.J;
„Grafičiai kuriami nelegaliai, o tai kas daroma viešojoje erdvėje 
nelegaliai yra laikoma vandalizmu“ -  K.K;
„Daug žmonių mato tame tik vandalizmą ir turto niokojimą“ -
T.Š.

Protestas, maištas

„Tai buvo maištas, protestas, socialinė žinutė, nuo socialiai 
žemesnio sluoksnio žmonių“- T.V;
„Yra daug protesto tame -  jaunas žmogus nori protestuoti ir tai 
išreiškia“ -  T.Š;
„Sienos naudojamos kaip protesto forma“ -  V.J.

Egocentriškumo
apraiška

„Yra daug egoizmo grafičiuose“ -  T.Š;
„Svarbiausia jiems, kad juos pamatytų kiti grafitininkai“ -  V.B; 
„Grafičiais išreiškia žinutę apie save“ -  T.V;
„Vieno žmogaus, solo išraiška“ -T.Š.

119



ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

„Dažniausiai grafičiais užsiima jaunas ir nepilnametis žmogus, 
aštuoniolikmečiai, dvidešimtmečiai“ -T.Š;

Jaunų kūrėjų 
saviraiška

„Grafičiai daugiausiai yra jaunų žmonių darbai, piešia tie 
žmonės, kurie baigę mokyklas ar yra moksleiviai, jie yra 
paaugliškos sielos žmonės“ -  V.J;
„Daugiausiai tai pradeda daryti paaugliai, visiškai dar 
nebūdami sąmoningi“ -  T.V.

Menas
„Grafitis man yra nelegalus menas“ -  T.V; 
„Grafičiai dažnai maišomi su gatvės menu“ -  T.Š; 
„Jeigu pavadinsi menu - bus gerai“ -  V.J.
„Daugeliui grafitis būna kaip tramplynas į fundamentalius 
menus“ -  T.V;

Priemonė

„Labai dažnai tas nelegalus menas būna kaip pasibandymas 
prieš pradedant legalaus meno veiklą“ -  G.S;
„Matau grafičius kaip gerą dalyką, kuris po to į kažką 
išsivysto“ -  T.Š;
„Daugelis mano pažįstamų grafitininkų tapo architektais, 
skulptoriais, mbanistais“ -  T.Š.

Šaltinis: sudaryta tyrimo autorių

Žiniasklaida, įvairios medijos ir neretai akademinio pasaulio atstovai nagrinėja 
grafičių subkultūrą, nelegalų gatvės meną, ne kaip vizualinę raišką, tačiau kaip vandalizmo 
reiškinio elementą. Interviu metu visi ekspertai kalbėdami apie grafičius paminėjo ir žodį 
vandalizmas, tai rodo, kad skirtis tarp grafičių, nelegalaus gatvės meno ir vandalizmo yra 
pakankamai nedidelė, kad šie trys reiškiniai sąveikauja tarpusavyje nuolat. Tyrimo metu 
konstatuota, kad netikslinga griežtai kategorizuoti šiuos tris reiškinius, jie tiesiog yra vienas 
šalia kito, turi daug bendro, tačiau bandyti kurti griežtas kategorijas apibūdinant, ar tai yra 
menas ar vandalizmas, yra, kaip teigta, neįmanoma. Remiantis tyrimo dalyvių nuomonėmis, 
visi trys reiškiniai -  menas, vandalizmas ir grafičiai - turi tarpusavio sąveiką (2 pav.).

Šaltinis: sudaryta autorių.
2 pav. Grafičių, vandalizmo, meno sąveika

Tai, kas viešojoje erdvėje yra daroma nelegaliai, dažniausiai yra traktuojama kaip 
vandalizmas. „Grafičio asociatyvi žinutė yra vis dar susijusi su vandalizmu, kadangi daugelis 
grafitininkų piešia grafičius ant jiems nepriklausančių, svetimų teritorijų -  sienų, tvorų, 
stotelių, elektros skydinių ir taip daro žalą privačiai nuosavybei bei viešajam turtui“ (T.V). 
Vertinant grafičius iš teisinės pusės abejonių nelieka: tai vienareikšmiškai yra vandalizmas, 
viešosios tvarkos, teisės aktų pažeidimas, privačiosios ir viešosios erdvės gadinimas. Tačiau 
nagrinėjant grafičius ir visą nelegalų meną iš ideologinio požiūrio taško, grafičiai nebūtinai 
yra grynasis vandalizmas, kurio tikslas yra išniekinti viešąją erdvę. Juk vandalizmas yra 
aiškinamas kaip sąmoningas kultūrinių ir materialinių vertybių išniekinimas bei gadinimas. 
„Jeigu pažvelgtume į miesto erdvinį grafičių žemėlapį pastebėtume, kad grafičiai dažniausiai
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yra rašomi kompromisinėse vietose, kurios nebūtinai yra kažkieno asmeninė nuosavybė, 
dažniausiai tai nebūna kultūrinio paveldo objektai, tai yra įvairios erdvės, kurios labai stipriai 
nežaloja kitų miesto gyventojų erdvės suvokimo“ (V.B). Tyrimo dalyvių pastebėjimu, 
daugelio grafitininkų motyvacija nėra daryti žalą miestui ir niokoti svetimą turtą, (žinoma 
išimčių pasitaiko), tačiau negalima to absoliutinti. Atlikus tyrimą, galima priartėti prie 
išvados, kad grafičiai turi savyje vandalizmo bruožų, tačiau tai nėra tikrasis vandalizmas, 
kurio vienintelis tikslas yra išniokoti meno kultūrinius paminklus, kultūros paveldą ar kitas 
materialines vertybes. Tikslingiausia nagrinėjant grafičių subkultūros veiklą žinoti grafičių 
sampratos rėmą, kad grafičiai yra vandalistinės pakraipos menas. Tai yra reiškinys, kuris 
nepaklūsta sistemai, cenzūrai, yra su niekuo nesuderintas, neprašo leidimų tam, kad galėtų 
būti paliktas miesto viešojoje erdvėje.

Nelegalus gatvės menas ir grafičių subkultūra turi savo taisykles, kurios dažniausiai 
yra žinomos tik tos veiklos atstovams ir subkultūros nariams, tai vadinamosios nerašytos 
gatvės meno taisyklės: nepiešti ant naujų, renovuotų, kultūrinio paveldo pastatų. Tyrimo 
metu buvę subkultūros nariai menininkai teigė, kad gatvės mene egzistuoja laikinumo 
faktorius, bet kas, bet kada gali užpiešti tavo piešinį mieste. Priešprieša tarp legalių gatvės 
meno kūrėjų ir grafitininkų atsiranda tuomet, kai neegzistuoja abipusė pagarba, nepaisoma 
gatvės meno taisyklių ir subkultūros susitarimų. „Kuomet į grafičius yra žiūrima, kaip į 
vizualinę šiukšlę, prasideda priešprieša iš grafičių subkultūros atstovų ir savotiška kova už 
„savo erdvę“ (T.V). Užpiešti kito asmens kūrybą yra nepagarbu ir tai iššaukia neigiamą 
subkultūros atstovų reakciją. Gatvės meno lauke tarp legalaus ir nelegalaus gatvės meno 
kūrėjų yra labai svarbi pagarba vieni kitiems.

Remiantis tyrimo duomenimis grafičių intencijos gali būti dvejopos -  sąmoninga ir 
nesąmoninga kūryba (4 lent.).

4 lentelė
Grafičių kūrimo pobūdis

KATEGORIJA SUBKATEGORIJA ĮRODANČIOS CITATOS

Grafičių kūrimo 
pobūdis

Sąmoningas

„Yra ta sąmoninga raiška, kuri nori kažkokią įdomią 
informaciją pasakyti.“ -  V. J;
„Sąmoningai supranti, kad tau reikia pasakyti kažkokį svarbų 
dalyką, kurio legaliai tau pasakyti niekas neleistų.“ -  G.S.

Nesąmoningas

„Raiška gali būti nesąmoninga, kenkėjiška netgi.“ -V.J; 
„Yra nesąmoningas grafičių naudojimo būdas.“ -  V.J; 
„Pradeda rašyti grafičius būdami visai nesąmoningi dar.“ -  
T.V;
„Nesąmoningai užrašytas grafitis, neturintis meninės vertės, 
tampa tikruoju vandalizmu.“ -  G.S.

Šaltinis: sudaryta tyrimo autorių

Siekiant išsiaiškinti, kodėl grafičiai yra dažnai laikomi vandalizmu, kokia yra riba tarp 
meno ir vandalizmo, yra svarbus šis ekspertų atskleistas grafičių kūrimo pobūdis. Tyrimo 
metu paaiškėjo, kad dažnai grafičių atsiradimas miesto viešojoje erdvėje nebūna 
sąmoningas. „Neretai grafičiai atsiranda mieste be jokios idėjos ar tikslo -  tiesiog 
išpiešiamos sienos, neatsižvelgiant į kontekstualumą ir erdvę. Tokie grafičiai dažniausiai 
neturi savyje jokios žinutės ir niekam neskleidžia jokios informacijos“ (T.V). Kaip pastebi 
ekspertai, paaugliai kurdami grafičius, retai galvoja apie prasmę. Nesąmoningai 
atsirandančius grafičius galima laikyti paaugliško laikotarpio raiškos forma, mados 
šauksmu. Specialistai teigė, kad tuomet, kai grafitis neturi jokios žinutės savyje ir yra 
kuriamas mieste neatsižvelgiant į viešąją erdvę, nepasirenkant kompromisinių vietų, jis vis 
labiau priartėja prie vandalizmo reiškinio. Kitas grafičių kūrimo būdas yra sąmoninga veikla. 
Sąmoningai kuriami grafičiai transliuoja idėją, žinutę ar svarbią informaciją, kuria kūrėjas 
nori pasidalyti. Kai atliekama sąmoninga intervencija ant sienos yra sukuriamas kažkoks
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kūrinys, kuriamas dialogas tarp visuomenės narių arba subkultūros atstovų. Sąmoningu 
veiksmu laikoma tuomet, kai menininkas naudoja grafičius išreikšti poziciją, atspindėti 
šiuolaikinį reiškinį, kuriam nėra vietos cenzūroje. Menininko viduje dažnai kyla šauksmas 
pasakyti kažką apie jo  vidiniame pasaulyje vykstančius dalykus, opoziciją sistemai, išreikšti 
priešpriešą vykstantiems dalykams sociume. Tokiems maištingiems pareiškimams niekas 
leidimų neduoda ir jų  nefinansuoja, todėl menininkui belieka vidinį polėkį išreikšti 
savarankiškai, pasirinkus tam tikrą erdvę mieste ir nusižengti teisinėms normoms. „Grafičiai 
dažnai yra sąmoninga raiška, kuri perduoda visuomenei įdomią, naudingą ir gilią mintį 
turinčią informaciją, paliečiančią ne vieną asmenį" (V.J). Turint omenyje subkultūrinius 
grafičius, sąmoningai juos atliekantys bei išmanantys gatvės meno taisykles grafitininkai, 
pasirenka savo grafičiams erdvę konceptualiai, įkomponuoja juos į bendrą erdvės vaizdą. 
Sąmoningi grafičiai, vertinant ideologiškai, nebūtinai yra grynasis vandalizmas, nes jų 
tikslas nėra sąmoningai niokoti viešąją erdvę, kultūrines vertybes ir privačią nuosavybę. 
Apibendrinant, sąmoningai ir nesąmoningai atsirantys grafičiai, galima teigti, yra viena 
svarbiausių skirčių bandant nustatyti nelegalaus gatvės meno, grafičių ir vandalizmo 
reiškinių sąveikų ribas. Tyrimo metu identifikuota, jog dažniausiai nesąmoningai 
atsirandantys grafičiai tampa tikriausiu vandalizmu: jiems nėra svarbi erdvė, 
kontekstualumas, tokie grafičiai gali atsirasti bet kur ir bet kada, nes jų kūrėjų idėjos ir 
mintys nėra išbrandintos, jose nėra protesto, maišto, socialinės žinutės, ar meninės vertės. 
„Kai grafičiai yra jaunimo laisvalaikio praleidimo būdas ir mados šauksmas savyje jie retai 
turi gilią, svarbią informacinę žinutę" (T.V). Nesąmoningai jaunuolių kuriamas nelegalus 
gatvės menas nėra grafičių subkultūra. Taip pat reikia pasakyti ir tai, kad ne visi mieste 
esantys grafičiai yra tikriausias vandalizmas, greičiau tai yra vandalizmo bruožų turintis 
reiškinys. Atlikus tyrimą, galima papildyti turimas mokslines žinias nauja informacija, kad 
svarbiu veiksniu vertinant grafičius ir nelegalų meną, bei nustatant vandalizmo atvejį (kaip 
kūrinys atsirado ant sienos), tampa veiklos / saviraiškos sąmoningumas arba
nesąmoningumas.

Siekiant identifikuoti legalaus ir nelegalaus gatvės meno skirtį, tyrimas leido nustatyti 
gatvės legalaus meno bruožus (5 lent.).

5 lentelė
Legalaus gatvės meno bruožai

KATEGORIJA SUBKATEGORIJA ĮRODANČIOS CITATOS

Didelio mastelio 
darbai

„Piešiniai dažniausiai yra dideli" -  G.S;
„Didelio, užsakomojo mastelio" -  T.V;
„Dabar vadinamo neofreskomis, didelio mastelio piešinių" -  T.Š; 
„Didesnio formato piešinys ant sienos" -  K.K.

Legalaus gatvės 
meno bruožai

Atlikta su leidimais

„Neofreskoms sukurti reikia gauti ne tik pastato savininko ir 
savivaldybės leidimą" -  K.K;
„Tokie piešiniai būna atlikti su leidimu, legaliai" -  G.S; 
„Aišku reikia gyventojų sutikimų, leidimų" -  T.Š;
„Reikia bendro sutarimo, nes tai yra bendroje erdvėje ir su 
daugumos leidimu"- T.Š.

Finansuojamas
menas

„Finansuojama tokiomis sumomis, kur kultūros taryba tikrai tiek 
nefinansuotų" -  T.Š;
„Pradėjo finansuoti tuos menininkus, kurie kuria meno kūrinius 
ant sienos"- V.J;
„Yra galimybės padaryti piešinius su finansavimu" -  G.S.

Technikos 
reikalaujantis menas

„Reikia ne tik dažų, bet ir keltuvų, prožektorių ir kitos 
technikos"- K.K;
„Legaliam menui yra reikalingi keltuvai ir kita technika" -  G.S; 
„Reikalinga technika" - T.Š.

Kontroliuojamas
menas

„Niekas legaliai tau neleistų to padaryti, laikraščiai 
neišspausdintų, nes yra cenzūra" -  G.S;
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„Jeigu sieki pokyčių ir toje pačioje sistemoje, tai įsijungia 
cenzūra“ -  V.J.

Komercinis ir 
užsakomasis menas

„Užsakomojo mastelio, legalaus meno, piešinukų, kuriuos 
savivaldybė užsako -  čia juk yra užsakomasis menas“- T.V; 
„Šiaip neofreska yra kitas dalykas dabar jau, tai jau ir tokio 
meno, komercijos laukas“ -V.B;
„Laikui bėgant išsirutuliojo komercinė pusė šio reikalo“ -V.B.

Skirta konkrečioms 
auditorijoms

„Bendruomenė ir bendras sutarimas“ -  T.Š;
Yra skirtas auditorijoms, tiems žmonėms, kurie kiekvieną dieną 
eina pieno tarkim pirkti pro tą vietą“ -  V.B;
„Mes norime, kad pagal visas galimybes, kad tai būtų gražu, iš 
dalies patiktų žmonėms, auditorijos“.

Šaltinis: sudaryta tyrimo autorių

Legalus gatvės menas, kurį ekspertai įvardija kaip neofreskas, yra didelio formato. 
Beveik visais atvejais toks kūrinys užima visą pastato sieną, kartais tai gali būti 100 kv. 
metrų kūrinys, o pasitaiko ir tokių piešinių, kurie užima 1100 kv. metrų. Nelegalus gatvės 
menas yra mažo formato piešiniai, užrašai, jų  dydžiui įtaką atlikimo greitis bei galimybių 
trūkumas. Tam, kad įgyvendintum didelio mastelio kūrinį yra būtina technika: keltuvai ir 
prožektoriai, dažai. Nelegalus gatvės menas yra atliekamas be technikos, viskas daroma tiek, 
kiek yra įmanoma kūrėjo jėgoms. Legalus gatvės menas yra kuriamas su finansavimu: 
galima kreiptis į kultūros tarybą arba gauti kitas finansavimo galimybes. Tačiau, tyrimo metu 
ekspertai išskyrė svarbų dalyką, kuris susijęs su finansavimu ir skirtimi nuo nelegalaus 
gatvės meno. Tyrimo dalyviai pabrėžė, kad būtent finansavimas yra gatvės meno tam tikra 
cenzūra, kontroliavimas, nes tam, kad tavo projektas gautų finansavimą, jis, kaip teigta, 
negali būti maištaujantis, protestuojantis, ar „nepatogus“ mūsų įprastai sistemai. „Kuriantys 
menininkai susiduria su sunkumais, nes menui kuris sukrečia iki gelmių, bei iškelia 
nepatogias tiesas į viešumą finansavimo niekas nesuteikia, finansuojamas menas yra gan 
ribotas“ (V.J). Šiandien legalus gatvės menas dažniausiai atskleidžia kažkokias socialines 
problemas, tačiau retai kritikuoja politiką, ar yra šokiruojantis, toks menas yra 
cenzūruojamas ir nėra finansuojamas. Menininkai turi vidinį polėkį išreikšti savo poziciją, 
todėl dažniausiai, kai kyla priešprieša kažkokiems visuomenėje vykstantiems šiuolaikiniams 
reiškiniams, jie pasirenka tai išreikšti nelegalaus gatvės meno lauke. Nelegalus gatvės menas 
yra neribojamas -  jame nėra cenzūros ir jis yra opozicija sistemai. „Manau, jog  reikia 
džiaugtis, kad toks nevaldomas gatvės menas dar egzistuoja, tai yra medija, kuri nepriklauso 
sistemai. Nelegalus gatvės menas yra simbolis demokratinės sistemos, mąstančios ir gyvos 
visuomenės“ (V.J). Teigta, kad legalus gatvės menas jeigu iškelia į viešumą kažkokias 
problemas, jos būna daug švelnesnės, neturi savyje tiek maišto, emocijų -  viskas būna 
suplanuota ir racionalu. Legalus gatvės pastaruoju metu išgyvena populiarumo laikus. Prieš 
keletą metų prasidėję festivaliai, įvairūs projektai taip išpopuliarino gatvės meną, kad jis 
tapo savotiška komercijos dalimi. Kalbinti specialistai paminėjo Kauno miesto atvejį, kai 
Kauno m. savivaldybė, pastebėjusi tokį gatvės meno populiarumą, pradėjo jį reklamuoti, 
kaip savo miesto atpažįstamumo simbolį. Projektas „It‘s Kaunastic“ keletą Kauno gatvės 
meno kūrinių jau yra įtraukę į komercijos lauką -  kuria su juo įvairius aksesuarus ar 
drabužius. Komerciniais tapo vieni populiariausių Kauno gatvės meno kūrinių -  „Senelis 
išminčius“, „Rožinis dramblys“, „Nebeprisikiškiakopūsteliaujantiesiems“, „Kauno 
katinėliai“ . Dabar legalus gatvės menas yra modifikavęsis ir nuo savo pirminės grafičio 
idėjos nutolęs, su juo turi mažai bendro. Legalios neofreskos dažniausiai dabar yra 
pageidaujamos, priešingai, nei nelegalus gatvės menas. Neofreskos pageidaujamos ir 
dažniausiai yra užsakomos savivaldybių, ar privačių užsakovų. Ekspertai neofreskų meną 
aiškina užsakomuoju menu. „Nemanau, kad reikėtų tapatinti pirminį gatvės meną ir 
šiuolaikinį, jis  neretai yra užsakomasis ir atsiranda užsakovui pageidaujant, neretai ir ant 
privačios nuosavybės sienų“ (T.V). Tai yra didelis skirtumas tarp legalaus ir nelegalaus
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gatvės meno, nes nelegalus gatvės menas, ne tik, kad nepageidaujamas ir neužsakomas, 
tačiau labai dažnai yra ir naikinimas, valomas, savivaldybės tam skiria daug finansų. Tam, 
kad neofreska atsirastų ant sienos, yra reikalingas savivaldybės leidimas. Jeigu kūrinys 
atliekamas ant gyvenamojo pastato, pasak ekspertų, reikia gauti 50 proc. gyventojų 
sutikimus. Legalus gatvės menas yra labiau atsižvelgiantis į auditoriją ir bendruomenes, toks 
menas labiau prisiderina, bendradarbiauja. Neofreskų kūrėjai, jų pačių teigimu, stengiasi, 
kad meno kūriniai atsiradę ant miesto sienų jas puoštų, skleistų žinutę, prisidėtų prie bendro 
gyventojų gerbūvio kūrimo. Priešprieša tarp legalaus ir nelegalaus gatvės meno išlieka 
aktuali, nes, kaip teigė tyrimo dalyviai, legalus gatvės menas labiau yra skirtas didelei 
auditorijai, tuo metu, nelegalus -  bando pataikyti į konkretų asmenį ir kartais žmonės, į 
nelegalų meną sureaguoja daug labiau, emociškiau, toks menas dažnai paliečia juos labiau 
asmeniškai negu didelio mastelio kūrinys, nurodė informantai.

Išvados
1. Šis straipsnis yra siekis viešojoje erdvėje aktualizuoti diskutuojamus klausimus dėl 

legalaus ir nelegalaus gatvės meno skirties, grafičių šiuolaikinės sampratos. Darbe atliktas 
kokybinis tyrimas leidžia daryti išvadą, kad grafičiai, gatvės menas ir vandalizmas 
tarpusavyje neatsiejamai sąveikauja, tačiau negali būti tapatinami. Tai reiškiniai, kurie 
neretai identifikuojami pagal tuos pačius požymius, tačiau tyrimas atskleidė, kad jų 
tapatinimas yra klaidinga praktika. Tyrimo metu buvo patvirtinti ankstesnių darbų 
teiginiai, jog šiuolaikiniai grafičiai ir gatvės menas išlieka hibridinės prigimties, yra 
daugialypiai reiškiniai, reikalaujantys komunikacinio turinio įvertinimo kiekvienu atskiru 
atveju, aiškinant sampratas reikia vengti absoliutizmo. Gauti empiriniai duomenys leidžia 
konstatuoti, kad keičiasi visuomenės požiūris į grafičių tekstus, piešinius. Prasminga 
žinute atskiram individui gali tapti nelegalaus gatvės kūryba, ir priešingai, legalus gatvės 
menas, finansuojamas valdžios, gali būti nekritiškas ir mažiau įtaigus visuomenei. 
Lietuvoje egzistuojantis nevaldomas gatvės menas įvardijamas ir medija, kuri laikoma 
gyvos demokratinės visuomenės simboliu, komunikacijos išraiška.

2. Vertinant grafičius kaip vandalizmą, galima remtis klasifikacija, išryškėjusia tyrimo 
metu, t.y., grafičių kūrimo intencija gali būti sąmoninga ir nesąmoninga. Sąmoningi 
grafičiai dažniausiai yra kuriami kontekstualiai, norint perduoti komunikacinę žinutę 
visuomenei arba subkultūros nariams. Nesąmoningai atsirandantys grafičiai yra jaunimo 
laisvalaikio praleidimo būdas, kuris dažniausiai siejamas su kenkėjiška veikla, 
niokojančia miesto vizualinę estetiką ir todėl vadinamas vandalizmu. Sąmoningai ar 
nesąmoningai atsirantys grafičiai, galima teigti, yra viena svarbiausių skirčių bandant 
nustatyti nelegalaus gatvės meno, grafičių ir vandalizmo reiškinių sąveikų ribas. 
Nesąmoningai atsirandantys grafičiai tampa tikriausiu vandalizmu: jiems nėra svarbi 
erdvė, kontekstualumas, tokie grafičiai gali atsirasti bet kur ir bet kada, nes jų  kūrėjų 
idėjos ir mintys nėra išbrandintos, jose nėra protesto, maišto, socialinės žinutės, ar 
meninės vertės. Nesąmoningai jaunuolių kuriamas nelegalus gatvės menas nėra grafičių 
subkultūra. Empiriniu tyrimu taip pat identifikuota, kad legalaus ir nelegalaus meno 
skirtumą nurodo grafičių ideologiniai ir techniniai bruožai. Pagrindiniai skirtumai -  
dydis, spontaniškumas, atlikimo greitis, technika, finansavimas, užsakymas, kontrolė, 
žinutė auditorijai.

3. Išanalizuoti ekspertų interviu duomenys viešajame diskurse leidžia pristatyti ir diskutuoti 
naują grafičių sampratą: grafičiai yra kaligrafijos pagrindu paremtas vandalistinių bruožų 
turintis menas. Šiuolaikinis gatvės menas yra ilgalaikės grafičių raiškos modifikacija yra 
yra vadinamas post-grafičiais. Gatvės meną sieja bendra kilmė, tačiau raidoje šios dvi 
raiškos atsiskiria ir negali būti tapatinamos. Gatvės menas modifikuojasi ir virsta nauja 
raiškos forma, kuri tampa užsakomąja, komercine, ir dažniau yra vadinama neofreskomis. 
Neofreskos yra hibridinė gatvės meno forma, jų  kūrime kaip ir grafičiuose, yra naudojami
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aerozoliniai dažai, tačiau tai yra institucinis, visais atvejais legalus kūrinys. Atliktas 
kokybinis tyrimas atskleidė, kad legalus gatvės menas yra prižiūrimas, atliekamas su 
leidimais, finansuojamas. Šie faktoriai suteikia legaliam gatvės menui platesnes 
galimybes, legalaus gatvės meno kūriniai yra didelio mastelio, skirti bendruomenėms ir 
yra užsakomi.
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LIETUVOS TRANSPORTO ĮMONIŲ PROBLEMATIKA TARPTAUTINIAME
KONTEKSTE

PROBLEMS OF LITHUANIAN TRANSPORT COMPANIES IN INTERNATIONAL
CONTEXT

Indra Mugiene 
Edita Gelbudiene

SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
Influence of transporting processes on a successful activity of business companies is becoming more 

relevant in the modern context of an increasing competition. Transport companies, like any others, are facing 
different challenges. Therefore, it is important to reveal their problems in order to be able to eliminate the 
possible obstacles on time. The aim of the article is to identify the main problems of Lithuanian and foreign 
transport companies, to determine their causes and to present possible solutions.

The research results: the main problem that transport companies operating in different countries of the 
world face -  is the lack of drivers. Mostly this problem is caused by the decisions of government. Aspects that 
can be influenced by heads of transport companies -  wages of drivers and their working conditions. These 
aspects require more detailed scientific research.

Keywords: logistics, transport companies, supply chain.

Anotacija
Transportavimo procesų įtaka sėkmingai verslo įmonių veiklai tampa vis aktualesnė šiuolaikiniame 

didėjančios konkurencijos kontekste. Transporto įmonės, kaip ir visos kitos, susiduria su įvairiais iššūkiais. 
Todėl svarbu atskleisti jų problematiką, kad būtų galima laiku eliminuoti galimus trukdžius. Straipsniu 
siekiama identifikavus Lietuvos ir užsienio transporto įmonių pagrindines problemas, nustatyti jų priežastis ir 
pateikti galimus sprendimo būdus.

Tyrimo rezultatai: pagrindinė problema, būdinga įvairiose pasaulio šalyse dirbančioms transporto 
įmonėms - vairuotojų trūkumas. Didžiąja dalimi šią problemą sąlygoja vyriausybės sprendimai. Aspektai, 
kuriems gali daryti įtaką transporto įmonių vadovai - vairuotojų darbo užmokestis ir darbo sąlygos. Šie aspektai 
reikalauja išsamesnių mokslinių tyrimų.

Raktiniai žodžiai: logistika, transporto įmonės, tiekimo grandinė.

Įvadas
Logistika yra neatsiejama šiuolaikinio verslo dalis. Tai procesas, kuris padeda valdyti 

išteklius, juos saugoti ir transportuoti į galutinę paskirties vietą (Kenton, 2018). 
Transportavimas yra svarbi bet kurios tiekimo grandinės dalis. Transportas yra strateginis 
ES ekonomikos sektorius: transporto paslaugoms 2016m. teko maždaug 5 % visos ES 
pridėtinės vertės ir 5,2 % (arba maždaug 11 milijonų) visų darbo vietų. Jis neabejotinai daro 
tiesioginį poveikį visų ES piliečių kasdieniniam gyvenimui ir užtikrina prekių srautą 
vartotojams iš daugiau kaip 11 milijonų ES įvairių sričių gamintojų (EK, „TEN-T 
įgyvendinimas. Faktai ir skaičiai", 2017).

Kiekvieną verslo įmonę su kitomis įmonėmis per aprūpinimo, paskirstymo funkcijas 
jungia transportavimo procesas. Ne visos gamybos, prekybos ar kitos srities verslo įmonės 
pajėgios išlaikyti nuosavą transporto parką, todėl naudojasi transporto įmonių paslaugomis. 
Transporto įmonės, kaip ir visos kitos, susiduria su įvairiais iššūkiais: konkurencija, 
socialinės -  ekonominės aplinkos pokyčiais, įstatyminės bazės kaita. Šios įmonės privalo 
mokėti kelių mokestį, rūpintis gamtos taršos mažinimu ir darbuotojų gerbūviu. Tokios 
problemos laikomos elementaria verslo rizika ir joms neskiriamas didesnis mokslininkų 
dėmesys. Todėl svarbu atskleisti transporto įmonių problematiką, kad būtų galima laiku 
eliminuoti galimus trukdžius, nes sklandus transporto procesų organizavimas - kiekvienos 
verslo įmonės sėkmės garantas.

Gera transporto sistema yra Europos integracijos pagrindas. Gerai apgalvoti, tvarūs ir 
visiškai tarpusavyje sujungti transporto tinklai yra būtina Europos bendrosios rinkos
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sukūrimo ir tinkamo veikimo sąlyga. Transporto įmonių uždavinys -  ne tik kurti palankias 
verslo sąlygas, efektyviausiais būdais aprūpinant įmones būtinomis priemonėmis ir 
informacija, bet ir prisiderinti prie nuolat kintančių rinkos sąlygų, jas vertinti bei siekti 
pranašumo didėjančios konkurencijos kontekste.

Transporto, kaip ir kitų sektorių, politikos kryptį šiuo metu diktuoja ES aplinkosaugos 
politika. Pavyzdžiui, aplinkosaugos politikos tikslą galima apibrėžti kaip tvarumo paiešką, 
o vienas iš pagrindinių transporto politikos tikslų -  tvaraus judumo siekis. Todėl įmonės 
susiduria ne tik su laiko ir veiklos apribojimais, bet ir su visuomenės susirūpinimu dėl 
aplinkos. Taigi viena iš svarbiausių logistikos paslaugų teikėjų tikslų yra sąnaudų 
mažinimas, bet nėra aišku, kaip dėmesys išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui turi įtakos 
išlaidoms. Kelionės laiko trumpinimas ne visada sumažina degalų sunaudojimą, nes didėja 
atstumas ir greičiai, tai lemia didesnį degalų sunaudojimą.

Transporto sektoriaus problemas nagrinėjo tokie autoriai, kaip Ehmke et al., 2018, Ma 
et al., 2018, Calvert et al., 2018, Cleophas et al., 2019.

Tyrimo tikslas: atskleisti Lietuvos transporto įmonių problematiką tarptautiniame 
kontekste.

Tyrimo objektas: Lietuvos transporto įmonių problematika tarptautiniame kontekste.
Tyrimo uždaviniai:
1.Išanalizuoti Lietuvos ir užsienio transporto sektoriaus probleminius aspektus.
2. Nustatyti Lietuvos ir užsienio transporto įmonių esminių problemų kilmės 

priežastis.
3. Pateikti galimus nustatytų problemų sprendimų būdus.
Tyrimo metodai. Lietuvos ir užsienio šalių transporto sektoriaus laisvai prieinamų 

statistinių duomenų analizė; Lietuvos transporto įmonių vadovaujančių asmenų apklausa, 
taikant iš dalies struktūruotą interviu. Imtis - 15 transporto įmonių, 21 transporto 
vadybininkas. Duomenų analizei taikyta kokybinė duomenų analizė. Tyrimo laikotarpis: 
2021-04 - 2021-06 mėn. Tyrimo duomenys analizuoti taikant aprašomąją turinio analizę.

Tyrimo rezultatai: remiantis atlikta mokslinės literatūros ir statistinių duomenų 
analize, didžiausia problema globaliu mastu yra vairuotojų trūkumas, kylanti dėl 
nepakankamo vairuotojų atlyginimo, prasto profesinio įvaizdžio visuomenėje, įstatyminių 
barjerų, jaunų žmonių nenoro rinktis šią profesiją ir demografinio profesijos senėjimo.

Tyrimo išvados: pagrindinės Lietuvos ir užsienio transporto įmonių problemos -  
prasta kelių infrastruktūra, pasienio kirtimo problemos ir vairuotojų trūkumas. Šalyse, 
kuriose populiarus tarptautinis transportas pastebima pasienio kirtimo problema, mažiau 
išsivysčiusiose šalyse pastebima prasta kelių infrastruktūra, Europoje didelę grėsmę kelia 
„Mobilumo paketas“ . Mokslinėje literatūroje siūlomi sprendimo būdai: atlyginimo 
didinimas, darbo sąlygų tobulinimas, profesijos įvaizdžio gerinimas. Tačiau empirinis 
tyrimas atskleidė, kad transporto sektoriuje dirba jaunesnio amžiaus darbuotojai ir sudominti 
juos vilkiko darbuotojo profesija viena galimybių yra technologinės inovacijos.

Tyrimo originalumas/vertė: identifikavus Lietuvos ir užsienio transporto įmonių 
pagrindines problemas, nustatytos jų  priežastis ir pateikti galimi sprendimo būdai.

Lietuvos ir užsienio transporto sektoriaus probleminiai aspektai
Logistikos tiekimo grandinės sudėtingėja. Tam įtakos turi pokyčiai logistikos sferoje. 

Logistikos infrastruktūros reikšmė yra svarbi planuojant bei projektuojant sistemas. Nuolat 
auga transporto mazgų reikšmė, iš to atsiranda poreikis investuoti į įvairių transporto rūšių 
infrastruktūrą. Taip pat yra pabrėžiamas poreikis išnaudoti konkurenciją, vyraujančią tarp 
transporto rūšių, tuo pačiu skatinant sąveiką, kuriant efektyvias grandines, steigiant 
terminalus, planuojant trans-europinius koridorius (Jaržemskis, Sokolovskaja, 2015). Kelių 
transportas yra priimtiniausias prekių siuntimo Europos Sąjungoje būdas, nes jis yra 
pranašesnis dėl lankstumo, patikimumo, kainos, laiko ir pristatymo „nuo durų iki durų“.
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2016 m. Europos Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą dėl krovininio geležinkelių 
transporto Europos Sąjungoje. Palyginti iššūkiai, su kuriais susiduria vežėjai krovinius 
gabendami geležinkeliais ir keliais. Šiuo metu rinka nepakankamai skatina naudotojus 
pereiti nuo kelių transporto prie kitų transporto rūšių, kurios vis dar ekonomiškai mažiau 
konkurencingos. Tad automobilių transporto problemos išlieka ir galimai išliks aktualios ir 
ateityje.

Per pastaruosius 10-15 metų, atsižvelgiant į didėjantį visuomenės ir vyriausybės 
susirūpinimą aplinka, įmonėms buvo daromas vis didesnis spaudimas mažinti logistikos 
procesų daromą poveikį aplinkai. Prekių paskirstymas blogina oro kokybę, sukelia anglies 
išmetimą, triukšmą ir vibraciją taip pat sukelia avarijas ir prisideda prie globalinio atšilimo. 
Pastaraisiais metais logistikos poveikis klimato pokyčiams sulaukia vis didesnio dėmesio 
dėl taršos kontrolės. Priėmus ekologiškos tiekimo grandinės praktiką, daromas teigiamas 
poveikis aplinkai. Šie pranašumai pastebimi mažmeninės prekybos tinkluose, plataus 
vartojimo prekių gamintojus, logistikos ir transportavimo paslaugų teikėjų. Šie privalumai 
apima energijos ir atliekų mažinimą, mažesnės atliekų sunaudojimas vykdomoje veikloje 
(Gechevski, Kochov, Popovska, Polenakovik, Donev,2016).

Įvairių sektorių, įskaitant transporto, politikos kryptį šiuo metu diktuoja ES 
aplinkosaugos politika. Pavyzdžiui, aplinkosaugos politikos tikslą galima apibrėžti kaip 
tvarumo paiešką, o vienas iš pagrindinių transporto politikos tikslų -  tvaraus judumo siekis. 
Tvarus judumas, t. y. judumas, atsietas nuo jo  daromo neigiamo poveikio (Jaržemskis, 
Sokolovskaja, 2015). Tvaraus transporto logistika reiškia sistemingą logistinės veiklos 
daromo poveikio matavimą, analizę ir galiausiai aplinkai daromo poveikio švelninimą. Šios 
pastangos yra skirtos norint sušvelninti logistikos veiklos padarinius, kurie apima 
neatsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, į orą išmetamų kietųjų dalelių, šiltnamio 
efekto sukeliančių dujų, atliekų mažinimą. Kai kurie iš problemų sprendimų gali būti 
technologiniai, pavyzdžiui, transporto priemonių parko pakeitimas iš dyzelino į hibridinį 
arba kartoninių dėžučių pakeitimas į perdirbamas dėžutes. Kiti sprendimai apima geresnius 
prekių judėjimo planavimo ir vykdymo būdus, pavyzdžiui, naudoti transporto priemones, 
kurios išskiria mažiau šiltnamio efekto dujų. Galiausiai, kai kurios tvarios logistikos 
iniciatyvos gali padėti palaikyti didesnius verslo aplinkosaugos tikslus, pavyzdžiui, didinti 
grįžtamosios logistikos veiklą siekiant atgauti ir pakartotinai panaudoti daugiau klientams 
pristatytų produktų (Blanco, Sheff, 2017). Didesnis anglies išmetimas ir globalinis atšilimas 
reikalauja didelių verslininkų pastangų užtikrinant aplinkos tausojimą. Šiuo metu pasaulinė 
konkurencija verčia daugybę įmonių ir įstaigų sumažinti anglies dvideginio išmetimo 
dydžius. Dabar įmonės susiduria ne tik su laiko ir veiklos apribojimais, bet ir su visuomenės 
susirūpinimu dėl aplinkos. Didėjantis gamtos išteklių trūkumui, aplinkosaugos problemos 
verčia įmones gaminti patikimesnius, sveikesnius produktus, kurie kuo mažiau kenkia 
aplinkai. Dėl šių priežasčių įmonės juda į priekį jausdamos socialinę atsakomybę ir imasi 
žaliosios logistikos, siekdamos sukurti švaresnius gamybos procesus ir aplinkos teršimo 
rizikos valdymą. Žalioji logistika padeda pagerinti komercinius verslo rezultatus kartu 
tvarkant aplinkosaugos problemas, efektyviau naudojant išteklius juos perdirbant ir didinant 
rinkos dalį (RadTuzun, Gulmez, 2017).

Viena iš svarbiausių logistikos paslaugų teikėjų tikslų yra sąnaudų mažinimas, bet nėra 
aišku, kaip dėmesys išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui turi įtakos išlaidoms. Dauguma 
metodologijų šiuo metu yra maršrutizavimas, kuris sumažina atstumą arba kelionės laiką. 
Atstumo mažinimas mažai veikia degalų sąnaudas ir išmetamų teršalų kiekį. Kelionės laiko 
sumažinimas, ne visada sumažina degalų sunaudojimą, nes didėja atstumas ir greičiai, tai 
lemia didesnį degalų sunaudojimą. Optimizuojant bendrą kainą, taip pat sumažėja ir degalų 
sąnaudos. Esminiai skirtumai tarp kainos sprendimų ir kitų tikslų labiau pasireiškia mišriose 
vietovėse ir priemiesčiuose nei vidinėse miesto vietovėse (Ehmke et al., 2018, Ma et al., 
2018). Didėjant urbanizacijai krovinių pervežimas iš miesto į miestų teritorijas ir iš jų  tapo
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pagrindiniu iššūkiu. Miesto logistikos iniciatyvos jau seniai parodė, kad reikia 
bendradarbiauti ir plėtoti aplinkai draugišką miesto transportą, kuris galėtų sumažinti 
neigiamą miesto transporto taršos poveikį, bet ši problema susiduria su organizaciniais ir 
technologiniais bendradarbiavimo iššūkiais (Cleophas et al., 2019).Daugelis miesto vietovių 
patiria didėjančias eismo spūstis ir padidėjusią krovinių paklausą dėl gyventojų skaičiaus 
augimo, globalizacijos ir šiuolaikinės logistikos sistemos. Aukšto produktyvumo krovininės 
transporto priemonės yra didelės kombinuotos transporto priemonės, kurios suteikia didelę 
naudą mažinant išlaidas, gerinant saugumą ir saugant aplinką, sumažinant jų  skaičių, 
nereikalingą sunkvežimių judėjimą miestuose (Calvert et al., 2018). Todėl automobilių 
transportas neužleidžia savo pozicijų įvairiose tiekimo grandinėse ir išlieka vienu 
populiariausių transportavimo būdų visame pasaulyje.

Tyrimo metodologija
Tyrimas buvo atliekamas trimis etapais:
1. Siekiant identifikuoti pagrindines transporto sektoriaus problemas buvo atlikta 

Lietuvos ir užsienio šalių transporto sektoriaus laisvai prieinamų statistinių duomenų 
analizė. Tyrimui pasirinktos skirtingos valstybės iš skirtingų žemynų: Lietuva, JAV, 
Australija, Meksika, Indija, Lenkija, Jungtinė Karalystė. Analizuoti mokslo populiarinimo 
straipsniai, verslo įmonių internetiniai puslapiai, oficialioji statistika.

2. Identifikavus pagrindines problemas detalesniam tyrimui pasirinkta dažniausiai 
pasitaikanti bei didžiąja dalimi nuo verslo įmonių vadovų sprendimų priklausanti problema 
-  vairuotojų trūkumas. Siekiant išsamiau išnagrinėti šį aspektą, buvo atlikta mokslinės 
literatūros analizė.

3. Trečiuoju etapu buvo vykdyta Lietuvos transporto įmonių vadovaujančių asmenų 
apklausa, taikant iš dalies struktūruotą interviu. Tyrimo imtis -  ekspertinė: apklausti 
dvidešimt vienas penkiolikos transporto įmonių, vadovaujančias pareigas užimančių, 
darbuotojų. Pirmajame tyrimo etape nustačius pagrindines transporto sektoriaus problemas, 
gilesnei analizei buvo pasirinkta viena problema, aktuali visuose pasaulio kraštuose ir bene 
vienintelė, priklausanti ne nuo valstybinio reguliavimo, o nuo verslo įmonių strategijų -  
vairuotojų trūkumas. Pasirinktas iš dalies struktūruotas interviu, kai pagrindinės klausimų 
grupės numatomos iš anksto, bet tyrimo eigoje gali būti papildomos ir koreguojamos, leido 
išsamiai apžvelgti nagrinėjamą problemą. Duomenų apibendrinimui taikyta kokybinė turinio 
analizė. Tyrimo laikotarpis: 2021-04 -  2021-06 mėn.

Tyrimo etika Empirinis tyrimas vykdytas nepažeidžiant tiriamųjų teisių, 
respondentams garantuota teisė būti nepažeistiems nepateikiant asmeninių klausimų, 
respondentams garantuotas konfidencialumas, jie supažindinti su tyrimo turiniu, tikslu.

Lietuvos ir užsienio transporto įmonių esminės problemos
Pirmajame tyrimo etape buvo nagrinėjami laisvai prieinami informacijos šaltiniai. 

Domėtasi įstatymine baze, informacija, skelbiama oficialiosios statistikos portaluose, 
analizuoti mokslo populiarinimo straipsniai. Siekiant objektyvumo buvo analizuojamos 
įvairių pasaulio šalių transporto įmonių veiklos sąlygos, bendra įmonių kilmės šalių 
ekonominė situacija, socialiniai -  demografiniai aspektai. Atlikta informacijos šaltinių 
analizė apibendrintai pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė
Transporto sektoriaus problemos

Lietuva JAV Australija Meksika Indija Lenkija Jungtinė
Karalystė

Vairuotojų
trūkumas

Vairuotojų
trūkumas

Vairuotojų
trūkumas

Vairuotojų
trūkumas

Vairuotojų
trūkumas

Vairuotojų
trūkumas

Vairuotojų
trūkumas
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Tyrimas atskleidė, kad pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria logistikos įmonės 
-  logistinių grandinių trukdžiai, kai atsiranda prastovos pasienyje, oro ir jūrų uostuose, 
įstatyminės bazės, transporto infrastruktūros netobulumas, migrantų problemos bei 
vairuotojų trūkumas. Pastaroji problema tapo esmine tolimesnio tyrimo ašimi -  jei tam tikra 
problema egzistuoja vienoje verslo srityje visuose pasaulio kontinentuose, tokios problemos 
sprendimui gali būti panašūs būdai skirtingose šalyse. Todėl, identifikavus pagrindines 
problemas detalesniam tyrimui pasirinkta dažniausiai pasitaikanti bei didžiąja dalimi nuo 
verslo įmonių vadovų sprendimų priklausanti problema -  vairuotojų trūkumas. Siekiant 
išsamiau išnagrinėti šį aspektą, buvo atlikta mokslinės literatūros analizė (2 lent.).

2 lentelė
Vairuotojų trukumo priežastys (teorinės prielaidos)

„IRU“ (2019) Costello, Suarez (2015) Mittal, Udayakumar, 
Raghuram, Bajaj (2018)

Negebėjimas prisitaikyti prie 
naujovių Didėjantis vairuotojų amžius Demografiniai faktoriai (lytis, 

amžius)
Neigiamas sunkvežimio 
vairuotojo įvaizdis

“Vyriška” profesija -  mažai 
moterų vairuotojų

Socio-ekonominiai faktoriai 
(profesijos prestižas, atlygis)

Demografiniai rodikliai (vyrų ir 
moterų santykis) Sudėtingas gyvenimo būdas Teisinės ir reguliavimo problemos

Pasaulinės prekybos plėtros 
tendencijos

Galimybė rinktis lengvesnę 
profesiją Psichografiniai faktoriai

Kompensacijos/paskatos

Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl trūksta 
vilkikų vairuotojų -  demografinis aspektas. Profesija laikoma vyriška, ją  renkasi tik 
nedidelė dalis moterų, dėl to prarandama beveik pusė potencialių darbuotojų rinkos. Taip 
pat minėti mokslininkai akcentuoja, kad profesija pakankamai sunki, vairuotojai mažai laiko 
praleidžia namuose, o tai taip pat neskatina moterų rinktis šią profesiją.

Mokslininkai pateikia ir problemos sprendimo būdus, kurie pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė

Problemos sprendimai (teorinės prie aidos)
„IRU“ (2019) Costello ir Suarez (2015) Mittal, Udayakumar, 

Raghuram ir Bajaj (2018)
Didėjantis poreikis darbo rinkoje 

sprendimai Vairuotojų atlyginimo kėlimas Logistinių operacijų tobulinimas 
pasitelkiant technologijas

Gerėjančios darbo sąlygos Galimybė daugiau laiko praleisti 
namuose

Investicijos į greitkelių 
infrastruktūrą
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Gerėjantis įvaizdis ir profesinis 
statusas Tiekimo grandinių tobulinimas Vairuotojų pagarbos ir įvaizdžio 

gerinimas visuomenėje
Galimybė pažinti kitas šalis Gerinamas vairuotojo įvaizdis Kombinuoti pervežimai

Imigracija Autonominiai vilkikai Perėjimas prie autonominių 
vilkikų

Vyriausybės subsidijos Leidimo vairuoti amžiaus 
mažinimas

Inovacijos

Kitu tyrimo etapu buvo siekiama išsiaiškinti, kiek teorinės prielaidos ir pasaulio 
transporto sektoriaus tendencijos atitinka Lietuvos transporto sektoriaus situaciją. Buvo 
apklausti Lietuvos transporto įmonių vadybininkai.

Darant prielaidą, kad vairuotojų trūkumui įtakos gali turėti transporto vadybininkų 
patirtis ir kvalifikacija, buvo fiksuojama darbuotojų darbo patirtis transporto logistikos 
srityje (1 pav.). Paneigti prielaidos nepavyko - didžioji dauguma vadybininkų buvo išdirbę 
logistikos srityje iki penkerių metų. Vadybos patirties stoka gali turėti įtakos vairuotojų 
darbo kokybei, pasitenkinimui darbu ir priimant sprendimus dėl darbo pobūdžio keitimo.

■ 1-5 metai

■ 6-10 metų

■ 11-15 metų 

16 ir daugiau

1 pav. Darbuotojų patirtis tiriamose įmonėse

Tyrimo metu buvo siekiama identifikuoti priežastis, dėl ko trūksta vilkikų vairuotojų 
Lietuvoje. Tai, kad į klausimus atsakė nedidelę darbinę patirtį turintys respondentai, galėjo 
įtakoti atlikto tyrimo ribotumus. Tačiau tyrimas atspindi dabartinę situaciją Lietuvos 
transporto sektoriuje.

Identifikuotos priežastys:
• Nepakankamas atlyginimas.
• Mažai laiko praleidžiama namuose.
• Trukdžiai tiekimo grandinėje.
• Jaunų žmonių gyvenimo būdo ypatumai.
• Platus darbo pasirinkimas rinkoje.
Kaip ir buvo galima tikėtis, jauni vadybininkai įvardijo vairuotojų trūkumo priežastis, 

sietinas su jaunu amžiumi: nepakankamą atlyginimą, atotrūkį nuo šeimos ir namų, darbo 
rinkos siūlomas galimybes. Respondentų taip pat buvo prašoma įvardinti galimus problemos 
sprendimo būdus.

Sprendimo būdai:
• Atlyginimo didinimas.
• Darbo sąlygų gerinimas.
• Profesijos įvaizdžio gerinimas.
• Valstybės pagalba skatinant žmones rinktis šią profesiją.
• Kompensacij os įgyjant vairuotoj o pažymėjimą.
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G alim a te ig ti, kad d id žio ji d a lis sprendim ų prik lauso n u o v a lsty b in ės  p ozic ijo s:  
k om p en sa c ijo s , p ro fesijo s įv a iz d ž io  gerin im as, k ita pagalba  prik lauso tik  n uo v a ld ž io s  
sprendim ų. A tly g in im o  d id in im o  g a lim y b es  apsprendžia  konkurencija  tarp lo g is tik o s  
įm onių . V ien in te lis  būdas pritraukti darbuotojų - darbo są ly g ų  gerin im as. Tai tie s io g ia i  
prik lauso n uo v ers lo  įm o n ių  v a d o v ų  sprendim o. P agerinus tech n o lo g in iu s  sprendim us, 
d ieg ian t in o v a c ija s  g a lim a  padaryti v ilk ik ų  vairuotojų  p rofesiją  daug patrauklesnę ir 
pritraukti jaunų, p ersp ek tyv ių  darbuotojų.

Išvados
1. P agrin d in ės L ie tu v o s  ir u ž s ie n io  transporto įm o n ių  p rob lem os -  prasta k elių  

infrastruktūra, p a sien io  k irtim o p rob lem os ir va iruotojų  trūkum as. Š a lyse , kuriose  
populiarus tarptautinis transportas p asteb im a p a sien io  k irtim o problem a, m ažiau  
iš s iv y sč iu s io se  ša ly se  pasteb im a prasta k e lių  infrastruktūra, E u rop oje d id e lę  grėsm ę  
k e lia  „M o b ilu m o  paketas“ .

2. D id ž ia u sia  prob lem a g lo b a liu  m astu  yra vairuotojų  trūkum as, kylanti dėl nepakankam o  
vairuotojų  a tlyg in im o , prasto p ro fesin io  įv a iz d ž io  v isu o m en ėje , įsta tym in ių  barjerų, 
jau n ų  žm o n ių  nenoro  rinktis šią  p rofesiją  ir d em ografin io  p ro fesijo s  sen ėjim o.

3. Tarp teorin ių  sprend im o būdų yra a tly g in im o  d id in im as, darbo są ly g ų  tob u lin im as, 
p rofesijo s įv a iz d ž io  gerin im as. T ačiau em pirin is tyrim as a tsk leidė, kad transporto  
sektoriuje dirba ja u n esn io  am žiau s darbuotojai ir sudom inti ju o s  v ilk ik o  darbuotojo  
profesija  v ien a  g a lim y b ių  yra tech n o lo g in ės  in o v a c ijo s . D ieg ia n t in o v a c ija s  g a lim a  
padaryti v ilk ik ų  vairuotojų  p rofesiją  daug patrauklesnę ir pritraukti jaunų, p ersp ek tyv ių  
darbuotojų.
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ŽALIOSIOS LOGISTIKOS PRINCIPŲ TAIKYMAS JŪRŲ TRANSPORTE
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF GREEN LOGISTICS IN MARITIME

TRANSPORT
Diana Šateikienė

SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
With the increase in the volume of international trade, transport plays an important role. Different means 

of transport for the movement of goods from producer to consumer are chosen considering the distance, 
specificity and costs of transportation. The factor of negative environmental impact of transport is becoming 
more common when transporting goods not only on national, but also on international routes. Maritime 
transport is often chosen for international trade, although it is considered to be one of the greener ones, it is 
necessary to analyze and assess its negative effects on the environment. The article analyzes the facts of 
negative environmental impact of ship ballast water when shipping goods by cargo ships. Preventive measures 
have been identified in the application of the principles of green logistics to eliminate ecological pollution of 
ships 'ballast water in accordance with the implementation of the International Convention for the Control and 
Management of Ships' Ballast Water and Sediments.

Keywords: ships, invasive species, convention, ballast water.

Anotacija
Didėjant tarptautinės prekybos mastams transportas atlieka svarbų vaidmenį. Prekių judėjimui 

nuo gamintojo iki vartotojo, pasirenkamos skirtingos transporto rūšys atsižvelgiant į atstumą, specifiškumą ir 
gabenimo kaštus. Transporto neigiamos poveikio aplinkai faktorius tampa vis dažnesnis gabenant prekes ne 
tik vietiniais, bet ir tarptautiniais maršrutais. Tarptautinei prekybai vykdyti dažnai pasirenkamas jūrų 
transportas, nors jis laikomas vienu iš ekologiškesnių, būtina analizuoti ir vertinti jo daromą neigiamą poveikį 
aplinkai. Straipsnyje analizuojami laivų balastinių vandenų neigiamo poveikio aplinkai faktai gabenant prekes 
krovinius laivais. Taikant žaliosios logistikos principus identifikuotos prevencijos priemonės, kurių pagalba 
numatoma sustabdyti ekologinę taršą su laivų balastiniais vandenimis vadovaujantis Tarptautinės konvencijos 
dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės bei valdymo įgyvendinimu.

Raktiniai žodžiai: laivai, invazinės rūšys, konvencija, balastinis vanduo.

Įvadas
Tyrimo aktualumas. Pastaruoju metu Europos sąjungoje beveik 90 % išorinės ir 40 

% vidinės prekybos vykdoma jūrų transportu (Europos Komisija 2018). Laivui plaukiant be 
krovinio arba nepilnai pasikrovus, balastinių vandenų talpyklos užpildomos vandeniu, kad 
būtų užtikrintas laivo stabilumas ir saugumas. Balastiniai vandenys paimami krovinio 
iškrovimo vietoje, o išpumpuojami kitame uoste -  krovinio pakrovimo vietoje. Balastinių 
vandenų kiekiai priklauso nuo laivo tipo ir svyruoja nuo 3 000 iki 95 000 m3 (ABS, 2014).

Laivai balastinių vandenų talpyklose kiekvieną dieną vandenynais gabena ~10 000 
įvairių jūrinių organizmų rūšių, kurių dalis išgyvena balastinių vandenų talpyklose laivo 
eksploatacijos metu. Laivai, priimantys balastinius vandenius vienoje šalyje ir išleidžiantys 
jį kitoje, lemia konkrečios ekosistemos pokyčius. Svetimi mikroorganizmai įsiskverbia į 
svetimą terpę ir pamažu naikina vietines mikroorganizmų kultūras (Ruiz ir kt. 2011; Zaiko 
ir kt. 2015). Invazinių rūšių plitimas susijęs ir su laivybos plėtra, augant prekybos mastams 
per pastaruosius dešimtmečius. Kiekybiniai duomenys atskleidžia, kad invazinės rūšys 
plinta vis naujose vietose, o tai tiesiogiai ar netiesiogiai veikia žmonių sveikatą ir kenkia 
aplinkai (Miller ir kt. 2011; Hua ir kt. 2012).

Siekiant vadovautis žaliosios logistikos principais ir sumažinti invazinių rūšių plitimą 
2004 metais Tarptautinės jūrų organizacijos surengtoje konferencijoje priimta Tarptautinė 
konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės bei valdymo. Įsigaliojus BWM 
konvencijai (angl. International Convention for the Control and Management o f Ships’ 
Ballast Water and Sediments), ypač aktualus laivų balastinių vandenų valymas. Būtina 
apriboti svetimų invazinių rūšių įvežimą laivais, taip užtikrinant BWM konvencijos 
vykdymą, taikant tokias priemones, kaip balastinių vandenų valymą laive ir balastinių
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vandenų surinkimo įrenginių įrengimas uostuose, kuriais eina svarbūs laivų eismo srautai į 
Baltijos jūrą.

Tyrimo tikslas. Identifikuoti žaliosios logistikos principų taikymą jūrų transporte.
Tyrimo metodika. Mokslinių šaltinių analizė, teisinių dokumentų analizė, statistinių 

duomenų analizė.
Tyrimo išvados. Pateikti nauji reikalavimai jūrų transportui pereinant prie žaliosios 

logistikos koncepcijos įgyvendinimo, siekiant suvaldyti invazinių rūšių plitimą su laivų 
balastiniais vandenimis. Ratifikavus Tarptautinę laivų balastinių vandenų ir nuosėdų 
kontrolės ir valdymo konvenciją, imtasi prevencijos priemonių jūrų taršai sumažinti. 
Konvencijoje apibrėžti du standartai: D-1 ir D-2, todėl išanalizuotas standartų taikymas tiek 
naujiems, tiek naudojamiems laivams.

Tyrimo originalumas/vertė. Straipsnis nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitame 
leidinyje. Jame aprašomos prevencijos priemonės pereinant prie žaliosios logistikos 
reikalavimų jūrų transportui, analizuojami konvencijos reikalavimai tiek naujiems, tiek 
naudojamiems laivams. Vadovaujantis identifikuotais reikalavimais jūrų transportui, 
siekiama skatinti ir palengvinti mokslinius ir techninius balastinių vandenų valdymo tyrimus 
ir atlikti balastinių vandenų valdymo poveikio vandenims stebėseną.

Laivų balastiniai vandenys
Per pastarąjį dešimtmetį laivyba pasaulyje vis intensyvėjo (1 pav.). Pažymėtina, kad 

ketvirtadalis pasaulyje registruotų laivų plaukioja su Europos valstybių vėliavomis, o 40 %

1 pav. Krovinių vežimo veiklos augimas pagal transporto rūšis

Baltijos jūra šiandien yra viena judriausių ir labiausiai užterštų pasaulio jūrų, kur ypač 
intensyvus laivų eismas ir tankiai apgyvendintos pakrančių teritorijos. Nors jos plotas gana 
nedidelis, laivyba joje yra kur kas intensyvesnė nei kituose regionuose: vienu metu čia 
vidutiniškai plaukioja ~2 000 laivų, per mėnesį Baltijos jūra praplaukia iki 5000 krovininių 
laivų. Didėjant tarptautinės prekybos mastams, tarp uostų daugiau perplukdoma ir balastinių 
vandenų. Su jais į Baltijos jūros vandenis patenka invazinių rūšių, kurios puikiai čia 
pritampa. Balastiniai vandenys paimami, gabenami, saugomi ir išpilami naudojant laivų 
balastinę sistemą, kuri palaiko jo  stabilumą per audrą ir jam plaukiant į krovos uostą be 
krovinio. Balastiniai vandenys užtikrina būtiną laivo stovumą gabenant krovinius, sukrautus 
ant viršutinio denio. Laivas išlyginamas vienodo išilginio posvyrio atžvilgiu arba esant ne 
didesniam kaip 0,025-0,030 L [L -  laivo ilgis tarp statmenų] išilginiam posvyriui į laivagalį, 
kad plaukdamas ir naudodamas atsargas jis vėliau įgautų lygų diferentą. Balastiniai 
vandenys laikomi dvigubo dugno talpyklose. Tanklaiviuose balastiniai vandenys priimami į
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krovinio ir specialias balastinių vandenų talpyklas, rudovežiuose -  į podenines talpyklas (2
pav.).

Talpyklos:
APT -  achterpike
FPT -  forpike
DBT -  dvigubame dugne
TST -  diptanke
ST -  šone

Šaltinis: David, 2015
2 pav. Balastinių vandenų talpyklos: a) balkeriuose; b) tanklaiviuose ir 

konteineriniuose laivuose; c) ro-ro ir generalinių krovinių laivuose

Balastinių vandenų talpyklos užpildomos pro laivo dugne ar šone esančius kingstonus 
arba naudojant balastinių vandenų siurblius. Balastiniai vandenys išpumpuojami tik 
siurbliais. Talpyklų pripildymas balastiniais vandenimis vadinamas balastavimu (3 pav.).

Šaltinis: Lipscombe, 2016 
3 pav. Balastavimas

Kai laivas plaukia su kroviniu, jo stabilumas priklauso nuo gabenamo krovinio kiekio 
ir jo tankio. Jei pastarųjų pakanka, balastinių vandenų išleidžiamas iš talpyklų, šis procesas 
vadinamas debalastavimu, t. y. balasto šalinimu (Lipscombe, 2016; 4 pav.).

^ «
Šaltinis: Lipscombe, 2016 
4 pav. Debalastavimas

Laivui įplaukus į savo paskirties vietą, jis išpumpuoja balastinius vandenis kartu su 
jame esančia augalija ir gyvūnija. Krovininiai laivai plaukdami kasmet išpumpuoja ~10 
milijardų tonų balastinių vandenų visame pasaulyje (International Maritime Organization, 
2018). Vadovaujantis žaliosios logistikos principais gabenant prekes tarptautiniais 
maršrutais būtina riboti invazinių rūšių plitimą bei tikslingai tvarkyti laivų balastinius 
vandenis.

Laivų balastinių vandenų poveikio aplinkai tyrimų analizė
Kas devynias savaites pasaulyje užfiksuojama po naują invazinę rūšį, atkeliavusią 

kartu su balastiniais vandenimis. 2,4 milijardo žmonių gyvena prie uostų ar teritorijose, 
kurios nuo uosto nutolusios ne daugiau kaip 100 kilometrų (IMO, 2017). Europoje 
aptinkamos 10 822 invazinės rūšys, ~ 10—15 % jų neigiamai veikia šalių ekonomiką arba 
ekologiją. Baltijos jūroje jau aptikta daugiau kaip 120 invazinių rūšių iš Vidurio Europos,
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Šiaurės Amerikos bei Azijos pakrančių ir vidaus vandenų. Helsinkio konvencijoje teigiama, 
kad invazinių rūšių plitimą būtina kontroliuoti. Nemažai naujų rūšių Baltijos jūroje pritapo 
ir nedaro jai jokios žalos, nes užima siaurą nišą (pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos 
vaivorykštinis upėtakis), bet 3-10 % rūšių sparčiai plinta ir kenkia aplinkai, ūkio veiklai ar 
žmonių sveikatai. Kadangi Baltijos jūros aplinka iš dalies uždara, ši problema ypač aktuali 
siekiant ekologiškesnio prekių gabenimo jūrų transportu (Pauža, 2010; EMSA, 2012; 2014; 
Gritytė, 2014; Nacionalinė mokslo programa, 2015; Bailey ir kt. 2015).

Baltijos jūros regione nuo 2000 metų atsirado 46 nevietinės rūšys, iš jų  tik 13 pirminių 
nevietinių rūšių intervencijų (WGITMO, 2015), t. y. tokių rūšių, kurios buvo aptiktos tik 
Baltijos jūroje ir neužfiksuotos kaimyninėje Šiaurės jūroje. Iš jų daugiau nei pusė (7 rūšys), 
tikėtina, pateko kartu su laivų balastiniais vandenimis. ~70 % pirminių intervencijų siejama 
su laivų balastiniais vandenimis, laivų korpusų apaugomis, akvakultūra ir prekyba 
intensyvėjimu.

Nustatyta, kad sparčiai plintantis Baltijos jūros naujakurys -  juodažiotis grundalas 
(Neogobius melanostomus), atkeliavęs laivų balastiniais vandenimis iš Juodosios jūros, 
daugiausia minta dreisenomis ir midijomis. Europoje ir Lietuvoje ši invazinė žuvis kol kas 
mažai tirta, o esami fragmentiški tyrimai dažniausia apsiriboja jų  aptikimo ir gausumo 
aprašymais bei mitybos grandinių pokyčių analize. Juodažiotis grundalas daugiau tirtas JAV 
ir Kanadoje, kur jo  invazija Didžiuosiuose Amerikos ežeruose neigiamai paveikė visą 
ekosistemą.

Registruojama vis daugiau atvejų, kai invazinės rūšys išnaikina vietines žuvų rūšis, dėl 
ko nuolat auga ekonominė ir socialinė žala. Invazinių rūšių poveikio aplinkai tyrimų 
rezultatai atskleidė, kad šių rūšių atstovai atkeliauja su balastiniais vandenimis ir apsigyvenę 
naujuose vandenyse išnaikina vietines žuvis, taigi būtina imtis prevencijos priemonių, 
siekiant apsaugoti esamą situaciją.

Siekiant sumažinti invazinių rūšių plitimą 2004 metais Tarptautinės jūrų organizacijos 
(angl. International Maritime Organization) surengtoje konferencijoje priimta Tarptautinė 
konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės bei valdymo (angl. BWM  
Convention 2004) įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 8 dieną. BWM konvencija priimta 2004 
metais, kol ji įsigaliojo mokslininkai analizavo balastinių vandenų daromą poveikį aplinkai, 
tyrė plintančias invazines rūšis ir ieškojo prevencijos priemonių. Balastinių vandenų 
poveikio aplinkai tyrimo rezultatai atskleidė, kad būtina stabdyti invazinių rūšių plitimą per 
balastinius vandenis imantis atitinkamų prevencijos priemonių. Svarbi mokslinių tyrimų 
sritis susijusi su invazinių mikroorganizmų rūšių plitimu iš laivų balastinių vandenų 
(Stehouwer ir kt. 2013; Pereiraa ir kt. 2014; Scriven ir kt. 2015; Fernandes ir kt. 2016; 
Brinkmeyer 2016; Verna ir kt. 2016).

„Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų valdymo ir kontrolės priemonės, skirtos išvengti 
kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų (toliau -  priemonės), nustato laivų 
balastinių vandenų ir balastinių vandenų nuosėdų valdymo ir kontrolės reikalavimus siekiant 
sumažinti ir pašalinti dėl kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų perkėlimo 
atsiradusią riziką aplinkai, žmonių sveikatai, nuosavybei ir ištekliams, taip pat išvengti 
nepagrįsto laivų sulaikymo, sustabdymo ar kito judėjimo apribojimo“ (Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija, 2013).

Vadovaujantis laivų balastinių vandenų poveikio aplinkai tyrimų rezultatais nustatyta, 
kad visame pasaulyje vis daugiau vandenyse užfiksuojama invazinių rūšių kurios atkeliauja 
su laivų balastiniais vandenimis vykdant tarptautinę prekybą jūrų transportu, todėl būtinos 
prevencijos priemonės padedančios sustabdyti neigiamus ekosistemos pokyčius.
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Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės bei 
valdymo įgyvendinimas

Siekdama sumažinti aplinkos užterštumą, 1973 m. Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) 
priėmė MARPOL 78/73 konvenciją, kurios pagrindinis tikslas -  mažinti jūrų transporto 
daromą neigiamą įtaką aplinkai. Tai Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos 1973 m. 
konvencija, modifikuota pagal 1978 m. priimtą protokolą (MARPOL 78/73 2008).

BWM konvencija priimta TJO 2004 m. konferencijoje ir įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 8 
d., 52 jūrinėms valstybėms ją  ratifikavus arba prie jos prisijungus 2004-2017 metų 
laikotarpiu, jų bendras prekybos laivų tonažas sudaro ~35 % pasaulinio laivyno tonažo 
(International Maritime Organization 2017). BWM konvencija nustato taisykles, kaip turi 
būti vykdomos operacijos su laivų balastinių vandenų ir talpyklų nuosėdomis, kad būtų 
išvengta ar iki minimumo sumažinta galimybė perkelti ir paskleisti kenksminguosius 
vandens organizmus ir patogenus į naują aplinką.

BWM konvencijos pagrindinis tikslas -  taikyti tokias valdymo priemones, kad būtų 
galima išvengti ar minimizuoti nepageidaujamų kenksmingųjų vandens organizmų kiekį 
jūros ir gėlųjų vandenų ekosistemose, tinkamai organizuojant laivo balastinių vandenų 
tvarkymą (Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir 
valdymo, 2004). BWM konvencijoje apibrėžti atitinkami balastinių vandenų standartai ir 
būtina dokumentacija laivuose taikant balastinių vandenų valdymo standartą D-2: planas, 
balastinių vandenų registravimo žurnalas, liudijimas ir balastinių vandenų valymo sistemos 
sertifikatas. Pasibaigus numatytam pereinamajam BWM konvencijos laikotarpiui bus 
taikomas tik D -2 standartas, t. y. laivuose turės būti sumontuoti balastinių vandenų valymo 
įrenginiai, kurie išvalys balastinius vandenis balastavimo, debalastavimo ar reiso metu, todėl 
už borto bus išpilami tik išvalyti balastiniai vandenys. Šiuo metu, esant pereinamajam 
laikotarpiui, naudojamiems laivams, atplaukiantiems ne iš Baltijos jūros uostų, taikomas D - 
1 standartas, kai į uostus plaukiantis laivas privalo pakeisti balastinius vandenis ne arčiau 
kaip 200 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto vandenyse, kur gylis yra ne mažesnis kaip 
200 metrų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2013; Saugios laivybos 
administracija, 2014; Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės, 2014).

2018 m. gegužės 9 d. Lietuvoje įsigaliojus BWM konvencijai, tarptautiniais maršrutais 
plaukiojančiuose laivuose balastiniai vandenys ir nuosėdos turi būti tvarkomi pagal 
konkrečiam laivui patvirtintą balastinių vandenų valdymo planą (Lietuvos transporto saugos 
administracija 2018). Tai turėtų užtikrinti, kad svetimi kenksmingieji vandens organizmai 
nepatektų į pakrančių teritorijas. Šį planą tvirtina Lietuvos saugios laivybos administracija, 
remdamasi TJO parengtomis gairėmis. Balastinių vandenų valdymo planas rengiamas 
kiekvienam laivui.

BWM konvencijos standartas D-2 -  laive įdiegta ir naudojama balastinių vandenų 
valymo įranga, kuri valymo procese taiko skirtingas technologijas. Laivų išleidžiami 
balastiniai vandenys turi atitikti šios BWM konvencijos D-2 standarto vandens kokybės 
eksploatacines savybes (1 lent.).

1 lentelė
Balastinių vandenų ̂ valymo kokybės standartas, nurodytas BWM konvencijoje

Organizmo pavadinimas Dydžio diapazonas Leistinos normos
Fitoplanktonai >10-<50 pm <10 ląstelių xmL-1
Zooplanktonai >50 mL <10 organizmų xm"3

Mikrobai

Choleros vibrionai 1 KSV* 100 mL ar mažesnis nei 1 KSV* vienam 
zooplanktono mėginių gramui (gyvojo svorio)

Escherichia coli 250 KSV* 100 mL
Žarnyno enterokokai 100 KSV* 100 mL

*KSV -  koloniją sudarantis vienetas.
Šaltinis: IMO, 2004
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Standartų D-1 ir D-2 taikymo reikalavimai pateikti BWM konvencijos nutarimuose ir 
priklauso nuo laivo statybos datos bei IOPP (Tarptautinė naftos taršos prevencijos 
konvencija) apžiūros 5 pav. (Gard AS, 2017).

Šaltinis: Gard AS, 2017
5 pav. BWM konvencijos numatytų nuostatų įsigaliojimo datos

Naujuose statomuose laivuose nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. turi būti įdiegta balastinių 
vandenų valymo įranga ir jie privalo laikytis D-2 standarto. Visiems Lietuvoje 
registruotiems ir su užsienio valstybių vėliavomis į Lietuvos Respublikos jūrų uostus bei iš 
jų plaukiantiems laivams, turintiems balastinių vandenų talpyklas, išskyrus tik Baltijos jūros 
rajone ar Lietuvos Respublikos jūros rajone plaukiojančius laivus ir laivus, kurie pastatyti 
iki 2017 m. rugsėjo 8 d., pereinamuoju laikotarpiu taikomas D-1 standartas, taigi į uostus 
plaukiantis laivas privalo pakeisti balastinius vandenis. Nuo 2024 m. rugsėjo 8 d. bus 
laikomasi tik D-2 standarto, kai laivuose turės būti sumontuoti balastinių vandenų valymo 
įrenginiai, valantys balastinius vandenis balastavimo, balasto šalinimo ar reiso metu.

BWM konvencija netaikoma šių tipų laivams:
-  bet kuriam karo laivui, pagalbiniam karo laivui ar kitam kuriai nors valstybei 

priklausančiam ar nuolat arba laikinai naudojamam valstybės nekomerciniams tikslams 
laivui;

-  nuolat sandariose laivų talpyklose laikomiems balastiniams vandenims, kurie neturi 
būti išleidžiami;

-  laivams, kurie neskirti balastiniams vandenims vežti ar negali jų  vežti dėl savo 
sandaros.

BWM konvencijos reikalavimų paisymas turėtų pagerinti pasaulinių vandenų 
ekologinę būklę ir užtikrinti, kad į juos nepatektų invazinės rūšys (WGITMO, 2015).

Įgyvendinant žaliosios logistikos principus jūrų transporte bei siekdama sumažinti 
aplinkos užterštumą priimta konvencija, kuri nusako prevencijos priemones laivų 
balastiniams vandenims. Konvencijoje numatyti su standartai, pasibaigus pereinamajam 
laikotarpiui laivuose bus sumontuota balastinių vandenų valymo įranga, kurios pagalba bus 
sustabdytas invazinių rūšių plitimas gabenant prekes tarptautiniais maršrutais.

Išvados
1. Nustatyta, kad registruojama vis daugiau atvejų, kai invazinės rūšys išnaikina vietines 

žuvų rūšis, dėl ko nuolat auga ekonominė ir socialinė žala. Invazinių rūšių poveikio 
aplinkai tyrimų rezultatai atskleidė, kad šių rūšių atstovai atkeliauja su laivų balastiniais 
vandenimis ir apsigyvenę naujuose vandenyse išnaikina vietines žuvis, todėl būtina imtis 
prevencijos priemonių, siekiant apsaugoti esamą situaciją.
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2. Vadovaujantis žaliosios logistikos principais 2017 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojus BWM 
konvencijai, po pereinamojo laikotarpio bus privaloma ne tik naujiems statomiems, bet ir 
jau naudojamiems laivams turėti įdiegtą ir naudojamą balastinių vandenų valymo įrangą. 
BWM konvencijos D-l standartas taikomas pereinamuoju laikotarpiu iki 2024 m. rugsėjo 
8 dienos. Po pereinamojo laikotarpio, visiems laivams bus privaloma laikytis D-2 
standartą, įsidiegti balastinių vandenų valymo įrenginius ir išpilti tik išvalytus balastinius 
vandenis.

3. BWM konvencija priimta 2004 metais, kol ji įsigaliojo mokslininkai analizavo laivų 
balastinių vandenų daromą poveikį aplinkai, tyrė plintančias invazines rūšis ir ieškojo 
prevencijos priemonių. Laivų balastinių vandenų poveikio aplinkai tyrimo rezultatai 
atskleidė, kad būtina stabdyti invazinių rūšių plitimą per balastinius vandenis imantis 
atitinkamų prevencijos priemonių. Konvencijos šalys įsipareigoja visapusiškai 
įgyvendinti Konvencijos nuostatas, siekdamos užkirsti kelią, šalinant kenksmingų 
vandens organizmų ir patogenų perkėlimą kontroliuojant ir valdant laivų balastinius 
vandenis ir nuosėdas.
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Annotation
The article reviews the transformations and changes of the EU’s international trade policy (Common 

Commercial Policy) since 2021 when the European Commission adopted the new strategic document, which 
outlines the future guidelines for the trade policy -  communication called “Trade Policy Review - An Open, 
Sustainable and Assertive Trade Policy” (2021). The author examines its provisions by using systemic, 
historical, linguistical, comparative methods, as well as methods of analysis and synthesis, and concludes that 
the Trade Policy Review (2021) doesn’t intend to completely change the existing trade regulatory framework 
in the EU or proposes to introduce major innovations regarding trade policies towards specific third countries. 
However, based on this document we should expect that the EU will continue to actively conclude bilateral 
free (preferential) trade agreements with the third countries and will implement a protectionist trade regime 
with the People’s Republic of China. Besides, the research, presented in the article shows that the Trade Policy 
Review (2021) does not, in principle, offer any new fundamental ideas on how the EU's international trade 
with its other major trading partners (BRICS) should and will be developed - - this can be considered a critical 
feature of this document.

Keywords: international trade, trade policy, EU, trade law, trade relations.

Introduction
Research topicality: under the conditions of the 21st Century international trade is 

one of the most important instruments in the modern globalized economy which is used to 
achieve wealth and economic growth in all countries of the world which belong to the free 
trade and open market system governed by such international organizations as World Trade 
Organization (WTO) or World Customs Organization (WCO). The European Union and its 
Member States (including the Republic of Lithuania) are also active players in the 
international trade system. In the current context of international trade relations, in which 
the EU acts as a single entity (implementing the Common Commercial Policy), there is a 
need to create a favorable environment for the EU Member States to operate in international 
trade markets (to trade with the third countries to which goods are being exported and 
imported from) at the same time trying to protect the interests of domestic (EU) producers 
from the possible unfair competition of foreign origin by seeking favorable solutions and 
representing their interests while concluding international trade agreements with the third 
countries. It is necessary to note, that this year (in February of 2021) the European 
Commission has presented and outlined the European Union EU’s future guidelines/strategy 
of the international trade and customs policy (“Trade Policy Review - An Open, Sustainable 
and Assertive Trade Policy”, COM(2021) 66 final (European Commission, 2021) 
(hereinafter -  Trade Policy Review 2021). The above-mentioned document has not been 
discussed and examined in the scientific studies so far (limiting related discussions to a social 
and political debate on the subject (The European Economic and Social Committee, 2021; 
European NGO Confederation for Relief and Development, 2021), therefore the article seeks 
to reveal its significance for the further development of the EU's Common Commercial 
Policy and its application in the EU Member States, including the Republic of Lithuania.

The aim of the research: considering the above-mentioned circumstances, the author 
of the article reviews the provisions of the above-mentioned document regarding the planned 
changes in the EU's trade policy towards specific third countries (major EU trading partners) 
and analyses their importance for the EU Member States (including Lithuania)
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The research methodology: the author uses systemic, historical, linguistical, 
comparative methods, as well as methods of analysis and synthesis to review the above- 
mentioned document.

The research results: based on this strategic document (Trade Policy Review 2021), 
the international business and other persons involved in international trade in the EU (and 
with the EU) may expect further deepening and facilitation of trade relations based on free 
trade agreements. This will likely mean increased use of preferential (free) trade agreements 
as a preferred tool applied by the EU and its Member States to search for the new markets 
for the supply of goods, to negotiate for special conditions of their import and export as well 
as customs tariffs.

The research conclusions: the content of the Trade Policy Review 2021 and analysis 
of its supplementary documents (The European Economic and Social Committee, 2021; 
European NGO Confederation for Relief and Development, 2021) supports the conclusion 
that the EU is moving away from the traditional model of international trade based on 
globalization and the dominance of the People's Republic of China in trade relations and is 
putting an increasing emphasis on the importance of diversified, bilateral trade relations in 
future.

Originality/Value of the article: the article provides a systematic study of the legal 
provisions related to the implementation of the EU's Common Commercial Policy and its 
measures (e. g. customs duties), based on principles, enshrined in the Trade Policy Review 
2021 in the context of EU’s international trade relations with certain third countries -  it’s 
major trading partners (e. g. People's Republic of China, Russian Federation, Republic of 
India). It should be noted that although the EU's common commercial policy and its 
implementation have been the subject of research by many authors (e.g. Radziukynas et al., 
2011; Bendini, 2015), the fundamental ongoing transformations and changes in this policy 
in the context of the Trade Policy Review 2021 are not widely discussed in a more detail 
way from a scientific point of view. This circumstance determines the scientific importance 
and novelty of the topic presented in the article.

Theoretical aspects of EU’s international trade policy and its Trade Policy Review 2021
The external dimension of the functioning of the EU as an economic union, and thus 

as the customs union, is inextricably linked to the formation of the EU's Common 
Commercial Policy, i.e. its uniform regulation of the international (foreign) trade with third 
countries. It is an integral part of the functioning of the EU's internal market, helping to 
ensure the free movement of goods within the EU while avoiding the potential trade 
distortions that the EU Member States would inevitably encounter while pursuing an 
independent foreign trade policy. Compared to other major regional forms of economic and 
trade integration in the world, such as the Northern American Free Trade Area (NAFTA) or 
the Mercado Comun del Sur (MERCOSUR) in Central America or others, many scholars 
(Radziukynas et al., 2011) traditionally draw attention to the uniqueness of the EU's practice 
in this area and the closeness of its integration.

One of the main reasons explaining this trend is both the consistent removal of barriers 
to internal trade between the EU Member States and, most importantly, the existing common 
foreign trade policy with foreign countries in the EU (Common Commercial Policy). This 
means that the EU has a single system of its internal law that is unilaterally established and 
implemented by the EU itself and is defining the application of customs duties as a means 
of regulating international trade by using taxation (EU Common Customs Tariff) or other 
non-tariff means (prohibitions, restrictions, embargoes, etc.). This principle has traditionally 
been considered an essential condition for the functioning of the EU internal market, as only 
under an existing uniform external trade regime can all goods imported into the EU benefit 
from the functioning of the EU's internal market (can continue to move freely there without
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any further customs formalities) (Bendini, 2015). Secondly, in line with the principle of trade 
liberalization, the EU itself (and not its separate Member States) concludes bilateral and 
multilateral agreements with third countries that set out the conditions for international trade 
and eliminate or reduce barriers to trade (including tariffs or customs duties).

At the same time, the EU's Common Commercial Policy is not static and is influenced 
by a variety of political, legal, and economic factors (European Commission, 2014). 
Therefore, it is important to evaluate what changes in the EU foreign trade and customs 
policy/Common Commercial Trade and Customs Policy we could and should expect in the 
future and which foreign markets are the most competitive for the import and export of goods 
from/to the EU is always a relevant and important issue for all business entities involved in 
international trade. This year (in February of 2021) the Commission has presented and 
outlined EU’s future guidelines/strategy of the trade and customs policy (“Trade Policy 
Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy”, COM(202l) 66 final) (Trade 
Policy Review 2021). The document was already widely discussed on the political level, e. 
g. in July 2021, - by other EU institutions, such as the European Economic and Social 
Committee (2021) as well as several non-governmental organizations (European NGO 
Confederation for Relief and Development, 2021). Having this in mind, it is important to 
review the provisions of the above-mentioned document (Trade Policy Review 2021) 
regarding the planned changes in the EU's trade and customs policy towards specific third 
countries (major EU trading partners).

Research methodology
The main research methods used in the article are systemic, historical, linguistical, 

comparative methods, as well as methods of analysis and synthesis. Based on these methods, 
the content of the Trade Policy Review 2021 is examined to determine what are the planned 
changes in the EU's trade policy towards specific third countries (major EU trading partners) 
and analysis is being conducted to determine their importance for the EU Member States 
(including Lithuania).

The article pays special attention not only to the dogmatic research methods (linguistic, 
systemic, analytical, and synthesis methods), based on which the text of the Trade Policy 
Review is analyzed, but also to the comparative and historical methods. By comparing the 
provisions of the Trade Policy Review with studies by other authors (Radziukynas et al., 
2011; Bendini, 2015) and the reports of the European Commission (2015), see also European 
Commission reports on trade with Russia, India, and the United States (2021), the article 
aims to reveal and predict how the proposed new EU Common Commercial Policy (foreign 
trade policy) provisions and principles (compared to previous ones) may affect the 
integration of EU business into global international trade markets and what problems related 
to the regulation of international trade remain. Based on this research, the author outlines 
prospects for improvement of the existing regulations in the EU to ensure free and open 
international trade with third countries that are the EU's main trading partners (especially the 
countries in the so-called BRICS region, in particular the People's Republic of China, the 
Russian Federation and the Republic of India).

Novelties of the regulation of international trade with specific foreign countries as 
described in the EU’s Trade Policy Review (2021)

As it was mentioned, the EU’s strategic document - “Trade Policy Review - An Open, 
Sustainable and Assertive Trade Policy” (Trade Policy Review 2021) - outlines specific 
provisions how the EU’s trade policy towards its major trading partners will look like in the 
nearest future. It is important to stress that certain important provisions related to such issues 
are enshrined in various places of the Trade Policy Review (different chapters; mainly (but 
not solely) in the chapter “2.4. Trade policy in support of the EU’s geopolitical interests”),
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so it’s content should be interpreted systematically and comprehensively by analysing the 
full text of the document.

Based on such analysis, we may stress that the Trade Policy Review mentions four 
areas for the development of the EU‘s trade and customs policy towards certain foreign 
countries. Firstly, it speaks about the development of trade relations with African countries 
and states that it will be important for the EU to deepen engagement with the African 
continent and African states as there are multiple cultural, economic, and political ties 
between the two continents. According to the Trade Policy Review, stability and prosperity 
in Africa is critical for the EU’s stability and prosperity and needs to be supported by closer 
economic integration of the two continents, driving the green and digital transitions jointly 
with Africa (see sub-chapter 3.2.5).

Secondly, Trade Policy Review explicitly mentions the EU’s plans towards regulating 
the trade with its major trading partner -  The People Republic of China, and states that 
building a fairer and rules-based economic relationship with China is a priority. As it is 
mentioned in the Trade Policy Review, ensuring that China takes up greater obligations in 
international trade, and dealing in parallel, with the negative spillovers caused by its state- 
capitalist economic system will be central to the EU’s efforts to rebalance the bilateral trade 
relationship; the recent political conclusion of the negotiations on a Comprehensive 
Agreement on Investment with China [4] is part of these efforts. The Commission states, 
that the EU will seek the effective implementation of the agreement, especially on market 
access, level playing field commitments and sustainable development (see sub-chapter 2.4, 
3.2.6).

Thirdly, the Trade Policy Review also acknowledges the importance of free 
trade/preferential trade agreements as the main instrument for the development of the EU‘s 
trade and customs policy. According to the Trade Policy Review, the EU’s free trade 
agreements (FTAs) remain as platforms for enhanced cooperation pursuing our values and 
interests; they are (and will be) the basis for engagement with important markets and 
countries around the world, particularly in the Asia-Pacific region, in Latin America and the 
Caribbean (see sub-chapter 2.4).

Fourthly, the Trade Policy Review also selects the regulation of international trade 
with the United States of America as a separate important issue and mentions that „the 
transatlantic relationship is the biggest and most economically significant partnership in the 
world. It is deeply rooted in common interests and values. [...] The EU will therefore give 
priority to strengthening its partnership with the US“ (see sub-chapter 2.4, 3.2.4).

Therefore, based on this strategic document, the international business and other 
persons involved in international trade in EU (and with EU) may expect further deepening 
and facilitation of trade relations with African countries (possibly -  based on free trade 
agreements) and in general - the increased use of preferential (free) trade agreements as a 
preferred tool search for the new markets for the supply of goods, to negotiate for special 
conditions of their import and export as well as customs tariffs.

Here we should stress that with the increase in the number of the free trade agreements 
concluded by the EU with the third countries (especially since 1990), there existed a heated 
debate in the EU (and in the scientific literature as well, see Radziukynas, 2011) over 
whether such agreements threaten the multilateral trading system based on WTO rules. 
Proponents of the bilateral free trade agreements put forward several arguments as to why 
free trade agreements can complement multilateral trade agreements and be a driving force 
for multilateral trade liberalization. Firstly, it was stated that the free trade agreements are 
increasing the pressure to work further towards the liberalization of multilateral trade. For 
example, as it was argued the proliferation and expansion of free trade agreements are 
leading to the erosion of existing trade preferences and thus is reducing resistance to the 
multilateral liberalization of international trade. It was further argued that free trade
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agreements can influence even their non - parties to liberalize multilateral trade even further, 
thus avoiding negative trade distortions, as competition reduces the profits of non -  parties 
to such agreements. Another argument that was widely used was that the free trade 
agreements act as a laboratory for international cooperation. Thus, a small group of countries 
may try to cooperate bilaterally before moving to multilateral cooperation. These approaches 
can help build political consensus on further trade liberalization and make multilateral trade 
liberalization a politically viable process. The analysis of the Trade Policy Review 2021 
leads to the conclusion that the EU adopted the final position that the application of the 
preferential foreign trade regimes is more beneficial than just a conventional international 
trade based on WTO agreements (such preferential trade creates benefits rather than 
distortions).

Thus, the content of the Trade Policy Review supports the conclusion that the EU is 
moving away from the traditional model of international trade based on globalization and 
even the dominance of the People's Republic of China in trade relations and is putting an 
increasing emphasis on the importance of diversified, bilateral trade relations. Besides, in 
the Trade Policy Review, the Commission has explicitly expressed a sceptic approach about 
the deepening of trade relations with China and an optimistic approach towards the possible 
signing of the free trade agreement (“partnership”) with the United States (US).

It is necessary to stress, that from the historical perspective, so far as it is related to 
China and its attitude to the bilateral regulation of international trade, the People's Republic 
of China was and is particularly active in the Asian region, where it has concluded some 
bilateral free trade agreements while trying to create an influential Asian trade bloc. 
However, the scientific literature notes that these agreements (their content) can be 
characterized as having a selective nature, which means that the content of specific 
provisions of agreements is determined by political and only in some cases, economic 
reasons (Bendini, 2015). It should be noted that the People’s Republic of China also 
proposed to conclude a free trade agreement with the EU (such proposal was related to the 
implementation of the "One Road One Belt" international trade project to improve transport 
infrastructure connections between the People's Republic of China and European countries) 
back in 2014. According to the author, although there were and there are in principle no 
formal legal obstacles to the conclusion of such an agreement, the establishment or 
enactment of its specific conditions (especially of a political nature) may provoke heated 
debates, for example, while defining possible conditions for ensuring human rights standards 
in China. In addition, from an economic point of view, the EU traditionally pursued the 
opinion that the conclusion of such an agreement could lead to negative attitudes from other 
EU trading partners and strong opposition from the EU Member States and third countries. 
Thus, it is clear that after the adoption of Trade Policy Review 2021 the EU further firmly 
rejects the idea of a proposal of China (submitted as early as March 2014 March (see 
European Commission, 2014) to conclude an additional bilateral free trade agreement.

On the other hand, as far as the EU's other major trading partner -  the United States 
(US) -  is concerned, we should stress that while the United States remains a major strategic 
and, at the same time, trading partner, many questions remain about the regulation of 
international trade between them. The problems caused by tariff regulatory measures (i.e. 
measures, related to customs tariffs or customs duties) currently are related to the application 
of rules, which determine the origin of goods for customs purposes (US customs authorities 
constantly refuses to recognize a common EU customs origin of goods indicated by the 
reference "Made in EU"). However, on the European Union side, the main problems are 
caused by the national differences in the enforcement of the Common Customs Tariff system 
across the EU Member States. Traditionally, other major problems also exist, such as long 
duration of customs inspection procedures for postal consignments in the EU and US, limited 
opportunities for effective and timely access to customs authorities at the airports and
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seaports both in the EU and US (see European Commission, Trade with the U.S, 2021). 
Regarding further regulation of international trade between the EU and the US as it is 
described in the Trade Policy Review 2021, it is clear that there remains broad support (from 
the EU side) for a renewal of US-EU negotiations on a signing of so-called Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) (the initiative was launched in 2013 by the US 
President B. Obama) or to continue/to start negotiations about new agreement (partnership) 
of a similar nature and to solve existing problems based on bilateral negotiations.

Therefore, we may conclude, that based on the Trade Policy Review 2021 in the 
nearest future we may expect more tense trade relations or even trade wars between the EU 
and the People’s Republic of China (and no lesser tariffs for the imports of Chinese goods 
to the EU internal market) and decreasing taxation as well as more liberalization of the EU’s 
international trade with the US.

Critical aspects of the Trade Policy Review 2021: what issues remain unaddressed?
It should be noted that the EU's international trade not only with the People's Republic 

of China but also with the Russian Federation and the Republic of India, also known as part 
of the “New Leading Powers” or part of the BRICS region (also including the Federative 
Republic of Brazil and the Republic of South Africa), is of particular importance in the 
current global economic system. This trend is related to the fact that the EU's foreign trade 
with the Russian Federation, and in particular with the Republic of India, in the last five 
years was among the ten most important directions of import and export flows of goods 
(European Commission, Trade with Russia, 2021; European Commission, Trade with India, 
2021).

However, the Trade Policy Review doesn’t mention other important trading partners 
of the EU, such as countries of the so-called BRICS region, like Russia (stays silent about 
any trade and customs issues with Russian Federation), Brazil, South Africa (only mentions 
these two countries in the general context). It also doesn’t answer clearly how the trade 
policy with India will look like, thus, we can’t expect quick and specific changes of the 
existing trade regime, such as the signing of the free trade agreement with India (which has 
been under negotiation for about 20 years, since 2006 (Bendini, 2015).

These aspects of the Trade Policy Review 2021 and the absence of any clear strategic 
goals especially towards Russia and India can be criticized from both a scientific and 
practical point of view. It is quite clear that trade issues with Russia and India remain very 
important and relevant (the Review itself states that these countries are main EU trading 
partners as “60% of EU trade is conducted on MFN terms, including our trade with the 
United States, China, Russia and India”). Currently, the search for new export markets in 
recent years has led to a need of strengthening the trade relations of the EU with the Republic 
of India (European Commission, Trade with India, 2021), while trade relations with Russia 
remains problematic due to its sceptical and conflicting approach towards compliance with 
the obligations of membership in the World Trade Organization, application of mutual trade 
sanctions (since the start of the conflict in Crimea in 2014) and other unresolved issues 
(European Commission, Trade with Russia, 2021; Калиниченко, 2014).

For example, we should stress that, despite political declarations about enhanced 
cooperation, the current model of trade relations between the EU and India and their 
regulation as well as application of tariffs (customs duties) can be qualified as having a 
protectionist nature. As it was mentioned, negotiations on a free trade agreement between 
India and the EU have not yet been successful and one of the obstacles to its conclusion is 
not only the amounts of applicable tariffs (customs duties) but also of India's strong position 
on the liberalization of trade in services (Bendini, 2015; European Commission, 2014; 
European Commission, Trade with India, 2021). Thus, in the current situation, the successful 
conclusion of the negotiations could be determined by additional EU initiatives towards
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India, with higher concessions from the EU’s side or, conversely, fewer concessions from 
India.

Secondly, as far as the Russian Federation is concerned, it is necessary to stress that 
even before the accession of the Russian Federation to the WTO at the St Petersburg Summit 
in 2003 the EU and the Russian Federation have agreed to strengthen cooperation to create 
an additional four "common spaces" between the EU and the Russian Federation, under the 
existing and existing Partnership and Cooperation Agreement signed in 1997. For example, 
it was decided to create a common economic space, a common space for the free movement 
of persons, security and justice, a space for cooperation on external security, and a space for 
research and education, including cultural aspects. On the other hand, no bilateral free trade 
agreement has been concluded with the Russian Federation so far and such negotiations 
between the EU and the Russian Federation were suspended back in 2012 due to a lack of 
progress on key trade and investment issues, as well as disagreements over the conditions 
for the rule of law and the protection of human rights and later -  Russian military actions in 
the Republic of Ukraine (European Commission, Trade with Russia, 2021).

Having this in mind, we should stress that the Trade Policy Review does not further 
elaborate on the ways or methods by which the EU plans to address these issues neither with 
the Republic of India nor with the Russian Federation. Furthermore, it should be noted that 
although, for example, the trade and customs policy of the EU towards BRICS countries are 
very often analysed in corpore as a related phenomenon, the EU has not yet adopted any 
common legally binding strategy or other programming documents on the regulation of trade 
and customs relations with them. There are also no such provisions in the Trade Policy 
Review 2021 itself.

On the contrary, it can be noted that there are different strategies addressed to 
individual BRICS countries, such as the People's Republic of China, and that the EU has 
applied or is still applying tariff preferences (general system of preferences/GSP) to some of 
these countries (e.g., India) by its unilateral decisions (European Commission, Trade with 
India, 2021). Considering the existence of different political cooperation mechanisms and 
initiatives applied by the EU with these countries, as well as differences in the practice of 
application of trade defense measures (e. g. application of trade defense customs duties) 
towards them, the lack of such a common strategy can be seen as an objective obstacle to 
the further development of the EU's international trade. which the Trade Policy Review 2021 
does not yet address also.

Conclusions
1. The new EU’s Trade Policy Review (presented in 2021) allows us to expect that in the 

future, in the field of international trade and customs policy, the EU will play an active 
role while expanding the network of bilateral international trade agreements with the third 
countries and will increase the volume of international trade based on such agreements. 
In particular, the development of such trade with African countries is envisaged as one of 
the priority areas. In addition, based on this strategy, we can expect further liberalization 
of EU-US trade relations and tariff reductions, and the conclusion (or further negotiation) 
of a future trade (partnership) agreement between these two partners.

2. On the other hand, the document (Trade Policy Review 2021) shows that the EU remains 
sceptical about the development of trade relations with China, and accordingly, there is 
no prospect of further tariff reductions or easing of major trade conditions in this area. A 
critical aspect of the strategy is that it does not provide a more systematic explanation of 
how the EU's international trade and customs policy towards such important trading 
partners as Russia and India and other countries in the BRICS region will look like and 
will be developed further. Besides, it does not include universal strategic provisions 
addressed to the countries of this region as a whole geopolitical entity.
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3. Thus, so far, before the process of implementing this document has begun, we should 
treat its provisions with caution. It seems, that the Trade Policy Review 2021 at this stage 
cannot yet be evaluated as a document that completely revamps the existing trade 
regulatory framework or proposes to introduce major innovations regarding trade policies 
towards specific third countries. However, the debates on the basis of the Trade Policy 
Review must be highly likely to lead to revisions and adjustments to EU trade and 
customs law, especially as far as it is related to the application of tax and trade 
preferences, enshrined in the bilateral preferential trade agreements.
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SAVIRAIŠKOS LAISVĖ BEI VISUOMENĖS TEISĖ ŽINOTI IR ASMENS
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FREEDOM OF SELF-EXPRESSION AS WELL AS THE RIGHT OF THE SOCIETY 
TO KNOW AND PERSONAL DATA PROTECTION

Indrė Zagreckienė
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Annotation
The article analyzes the fundamental human rights such as personal data protection, right to privacy 

and freedom of self-expression. It also presents and analyzes the examples of practice of national and 
international courts, where certain guidelines are set and the balance among competing fundamental human 
rights in every individual case are sought.

Keywords: personal data, right to privacy, freedom of self-expression, goals of journalism, the General Data 
Protection Regulation.

Anotacija
Straipsnyje analizuojamos tokios pagrindinės žmogaus teisės kaip asmens duomenų apsauga, teisė į 

privatumą ir saviraiškos laisvė. Taip pat pateikiami ir analizuojami tarptautinių ir nacionalinių teismų praktikos 
pavyzdžiai, kuriuose nustatomos tam tikros gairės bei ieškoma pusiausvyros tarp konkuruojančių pagrindinių 
žmogaus teisių kiekvienu individualiu atveju.

Raktiniai žodžiai: asmens duomenys, teisė į privatumą, saviraiškos laisvė, žurnalistikos tikslai, Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas.

Įvadas
Tyrimo aktualumas. Pagrindinės žmogaus teisės visada buvo dėmesio sulaukianti ir 

daug diskusijų kelianti tema. Tarptautiniai ir nacionaliniai teismai nuolatos susiduria su 
pusiausvyros paieška tarp konkuruojančių pagrindinių teisių, tarp jų  ir dėl straipsnyje 
analizuojamų -  asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos laisvės. Šių tarpusavyje 
konkuruojančių ir viena kitą ribojančių teisių aktualumas ypač išaugo šiomis dienomis, kai 
atsirado daugybė naujų būdų skleisti ir gauti informaciją, kai informacija tapo lengvai 
prieinama dėl jos kiekio socialiniuose tinkluose, dėl technologinių galimybių ir ypač dėl 
pasaulį sukausčiusios pandemijos, kuri dar labiau paspartino net šiuolaikinių technologijų 
nepripažįstančių žmonių prisitaikymą prie jų. Technologijos ir greita informacijos sklaida, 
jos prieinamumas yra geri dalykai, tačiau šioje vietoje dažnai kyla klausimas kiek kuri teisė 
-  privatumo apsaugos ar saviraiškos -  viena kitą gali apriboti ir kuris interesas konkrečioje 
situacijoje yra viršesnis.

Tyrimo tikslas yra per praktinius pavyzdžius atskleisti pagrindinių žmogaus teisių 
santykį ir ribas, problemas, su kuriomis susiduria teismai ir kitos institucijos, ieškodami 
teisingo atsakymo ir balanso.

Tyrimo metodologija. Straipsnyje tiriami teisės aktai, aktualūs asmens duomenų 
apsaugos, privatumo, saviraiškos laisvės temai tinkamai išanalizuoti -  pirmiausia tai 2016 
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB, kuriame ne tik apibrėžiamos asmens duomenų 
tvarkymo taisyklės, bet nurodoma, kad asmens duomenų apsaugos teisė nėra absoliuti ir 
turi būti derinama su kitomis pagrindinėmis teisėmis. Kaip tą daryti ir kas yra kitos 
pagrindinės teisės, su kuriomis turi būti derinama asmens duomenų apsaugos teisė, atsako 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir kiti nacionaliniai teisės aktai, kurie straipsnyje analizuojami, 
lyginami ir aptariami. Straipsnyje taip pat tiriama tarptautinių ir nacionalinių teismų praktika 
aktualiose temai bylose, lyginami priimti sprendimai, analizuojamos kiekvienos aptariamos
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bylos aplinkybės. Taigi straipsnyje temai atskleisti naudojami mokslinio tyrimo, analitinis, 
lyginamasis, sisteminis metodai.

Tyrimo rezultatas. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas) buvo siekiama suvienodinti asmens duomenų apsaugos 
taisykles visoje Europos Sąjungoje. Vis dėlto, kai kalbama apie saviraiškos laisvės ir asmens 
duomenų tvarkymo sferas, vienodumo nėra daug. Taip yra todėl, kad tradicijos, susijusios 
su saviraiškos laisve, kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos, žurnalistų teisių, pareigų 
apimtis taip pat skiriasi. Atliktas tyrimas rodo, kad dažnai skirtingi subjektai skirtingai 
aiškina ir taiko asmens duomenų apsaugos, saviraiškos laisvės, privataus gyvenimo ribas 
reglamentuojančias nuostatas, žiniasklaidos atstovai kovoja už spaudos laisvę ir visuomenės 
teisę žinoti, subj ektai, kurių asmens duomenys būna viešai atskleisti -  už privataus gyvenimo 
gerbimą, savo asmens duomenų apsaugą ir kuo mažesnį kišimąsi į juos.

Tyrimo išvados. Teismų praktikoje vienas pagrindinių kriterijų siekiant rasti dviejų 
pagrindinių teisių -  saviraiškos laisvės ir asmens duomenų apsaugos pusiausvyrą -  yra 
proporcingumo principas.

Tyrimo originalumas/vertė. Straipsnyje analizuojama aktuali šių dienų tema -  
asmens duomenys, jų privatumas/viešumas, koncentruotai ir glaustai aptariami praktiniai 
pavyzdžiai, situacijos, pateikiami teismų sprendimai.

Asmens duomenys ir privatus gyvenimas
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau -  Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) buvo siekiama suvienodinti asmens duomenų apsaugos taisykles 
visoje Europos Sąjungoje. Šis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliojo 2018 m. 
gegužės 25 d. Nuo jo  įsigaliojimo visose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir 
Lietuvoje, asmens duomenų samprata turi būti vienoda, kaip ir vienodos turėtų būti asmens 
duomenų tvarkymo taisyklės, teisėti duomenų tvarkymo pagrindai, tikslai ir principai. Taigi 
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas. Tai, be jokios 
abejonės, supaprastino teisėkūros procesus valstybėms narėms -  kiekvienai nereikėjo priimti 
įgyvendinamųjų teisės aktų, reikėjo tik esamus nacionalinius teisės aktus suderinti su 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Tam valstybės narės turėjo dvejus 
metus.

Taigi asmens duomenų apsauga, tokia, kokia yra dabar, iš esmės yra gana nauja teisė, 
susijusi su technologijomis, šiuolaikiniu pasauliu, dideliu asmens duomenų judėjimu 
skaitmeninėje erdvėje, ir ypač aktuali tampanti šiuo metu pasaulyje klestinčios COVID-19 
pandemijos akivaizdoje, kai „gyvas“ bendravimas tapo retesnis, o pirmenybė teikiama 
bendravimui, paslaugų teikimui, mokymuisi ir visam socialiniam gyvenimui „nuotoliu“, tai 
yra technologinių priemonių pagalba.

Jei asmens duomenų apsauga yra gana nauja teisė, tai jos, galima sakyti, ištakos -  teisė 
į privatumą tarptautinėje žmogaus teisių erdvėje atsirado seniau -  Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos, priimtos 1948 m. gruodžio 10 d., 12 straipsnyje nurodoma, kad niekas neturi 
patirti savavališko kišimosi į jo  privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar susirašinėjimą arba 
kėsinimosi į jo  garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio 
kišimosi arba kėsinimosi. Šias teises svarbu atriboti, nes kartais tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose teismų sprendimuose teisė į privatumą tarsi apima ir asmens duomenų 
apsaugą, o kartais jos minimos greta.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių šaltinis yra Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija (toliau -  Chartija), kurios 8 straipsnyje yra įtvirtinta teisė į asmens duomenų
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apsaugą, nurodant, kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą ir kad tokie 
duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik 
atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas 
turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų ištaisomi. Tuo 
tarpu Chartijos 7 straipsnyje yra įtvirtinta teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, nurodant, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo  privatus ir šeimos gyvenimas, būsto 
neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. Taigi asmens duomenų apsaugos teisė ir teisė į 
privatumą yra dvi savarankiškos pagrindinės teisės, kurios, nors ir panašios ir susijusios, 
tačiau atskiros. Nepaisant to, teismų sprendimuose, kai yra kalbama apie asmens duomenis, 
dažniausiai minimas ir privatus asmens gyvenimas, todėl svarbu tiek suvokti tai, kad minėtos 
teisės yra atskiros pagrindinės teisės, tiek ir tai, kad neretai teismų sprendimuose susipina, 
sutinkamos greta.

Suderinamumo paieška
Prieš nagrinėjant konkrečius teismų praktikos atvejus, reikia išsiaiškinti, ar kokie nors 

teisės aktai reglamentuoja kaip konkuruojančios teisės turėtų būti derinamos tarpusavyje. 
Minėta, kad asmens duomenų apsaugos teisė yra viena pagrindinių teisių. Tačiau tiek 
saviraiškos, tiek informacijos laisvė taip pat yra pagrindinės žmogaus teisės. Chartijos 11 
straipsnis saugo saviraiškos ir informacijos laisvę -  jame nurodoma, kad kiekvienas turi teisę 
į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo įsitikinimus, gauti bei skleisti 
informaciją ir idėjas valdžios institucijoms nekliudant ir nepaisant valstybių sienų, turi būti 
gerbiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas. Tiek asmens duomenų apsaugos teisė, tiek 
saviraiškos laisvė patenka ir į Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau -  Konstitucija) 
garantuojamų teisių sąrašą: privataus gyvenimo apsauga garantuojama Konstitucijos 22 
straipsniu, kurios įgyvendinimas neįmanomas ir be tinkamos asmens duomenų apsaugos, tuo 
tarpu Konstitucijos 25 straipsnis garantuoja teisę į saviraiškos laisvę. Taigi abi teisės yra 
ginamos tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu aukščiausių teisės aktų. Tuo pačiu 
reikia pažymėti, kad šios abi teisės nėra absoliučios, jos labai tampriai tarpusavyje susijusios, 
ribojančios viena kitą. Tam, kad būtų galima kalbėti apie praktinius pavyzdžius, reikia žinoti 
šių teisių derinimo reglamentavimą.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento preambulės 4 punkte kalbama apie tai, kad 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra absoliuti; ji turi būti vertinama atsižvelgiant į jos 
visuomeninę paskirtį ir derėti su kitomis pagrindinėmis teisėmis, remiantis proporcingumo 
principu. Šiuo reglamentu paisoma visų Chartijoje pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir laisvių bei principų, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, minties, sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą 
bylos nagrinėjimą ir kultūrų, religijų ir kalbų įvairovės. Tai, visų pirma dar kartą patvirtina, 
kad asmens duomenų apsauga yra svarbi pagrindinė teisė, tačiau ji nėra absoliuti, ji turi būti 
suderinta su kitomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Tuo tarpu Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 85 straipsnis jau konkrečiai išskiria asmens duomenų apsaugą ir 
saviraiškos bei informacijos laivę kaip konkuruojančias pagrindines teises, nurodo, kad teisė 
į asmens duomenų apsaugą pagal šį reglamentą turi būti suderinta su teise į saviraiškos ir 
informacijos laisvę, įskaitant duomenų tvarkymą žurnalistikos tikslais ir akademinės, 
meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Tas pats straipsnis kalba ir apie galimas išimtis 
iš Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų kai kurių taisyklių, jei jos yra 
būtinos, kad teisė į asmens duomenų apsaugą būtų suderinta su kitomis teisėmis. Reikia 
pažymėti, kad tokios išimtys yra pilnai pateisinamos, atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento absoliutus taikymas pažeistų visuomenės teisę žinoti, 
saviraiškos laisvę, be jokio pagrindo ribotų žurnalistikos veiklą. O, kaip žinia, spaudos laisvė 
yra viena iš pagrindinių demokratinės valstybės požymių ir kiekviena valstybė turi
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pasirūpinti, kad ji būtų tinkamai įgyvendinama. Vis dėlto, nors tarptautiniai teisės aktai, tame 
tarpe ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įtvirtina pareigą derinti pagrindines teises, 
jie nepasako kaip tą padaryti, todėl kiekviena valstybė narė nacionaliniu lygiu turi pati tai 
nuspręsti. Lietuvos Respublikoje šį klausimą reglamentuoja Asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymas (toliau -  ADTAĮ), kurio 4 straipsnyje nurodyta, jog kai asmens 
duomenys tvarkomi žurnalistikos, akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, 
netaikomi kai kurie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento straipsniai, konkrečiai -  8, 12
23, 25, 30, 33-39, 41-50, 88-91 straipsniai. Taigi akivaizdu, kad Lietuvos Respublikoje 
asmens duomenų apsauga tikrai netrukdo žurnalistikos veiklai, atvirkščiai -  įtvirtinamos 
konkrečios išimtys, esant reikalui, leidžiančios nukrypti nuo Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatų. Čia reikia atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų aspektą -  minėtos išimtys 
leidžiamos ne žurnalistams, o žurnalistinei veiklai -  tai reiškia, kad jeigu žurnalistas asmens 
duomenis tvarkytų, pavyzdžiui, siekdamas tiesioginės rinkodaros tikslų, jokios išimtys iš 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento jo  atliekamai veiklai nebūtų taikomos. Kitas 
svarbus teisės aktas -  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (toliau -  
VIĮ), įgyvendinantis Europos Sąjungos aktus, tame tarpe ir Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą, ir nustatantis viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo 
tvarką, nurodo rengiant ir platinant viešąją informaciją užtikrinti žmogaus teisę į privataus 
pobūdžio informacijos apsaugą. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje taip pat teigiama, kad 
informaciją apie privatų gyvenimą galima skelbti, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus 
atvejus, tik jei tas žmogus sutinka, o to paties straipsnio 3 dalis sako, kad informacija apie 
privatų gyvenimą gali būti skelbiama be žmogaus sutikimo tais atvejais, kai ji padeda 
atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, taip pat kai informacija yra 
pateikiama viešai nagrinėjant bylą. Be to, informacija apie viešojo asmens privatų gyvenimą 
gali būti skelbiama be jo  sutikimo, jeigu ši informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę 
turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes.

Taigi nagrinėjamų teisių tarpusavio derinimą pradeda pats Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas, nurodydamas, kad teisės turi būti suderintos, derinimas tęsiamas 
nacionaliniu lygmeniu, įtvirtinant atitinkamas nuostatas ADTAĮ, ir visgi, kaip tai daryti 
praktikoje, atsakoma tik per realias, gyvenimiškas situacijas.

Tarptautinių ir nacionalinių teismų sprendimai
Ieškant pusiausvyros tarp nagrinėjamų pagrindinių teisių ir ribojimo apimčių, 

pagrindiniu šaltiniu tampa tarptautinių ir nacionalinių teismų praktika. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (toliau -  ESTT) yra nurodęs, kad abiejų pagrindinių teisių ribojimas iš 
esmės yra leistinas esant panašioms sąlygoms: pripažįstama galimybė apriboti 
naudojimąsi teisėmis į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą, jei šie apribojimai 
numatyti įstatymo, nekeičia šių teisių ir laisvių esmės ir, remiantis proporcingumo principu, 
yra būtini bei tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendruosius interesus arba reikalingi kitų 
teisėms ir laisvėms apsaugoti (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 
2010 m. lapkričio 9 d. sprendimas sujungtose bylose Volker undMarkus Schecke, C-92/03 
ir C-93/09).

Tai, kad vertinant kiekvieną konkrečią situaciją dėl privataus pobūdžio informacijos 
paviešinimo leistinumo, turi būti ieškoma interesų pusiausvyros ir taikomi bendrieji teisės 
taikymo principai, tarp jų  -  proporcingumo siekiamam tikslui principas, akcentuojama 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau -  ir LVAT) bylose, pavyzdžiui, 
išplėstinės teisėjų kolegijos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendime Nr. eA-2066-624/2021.

Kaip savo praktikoje yra nurodęs Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau -  
EŽTT), nors žiniasklaida neturi peržengti tam tikrų ribų, susijusių konkrečiai su kitų asmenų 
reputacija ir teisėmis, vis dėlto jos užduotis yra skleisti (būdu, atitinkančiu jos pareigas ir 
atsakomybes) informaciją ir idėjas visais viešojo intereso klausimais (Europos Žmogaus
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Teisių Teismo 2013 m. liepos 16 d. sprendimas byloje Mater prieš Turkiją, pareiškimo 
Nr. 54997/08, 55 p.). Dar daugiau, ne tik žiniasklaida turi užduotį skleisti informaciją ir 
idėjas; visuomenė taip pat turi teisę jas gauti. Jei būtų kitaip, žiniasklaida negalėtų atlikti 
savo gyvybiškai svarbaus „viešojo sergėtojo“ vaidmens (Europos Žmogaus Teisių Teismo 
didžiosios kolegijos 1999 m. gegužės 20 d. sprendimas 
byloje Bladet Troms0 ir Stensaas prieš Norvegiją, pareiškimo Nr. 21980/93, 59, 62 p.; 2004 
m. gruodžio 17 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje Pedersen ir Baadsgaardprieš 
Daniją, pareiškimo Nr. 49017/99, 71 p.; 2012 m. vasario 7 d. didžiosios
kolegijos sprendimas byloje VonHannoverprieš Vokietiją (no. 2), pareiškimų
Nr. 40660/08 ir 60641/08).

EŽTT taip pat yra nurodęs eilę kriterijų, kurie yra svarbūs, kai ieškoma pusiausvyros 
tarp teisės į privatumą ir saviraiškos laisvės (2012 m. vasario 7 d. didžiosios 
kolegijos sprendimas byloje Von Hannover prieš Vokietiją (no. 2), pareiškimų 
Nr. 40660/08 ir 60641/08, 109-113 p., 2012 m. vasario 7 d. didžiosios
kolegijos sprendimas byloje Axel Springer AG prieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 39954/08, 
90-95 p.). Aktualūs kriterijai yra šie: prisidėjimas prie viešojo intereso diskusijų, atitinkamo 
asmens žinomumo laipsnis, naujienų reportažo tema, ankstesnis atitinkamo asmens 
elgesys, publikacijos turinys, forma ir pasekmės, ir, atitinkamais atvejais, aplinkybės, 
kuriomis nuotraukos buvo nufotografuotos. Kai nagrinėja skundą, pateiktą pagal 10 
straipsnį, Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat analizuoja būdą, kuriuo informacija 
buvo gauta ir jos tikrumą, bei žurnalistams ar leidėjams skirtos nuobaudos 
sunkumą (Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2015 m. lapkričio 10 
d. sprendimas byloje Couderc ir Hachette Filipacchi Associés prieš Prancūziją, pareiškimo 
Nr. 40454/07, 93 p.). Nurodytais kriterijais vadovaujasi ir Lietuvos Respublikos teismai, 
ieškodami pusiausvyros tarp teisės į privatumą ir saviraiškos laisvės. Verta paanalizuoti kai 
kuriuos iš šių kriterijų, atskleidžiant kaip jų  esmė yra aiškinama ir suprantama.

Viešasis interesas paprastai yra susijęs su klausimais, kurie daro poveikį visuomenei 
tokia apimtimi, kad ji gali teisėtai jais domėtis, kurie traukia jos dėmesį ar kurie reikšmingai 
jai rūpi, ypač tuo, kad jie daro poveikį gyventojų gerovei ar bendruomenės gyvenimui. Taip 
pat yra su klausimais, dėl kurių gali kilti didelių prieštaravimų, kurie yra susiję su svarbiu 
socialiniu klausimu ar problema, apie kurią visuomenė turėtų interesą būti informuota. Vis 
dėl to, LVAT viename iš savo sprendimų, analizuodamas EŽTT praktiką, akcentavo, kad 
visuomenės teisė būti informuota ir visuomenės interesas negali būti susiaurinti iki 
visuomenės noro gauti informaciją apie kitų asmenų privatų gyvenimą ar tiesiog skaitytojų 
sensacijų noro (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 15 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-2066-624/2021). Šioje pačioje byloje teismas 
pažymėjo ir tai, kad net ir gerai žinomo asmens nuotraukų, skirtų vien tik tenkinti tam tikros 
publikos smalsumą, publikavimas ar privataus gyvenimo detalių pateikimas negali būti 
laikomas prisidedančiu prie kokios nors bendrojo intereso diskusijos. Apskritai kalbant apie 
nuotraukas ir atvaizdus, EŽTT yra pasisakęs, kad asmens atvaizdas yra vienas pagrindinių 
jo asmenybės požymių, kadangi atskleidžia asmens unikalias charakteristikas ir išskiria šį 
asmenį iš kitų. Teisė į savo atvaizdo apsaugą yra viena iš esminių asmenybės vystymosi 
sudėtinių dalių. Tai iš esmės suponuoja asmens teisę kontroliuoti to atvaizdo naudojimą, 
įskaitant teisę atsisakyti jį publikuoti.

Privatus, niekam nežinomas žmogus gali pagrįstai tikėtis ir reikalauti savo privačiam 
gyvenimui ypatingos, maksimalios apsaugos, tačiau taip nėra, kai kalbama apie viešą 
asmenį. Taigi aišku yra tai, kad kai asmuo yra viešas, jo  privatumo ribos siauresnės, 
klausimas kyla tik kiek kiekvienu atveju jos siaurėja. Todėl verta išsiaiškinti, kaip teisės 
aktai ir juos taikančios institucijos aiškina viešojo asmens sąvoką. VIĮ straipsnio 77 dalyje 
nurodyta, kad viešasis asmuo -  valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės 
pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo
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darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas fizinis 
asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų 
teikimą arba jeigu jo  nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VĮI 2 straipsnio 77 dalyje yra aiškiai 
įvardytas asmenų priskyrimo viešųjų asmenų kategorijai požymis -  asmens nuolatinė veikla 
turi turėti reikšmės viešiesiems reikalams, o tai reiškia, kad asmenų, atitinkančių nurodytoje 
įstatymo normoje įvardytus požymius, veikla turi būti viešojo intereso objektu (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
eA-323-492/2021). Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 1165 
(1998) dėl teisės į privatumą 7 punkte įtvirtinta, kad viešieji asmenys yra asmenys, 
užimantys pareigas valstybės tarnyboje ir (ar) naudojantys viešuosius išteklius, ir, apskritai, 
visi tie, kurie atlieka reikšmingą vaidmenį visuomeniniame gyvenime (politikos, 
ekonomikos, meno, socialinėje, sporto ar bet kurioje kitoje srityje).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešuoju 
asmeniu ex officio (pagal pareigą) paprastai laikomi asmenys, dėl savo einamų pareigų, 
veiklos ar visuomeninės padėties nuolat sulaukiantys visuomenės dėmesio ir pagrįstai ją 
dominantys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. e3K-3-394-684/2016, 2020 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3- 
218-684/2020).

Matyti, kad aukščiausio lygmens institucijos įtvirtina panašius kriterijus, kuriais 
remiantis galima nusakyti viešąjį asmenį -  tai neabejotinai tam tikras pareigas užimantys 
asmenys, ar turintys tam tikrą padėtį visuomenėje, ar užsiimantys tam tikra veikla, 
atliekantys reikšmingą vaidmenį ir pagrįstai dominantys visuomenę. Be abejonės, ne visi 
viešieji asmenys yra vienodai dominantys visuomenę, ne visi užima vienodas pareigas ar 
atlieka vienodai reikšmingą vaidmenį, taigi ne visų privatumo ribos ir yra vienodos. Viešų 
asmenų teisė išlaikyti savo privatų gyvenimą slaptu yra iš principo platesnė tuo atveju, kai 
jie neužima jokių oficialių pareigų ir yra labiau ribota, kai jie tokias pareigas užima (Europos 
Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimas 
byloje Couderc ir Hachette Filipacchi Associés prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 40454/07, 
119 p.). EŽTT tai pat yra pažymėjęs, kad asmens viešumo ar žinomumo apimtis daro įtaką 
apsaugai, kuri taikoma jo(s) privačiam gyvenimui (2012 m. vasario 7 d. didžiosios 
kolegijos sprendimas byloje Von Hannover prieš Vokietiją (no. 2), pareiškimų
Nr. 40660/08 ir 60641/08, 110 p.; 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimas
byloje Verlagsgruppe News GmbH prieš Austriją (no. 2), pareiškimo Nr. 10520/02, 34 p.; 
2018 m. vasario 22 d. sprendimas byloje Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairiaprieš 
Graikiją, pareiškimo Nr. 72562/10).

LVAT administracinėje byloje Nr. eA-2066-624/2021 pasisakė, kad turtingiausi šalies 
asmenys užima tokią padėtį visuomenėje, dėl kurios jų  veikla, susijusi su jų  turto valdymu, 
turi reikšmės viešiesiems reikalams (daugelio darbo vietų kūrimui, verslo aplinkai, mokesčių 
į valstybės biudžetą surinkimui), todėl jie yra viešieji asmenys tiek Konvencijos, tiek 
Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 77 dalies prasme. Tačiau tuo atveju, kai jie 
neužima jokių oficialių pareigų viešajame sektoriuje, jų  teisė išlaikyti savo privatų gyvenimą 
slaptu yra iš principo platesnė nei viešųjų asmenų, kurie tokias pareigas užima. Vis dėlto, 
kad reikia ieškoti pusiausvyros ir proporcingumo, derinant konkuruojančias žmogaus teises, 
yra natūralu. EŽTT yra pažymėjęs ir tai, kad, nacionaliniams teismams taikant pernelyg 
griežtą požiūrį vertinant žurnalistų profesinį elgesį, pastarieji galėtų būti nepagrįstai atgrasyti 
nuo savo funkcijos informuoti visuomenę vykdymo. Todėl teismai privalo atsižvelgti į savo 
sprendimų galimą poveikį ne tik individualiems atvejams, bet ir žiniasklaidai apskritai 
(EŽTT 2011 m. balandžio 19 d. sprendimo Bozhkov prieš Bulgariją, pareiškimo Nr. 
3316/04).
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Taip pat, nors tam tikromis specifinėmis aplinkybėmis visuomenės teisė būti 
informuotai gali netgi apimti viešų asmenų privataus gyvenimo aspektus, ypač kai kalbama 
apie politikus, taip nebus tuo atveju, nepaisant to, kad atitinkamas asmuo yra gerai žinomas 
visuomenei, kai publikuotos nuotraukos ir lydintys komentarai yra susiję vien tik su asmens 
privataus gyvenimo detalėmis ir turi vienintelį tikslą patenkinti visuomenės smalsumą tuo 
klausimu (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. birželio 24 d. sprendimas 
byloje VonHannoverprieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 59320/00, 64 p.). Pastaruoju atveju 
saviraiškos laisvė turėtų būti aiškinama siauriau.

Vienoje iš savo bylų LVAT nagrinėjo situaciją, kai „Delfi“ portale buvo patalpintos 
žinomos vizažistės nuotraukos, publikacijoje pavadinimu „Dėl vagysčių ir sukčiavimo 
policija sulaikė žinomą vizažistę L. B.“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 
m. sausio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-5210-624/2020). LVAT pritarė 
pirmosios instancijos teismo motyvams, jog „Delfi“ itin negatyviai pateikė informaciją apie 
L. B. veiksmus, nors ji nebuvo pripažinta kalta ir nuteista, publikacijoje ištransliuota 
informacija neatitiko realybės, o be sutikimo paviešintos nuotraukos nesusijusios su 
straipsnyje viešinama informacija apie sulaikymą, todėl „Delfi“ pažeidė VIĮ nuostatas.

Tiek EŽTT, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sprendžiant dėl asmenų, 
paskleidusių duomenis apie viešąjį asmenį ir jo  valstybinę ar visuomeninę veiklą, 
atsakomybės, nuosekliai yra pažymimas duomenų paskleidimo tikslas ir juos paskleidusio 
asmens elgesys, t. y. jeigu duomenis paskleidęs asmuo veikė sąžiningai ir pagrindinis jo 
tikslas buvo informuoti visuomenę apie viešąjį asmenį, jo  veiklą tokiais klausimais, kuriuos 
visuomenė turi pagrįstą ir teisėtą interesą žinoti (yra viešasis interesas), tai informacijos 
netikslumai arba agresyvi atakuojanti kritika nėra pagrindas tam asmeniui taikyti 
atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 
3K-3-106/2011).

Kitoje LVAT nagrinėtoje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar informacija apie konkrečių 
asmenų gaunamas pajamas yra privataus pobūdžio (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-2809-/2011). 
Šioje byloje teismas padarė išvadą, kad bendruoju atveju su asmens darbo, kuris dažniausiai 
yra ir pajamų šaltinis, pasirinkimu, bei pajamų dydžiu susijusi informacija yra privataus 
pobūdžio. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau -  DK) 208 straipsnio 1 dalis numato, 
kad duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų 
nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu, tokia įstatymo nuostata reiškia tokios 
informacijos didesnę apsaugą nuo nepageidaujamo išorinio dėmesio. Įstatymo norma dėl 
informacijos apie darbuotojų darbo užmokestį teikimas neturėtų būti suprantama plačiau, 
negu apibendrintų duomenų apie toje įstaigoje, institucijoje kompetentingų subjektų teisės 
aktais patvirtintą pareigybių apmokėjimo tarifą, dydį, teikimas, duomenų apie įstaigoje 
išmokamų darbo užmokesčių vidutinius dydžius, nesukuriant prielaidų darbuotojų tapatybei 
nustatyti. duomenų apie įstaigoje išmokamų darbo užmokesčių vidutinius dydžius, 
nesukuriant prielaidų darbuotojų tapatybei nustatyti. Vis dėlto, LVAT šioje savo nutartyje 
pažymėjo, kad ne visais atvejais informacija apie asmens gaunamas pajamas, net jei ji būtų 
vertinama kaip privataus pobūdžio, yra nevieša. Asmenys, deklaruojantys savo turtą pagal 
Lietuvos Respublikos turto deklaravimo įstatymą, numatyti jo  2 straipsnyje, 
privalo valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruoti pajamas remiantis Lietuvos Respublikos 
gyventojų pajamų mokesčio įstatymu. Turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio 2 
dalyje numatytų asmenų deklaracijos skelbiamos viešai, kitų -  tik esant šių asmenų raštu 
išreikštai valiai. Viešai įstatymų leidėjas numatė skelbti deklaracijas tik tų asmenų, kurie 
užima itin atsakingas pareigas valstybės tarnyboje -  Respublikos Prezidento, Seimo narių, 
Europos Parlamento narių, ministrų, teisėjų, prokurorų ir kt. Įstatyme numatytas tam tikras 
pareigas užimančių asmenų mažesnis privatumo lygmuo yra pateisinamas viešuoju interesu, 
pasireiškiančiu visuomenės lūkesčiais užtikrinti skaidrumą valstybės tarnyboje, siekiu
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didinti pasitikėjimą valstybės valdymu. Atitinkamai asmenys, pasirinkdami tokią tarnybą, 
sąmoningai sutinka su mažesne privataus gyvenimo apsauga. Remiantis Lietuvos 
Respublikos seimo rinkimų įstatymu 38 straipsnio 2 dalies 2 punktu, asmuo, nusprendęs 
išsikelti kandidatu į Seimo narius, apygardos rinkimų komisijai turi pateikti gyventojų 
pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai, 
pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo 
pateiktos. Duomenys apie kandidatus skelbiami siekiant informuoti rinkėjus, užtikrinti 
demokratiškas rinkimų procedūras. Šie pavyzdžiai iliustruoja, kad duomenys apie asmens 
pajamas ir jų šaltinius gali būti viešinami tik įstatyme numatytais atvejais esant pagrįstam 
valstybės ar visuomenės interesui.

Žaltauskaitė-Žalimienė (2020) savo moksliniame darbe aptarė EŽTT 2008 m. 
lapkričio 25 d. sprendimą Biriuk prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 23373/03, kur pareiškėjas 
prašė, kad dienraštis atlygintų nuostolius, jo  patirtus paskelbus straipsnį, kuriame buvo 
nurodyta, jog pareiškėjas yra užsikrėtęs ŽIV. Šią informaciją tariamai patvirtino vietos 
ligoninės gydytojai. EŽTT nemanė, kad atitinkamas straipsnis padėjo skatinti diskusijas 
viešojo intereso klausimais, ir pakartojo, jog asmens duomenų, visų pirma medicininių 
duomenų, apsauga yra labai svarbi asmeniui siekiant tinkamai naudotis teise į privataus ir 
šeimos gyvenimo gerbimą, kaip nustatyta EŽTK 8 straipsnyje. Teismas ypatingą dėmesį 
atkreipė į tai, kad, kaip nurodoma dienraščio straipsnyje, ligoninės gydytojai informaciją 
apie pareiškėjo ŽIV infekciją pateikė akivaizdžiai pažeisdami savo pareigą išsaugoti 
medicinos paslaptį. Todėl valstybė nesugebėjo užtikrinti pareiškėjo teisės į privataus 
gyvenimo gerbimą apsaugos. Teismas nusprendė, kad EŽTK 8 straipsnis buvo pažeistas.

Ta pati autorė aptarė ir kitą svarbią bylą - Alkayaprieš Turkiją byloje EŽTT nagrinėjo 
namų adreso atskleidimo nesuderinamumo su EŽTK 8 straipsniu klausimą. EŽTT nurodė, 
kad gyvenamosios vietos pasirinkimas yra iš esmės privatus dalykas ir tokio pasirinkimo 
laisvas įgyvendinimas yra asmeninės autonomijos, saugomos Konvencijos 8 straipsnio, 
neatskiriama dalis. EŽTT nagrinėjo, ar valstybė nustatė tinkamą pusiausvyrą tarp pareiškėjos 
teisės į jos privataus gyvenimo apsaugą ir priešingos šalies teisės į saviraiškos laisvę pagal 
Konvencijos 10 straipsnį. Pareiškėja skundėsi, kad buvo atskleistas jos namų adresas. Byloje 
nebuvo įrodymų, kurie galėtų pateisinti pareiškėjos namų adreso atskleidimą be jos sutikimo 
viešojo intereso pagrindais. Be to, nacionaliniai teismai net ir neieškojo pusiausvyros tarp 
konkuruojančių interesų, pažymėję, kad pareiškėja yra gerai žinoma ir jos namų adreso 
atskleidimas nedaro jos taikiniu ir nepažeidžia jos asmens teisių. Nacionaliniai teismai taip 
pat neatsižvelgė į pasekmes to, kad pareiškėjos namų adresas buvo atskleistas 
nacionaliniame laikraštyje praėjus vos kelioms dienoms nuo įsilaužimo į jos namus, 
nepaisant to, jog ji skundėsi dėl asmenų, kurie pasirodė priešais jos namus, netinkamo 
elgesio ir dėl to padidėjusio nesaugumo jausmo. EŽTT konstatavo, jog nacionaliniai teismai 
nesuteikė pakankamos ir veiksmingos apsaugos pareiškėjos privačiam gyvenimui. Taigi 
matyti, kad nepaisant to, jog asmuo yra viešas, anaiptol ne visos jo  privataus gyvenimo 
detalės gali būti viešinamos plačiajai visuomenei, nurodytu atveju ne tik kad pažeistas 
pareiškėjos privatumas, be pagrindo, tenkinant visuomenės smalsumą, paskelbtas jos namų 
adresas, bet kilo reali grėsmė ir jos gyvybės bei sveikatos saugumui.

Išvados
1. Dėl spartaus technologijų vystymosi ir plėtros pakito ne tik ekonominis, bet i socialinis 

gyvenimas, išaugo keitimosi asmens duomenimis mastai. Visus šiuos procesus dar labiau 
paspartino pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija. Fizinių asmenų privataus gyvenimo 
detalės neišvengiamai persipina su darbine aplinka, pavyzdžiui, dirbant nuotoliu, tirpsta 
privataus gyvenimo ribos, o ir daugybė žmonių viešina savo privataus gyvenimo detales 
pasaulio mastu. Vis dėlto, tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai aukščiausią teisinę galią

157



ISSN 2029-574X (online)

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues o f Business and Law
________________________ 2021 (1)

turintys aktai pripažįsta, kad asmens duomenys ir privatumas yra ypač svarbios vertybės, 
kurių apsauga turi būti pasirūpinta tinkamai.

2. Tiek asmens duomenų apsauga, tiek teisė į privatumą, tiek teisė į saviraiškos laisvę yra 
pagrindinės teisės. Šios teisės tampriai susijusios, nė viena nėra absoliuti -  priešingai, jos 
viena kitą tam tikrose situacijose riboja. Jeigu privatus, niekam nežinomas žmogus savo 
privačiam gyvenimui gali tikėtis maksimalios apsaugos, to negali tikėtis viešas asmuo. 
Šiuo atveju kyla esminis klausimas -  ar visų viešų asmenų privatumo ribojimui taikomos 
vienodos taisyklės. Į tai atsako tarptautiniai ir nacionaliniai teismai -  viešų asmenų teisė 
išlaikyti savo privatų gyvenimą slaptu yra platesnė tada, kai asmuo neužima jokių 
oficialių pareigų ir labiau ribota tada, kai tokias pareigas užima. Ir vis dėlto, saviraiškos 
laisvė aiškinama siauriau tais atvejais, kai publikacijos turi vienintelį tikslą -  patenkinti 
visuomenės smalsumą.

3. Teismų praktikoje vienas pagrindinių kriterijų siekiant rasti dviejų pagrindinių teisių -  
saviraiškos laisvės ir asmens duomenų apsaugos bei privatumo pusiausvyrą -  yra 
bendrasis proporcingumo principas. Teismas kiekvienu atveju, įvertinęs konkrečiai 
situacijai būdingas specifines aplinkybes, atlieka svarbų vaidmenį šių teisių sandūroje -  
„sveria“ kuri teisė nagrinėjamomis aplinkybėmis turi būti aiškinama plačiau, o kuri -  
siauriau. Tai rodo, kad praktikos suformuotos universalios taisyklės, be jokios abejonės, 
turi būti taikomos, ir visgi, įvertinus ir nustačius net patį aukščiausią asmens viešumo 
lygį, negalima pamiršti tikslo, vardan kurio viešo asmens duomenys yra publikuojami.

4. Ne mažiau svarbu pažymėti, kad teismai, priimdami sprendimus konkrečiose bylose, 
formuoja precedentus, kuriais vadovaujantis priimami ir vėlesni sprendimai, todėl ypač 
svarbu suprasti, kad tai be galo atsakingas darbas -  kiekvienas sprendimas turi įtakos ne 
tik konkrečiu atveju, bet ir formuoja bendrą konkrečios teisės įgyvendinimo praktiką.
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PIGMENTUOTOS ODOS KOSMETINĖ PRIEŽIŪRA
COSMETIC CARE FOR PIGMENTED SKIN 

Emilija Zaleskytė
SMK University o f Applied Social Sciences, Lithuania

Annotation
Nowadays people are paying more attention to their beauty. The beauty of an individual reveals to others 

his own way. Every person wants his face to look aesthetically neat, so skin problems like pigmented spots 
cause discomfort and inferiority. Therefore, there is a need to solve this aesthetic skin problem that occurs in 
various ways as soon as possible. The aim o f the research to analyze the effect of vitamin C procedure cycle 
on pigmental stains. The analysis o f scientific literature, oral questioning, data systematization, comparative 
analysis and expert analysis.

The research results. The test pigmented spots of participants were visualized and according to the 
parameters of the skin condition. These changes were not only due to the cycle of procedures, but also due to 
the carefully crafted skin care plan and the designated cosmetic products. The research conclusions. It has been 
determined that 5 procedures with cosmetic products containing vitamin C and a facial skin care plan after the 
procedures performed have lightened the pigmental stains. This change is visible. In addition, this change is 
also based on the analysis of the facial skin diagnostic APM-100 displays.

Keywords: Pigmental stains, effect of vitamin C, pigment stains removal.

Anotacija
Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama grožiui. Kiekvienas žmogus nori, kad jo veidas atrodytų 

estetiškai tvarkingas, todėl tokios odos problemos kaip pigmentinės dėmės sukelia diskomfortą ir 
nepilnavertiškumą. Todėl šią įvairiai pasireiškiančią estetinę odos problemą būtina išspręsti. Tyrimo tikslas -  
išanalizuoti vitamino C procedūrų ciklo poveikį pigmentinių dėmių būklei. Tyrimo metu naudota mokslinės 
literatūros analizė, apklausa žodžiu, stebėjimas, lyginamoji analizė.

Tyrimo rezultatai. Tyrimo dalyvių pigmentinės dėmės buvo vizualizuotos ir pagal odos būklės 
parametrus. Šiuos pokyčius lėmė ne tik procedūrų ciklas, bet ir kruopščiai parengtas odos priežiūros planas bei 
paskirtos kosmetikos priemonės. Tyrimo išvados. Nustatyta, kad 5 procedūros su vitamino C turinčiomis 
kosmetikos priemonėmis ir veido odos priežiūros planas po atliktų procedūrų pašviesino pigmentines dėmes. 
Šis pokytis matomas. Be to, šis pakeitimas taip pat pagrįstas veido odos diagnostikos APM-100 ekranų analize.

Raktiniai žodžiai: Pigmentinės dėmės, vitamino C poveikis, pigmentinių dėmių šalinimas.

Įvadas
Temos aktualumas. Pigmentacija - tai odos spalva, kuri priklauso nuo pigmento 

melanino kiekio (Halder, Rodney, 2012). Nepageidaujamos pigmentacijos problemos kaip 
pigmentinės dėmės, gali pasireikšti dėl daugelio priežasčių, visų tipų odoms. Jaime Herndon 
(2017) teigia, kad šios priežastys yra: UV spindulių įtaka, odos pažeidimai, alerginės 
reakcijos, medikamentai tokie kaip kontraceptinės tabletės, hormonų pakitimai, genetiniai 
bei aplinkos faktoriai. Prota (2012) akcentuoja, kad pigmento melanino kiekis, kurio 
susidarymas vadinamas melanogeneze, priklauso nuo visų šių priežasčių. Melaninas yra 
pigmento molekulė, kurias endogeniškai sintezuoja melanocitai. Melanocitai kaupiasi 
epidermyje -  viršutiniame odos sluoksnyje (Britanijos enciklopedija, 2017). Šių dalelių 
sankaupa arba trūkumas pasireiškia dėmės pavidalu, kuri labai skiriasi nuo įprastos žmogaus 
odos spalvos ir yra labai matoma vizualiai.

Matomos pigmentinės dėmės daugeliui žmonių sukelia ne tik estetinių, bet ir 
psichologinių problemų. Taip yra todėl, kad oda yra didžiausias ir pažeidžiamiausias 
žmogaus organas, o dėl tam tikrų odos pakitimų asmenys pradeda jausti diskomfortą, 
mažesnį pasitikėjimą savimi (Zawar, Agarwal, Vasudevan, 2015). Niujorke 2015 metais 
atliktas tyrimas patvirtino, jog 30% baltaodžių ir 40% juodaodžių turi pigmentinių sutrikimų 
(https://www.webmd.com). Deja, tokių atliktų statistinių tyrimų yra nedaug. Tokia problema 
yra išsprendžiama ir tai pasireiškia jos sprendimo paprastume. Jau nuo XX a. buvo atliekami 
tyrimai su vitaminu C, kurie parodė vitamino visapusišką naudą (Vasiliauskas, Vasiliauskas, 
Vasiliauskienė, 2011). Vitamino C poveikis yra ypatingai vertinamas kosmetologijoje.
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Vitaminas C yra stiprus antioksidantas, kuris gali būti naudojamas siekiant koreguoti odos 
pakitimus (Pumori Saokar Telang, 2013). Chambial, Dwivedi, Shukla, John, Sharma (2013) 
aiškina, kad naudojant vitaminą C yra skatinama medžiagų apykaita ląstelėse, taip iš jų 
greičiau pašalinamas melaninas. Pigmentinių dėmių pasikeitimą dėl vitamino C poveikio 
autoriai konkrečiai neakcentavo, todėl aktualu tirti šią individams svarbią problemą. Taigi, 
neatlikus šio tyrimo, nėra galimybės daryti apibendrinančių išvadų ir teikti rekomendacijų 
dėl vitamino C poveikio minėtam tyrimo dalyvės pigmentacijos sutrikimui.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti vitamino C procedūrų ciklo poveikį pigmentinėms 
dėmėms.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros šaltinių analizė, apklausa žodžiu, stebėjimas, 
lyginamoji analizė.

Tyrimo rezultatai: Išanalizavus duomenis veido odos diagnostikos aparatu APM-100 
matomas pirmiausia labai lėtas, po to greitesnis ir vėl prilėtėjęs melanino mažėjimas 
pigmentinėse dėmėse. O žiūrint vizualiai, po viso procedūrų ciklo, kai kurios dėmės 
pasikeitė labai nedaug, tačiau kitos prarado kontūrą, pašviesėjo, o pačios mažiausios išnyko.

Tyrimo išvada: Palyginus kliento pigmentines dėmes po kiekvienos procedūros ir po 
viso procedūrų ciklo teigtina, jog 5 veido priežiūros procedūros su kosmetinėmis 
priemonėmis tikrai pakeitė tyrimo dalyvės pigmentinės dėmes.

Tyrimo originalumas/reikšmė: Pagal tyrime pateiktus duomenis nustatyta, kad 
daugelį žmonių kamuoja pigmentinių dėmių problema. Tačiau praktinių tyrimų apie 
vitamino C veikimą mokslininkai nėra atlikę. Todėl ištyrus šią individams svarbią problemą 
ir nustačius, kad vitaminas C veikia pigmentines dėmes po procedūrų kurso galima teigti 
aiškias išvadas. Tyrimą būtų galima tęsti vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis ir 
padidinus procedūrų kiekį.

Mokslinės literatūros analizė: citamino C poveikis pigmentinėms dėmėms
Vitaminas C palaiko ir skatina medžiagų apykaitos procesą ląstelėse, yra reikalingas 

žmogui. Tai vitaminas, kurio žmogaus organizmas nesintetina (Drouin, Godin, Page, 2011). 
Vasiliauskas ir kt. (2011) teigia, kad 1928 metais vitaminas C pirmą kartą buvo išgautas iš 
apelsinų ir kopūstų lapų. O po 5 metų mokslininkai jau mokėjo šį vitaminą išgauti sintetiniu 
būdu ir ištyrė cheminę struktūrą (1 pav.).

Šaltinis: Dehmolaei A., Vadi M. (2014)
1 pav. Vitamino C molekulės struktūrinė formulė

Paveiksle pateikta, kad vitamino C molekulė - sujungtų molekulių grupė sudaryta iš: 
6 anglies atomų, 8 vandenilio atomų ir 6 deguonies atomų, kurie susijungia tarpmolekuliniais 
ryšiais.

Vitaminas C ypač veikia hiperpigmentines dėmes (Telang, 2013). Jis labai gerai tirpsta 
vandenyje, dėl to sureaguoja su odoje esančiomis ląstelėmis. Rudas dėmes vitaminas C 
naikina dvejopai. Atlikus daugelį tyrimų įvairiais tikslais nustatyta, jog vitaminas C yra 
vienas iš efektyviausių ir būtiniausių komponentų, kurio reikia žmogaus sveikatos sistemos 
palaikymui, o ypač odai (Pasaulio sveikatos organizacija, 2015).
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Al-Niaimi, Chiang (2017) akcentuoja, jog vitaminas C yra stiprus antioksidantas. 
Aplinkos veiksniai tokie kaip teršalai, UV spinduliai sukelia odai oksidacinį stresą. Dėl 
oksidacijos susidariusios nestabilios molekulės, turinčios nesuporuotą elektroną -  laisvieji 
radikalai, reaguoja su ląstelių membranomis ir gali pakeisti DNR informaciją t.y. sukelti 
mutaciją. Tokie pakitimai dažnai yra negrįžtami bei gali tapti ligos (pvz: melanomos) 
priežastimi. Telang (2013) teigia, kad vitaminas C numalšina oksidacinį stresą, atiduodamas 
savo elektronus nestabilioms molekulėms, kurios dėl elektronų kaitos neutralizuojasi. Po 
tokio proceso vitaminas C tampa neaktyvus, todėl autorė teigia, jog kuo ilgiau oda yra 
žeidžiama UV spinduliais, tuo labiau mažėja vitamino C kiekis odoje.

Taip pat, vitaminas C sutrikdo amino rūgšties perdirbimo procesą melanocituose. Al- 
Niaimi, Chiang (2017) teigia, jog vitaminas C slopina vario jonus, kurių paskirtis vykdyti 
tirozinazę melanocituose. Sulėtėjus tirozinazės procesui amino rūgštis - tirozinas, ne taip 
greitai pavirsta melaninu. Telang (2013) tikina, dėl nustatytos tendencijos, jog vitaminas C 
tampa bioaktyvesnis ir šį procesą sulėtins apie 20 kartų, jei vitaminas C bus panaudotas ant 
jau UV spindulių pažeistos odos, negu prieš įvykus kenksmingų spindulių pažeidimui.

Apibendrinant galima teigti, kad vitaminas C, jau nuo XX amžiaus žinomas kaip 
stiprus medžiagų apykaitos skatinimo faktorius. Vitaminas C reaguoja su ląstelėmis: teikia 
elektronus laisviesiems radikalams ir slopina vario jonus, dėl to hiperpigmentinės dėmės 
pradeda šviesėti.

Remiantis atliktų šaltinių analize galima teigti, jog pigmentinės dėmės susidaro dėl 
pakitusio melanino kiekio. Pigmentas susidaro melanogenezės metu melanocituose, kurie 
yra epidermyje, jo  pamatiniame sluoksnyje. Melaninas apsaugo giliau esančius organus, akis 
ir plaukus nuo ultravioletinių spindulių bei suteikia odai spalvą. Pigmentinės dėmės odoje 
gali pasireikšti kaip hiperpigmentacija (rudos odos vietos) arba hipopigmentacija (baltos 
odos vietos). Mokslinių šaltinių analizė įrodo, kad hiperpigmentaciją ypač veikia vitaminas 
C, dėl efektyvios reakcijos su odoje esančiomis ląstelėmis.

Tyrimo metodologija
Tyrimui atlikti buvo pasirinktas mišraus pobūdžio tyrimas. Mišraus pobūdžio tyrimo 

pagrindas yra skaičiai, stebėjimo, pokalbio, dokumentų rinkimo ir analizės metodai (Denzin, 
Lincoln, 2011). Mišraus pobūdžio metodas buvo pasirinktas, nes probleminis klausimas 
susijęs ne tik su dydžiais, kuriuos galima išmatuoti, bet ir su vizualiais pakitimais, kuriuos 
galime surinkti, išanalizuoti bei susisteminti.

Tyrimo metodai -  siekiant ištirti, kaip vitamino C procedūrų ciklas keičia pigmentines 
dėmes, pasirinkti kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodai. Renkant tyrimo duomenis 
naudotas: stebėjimo metodas, žodinės apklausos metodas, lyginamosios analizės metodas, 
kokybinės turinio analizės metodas.

Tyrimo instrumentai:
Kliento kortelė -  tai instrumentas skirtas surašyti tyrimo dalyvės duomenis apie 

kosmetinių priemonių naudojimą namuose, gyvenimo būdą, odos būklės vertinimą, veido 
būklės požymius.

Tyrimo imtis ir atrankos būdas -  1 žmogus, kriterinė atranka. Pagal nustatytus 
kriterijus ir tyrimo estetinę problemą pasirinktas atvejis -  1 žmogus, nes norima ištirti 
vitamino C poveikį pigmentinėms dėmėms, kuo tiksliau surinkti kokybiškus, patikimus 
kokybinius ir kiekybinius duomenis.

Tyrimo procesas (etapai): kliento kortelės užpildymas, veido odos paruošimas 
procedūrai, veido odos diagnostikos atlikimas tyrimo dalyvei, veido procedūros „C White“ 
atlikimas, stebėjimo formos užpildymas.

Tyrimo planas: norint išsiaiškinti kaip vitaminas C veikia pigmentines dėmes, tyrimo 
dalyvei po kiekvienos atliktos procedūros, atsižvelgiant į odos būklę, buvo liepta naudoti
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parinktas kosmetines priemones: prausimosi putos, tonikas, balinamasis koncentratas, 
dieninis aspsauginis kremas, maskuojamasis, atspalvį turintis kremas.

Tyrimo dalyvei buvo draudžiama naudoti kitas prausimosi priemones, įvairius aliejus, 
kremus ir buvo sudarytas odos priežiūros planas, kurio ji turėjo laikytis procedūrų ciklo.

Tyrimo etika grindžiama tokiais principais:
Konfidencialumo -  asmeninių duomenų ir nuotraukų neatskleidimas. 

Bendradarbiavimo -  tyrimo dalyviai pateikti nurodymai namuose naudoti priskirtas 
kosmetines priemones pagal paprašytas rekomendacijas. Teisės gauti tinkamą informaciją -  
tyrimo dalyvis supažindintas su procedūros protokolu, indikacijomis, kontraindikacijomis, 
procedūros poveikiu. Geranoriškumo principas -  užtikrinta rami, saugi, atpalaiduojanti 
aplinka bei procedūros eigoje užtikrinta nepatogumų nebuvimas.

Tyrimo apribojimai ir tolimesni tyrimai -  tyrimą riboja trukmė tarp procedūrų (apie 7 
dienas), todėl atliktas tik ribotas skaičius procedūrų t. y. 5 procedūros. Dėl to, tyrimo 
rezultatai gali būti nepakankamai išsamūs. Norint atlikti detalesnius tyrimus, 
rekomenduojama atlikti dar 5 procedūras. Dėl to, tolimesnis tyrimas galėtų būti atliekamas 
profesionalaus kosmetologo, pagal anksčiau atliktos procedūros tipą, naudojant tą pačią 
kosmetinių priemonių liniją. Atlikus nurodytą procedūrų kiekį dėmių šalinimas galėtų būti 
tęsiamas taikant rūgštinių procedūrų ciklą.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Melanino kiekio įvertinimas pagal analizatoriaus APM-100 skalę
Norint stebėti, kaip kinta melanino kiekis tyrimo dalyvės pigmentinėse dėmėse buvo 

naudojamas veido odos diagnostikos aparatas APM-100. Šio aparato gamintojas kiekvienai 
tyrimo funkcijai vertinimo reikšmes suteikia pagal skalės vienetų sistemą nuo 0 iki 100. 
Analizatoriaus gauti duomenys prieš kiekvieną procedūrą buvo surašyti į lentelę (1 lent.). 
Tai buvo daroma norint juos palyginti ir nustatyti didėjimo ar mažėjimo charakteristiką. 
Gauti rezultatai buvo tiriami pagal analizatoriaus APM-100 skalę, kurioje didesnis skalės 
vienetų skaičius reiškia pigmentinių dėmių būklės blogėjimą ir sunkesnį šviesinimą. 0 -  20 
skalės vienetų intervalo reikšmė reiškia, kad pigmentacija labai gera, 21 -  40 skalės vienetų 
intervalo reikšmė reiškia, kad pigmentacija gera, 41 -  60 skalės vienetų intervalo reikšmė 
reiškia, kad pigmentacija normali, 61 -  80 skalės vienetų intervalo reikšmė reiškia, kad 
pigmentacija didelė, reikalinga priežiūra, o 81 -  100 skalės vienetų reikšmė reiškia, kad 
pigmentacija ypač didelė, reikalinga intensyvi priežiūra.

1 lentelė
Melanino kiekio įvertinimas prieš kiekvieną procedūrą_____________

Procedūros numeris Melanino kiekio įvertinimas
1 90 skalės vienetų, reikalinga intensyvi priežiūra
2 89 skalės vienetų, reikalinga intensyvi priežiūra
3 86 skalės vienetų, reikalinga intensyvi priežiūra
4 82 skalės vienetų, reikalinga intensyvi priežiūra
5 79 skalės vienetų, reikalinga priežiūra

Šaltinis: sudaryta autorės, pagal tyrimo duomenis

Apibendrinant 1 lentelėje pateiktus duomenis, galima teigti, kad prieš pirmą procedūrą 
melanino kiekio pigmentinėse dėmėse buvo daugiausia. Taikant procedūras, iš pradžių, 
melanino kiekis krito labai mažai, tačiau po to melanino kiekis, pigmentinėse dėmėse, 
mažėjo. Per visą procedūrų ciklą melaninas dėmėse sumažėjo 11 skalės vienetų.

Pigmentinių dėmių palyginimas prieš kiekvieną procedūrą ir po viso procedūrų ciklo
Tyrimo dalyvei buvo atliktos 5 veido priežiūros procedūros su kosmetiniais produktais 

turinčiais balinamųjų veikliųjų medžiagų. Procedūros buvo atliekamos kas savaitę, kaip
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nurodyta protokole. Nuo vienos procedūros iki kitos tyrimo dalyvė laikėsi veido odos 
priežiūros plano. Tyrimas buvo atliekamas žiemos laikotarpiu, kada saulės spinduliuotė nėra 
tokia intensyvi, todėl atitinkamai pagal metų laikotarpį parinkta apsauga nuo saulės (SPF- 
30). Ši kosmetinė priemonė naudota, kad egzogeniniai veiksniai nedarytų įtakos melanino 
sintezei.

Prieš 1 procedūrą atliekamas veido odos demakiažas. Po to, vizualiai ir manuališkai 
atliekama veido odos diagnostika. Baigus veido odos diagnostiką, nustatoma, kad tyrimo 
dalyvės oda -  sausa, atoniška, plona, rausvo atspalvio, poros lašo formos, nepastebimos, 
riebalinių liaukų sekreto nesimato, blizgesys T zonoje nepasireiškia, aprūpinimas krauju 
normalus. Aiškiai matomi veido odos pokyčiai dėl gravitacijos -  oda glemba, veidas 
praranda taisyklingą veido formą. Odos elastingumas yra silpnas. Tai buvo nustatyta 
rotacijos testu -  oda spaudimui pasidavė lengvai, po to virš piršto susidarė daug raukšlių. 
Tyrimo dalyvės odos būklė yra jautri, nes atlikus dermografizmo testą, braukiant mentele X 
kaktos, skruosto, krūtinkaulio srityje, išryškėjo baltos žymės, kurios išliko apie 1-2-3 min. 
Taip pat, tirta oda turėjo estetinių problemų: išsiplėtusių kapiliarų nosies srityje 
(teleangiektazijos), raukšlių aplink akis („žąsies kojelės“), nosį, kaktą, lūpas (lūpų klostės), 
pigmentinių dėmių (lentigo dėmės).

Prieš pirmą procedūrą tyrimo dalyvė dar nesilaiko sudaryto veido odos priežiūros 
plano, vidutiniškai išgeria vieną litrą vandens, reguliariai lankosi UV spindulių pirtyse, 
kartais lankosi soliariumuose, nenaudojo jokių kosmetinių priemonių. Vizualiai ištyrus 
lentigo dėmes paaiškėjo, jog jos aiškaus kontūro, plokščios, tamsios, išsidėsčiusios tankiai, 
skirtingų dydžių. Matuojant didžiausią odos plotą užimančias dėmes su analizatoriumi 
APM-100, kuris melanino kiekį matuoja vienetais, skalėje nuo 0 iki 100 ir įvertina žodžiais, 
aparato parodymai teigia, kad melanino kiekis labai didelis. Jis siekia net 90 skalės vienetų. 
Tai labai aukštas rodiklis iš kurio sprendžiama, kad reikalinga intensyvi priežiūra.

Prieš antrą procedūrą tyrimo dalyvė laikosi veido odos priežiūros plano ryte ir vakare, 
nuo paskutinio susitikimo išgeria apie pusantro litro vandens, nesilanko pirtyse, baseinuose 
ir soliariumuose, naudoja tik priskirtas kosmetines priemones. Vizualiai ištyrus lentigo 
dėmes paaiškėjo, jog jos išliko tokios pačios lyginant su tyrimo dalyvės išvaizda prieš pirmą 
procedūrą. Tačiau, matuojant su veido odos diagnostikos aparatu nurodoma, kad melanino 
kiekis siekia 89 skalės vienetų. Be to, iš skalės vienetų reikšmės sprendžiama, kad tai labai 
aukštas rodiklis. Reikalinga intensyvi -  ilgalaikė, nepertraukiama, dažna priežiūra, kurioje 
naudojama pagrindinė veiklioji medžiaga yra vitaminas C bei kitos. Taigi, lyginant su APM- 
100 analizatoriaus rezultatais gautais prieš pirmą procedūrą, melanino kiekis nukrito tik 1 
skalės vienetu, todėl pokytis nėra labai geras, jo  vizualiai nesimato.

Prieš trečią procedūrą tyrimo dalyvė laikosi veido odos priežiūros plano ryte ir vakare, 
nuo paskutinio susitikimo išgeria apie pusantro litro vandens, nesilanko pirtyse, baseinuose 
ir soliariumuose, naudoja tik priskirtas kosmetines priemones. Vizualiai ištyrus lentigo 
dėmes paaiškėjo, jog jos pakito nežymiai lyginant su tyrimo dalyvės išvaizda prieš antrą 
procedūrą. Matomas kai kurių pigmentinių dėmių kontūro nykimas. Matuoj ant su veido odos 
diagnostikos aparatu nustatyta, kad melanino kiekis siekia 86 skalės vienetų. Be to, iš skalės 
vienetų reikšmės sprendžiama, kad tai labai aukštas rodiklis. Reikalinga intensyvi -  
ilgalaikė, nepertraukiama, dažna priežiūra, kurioje naudojama pagrindinė veiklioji medžiaga 
yra vitaminas C bei kitos. Taigi, lyginant su APM-100 analizatoriaus rezultatais gautais prieš 
antrą procedūrą, melanino kiekis sumažėjo daugiau 3 skalės vienetais, todėl pokytis šiek tiek 
geresnis, jis vizualiai matosi.

Prieš ketvirtą procedūrą tyrimo dalyvė laikosi veido odos priežiūros plano ryte ir 
vakare, nuo paskutinio susitikimo išgeria apie pusantro litro vandens, nesilanko pirtyse, 
baseinuose ir soliariumuose, naudoja tik priskirtas kosmetines priemones. Vizualiai ištyrus 
lentigo dėmes paaiškėjo, jog jos pakito lyginant su tyrimo dalyvės išvaizda prieš trečią 
procedūrą. Matomas, kai kurių pigmentinių dėmių pašviesėjimas, kontūro nykimas.
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Matuojant su veido odos diagnostikos aparatu nustatyta, kad melanino kiekis siekia 82 skalės 
vienetų. Be to, iš skalės vienetų reikšmės sprendžiama, kad tai labai aukštas rodiklis. Vis dar 
reikalinga intensyvi priežiūra, kurioje naudojama pagrindinė veiklioji medžiaga yra 
vitaminas C bei kitos. Taigi, lyginant su APM-100 analizatoriaus rezultatais gautais prieš 
trečią procedūrą, melanino kiekis sumažėjo daugiau 4 skalės vienetais, dėl to pokytis dar 
geresnis, jis vizualiai aiškiai matosi.

Prieš penktą procedūrą tyrimo dalyvė laikosi veido odos priežiūros plano ryte ir 
vakare, nuo paskutinio susitikimo išgeria apie pusantro litro vandens, nesilanko pirtyse, 
baseinuose ir soliariumuose, naudoja tik priskirtas kosmetines priemones. Vizualiai ištyrus 
lentigo dėmes paaiškėjo, jog jos beveik išliko tokios pačios lyginant su tyrimo dalyvės 
išvaizda prieš ketvirtą procedūrą. Matomas, kai kurių pačių mažiausių dėmių nykimas, 
tačiau didžiausios dėmės vizualiai nepakito. Matuojant su veido odos diagnostikos aparatu 
nustatyta, kad reikalinga priežiūra ir melanino kiekis siekia 79 skalės vienetų. Tai aukštas 
rodiklis. Taigi, lyginant su APM-100 analizatoriaus rezultatais gautais prieš ketvirtą 
procedūrą, melanino kiekis nukrito 3 skalės vienetais, todėl pokytis geresnis, jis vizualiai 
matosi (2 pav.).

Lentigo dėmes po viso procedūrų ciklo išmatuoti nepavyko ir parametrai su veido odos 
diagnostikos aparatu APM-100 nebuvo nuimti dėl tyrimo dalyvės asmeninių priežasčių.

2 pav. Skalės vienetų pigmentinių dėmių kitimo kreivė

Išanalizavus pateiktus duomenis galima teigti, kad po viso procedūrų ciklo melanino 
kiekis pigmentinėse dėmėse sumažėjo 11 skalės vienetų, todėl tai geras rezultatas pasiektas 
per ypač trumpą procedūrų ciklo laikotarpį. Šis pokytis matomas vizualiai, nes dėmės 
pašviesėjo, be to, pradėjo nykti jų  kontūrai. Iš pradžių melanino kiekis krito labai lėtai, tačiau 
po dviejų procedūrų pradėjo matytis vizualūs pokyčiai. Tačiau baigiantis procedūrų ciklui 
melanino kritimas vėl sulėtėjo. Didžiausias melanino kiekio sumažėjimas matomas prieš 4 
procedūrą.

Apibendrinant galima teigti, kad palyginus pigmentines dėmes prieš kiekvieną 
procedūrą ir po viso procedūrų ciklo tyrimo dalyvės pigmentinės dėmės vizualiai keitėsi 
nevienodai. Kai kurios mažesnės pigmentinės dėmės išnyko, kitos prarado kontūrą, taip pat 
pašviesėjo. Tačiau kitos pasikeitė labai nežymiai. Be to, po viso procedūrų ciklo išanalizavus 
analizatoriaus parodymus, galima tikrai teigti, kad tyrimo dalyvės pigmentinės dėmės 
pasikeitė.
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Remiantis atliktų tyrimų rezultatais galima teigti, jog po 5 veido priežiūros procedūrų 
su kosmetinėmis, balinamosiomis priemonėmis tyrimo dalyvės pigmentinės dėmės tikrai 
pasikeitė. Tai galima matyti ir vizualiai ir pagal analizatoriaus APM-100 parodymus. Viso 
procedūrų ciklo metu pigmentinių dėmių reikšmes sumažėjo 11 skalės vienetų. Per penkių 
procedūrų ciklo metų pasiektas geras rezultatas. Pagal AMP-100 analizatoriaus skalę, labai 
aukštas rodiklis 90 buvo sumažintas iki aukšto rodiklio 79, tačiau tyrimo dalyvei vis tiek turi 
būti taikoma nepertraukiama veido odos priežiūra namuose bei profesionaliame 
kosmetologo kabinete. Tokį pakitimą patvirtina ir mokslininkų daryti tyrimai Woolery- 
Lloyd, Kammer (2011) teigia, kad darant eksperimentą ir lyginant įvairias hiperpigentacijos 
šalinimo priemones vitaminas C pasireiškia labai veiksmingai, per ilgesnį laikotarpį pasiekti 
rezultatai tikrai vizualiai skyrėsi. Tokie rezultatai buvo pasiekti ne vien dėl reguliariai atliktų 
procedūrų, bet ir dėl tyrimo dalyvei parengto veido odos priežiūros plano. Šis planas padėjo 
pasiekti tokių rezultatų, nes jis buvo etapinis, aiškiai detalizuotas. Be to, parinktos priemonės 
buvo skirtingo tipo bei atliko skirtingas balinamąsias, apsaugines funkcijas, kurios mažino 
melanino sintezę.

Išvados
1. Atliktos mokslinės literatūros analizės pagrindu teigtina, jog pigmentinės dėmės tai 

melanino, netaisyklingos struktūros junginio, kuris susidaro sudėtingos melogenezės 
metu, perteklius arba trūkumas sukoncentruotas epidermio zonose. Pigmentinės dėmės 
yra klasifikuojamos į hiperpigmentaciją, tamsesnes už įprastą žmogaus odos spalvą, ir 
hipopigmentaciją, šviesesnes už įprastą individo odos spalvą. Mokslinės literatūros ir 
mokslinių straipsnių analizė parodė, kad hiperpigmentacinės dėmės atsiranda dėl per 
daug aktyvios melonocitų veiklos, kurią sukelia UV spinduliai, žaizdos, įdrėskimai, 
spuogai, alergija. Taip pat, kartais tokio tipo dėmės atsiranda dėl nėštumo, kepenų veiklos 
sutrikimų, medikamentų vartojimo ar užkoduotos DNR informacijos. Hipopigmentacinės 
dėmės atsiranda dėl per mažai aktyvios melonocitų veiklos, kurią sukelia DNR pakitimai, 
gyjančios, neužterštos žaizdos, nudegimai, uždegiminiai odos susirgimai bei infekcijos.

2. Analizuojant vitamino C procedūrų ciklo poveikį pigmentinėms dėmėms, galima teigti, 
kad dėl vitamino C savybės tirpti vandenyje, jis labai šviesina hiperpigmentines dėmes. 
Vitaminas C naikina šias dėmes dvejopai. Šis antioksidantas atiduoda savo elektronus 
nestabilioms molekulėms ir taip numalšina oksidacinį stresą. Vitaminas C naikina dėmes 
dar vienu būdu -  jis slopina vario jonus ir taip sutrikdo melogenezės procesą.

3. Palyginus kliento pigmentines dėmes po kiekvienos procedūros ir po viso procedūrų ciklo 
teigtina, jog 5 veido priežiūros procedūros su kosmetinėmis priemonėmis tikrai pakeitė 
tyrimo dalyvės pigmentinės dėmes. Išanalizavus duomenis veido odos diagnostikos 
aparatu APM-100 matomas pirmiausia labai lėtas, po to greitesnis ir vėl prilėtėjęs 
melanino mažėjimas pigmentinėse dėmėse. O žiūrint vizualiai, po viso procedūrų ciklo, 
kai kurios dėmės pasikeitė labai nedaug, tačiau kitos prarado kontūrą, pašviesėjo, o pačios 
mažiausios išnyko.

4. Tyrimo dalyvei pigmentinės dėmės, šviesinamos net tik procedūros, bet ir taikytas 
parengtas veido odos priežiūros planas, kurio laikėsi ryte ir vakare. Sudarytas etapinis, 
aiškus planas, kuriame tiksliai parinktos skirtingos balinamosios, apsauginės veido odos 
kosmetinės priemonės. Planas apima veido odos prausimo, tonizavimo balinimo, 
apsaugojimo nuo saulės poveikio ir maskavimo etapus.
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