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Pratarmė

Šiame žurnalo numeryje buvo stengtasi pateikti kuo įvairesnį tyrimo sričių, 
mokslo disciplinų, teorinių perspektyvų ir metodologijų vaizdą. Spausdinami 
straipsniai skirti šeimos, miesto, sveikatos, švietimo sociologijai ir bibliotekų 
tyrimams. Mokslininkai iš skirtingų Lietuvos institucijų analizuoja vyrų pa-
kartotines partnerystes, jaunimo apsirūpinimą būstu, lėtinės ligos valdymą, 
sveikatos nelygybę, bibliotekų veiklos ir bendruomenių gyvenimo kokybės 
sąsajas, Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo patirtis ir kitas temas.

Straipsnyje „Vyrų pakartotinos partnerystės: individualūs ir ankstesnės 
partnerystės veiksniai“ Aušra Maslauskaitė ir Marė Baublytė aptaria ilga-
laikes pakartotinų santuokų ir kohabitacijų tendencijas tarp Lietuvos vyrų, 
turinčių vaikų iš iširusios partnerystės, ir identifikuoja individualius struk-
tūrinio ir su buvusia partneryste susijusius veiksnius, turinčius įtakos vyrų 
pakartotinų partnerysčių atkūrimui. 

Analizuodama politikos priemonių dokumentus dėl mokyklų tinklo 
optimizavimo ir interviu su šios politikos kritikais straipsnyje „Ar galimas 
neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo 
interpretacijos ir patirtys“, Kristina Šliavaitė atskleidžia skirtingas socialinio 
teisingumo sampratas, pagrįstas skirtingais prioritetais. 

Angelė Pečeliūnaitė savo straipsnyje gilinasi į Lietuvos apskričių viešų-
jų bibliotekų teikiamų paslaugų poveikį vietos bendruomenei. Laikydamasi 
prielaidos, kad bibliotekų viešosios paslaugos ir kultūrinė edukacinė veikla 
keičia bendruomenės narių gyvenimo kokybę, autorė parodo, kad didžiausią 
įtaką bendruomenės narių gyvenimo kokybei daro bibliotekininko kompe-
tencija, paslaugumas, tarpusavio santykiai ir komunikacija.

Straipsnyje „Savarankiškas lėtinės ligos valdymas: vyresnio amžiaus 
pacientų įtraukimo praktikos ir iššūkiai“ Dovilė Daugėlienė ir Sarmitė Mi-
kulionienė nagrinėja šeimos gydytojo taikomas vyresnio amžiaus pacientų 
įtraukimo į savarankišką lėtinės ligos valdymą praktikas ir jas apsunkinan-
čius veiksnius. Autorių manymu, savarankiškas lėtinės ligos valdymas yra 
reikšminga jos gydymo dalis, kurioje aktyviai turi veikti ir pacientas. 

Sveikatos sociologijos tematika aptariama ir Vyliaus Leonavičiaus bei 
Eglės Večorskytės straipsnyje „Sveikatos modelio ir sveikatos nelygybės san-
tykis visuomenės vertybių kaitos požiūriu“. Šie autoriai siekia atskleisti, kaip, 
taikant žmogaus plėtros (Ronaldas Inglehartas) ir vartotojiškos visuomenės 
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(Zygmuntas Baumanas) teorijas, galima analizuoti sveikatos priežiūros siste-
moje ir visuomenėje dominuojančio sveikatos modelio poveikį sveikai indivi-
dų elgsenai. Autoriai teigia, kad vertybių kaita ir su jomis susijusi vartojimo 
kultūra, sveikatos rinkos taisyklės ir kintantis sveikatos modelis vėlyvosios 
modernybės visuomenėje ne tik perkelia atsakomybę už sveikatą individams, 
bet ir sukuria prielaidas atsirasti sveikatos vartotojų nelygybei.

Analizuodama jaunimo galimybes apsirūpinti būstu, Rūta Brazienė de-
monstruoja, kad geresnes galimybes apsirūpinti būstu turi socialdemokratinio 
gerovės valstybės modelio šalių jaunimas, o menkiausias – Rytų ir Vidurio bei 
Pietų Europos šalių jaunimas. Straipsnyje teigiama, kad Lietuvoje neoliberali 
būsto politika iš esmės nesudaro palankių prielaidų jaunimui apsirūpinti būstu.

Straipsnyje „Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų asmenų požiū-
riai ir patirtys“ Inga Mikutavičienė aptaria jaunų asmenų, gyvenančių soci-
aliniame būste, patirtis ir lūkesčius bei analizuoja valstybės vaidmenį būsto 
ap(si)rūpinimo srityje. Straipsnyje pateikiami tyrimo rezultatai rodo šalyje 
neefektyviai sprendžiamas socialinio būsto prieinamumo ir būsto įsigijimo 
(paskolų suteikimo) problemas.

Rasa Indriliūnaitė gilinasi į bendruosius paramos būstui politikos prin-
cipus ir socialinio būsto sistemos, kaip gerovės valstybės teikiamos paramos 
priemonės asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti gyvenamuoju 
būstu, sampratą. Jos straipsnyje „Socialinio būsto politikos samprata ir pa-
ramos būstui prieinamumo galimybės Lietuvoje“ atsiskleidžia asmenų, ku-
riems suteiktas socialinis būstas, ir asmenų, įrašytų į laukiančių paramos 
būstui išsinuomoti sąrašus, populiacijos dydžio skirtumai šalies savivaldy-
bėse bei išryškinama tikslinių socialinio būsto sektoriaus grupių hierarchija 
būsto aprūpinimo sektoriuje. 

Paskutiniame šio numerio straipsnyje „Būsto karjera ir jos trajektorijos 
demografinio gyvenimo ciklo pradžioje: Lietuvos jaunimo apsirūpinimo 
būstu situacija“ Apolonijus Žilys analizuoja, kaip įvairūs būsto politikos ir 
būsto sektoriaus instituciniai mechanizmai geba užtikrinti ar apriboti jau-
nimo bei jaunų namų ūkių galimybes savarankiškai apsirūpinti ir išlaikyti 
turimą būstą. Autorius pažymi, kad būsto pozicija, kuri dažnai vadinama 
būsto karjera, gali lemti individualias ar namų ūkio elgsenas.

Šį žurnalo numerį užbaigia dvi neseniai išleistų knygų recenzijos. Jus-
tinas Juozaitis aptaria Dainiaus Genio ir Vyliaus Leonavičiaus monografiją 
„Energetinio saugumo sociologija. Teorija ir praktika“ (Kaunas: Vytauto Di-
džiojo universitetas, 2017), o Alina Žvinklienė analizuoja Artūro Tereški-
no „Nesibaigiančią vasarą: sociologinį romaną apie meilę ir seksą“ (Vilnius: 
Kitos knygos, 2017). 

Artūras Tereškinas 
Vyriausiasis redaktorius
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Preface

As in the previous issues of the journal, scholars from different research 
fields participate in this issue that encompasses a variety of critical, theoreti-
cal and methodological approaches.

In their article “Men’s Repartnering: The Role of Individual and Part-
nership-level Factors,” Aušra Maslauskaitė and Marė Baublytė analyze the 
long-term trends in men’s repartnering patterns in Lithuania and identify 
the factors associated with the increased risk of repartnering in the recent 
divorce cohort of Lithuanian men. 

Kristina Šliavaitė focuses on the perceptions of social justice in educa-
tion as constructed in selected policy documents and in interviews with 
members of schools with Lithuanian or Russian language of instruction 
in Vilnius, Kaunas and Klaipėda. Investigating the perceptions of school 
network reorganization which started in early 2000s, in her article “Can 
we Speak of Neoliberal Social Justice?: Interpretations and Experiences of 
Reorganization of the School Network in Lithuania,” the author argues 
that alternative bottom-up critical perspectives on globally spread and lo-
cally adopted policies must be taken into account by national and municipal 
authorities when framing and strategizing policies.

In their article “Self-management of Chronic Illness: Practices and 
Challenges of Older Patients’ Involvement,” Dovilė Daugėlienė and Sarmitė 
Mikulionienė present the results of the qualitative research on general prac-
titioners’ self-management support practices and barriers that inhibit their 
attempts in providing medical services to elderly people.

Vylius Leonavičius and Eglė Večorskytė article “The Nexus between 
the Health Model and Health Inequalities from the Perspective of the 
Change in Social Values” examines how the influence of value orientations 
to the prevailing health model in society could be explained by different 
sociological perspectives and in turn how the health models influence the 
health-conscious behavior of different social groups. 

Rūta Brazienė analyzes the Lithuanian youth’s housing provision op-
portunities and problems. Using the data of the European Union Survey 
on Income and Living Conditions (EU-SILC 2007–2016) and the Euro-
pean Quality of Life Survey (Eurofound 2012), she argues that young peo-
ple from countries with a social democratic welfare state model have better 
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access to housing, while youth in both Eastern and Central and Southern 
Europe faces major challenges in housing provision.

In her article “Social Housing: Attitudes and Experiences of Young 
People,” Inga Mikutavičienė argues that social housing is still unresolved 
topic both in science and policy in Lithuania. Focusing on the experiences, 
hopes and expectations of young adults residing in social housing, the au-
thor concludes that the Lithuanian housing policy is dysfunctional charac-
terized by a limited access to social housing and inefficient system of loans 
for purchasing housing. 

Rasa Indriliūnaitė discusses the main models and features of the social 
housing policy in Lithuania. Evaluating the differences in the social housing 
fund in the municipalities of the country, in her article “Concept of Social 
Housing Policy and Availability of the Support for Housing in Lithuania,” 
the author identifies the gap between the size of population of the persons 
provided with social housing and the persons included in the waiting list of 
the support for renting a housing.

The last article of the issue entitled “Housing Career and its Trajecto-
ries at the Beginning of Demographic Life Cycle: A Case of Housing Self-
provision among Lithuanian Youth” examines how various institutional 
mechanisms of housing policy and sector may secure or limit chances of 
housing self-provision or retaining among youth and young households. 
Apolonijus Žilys argues that institutional social forces within housing pol-
icy and sector could define housings careers that predetermine individual 
and household behavior.

This issue also includes two book reviews. Justinas Juozaitis reviews 
Dainius Genys and Vylius Leonavičius’s monograph “Sociology of Lithu-
anian Energy Security. Theory and Practice” (Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2017) and Alina Žvinklienė analyzes Artūras Tereškinas’s 
sociological novel “Endless Summer: A Memoir of Love and Sex” (Vilnius: 
Kitos knygos, 2017). 

Artūras Tereškinas
Editor-in-chief
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Vyrų pakartotinos partnerystės: individualūs ir 
ankstesnės partnerystės veiksniai 

Aušra Maslauskaitė
Vytauto Didžiojo universitetas

Marė Baublytė
Vytauto Didžiojo universitetas

Santrauka. Straipsnio tikslas – atskleisti pakartotinų santuokų / kohabitacijų ilgalaikes ten-
dencijas Lietuvos vyrų, turinčių vaikų iš iširusios partnerystės, populiacijoje, taip pat identifi-
kuoti vyrų pakartotinų partnerysčių atkūrimui įtakos turinčius individualaus struktūrinio ir 
su buvusia partneryste susijusius veiksnius. Tyrimo teoriniai pagrindai suformuoti remiantis 
poreikių – patrauklumo – galimybių (de Graaf, Kalmijn 2003), skyrybų – streso – prisitaiky-
mo (Amato, 2000) bei šeimos – deinstitucionalizacijos perspektyvomis. Empirinius tyrimo pa-
grindus sudaro „Kartų ir lyčių tyrimo“ (2006 m. ir 2009 m.) bei „Tėvystės iširus partnerystei“ 
(2016) sociologinių apklausų metu gauta informacija. Nustatyta, kad vyrų-tėvų pakartotinų 
partnerysčių atkūrimo lygis ilgalaikiu periodu buvo stabilus, tačiau partnerystės atkūrimas 
spartėjo. Be to, atskleista, kad pastaruoju metu skyrybas ar kohabitacijos iširimą išgyvenusių 
vyrų šansai sukurti naują partnerystę yra daugiausia nulemti jų ekonominio statuso, gyvena-
mosios vietos, buvusios partnerystės tipo ir partnerystės iširimo procesinių požymių.

Reikšminiai žodžiai: vyrai, partnerystės dinamika, skyrybos, pakartotinos partnerystės.

Įvadas

Šeiminėms partnerystėms šiuolaikinėje visuomenėje būdingas nestabilu-
mas. Jis ne tik charakterizuoja dabarties šeimą ir apibūdina jos specifiką 
istorinės raidos požiūriu, bet ir nusako pakitusį šeimos vaidmenį užtikri-
nant individų gerovę. Nors šeiminės partnerystės iširdavo visais laikais ir 
visur, tačiau skyrybų ir kohabitacijų plitimas esmingai pakeitė sociokul-
tūrinį ir teisinį šeiminių partnerysčių kūrimo ir nutraukimo kontekstą. 
Šiandien normatyvinis šeimos raidos scenarijus apima vieną ar keletą par-
tnerystės tranzicijų, o jos asmeninėse gyvenimo istorijose komponuojasi į 
specifines įvykių sekas. 
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Šeiminių partnerysčių nestabilumas, kuris mokslinėje literatūroje dar 
kitaip įvardijamas partnerysčių dinamika, suprantama, turi įtakos individo 
ir šeimos gerovės akumuliacijai, reprodukcijai, cirkuliacijai ir paskirstymui. 
Sukaupti įtikinami tyrimų rezultatai iš įvairių šalių rodo, kad partnerystės 
iširimas, o ypač skyrybos, yra susiję su ekonominiais, socialiniais, asmeninės 
gerovės ir sveikatos praradimais, kurie turi įtakos motinų, tėvų ir vaikų gy-
venimo keliui (Härkönen 2014; Amato, James 2010). Partnerystės dinami-
kos ir asmeninių, socioekonominių praradimų sąryšio mokslinis pažinimas 
įgauna aktualumą, ypač jei atsižvelgsime į šiuolaikinės gerovės valstybės kri-
zę (Esping-Andersen 2006 ir 2009), kuri pagimdyta globalios ekonomikos 
tendencijų, demografinių pokyčių ir neoliberalizmo ideologinių vėjų, lemia 
vis menkesnį gerovės valstybės pajėgumą amortizuoti gyvenimo kelio ir so-
cialinės klasės rizikas, su kuriomis susiduria individai. Jei gyvenimas partne-
rystėje turi apsauginį efektą, aktualu klausi tiek apie tai, kiek išsiskyrusiųjų 
gyvenimo kelyje nebesukuria partnerystės, taip pat identifikuoti tai lemian-
čius veiksnius. Tad dėsninga, jog šiuolaikinėje sociologijoje ir demografijoje 
intensyvėja dėmesys tyrimams, sutelktiems į partnerysčių dinamikos ir jos 
pasekmių individų asmeninei, sveikatos, socialinei gerovei pažinimą (Lam-
pard, Peggs 1999; de Graaf, Kalmijn 2003; Poortman 2007; Meggiolaro, 
Ongaro 2008; Skew, Evans, Gray 2009; Beaujouan 2012; Ivanova, Kalmijn, 
Uunk 2013; Murinkó, Szalma 2016; Kreidl, Hubatkova 2017). 

Šiame straipsnyje keliamas klausimas apie Lietuvos vyrų partnerysčių 
dinamiką ir susitelkiama į vieną epizodą  – naujos partnerystės sukūrimą 
iširus santuokai  / kohabitacijai, kurioje buvo susilaukta vaikų. Straipsnio 
tikslas  – atskleisti vyrų pakartotinų partnerysčių sukūrimo ilgalaikes ten-
dencijas ir identifikuoti veiksnius, skatinančius naujos santuokos / kohabi-
tacijos sukūrimą. Kitaip tariant, siekiama atskleisti, kaip vyrų pakartotinų 
partnerysčių kūrimas vystėsi nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio iki šių dienų, 
taip pat atsakyti į klausimą, kurie individualūs struktūriniai ir iširusios 
partnerystės lygmens veiksniai turi įtakos tam, ar po skyrybų vyrai sukurs 
pakartotiną santuoką / kohabitaciją.

Siekiant išvengti painiavos įvadinėje straipsnio dalyje, būtina patiks-
linti reikšminę straipsnio sąvoką  – pakartotina partnerystė. Žodžių jungi-
niu „pakartotina partnerystė“ nurodome partnerytę, kuri sukuriama prieš 
tai iširus ankstesnei (nepriklausomai nuo jos tipo ar trukmės), taigi, sąvoka 
ženklina įvykį, kurio pasekmė  – pakartotinai įgyjamas gyvenimo su par-
tneriu statusas. Jis gali, bet nebūtinai implikuoti pakartotinos partnerystės 
sukūrimą su tuo pačiu partneriu, su kuriuo kartu gyventa anksčiau, bet 
buvo išsiskirta. Anglakalbėje socialinių mokslų literatūroje pakartotinos 
partnerystės kūrimas įvardijamas repartnering sąvoka, o šio tipo partne-
rystės – aukštesnės eilės partnerystės (angl. higher order partnership), kartu 
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nurodant partnerysčių seką, kurią individai pereina  / įveikia šeiminiame 
gyvenime. Lietuvos demografinėje statistikoje įsitvirtinusi pakartotinų 
santuokų sąvoka, kuria žymima ne pirmųjų santuokų aibė (Demografijos 
metraštis, 2016, 2017). Vis dėlto pakartotinų partnerysčių sąvoka dar nėra 
iki galo įsitvirtinusi akademiniame socialinių mokslų žodyne, nors spartūs 
šeimos – deinstitucionalizacijos procesai lemia nesantuokinių partnerysčių 
plitimą ir partnerysčių dinamiką.

Tyrimo empirinį pagrindą sudaro du sociologinės ir demografinės 
informacijos šaltiniai. Pirmasis  – tai darni partnerysčių istorijų duomenų 
bazė, kurioje sujungta tarptautinio longitudinio panelinio „Kartų ir lyčių 
tyrimo“ (United Nations 2005) dviejų bangų (2006 ir 2009  m.) informa-
cija. Nors nuo antrosios tyrimo bangos įgyvendinimo jau prabėgo beveik 
dešimtmetis, duomenų rinkinys išlieka aktualus ir unikalus, nes suteikia 
galimybę retrospektyviai įvertinti Lietuvos šeimos procesus, o išskirtinis 
tyrimo metodologinis dizainas, kuriam būdingos itin didelės imtys, leidžia 
statistiškai patikimai nagrinėti partnerysčių trajektorijas. Antrasis tyrime 
naudojamas duomenų rinkinys  – „Tėvystė iširus partnerystei“, kuris yra 
sociologinės apklausos su vyrais-tėvais, turinčiais skyriumi gyvenančių vai-
kų, rezultatas. Apklausa atlikta 2016 m., joje, be kitų tyrimo problematikai 
reikšmingų temų, fiksuotos ir vyrų partnerystės trajektorijos. 

Straipsnyje pristatomo tyrimo inovatyvumas apibrėžtinas keletu dalykų. 
Pirma, iki šiol Lietuvoje nagrinėjant šeimos (iš)formavimo procesus bendrai 
pakartotinoms partnerystėms  / santuokoms skirta labai nedaug dėmesio 
(Maslauskaitė, Baublytė 2015; Platūkytė 2017). Todėl dėsninga, kad sistemiš-
kesnių žinių apie pakartotinas partnerystes, jų dinamiką, individualius ir šei-
minės biografijos veiksnius, taip pat pakartotinų partnerysčių pasekmes indi-
vidams, jų šeimos nariams iš ankstesnės ir dabartinės partnerystės, neturime. 
Esama padėtis nurodo į žiojėjančią mokslinio pažinimo spragą, nes išyrančios 
kohabitacijos, o ypač santuokos, Lietuvoje sudaro didžiąją dalį jau daugiau nei 
keturis dešimtmečius, kaip rodo ilgalaikės skyrybų rodiklių tendencijos (Mas-
lauskaitė, Baublytė 2012; Statistikos departamentas 2018a). Antra, vienintelis 
iki šiol publikuotas darbas, skirtas vyrų ir moterų pakartotinų partnerysčių 
kūrimo bei jį modeliuojančių veiksnių komparatyvistinei analizei, apsiribojo 
procesų, vykusių nuo 1990  m. iki 2000  m. pradžios, tyrimu (Maslauskaitė, 
Baublytė 2015). Šiuo straipsniu stebėjimo langas praveriamas gerokai plačiau 
į praeitį, bet kartu ir arčiausiai dabarčiai. Retrospektyviai siekiama įvertinti 
pakartotinų partnerysčių dinamiką iki 1990 m., t. y. nagrinėjama, kokia dalis 
vyrų, išgyvenusių skyrybas 1970–1989 m., sukūrė pakartotinas partnerystes, 
o tai iki šiol nebuvo tirta. Kita vertus, atsižvelgiama ir į 2000–2013  m. vy-
kusius procesus. Taigi į abi laiko juostos puses praplėstas stebėjimo periodas 
apima kone pusę amžiaus ir suteikia naujos, iki šiol negautos informacijos. 
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Ketvirta, straipsnio inovacija yra ir tai, jog siekiama įvertinti ne tik ekonomi-
nių, socialinių išteklių efektą, bet ir ankstesnės partnerystės charakteristikų 
įtaką vyrų pakartotinų partnerysčių kūrimui. Panašios tematikos užsienio 
šalių tyrimuose dažniausiai tikrinami vyrų sociodemografinių individualių 
charakteristikų ir pakartotinos partnerystės sukūrimo sąryšiai (de Graaf, 
Kalmijn 2003; Ivanova, Kalmijn, Uunk 2013). Jei ir atsižvelgiama į vaikus iš 
iširusios santuokos / kohabitacijos bei tėvystės praktikas, kur kas rečiau verti-
nami su partnerystės iširimu susiję veiksniai (Vanassche et al. 2015).

Įvadinėse pastabose būtina išsakyti pagrindimą, kodėl tyrimas ribotas 
tik vyrų populiacija. Techninis šio pasirinkimo motyvas susijęs su empiri-
niais ištekliais. Lietuvoje beveik nėra duomenų masyvų, kurie kalendorinių 
datų tikslumu fiksuotų partnerysčių istorijas. Be jau minėto ir šiame tyrime 
naudojamo „Kartų ir lyčių tyrimo“, kuris, deja, besibaigiant XXI  amžiaus 
antrajai dekadai, tampa istoriniu šaltiniu ir nebeatliepia dabarties porei-
kių, vienintelis naujausias rinkinys yra „Tėvystė iširus partnerystei“, ku-
rio tyrimo populiacija buvo vyrai-tėvai. Kitas motyvas, paskatinęs gilintis 
į vyrų partnerysčių dinamiką, susijęs su tuo, kad bendrai tarptautiniame 
minimos tematikos tyrimų lauke ši populiacija iki šiol sulaukė mažiau dė-
mesio. Gerokai dažniau ir išsamiau analizuotos moterų partnerystės trajek-
torijos po skyrybų (Galezęwska, Perelli-Harris, Berrington 2017; Dewilde, 
Uunk 2008; Meggiolaro, Ongaro 2008), o šį interesą skatino ne tik dides-
nis moterų ekonominis pažeidžiamumas dėl partnerystės iširimo (Andress, 
Hummelsheim 2009), bet ir lyčių atotrūkis pagal pakartotinų partnerysčių 
sukūrimo tempą ir pasiektą lygį (Ivanova, Kalmijn, Uunk 2013; Maslauskai-
tė, Baublytė 2015). Vis dėlto naujesnės kartos tyrimai vis aktyviau atsigręžia 
ir į vyrų populiaciją bei pripažįsta vyrų patiriamus gerovės praradimus dėl 
partnerystės iširimo (Aassve et  al. 2009). Prisitaikymas prie santuokos  / 
kohabitacijos iširimo, kuris yra vienas didžiausių suaugusio žmogaus gyve-
nimo stresorių, yra diferencijuotas pagal lytį, o vyrai, kaip rodo tyrimai, pa-
gal sugebėjimą prisitaikyti nusileidžia moterims, nes skyrybų sukeltą stresą 
linkę valdyti neefektyviais būdais, pvz., alkoholio vartojimu (Baum 2003). 
Naujos partnerystės sukūrimas turi pozityvių pasekmių, nes reikšmingai 
švelnina neigiamas su sveikata, asmenine ir materialine gerove susijusias 
ankstesniosios partnerystės iširimo pasekmes (Wang, Amato 2000; Demo, 
Acock 1996). Pozityvus partnerystės statuso sąryšis su vyrų gyvenimo tru-
kmės rodikliais fiksuotas ir Lietuvoje (Jasilionis et al. 2015). 

Straipsnį sudaro trys dalys. Pradžioje aptarsime, kas žinoma apie pakar-
totinų partnerysčių kūrimą, bei, remdamiesi teorinėmis įžvalgomis, sufor-
muluosime tyrimo hipotezes. Paskesnėje straipsnio dalyje pristatysime tyri-
mo duomenis ir kintamuosius. Vėliau supažindinsime su tyrimo rezultatais, 
o straipsnį baigsime diskusine dalimi. 
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Tyrimų apžvalga ir tyrimo hipotezės

Mokslinis interesas partnerysčių dinamikai po skyrybų / kohabitacijos iširi-
mo, kaip jau minėta, aktyvėja. Iki XXI a. pradžios tyrimų, ypač Europoje, 
buvo nedaug (de Graaf, Kalmijn 2003), o per praėjusius du dešimtmečius 
padėtis esmingai pakito. Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse atlikta nemažai 
tyrimų, orientuotų į moterų ir vyrų aukštesnės eilės partnerysčių kūri-
mo ir jas skatinančių veiksnių pažinimą (Lampard, Peggs 1999; de  Graaf,  
Kalmijn 2003; Poortman 2007; Meggiolaro, Ongaro 2008; Skew, Evans, 
Gray 2009; Beaujouan 2012; Ivanova, Kalmijn, Uunk 2013). Vis dėlto ty-
rimai, kuriuose būtų nagrinėjamos Vidurio ir Rytų Europos šalių tenden-
cijos, išlieka reti (Prskawetz et  al. 2003; Földháyi 2001; Ivanova, Kalmijn, 
Uunk 2013; Maslauskaitė, Baublytė 2015; Murinko, Szalma  2016; Kreidl, 
Hubatkova 2017). 

Esami tyrimų rezultatai gana darniai rodo, kad moterys pakartotinas 
partnerystes sukuria rečiau nei vyrai, tai galioja daugeliui šalių (de Graaf, 
Kalmijn 2003; Beaujouan 2010; Meggiolaro, Ongaro 2008; Ivanova, Kal-
mijn, Uunk 2013). Ankstesniu Lietuvoje atliktu tyrimu taip pat fiksuotas ly-
čių atotrūkis kuriant pakartotinas partnerystes 1990–2005 m. periodu, taip 
pat nustatyta, kad šis atotrūkis yra kur kas didesnis nei Lenkijoje, Vengrijoje 
ar Estijoje (Maslauskaitė, Baublytė 2015). Vyresnis amžius riboja galimybes 
sukurti naują partnerystę, tačiau vyrams jis turi menkesnį efektą nei mote-
rims (Skew, Evans, Gray 2009). Taip pat nustatyta, kad vyrai greičiau nei 
moterys kuria naujus partnerystės santykius (Wu, Schimmele 2005). Vyrų 
pakartotinų partnerysčių šansus pozityviai veikia disponuojami  socialiniai 
ekonominiai ištekliai. Tyrimų rezultatai šių veiksnių atžvilgiu gana dar-
nūs, tačiau tai nepasakytina stebint moterų populiaciją. Aukštesnis išsila-
vinimas, pajamos ir užimtumas didina vyrų simbolinę vertę „santuokinėje 
rinkoje“ (Lampard, Peggs 1999; de Graaf, Kalmijn 2003; Wu, Schimme-
le  2005; Pasteels, Mortelmans 2017). Buvusios partnerystės statusas, kaip 
rodo atliktų tyrimų rezultatai, taip pat yra reikšmingas dėmuo pakartotinų 
 partnerysčių kūrimo mechanizmui. Išgyvenusieji santuokos iširimą rečiau 
sukuria pakartotiną partnerytę, palyginti su kohabitavusiais (Skew, Evans, 
Gray 2009; Poortman 2007), nors, vertinant buvusios partnerystės tipą, 
svarbu atsižvelgi ir į platesnio plano kontekstinius dalykus, atskleidžiančius 
bendresnį kohabitacijų vaidmenį šeimos procesuose. Vaikų iš ankstesnės par-
tnerystės efektas vyrų pakartotinos santuokos / kohabitacijos kūrimui gali 
būti gana prieštaringas. Tyrimai, kurie atsižvelgia ne tik į tėvystės statusą, 
bet ir įvairiapusiškesnius tėvystės indikatorius, rodo, kad įtaka pakartotinos 
partnerystės kūrimui gali būti pozityvi (Wu, Schimmele  2005), negatyvi 
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(Sweeney 1997) ar nereikšminga (de Graaf, Kalmijn 2003; Ivanova, Kal-
mijn, Uunk 2013). Naujausi tyrimai iš pavienių šalių rodo, kad vaikų įtaka 
yra susijusi su tėvystės praktikų intensyvumu. Kartu su vaikais iš ankstesnės 
partnerystės gyvenantys vyrai turi panašių šansų sukurti naujas partnerystes 
kaip ir moterys, gyvenančios su vaikais iš iširusios partnerystės (Beaujou-
an 2012; Pasteeels, Mortelmans 2015). Schnor, Vanassche, van Bavel (2017) 
nustatė, kad aukštesnio išsilavinimo vyrai, kurie dažniau gyvena (bent dalį 
laiko) kartu su vaikais iš ankstesnių partnerysčių, taip pat dažniau sukuria 
ir pakartotinas santuokas / kohabitacijas. 

Naujausioje skyrybų tyrimų literatūroje vis labiau akcentuojama par-
tnerystės iširimo proceso svarba, kuri gali turėti reikšmės individo prisi-
taikymui prie skyrybų, taip pat ir naujos partnerystės sukūrimui (Ama-
to,  2000). Partnerytės iširimas nėra momentinis įvykis, o procesas, ir jo 
charakteristikos turi įtakos tiek skyrybų pasekmėms, tiek prisitaikymui. 
Amato (2000) pasiūlė skyrybų streso prisitaikymo modelį. Jame, be kitų 
veiksnių, kurie modeliuoja individo galimybes įveikti neigiamas partnerys-
tės iširimo pasekmes, išskirtos ir skyrybų proceso charakteristikos, tokios 
kaip konfliktiškumas, vienašališkumas  – bilateralumas inicijuojant skyry-
bas. Tikėtina, kad nutraukus konfliktišką santuoką individų prisitaikymo 
procesas bus sklandesnis. Panašaus efekto galima tikėtis ir tuomet, jei skyry-
bos inicijuotos bendru partnerių sutarimu. Abipusis nepasitenkinimas par-
tnerystės kokybe gali ne tik sumažinti jos nutraukimo stresą, bet kartu ir 
individualią skyrybų percepciją, vertinimą, prisitaikymą ir nuostatas naujų 
partnerysčių atžvilgiu. 

Suprantama, kad pakartotinų partnerysčių kūrimo galimybės ir barje-
rai nulemti ne tik individualių, partnerystės lygmens, bet ir platesnių kon-
tekstinio pobūdžio veiksnių. Visuomenėse, kuriose šeimos deinstitucionali-
zacijos procesai nėra pažengę, o kultūrinė atmosfera orientuota į tradicines 
šeimos bei lyčių vaidmenų apibrėžtis, išsiskyrusių asmenų galimybės sukurti 
naujas partnerystes gali būti ribotos. Esant žemesniems ištuokų rodikliams, 
potencialių partnerių aibė yra mažesnė. Be to, tokiose visuomenėse kartą 
santuoką / kohabitaciją jau nutraukę asmenys gali būti mažiau pageidaujami 
potencialūs partneriai. Šiaurės ir pietų Italijos lyginamasis tyrimas atskleidė 
tų pačių tėvystės  / motinystės, individualių  ir struktūrinių veiksnių skir-
tingą efektą pakartotinų partnerysčių kūrimui (Meggiolaro, Ongaro 2008). 
Dėsninga, kad JAV, Šiaurės Europos šalys pasižymi aukštesniais pakartoti-
nų partnerysčių sukūrimo rodikliais (Andresson, Thomson, Duntava 2017; 
Amato, James 2010), nes šeimos deinstitucionalizacijos procesai jose prasi-
dėjo anksčiau. 

Greta jau aptartų kontekstinių veiksnių, turinčių įtakos partnerysčių 
dinamikai, būtina paminėti ir tėvystės diskursų transformacijas, kurias gali 
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keisti vyrų-tėvų patrauklumą kuriant pakartotinas partnerystes. „Naujoji“, 
arba įtrauki, tėvystė, implikuojanti aktyvesnį tėvų vaidmenį vaikų auginimui, 
daugelyje išsivysčiusių šalių įgauna vis didesnę galią (Featherstone  2009), o 
teisinės sistemos slinktis padalintos globos (angl. shared residence) įtvirtini-
mo ir tėvo teisių išplėtimo link (Collier, Sheldon 2008) keičia šeiminių ryšių 
po skyrybų konfigūracijas, taip pat ir nuostatas šeimos, išsiskyrusių vyrų tėvų 
atžvilgiu bei gali didinti jų patrauklumą „santuokinėje rinkoje“.

Kaip teorizuotini aptarti empiriniai radiniai apie įvairaus pobūdžio 
(individualius, partnerystės, kontekstinius) veiksnius? De Graaf ir Kalmijn 
(2003) pasiūlė konceptualų trijų komponentų  – poreikių, patrauklumo ir 
galimybių – modelį, kuris išvedamas iš šeimos naujosios ekonomikos teori-
jos prielaidų (Becker 1981). Lietuviškojoje literatūroje šis modelis jau buvo 
aptartas išsamiau (Platūkytė 2017), todėl čia tik trumpai ir tiek, kiek būtina 
tyrimui, pristatysime esminius akcentus. Pakartotinų partnerysčių sukūri-
mo mechanizmas yra nulemtas individo poreikių suskurti naują partnerys-
tę, o jie gali apimti emocinio, ekonominio ar socialinio plano poreikius. 
Skyrybas / kohabitacijos iširimą patyrusių individų patrauklumas „antrinė-
je santuokinėje rinkoje“ yra suformuotas individo asmeninių, demografinių, 
socialinių dispozicijų atitikties normatyviniams lūkesčiams, kurie visuome-
nėje kolektyviai siejami su savybių rinkiniu, būtinu sėkmingai partnerystei. 
Galimybių komponentė nusako fizinę ir socialinę galimybių struktūrą, kuri 
modeliuoja individo šansus rasti partnerį. Šios struktūros dėmenys yra lai-
kas, kuriuo disponuoja ir kurį partnerio paieškoms gali skirti individas, taip 
pat socialinio tinklo pobūdis, potencialių partnerių aibės dydis, įvairovė ir 
prieinamumas. Suprantama, kad visi trys šio konceptualaus modelio kom-
ponentai yra kaitūs ir nulemti bendresnių, šeimos socialinės ir demografi-
nės raidos, lyčių ir šeimos kultūros, teisinių bei politinių šeimos gyvenimą 
reglamentuojančių veiksnių.

Remiantis aptarta informacija tyrime formuluojamos trys hipotezės. 
Pirma, pakartotinas partnerystes sukuriančių vyrų-tėvų dalis nuo XX a. 

8-ojo dešimtmečio Lietuvoje, tikėtina, augo, o perėjimo į naują partnerystę 
tempas spartėjo. Ši hipotezė pagrįsta prielaida, jog kontekstiniai su šeimos 
deinstitucionalizacija susiję veiksniai ne tik transformuoja potencialių par-
tnerių rinką, prieinamą kartą partnerystę nutraukusiems asmenims, bet ir 
praplečia šeimos normatyvumo horizontą. 

Antra, remiantis poreikių – patrauklumo – galimybių modeliu (de Graaf 
and Kalmijn 2003), tikėtina, kad vyrų-tėvų patrauklumą atkuriant partne-
rystę didina aukštesnis socioekonominis statusas, o su tėvyste susiję veiksniai – 
žemina. Gyvenimas didesnėje urbanistinėje vietovėje veiks kaip pakartotinos 
partnerystės atkūrimą skatinantis veiksnys, nes tai didina partnerio sutikimo 
galimybes.
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Trečia, remiantis skyrybų – streso – prisitaikymo perspektyva (Ama-
to  2000), skyrybų  / partnerystės iširimo procesiniai požymiai bus reikšmingi 
vyrų-tėvų naujos partnerystės sukūrimui. 

Duomenys ir metodai

Tyrimui naudoti du empirinės informacijos šaltiniai. Pirmasis  – tarptauti-
nio longitudinio panelinio „Kartų ir lyčių tyrimo“ (United Nations 2005) 
dviejų bangų (2006 ir 2009 m.) partnerysčių istorijų harmonizuota duome-
nų bazė. „Kartų ir lyčių tyrimo“ metu fiksuotos respondentų partnerystės 
istorijos mėnesių tikslumu, t. y. kaupta kalendorinė informacija apie kiekvie-
nos respondento partnerystės pradžią, tipą, iširimo priežastį ir kalendori-
nę datą. Pirmoje „Kartų ir lyčių tyrimo“ bangoje buvo apklausta 10 tūkst. 
18–74 metų amžiaus respondentų, detali metodologinė šio tyrimo informa-
cija aprašyta Stankūnienės (2009). 2009 m. atliktoje antrojoje tyrimo ban-
goje buvo pakartotinai apklausa dalis pirmosios bangos respondentų, taip 
pat per 5 tūkst. naujai į imtį įtrauktų respondentų. Į harmonizuotą abiejų 
tyrimo bangų duomenų masyvą įtraukta informacija apie 2006  m. tyrime 
dalyvavusius respondentus, taip pat 2009 m. į tyrimą naujai įtrauktuosius. 
Sujungtas duomenų rinkinys suteikia galimybę tiksliau ir išsamiau nagrinė-
ti partnerysčių dinamikas įvertinant kohortinius ir periodinius skirtumus. 
Jis svarbus ir kaip sovietinio periodo šeimos sociodemografinės istorijos 
šaltinis, nes sukaupta retrospektyvi informacija ir apie vyresnes kohortas. 
Kaip rodo duomenų bazės kokybei nustatyti skirti tyrimai, „Kartų ir lyčių 
tyrimas“ pateikia gana tikslą informaciją nuo 1970 m. periodo (Vergauwen 
et al. 2015). Lietuvai ši informacija yra itin aktuali, nes vieninteliame kita-
me duomenų rinkinyje – „Šeimos ir gimstamumo tyrime“, kuris kauptas 
1994–1995 m. (Stankūnienė, 1999), fiksuotose partnerystės istorijose infor-
macijos apie partnerysčių dinamiką po skyrybų sukaupta ribotai. Objekty-
viai tai lemia mažesnė tyrimo imtis, bet, tikėtina, ir respondentų vengimas 
teikti informaciją. Taigi, nors „Kartų ir lyčių tyrimas“ mažai aktualus ana-
lizuojant šiuolaikinius partnerysčių dinamikos procesus, jis išlieka vienin-
teliu Lietuvoje, leidžiančiu retrospektyviai pažvelgti į ilgalaikes tendencijas 
XX a. antrosios pusės tendencijas.

Antrasis tyrime naudotas duomenų šaltinis yra 2016  m. sukauptas 
duomenų rinkinys „Tėvystė iširus partnerystei“. Šio tyrimo metu buvo at-
likta reprezentatyvi Lietuvos vyrų, turinčių skyriumi gyvenančių vaikų iki 
18 metų, apklausa. Imties tūris sudarė 1929 respondentus, efektyvus imties 
dydis siekė 1505 respondentus. Atlikta stratifikuota daugiapakopė kvotinė 
atrankos procedūra. Apklausa įgyvendinta 2016 m. kovo–gegužės mėnesiais, 
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ją įgyvendino UAB „Baltijos tyrimai“. Apklausa vykdyta taikant interviu 
respondento namuose metodą pagal apklausos klausimyną. Tyrimo proble-
minį branduolį sudarė tėvystės santykiai ir jų pobūdis po skyrybų bei juos 
lėmusių veiksnių visuma. Tad rinkta informacija apie skyrybų procesą, pri-
sidėjimo prie vaiko išlaikymo pobūdį ir apimtis, santykių su vaiku kokybės 
indikatorius, santykių dažnumą ir pobūdį, dabartinę partnerystę, sveikatą, 
vertybines orientacijas, materialinę gerovę, sociodemografines bei socioeko-
nomines charakteristikas. Greta šių temų taip pat fiksuota kalendorinė infor-
macija apie visas buvusias partnerystes. Klausimynas suformuotas taip, kad 
fiksuojama informacija susaistoma su partneryste, kuriai iširus liko vaikų. 
Kaupiant duomenis nebuvo fiksuota dabartinės partnerystės sukūrimo data, 
o tik dabartinis partnerystės statusas, ir tai, žinoma, yra duomenų rinkinio 
ribotumas analizuojant viso gyvenimo kelio partnerysčių dinamiką. 

Analitinė tyrimui suformuota imtis „Kartų ir lyčių tyrimo“ atveju 
apibrėžta taip: vyrai, kurių partnerystės iširo ne anksčiau nei 1970  m. ir 
ne vėliau nei 2005  m., be to, analizuoti tik tie vyrai, kurie nutrūkusioje 
partnerystėje susilaukė vaikų. Viso iš šio duomenų rinkinio suformuotoje 
analitinėje imtyje yra 1005 atvejai. 

Duomenų rinkinio „Tėvystės po skyrybų“ atveju tolesnei analizei at-
rinkti tik vyrai, susilaukę vaikų partnerystėje, kuri vėliau iširo. 56 atvejais 
imtyje turėta skyriumi gyvenančių vaikų, kurių buvo susilaukę ne partne-
rystėje, tad jie iš analitinės imties pašalinti. Taip pat stebėti tik tie atvejai, 
kurių partnerystė iširo tarp 1998 m. ir 2013 m. Per paskutinius trejus metus 
iki tyrimo momento iširusios partnerystės nebuvo įtrauktos, nes, joms iši-
rus, laikas atkurti partnerystę buvo per trumpas. Šio tyrimo analitinę imtį 
sudarė 921 atvejis. 

Pagrindinis priklausomas abiejų tyrimų imčių kintamasis buvo partne-
rystės atkūrimas iširus ankstesnei partnerystei, kurioje buvo susilaukta vaikų. 
Atsižvelgta į santuokas ir kohabitacijas. „Kartų ir lyčių tyrime“, kuris šiame 
darbe teikia tik kontekstinę informaciją, taikant išgyvenimo lentelių metodą, 
siekta identifikuoti perėjimo į pakartotinę partnerystę lygį (kuri dalis vyrų-
tėvų atkuria partnerystę) ir tempą (kiek tikslinės populiacijos per apibrėžtą 
laiko periodą pakeičia partnerystės statusą iš „gyveno vienas“ į „gyvena su 
partneriu“). Abu šie parametrai fiksuoti skyrybų  / kohabitacijų kohortoms, 
t. y. santuokoms / kohabitacijoms, iširusioms tam tikru periodu. Perėjimo į 
naują partnerystę procesas sektas 10 metų po iširusios partnerystės.

Remiantis aptartais teoriniais ir empiriniais esamų tyrimų rezulta-
tais, suformuotos kelios grupės nepriklausomų kintamųjų. Individualių 
struktūrinių kintamųjų grupei priskirtini vyro amžiaus indikatorius išy-
rant partnerystei (intervalinis kintamasis apskaičiuotas įvertinant partne-
rystės iširimo ir gimimo datas), vyro išsilavinimas (kategorinis kintamasis 
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su kategorijomis: aukštasis, aukštesnysis, vidurinis ir profesinis (taip pat ir 
pagrindinis ar pradinis)). Apklausoje fiksuota aukščiausiojo išsilavinimo 
įgijimo data leido nustatyti, ar išsilavinimas įgytas iki partnerystės iširimo 
ar po to. Didžioji nagrinėjamos populiacijos dalis išsilavinimą įgijo iki par-
tnerystės sukūrimo. Taip pat įvertinta gyvenamoji vieta, kuri sudarytas iš 
kategorijų: kaimas (iki 2 tūkst. gyventojų), nedidelis miestas (2–50  tūkst. 
gyventojų), miestas (Marijampolė, Alytus, Panevėžys, Šiauliai) ir dide-
lis miestas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). Atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir 
hipotezes, dėmesys skirtas su buvusia partneryste susietiems veiksniams. 
Atsižvelgta į buvusios partnerystės tipą (santuoka ar kohabitacija), taip 
pat į skyrybų iniciatorių (respondentas, partnerė, abu), kiek respondentui 
skyrybos buvo tikėtos  / netikėtos, partnerystės trukmę. Pradinė analizė 
parodė, kad pastarieji du kintamieji neprognozuoja partnerystės atkūri-
mo šansų, todėl toliau analizėje nebuvo naudoti. Įvertintos ir su tėvys-
te susijusios charakteristikos. Atsižvelgta į jauniausio vaiko amžių yrant 
tėvų partnerystei (intervalinis kintamasis sukurtas apskaičiuojant iš par-
tnerystės nutraukimo datos atimant vaiko gimimo datą), taip pat ir vaikų 
ankstesnėje partnerystėje skaičių. Siekta įvertinti ir tėvo prisidėjimą prie 
skyriumi gyvenančių vaikų išlaikymo, todėl pradiniuose analizės etapuose 
naudotas kintamasis, matuojantis alimentų mokėjimo faktą (respondentų 
buvo klausiama, ar jie mokėjo vaiko išlaikymo pinigus (alimentus) vaikams 
iš aptariamos santuokos  / partnerystės). Analizėje naudoti aprašomosios 
statistinės analizės, išgyvenamumo lentelių metodai, taip pat logistinės 
regresijos modeliavimo metodas.

Rezultatai 

Aprašomoji statistika: ilgalaikės tendencijos

Pradžioje, remdamiesi aprašomosios statistinės analizės rezultatais, aptarkime 
vyrų-tėvų naujų partnerysčių sukūrimo ilgalaikes tendencijas Lietuvoje. Tai-
kydami periodinę perspektyvą lyginsime vyrus-tėvus, kurie išsituokė atskirais 
XX a. antrosios pusės dešimtmečiais. Šeimos demografijoje įprasta partnerys-
tės tranzicijas stebėti dešimtmetį nuo partnerystės statuso pasikeitimo, nes, 
praėjus ilgesniam laiko periodui, partnerystės statuso pasikeitimų įvyksta ne-
daug. Šia metodologine nuostata vadovausimės ir mūsų tyrime. 

Kaip rodo 1 lentelėje pristatyti „Kartų ir lyčių tyrimo duomenys“, vyrų-
tėvų pakartotinų partnerysčių sukūrimo lygis per dešimtmetį nuo ankstesnės 
partnerystės iširimo yra panašus skirtingais lyginamaisiais periodais. Prabė-
gus dešimtmečiui po išgyventų skyrybų maždaug kas antras vyras, turintis 
skyriumi gyvenančių vaikų, buvo sukūręs santuoką / kohabitaciją su nauja 
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partnere. Anksčiausiu stebimu periodu – 1970–1979 m. – po  dešimtmečio 
nuo skyrybų naują santuoką / partnerystę buvo sukūrę 45,6 proc. vyrų. Iš-
gyvenę partnerystės iširimą 1980–1989  m. per dešimtmetį nuo šio įvykio 
dar kartą santuoką / kohabitaciją buvo sukūrę 53,8 proc. vyrų. Paskutiniu 
XX  a. dešimtmečiu atkūrusių partnerystę dalis sudarė 47,5  proc. Panaši 
tendencija fiksuojama ir vyrų-tėvų, kurie išsiskyrė XXI a. pradžioje, atveju, 
tačiau šią skyrybų / nutrūkusių partnerysčių kohortą galime sekti trumpiau 
nei dešimtmetį, nors, tikėtina, ji atkartos jau fiksuotas trajektorijas. Būtina 
dar kartą pabrėžti, kad šiame tyrime nagrinėjame tik vyrų-tėvų partnerys-
tės dinamiką po skyrybų, t.  y. neatsižvelgiama į santuokas  / kohabitacijas, 
kuriose nebuvo susilaukta vaikų. Suprantama, kad įtraukus ir jas, bendrasis 
vyrų pakartotinų partnerysčių rodiklis būtų aukštesnis, tai fiksuota su išsi-
skyrusių po 1990 m. vyrų atveju (Maslauskaitė, Baublytė 2015). 

Nepaisant gana stabilios pakartotinų partnerysčių lygio tendencijos, 
atlikta analizė rodo pakartotinų santuokų  / kohabitacijų kūrimo tempo 
akceleraciją, kuri akivaizdi lyginant pirmąjį ir vėlesnius periodus. 1 lentelės 
duomenys rodo, kad bendrai visais periodais didžioji dalis naujų santuokų / 
kohabitacijų sukuriama per pirmuosius trejus metus, išskyrus 1970–1979 m. 
skyrybų kohortą. Taip, pavyzdžiui, 38,7  proc. vyrų-tėvų, kurių partnerystė 
iširo 1980–1989 m., naują partnerystę sukūrė per pirmuosius trejus metus, o 
praėjus dar trejiems metams su nauja partnere gyvenančių dalis išaugo jau tik 
8 proc. punktais ir panašiu tempu kito per ateinančius ketverius metus. Pana-
šios tendencijos fiksuojamos ir 1990–1999 m. bei 2000–2005 m. Apie trečda-
lis šiais periodais išsiskyrusių / partnerystę nutraukusių tėvų su nauja partnere 
pradėjo gyventi per pirmuosius trejus metus, o per paskesnius trejus tokių vyrų 
dalis išaugo tik atitinkamai 12 ar 8 proc. punktais. Anksčiausiu analizuojamu 
periodu vyrų-tėvų pakartotinų partnerysčių kūrimo tempas buvo lėtesnis. Per 
pirmuosius trejus metus po skyrybų, kurios įvyko 1970–1979 m., naują par-
tnerystę sukūrė tik apie penktadalis vyrų-tėvų, dar po trejų metų – 17 proc. 
punktų daugiau. Taigi naujos partnerystės sukūrimo rizika per laiką išsidėsto 
tolygiau, kitaip nei vėlesniais dešimtmečiais, kuriems būdinga partnerystės at-
kūrimo rizikos koncentracija pirmųjų trejų metų periodu. Taigi, atsižvelgiant 
į atliktą aprašomojo pobūdžio statistinę analizę, pirmąją šio tyrimo hipotezę 
galime priimti tik iš dalies. Teigėme, kad ilguoju periodu vyrų-tėvų pakartoti-
nų partnerysčių lygis ir sukūrimo tempas augs dėl visuomenėje vykusių šeimos 
deinstitucionalizacijos procesų, kurie pirmiausia pasireiškė kaip ištuokų, o vė-
liau ir kohabitacijų plitimas. Vis dėlto, kaip rodo rezultatai, pasiektas atkurtų 
partnerysčių lygis yra panašus visu 1970–2005 m. periodu, tačiau yra skyrybų 
kohortų skirtumų pagal perėjimo į naują partnerystę tempą, kuris nuo XX a. 
devintojo dešimtmečio akceleruojasi. 
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1 lentelė. Vyrų-tėvų pakartotinų partnerysčių kūrimas 
pagal partnerystės iširimo kohortą ir laiką, praėjusį nuo 

partnerystės iširimo, kumuliacinis procentas 

1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2005 Iš viso  
(1970–2005)

3 metai 19,3 38,7 29,7 28,8 30,1

6 metai 36,8 46,2 41,6 37,3 40,6

10 metų 45,6 53,8 47,5 – 45,6

Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, harmonizuotas dviejų bangų (2006 m. ir 2009 m.) duomenų 
masyvas

Pakartotinų partnerysčių kūrimą skatinantys veiksniai

Šiame poskyryje aptarsime individualaus ir partnerystės pobūdžio veiks-
nius, kurie susiję su vyrų-tėvų naujų partnerysčių sukūrimu. Remsimės an-
truoju tyrime naudojamu duomenų rinkiniu („Tėvystė po skyrybų“), kuris 
suteikia galimybę stebėti vyrų-tėvų, kurių santuokos  / kohabitacijos iširo 
1998–2013  m., vėliau vykusią partnerysčių dinamiką. Bendras atkurtų 
partnerysčių lygis sudarė 55  proc., pabrėžtina, kad šis rodiklis gautas ne-
fiksuojant laiko, praėjusio nuo skyrybų  / kohabitacijos iširimo. Pradžioje 
aptarsime aprašomosios statistinės analizės rezultatus, o vėliau – partnerys-
tės atkūrimą prognozuojančius požymius, identifikuotus taikant regresinio 
modeliavimo procedūrą.

2 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad partnerystę atkūrusių ir ne-
atkūrusių vyrų-tėvų grupės yra panašios pagal buvusios partnerystės tru-
kmę, amžių jai yrant, jauniausio vaiko amžių. Vis dėlto žvelgiant į kitus 
individualius struktūrinius požymius matoma skirtumų tarp grupių. Neat-
kūrę partnerystės vyrai dažniau yra įgiję žemesnį išsilavinimą (profesinį ar 
pagrindinį, pradinį), beveik du kartus mažiau jų turi aukštąjį išsilavinimą 
(17 proc.), palyginti su partnerystę atkūrusiais vyrais (29 proc.). Abiem vyrų 
grupėms būdingi ir užimtumo statuso skirtumai. Naują partnerystę pradėję 
vyrai gerokai rečiau yra bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs (11,6 proc.) nei 
likusių be partnerės vyrų (27,5 proc.). Taip pat gyvenantys su nauja partne-
re dažniau yra specialistai, vadovai ar savininkai (41,6  proc.), o tai rečiau 
fiksuojama neturinčių partnerės grupėje (26,1 proc.). Be to, tarp sukūrusių 
pakartotiną partnerystę daugiau yra didelių ar kitų miestų gyventojų (ati-
tinkamai 39 proc. ir 10 proc.), o tarp likusių gyventi be partnerės – kaimo 
ir miestelių gyventojai (34 proc. ir 32 proc.).
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Vyrai, naujai sukūrę partnerystę, pasižymi ir tuo, kad jų ankstesnės 
partnerystės iširimo iniciatorė rečiau buvo sutuoktinė  / sugyventinė nei 
po skyrybų likę vieni gyventi vyrai. 40  proc. partnerystes atkūrusių vyrų 
ankstesnė santuoka / kohabitacija iširo dėl buvusios partnerės, o tarp likusių 
gyventi be partnerės tokių yra 59  proc. Naujas šeimines santuokas sukūrę 
vyrai dažniau nurodė, kad prieš tai buvusi partnerystė iširo jų arba abiejų 
partnerių iniciatyva (atitinkamai 26  proc. ir 33  proc.), nei vyrai, neatkūrę 
partnerystės. Aprašomosios statistikos rezultatai nerodo ryškios diferencia-
cijos atkuriant partnerystes pagal ankstesnės statusą. Tėvystės praktikos, o 
konkrečiau – vyrų dalyvavimas išlaikant skyriumi gyvenančius vaikus, taip 
pat skiriasi tarp vyrų, kurie nesukūrė partnerystės, ir tų, kurie tyrimo metu 
gyveno su nauja partnere. Pirmieji daug dažniau nurodė, kad visą laiką po 
skyrybų mokėjo vaiko išlaikymo pinigus (80 proc.), nei tie, kurie po skyrybų 
liko gyventi vieni (65 proc.).

Taigi aprašomosios statistikos analizės rezultatai atkreipia dėmesį, jog 
vyrai-tėvai, sukūrę pakartotines partnerystes ir likę be partnerės, skiriasi 
disponuojamų socialinių išteklių (išsilavinimo, užimtumo statuso) požiū-
riu, ankstesnės partnerystės iširimo procesinėmis charakteristikomis bei 
įsitraukimu į tam tikras tėvystės praktikas. Kitas tyrimo klausimas – kiek 
partnerystės atkūrimo ir atskirų veiksnių sąryšius galime patvirtinti, jei eli-
minuosime kompozicinius atskirų požymių efektus.

2 lentelė. Vyrų-tėvų, sukūrusių ir nesukūrusių 
pakartotinos partnerystės, aprašomosios statistikos 

rezultatai

Gyvena su 
partnere

Gyvena be 
partnerės

Amžius yrant partnerystei, vidurkis, standartinis nuokrypis 32,07 (5,9) 32,07 (6,5)

Jauniausio vaiko amžius yrant partnerystei, vidurkis, standartinis 
nuokrypis

4,57 (3,3) 4,92 (3,35)

Iširusios partnerystės trukmė, vidurkis, standartinis nuokrypis 8,13 (4,4) 8,88 (5,1)

Vaikų skaičius 1,41 (0,5) 1,49 (0,7)

Respondento išsilavinimas

Profesinis 42,4 52,5

Vidurinis 28,6 30,2

Aukštasis 29,0 17,3

Užimtumo statusas

Specialistai, vadovai, savininkai 41,6 26,1

Darbininkai, ūkininkai 46,9 46,4 >
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Bedarbiai ir kiti ekonomiškai neaktyvūs 11,6 27,5

Gyvenamoji vieta

Didieji miestai** 39,1 26,8

Kiti miestai* 10,7 6,8

Miesteliai (2001–50 000 gyventojų) 27,5 32,5

Kaimas (iki 2000 gyventojų) 22,8 33,9

Iširusios partnerystės tipas 

Buvo susituokę 75,7 68,8

Kohabitacija 24,3 31,2

Skyrybų iniciatorius

Respondentas 26,1 15,1

Buvusi partnerė 40,4 59,7

Abu 33,4 25,2

Vaiko išlaikymo pinigų mokėjimas

Niekada nemokėjau 5,6 10,4

Kurį laiką mokėjau, dabar nemoku 14,1 24,2

Moku ir dabar 80,2 65,4

* Marijampolė, Alytus, Panevėžys, Šiauliai
** Klaipėda, Kaunas, Vilnius

Siekiant atsakyti į iškeltą klausimą buvo pasirinkta logistinės regresijos 
modeliavimo procedūra. Priklausomas analizės kintamasis buvo pakartoti-
nos partnerystės sukūrimas (reikšmė 1) arba nesukūrimas (reikšmė 0) po 
anksčiau iširusios santuokos / kohabitacijos, kurioje buvo susilaukta vaikų. Į 
pirminius analizės modelius buvo įtraukti visi „Duomenų ir metodų“ dalyje 
aptarti kintamieji, susiję su vyrų individualiomis struktūrinėmis bei partne-
rystės, tėvystės lygmens charakteristikomis. Vėlesniais analizės žingsniais 
pašalinti kintamieji, kurie nebuvo statistiškai reikšmingi prognozuojant 
atkurtą partnerystės statusą. Pašalinti vaikų skaičiaus ir tėvo dalyvavimo 
išlaikant vaikus (alimentų mokėjimas) požymiai, partnerystė trukmė. Dar-
biniai analizės modeliai gali būti pateikti susisiekus su tyrimo autorėmis ir 
šiame tekste nėra aptariami. 

3 lentelėje pristatyti binarinės logistinės regresinės analizės rezultatai, 
t.  y. galimybių atkurti  / neatkurti partnerystės santykiai. Pristatomas mo-
delis teisingai klasifikuoja 65 proc. variacijos, 83 proc. sukūrusių partnerytę 
ir 40 proc. nesukūrusių partnerystės vyrų-tėvų atveju. Modelis atitinka bū-
tinus kokybės reikalavimus (chi kvadrato, Voldo kriterijaus, bendro klasifi-
kacijų lygio ir kt. kriterijus). 

>
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Matome, kad vyrų-tėvų individualių struktūrinių charakteristikų 
grupėje reikšmingi partnerystės atkūrimą prognozuojantys požymiai yra 
vyrų-tėvų amžius ištuokos metu. Jaunesnis partnerystės amžius didina 
riziką sukurti naują santuoką  / kohabitaciją. Kitas svarbus vyrų-tėvų ga-
limybes sukurti pakartotiną partnerytę lemiantis požymis yra vyrų užim-
tumo statusas, jo efektas patvirtintas kontroliuojant daug kitų į modelį 
įtrauktų individualių ir partnerystės lygmens charakteristikų. Pasakytina, 
kad aukštesnio profesinio statuso vyrai turi daugiau šansų sukurti partne-
rystę, palyginti su žemesnio statuso arba tais, kurie yra užimtumo užribyje 
(bedarbiai arba dėl kitų priežasčių ekonomiškai neaktyvūs). Specialistai, 
vadovai, savininkai vyrai turi daugiau nei tris kartus didesnę riziką atkurti 
partnerystės statusą nei bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs vyrai. Palygin-
ti su bedarbiais ar ekonomiškai neaktyviais, didesnė rizika pradėti gyventi 
su nauja partnere būdinga ir darbininkams vyrams, kurie turi net du kar-
tus didesnių galimybių atkurti partnerystę. Paminėsime, kad pradiniuose 
binarinės logistinės regresijos modeliuose naudojome ir vyrų išsilavinimo 
kintamąjį, tačiau jis gerokai prasčiau prognozuoja partnerystės atkūrimo 
riziką nei užimtumo statusas. Vyrų, įgijusių aukštąjį ir aukštesnįjį išsila-
vinimą, galimybių santykiai nebuvo statistiškai reikšmingi, o turinčių že-
mesnį išsilavinimą galimybių santykio reikšmė nebuvo didelė ir statistinis 
reikšmingumas žemas. Todėl vėlesnėje analizėje buvo naudotas užimtumo 
statuso regresorius. 

3 lentelė. Pakartotinos partnerystės sukūrimo galimybių 
santykiai ir 95 proc. pasikliautinieji intervalai

Galimybių 
santykis

95 proc. pasikliauti-
nasis intervalas

Individualios charakteristikos

Vyro amžius nutraukiant partnerystę 0,95** (0,92–0,98)

Užimtumo statusas

Bedarbis ar ekonomiškai neaktyvus 1

Darbininkas 2,42*** (1,61–3,63)

Specialistas, vadovas, savininkai 3,12*** (1,88–5,17)

Gyvenamoji vieta

Didieji miestai 1

Kiti miestai 1,12 (0,62–2.01)

Miesteliai 0,65** (0,44–0,96)

Kaimas 0,63** (0,44–0,95) >
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Ankstesnės partnerystės charakteristikos

Jauniausio vaiko amžius yrant partnerystei 0,99 (0,94–1,04)

Santuokos / kohabitacijos nutraukimo iniciatorius

Respondentas 1

Buvusi partnerė 0,49*** (0,33–0,72)

Abu 0,71 (0,59–1,42)

Buvusios partnerystės tipas

Santuoka 1

Kohabitacija 0,61*** (0,43–0,86)

Nagelkerkės R kvadratas 0,27

Chi kvadratas 105,6***

1)*** p < 0,001, ** p < 0,05
2) Modelis aprašo 65 proc. bendros variacijos, 83 proc. sukūrusių pakartotiną partnerytę grupės 
variacijos ir 40 proc. nesukūrusių partnerystės grupėje 

Kitas svarbus partnerystės atkūrimą prognozuojantis regresorius  – 
vyrų gyvenamoji vieta. Ji statistiškai reikšmingai prognozuoja vyrų šansus 
sukurti pakartotines partnerystes, net jei kontroliuojame kitus individua-
lius struktūrinius veiksnius, tokius kaip išsilavinimas ir užimtumo statusas. 
Miestelių ir kaimų gyventojai turi beveik perpus mažesnę riziką sukur-
ti pakartotinę partnerystę, palyginti su trijų didžiųjų miestų gyventojais. 
Didmiesčių ir kitų miestų gyventojų galimybių santykiai nėra statistiškai 
reikšmingai skirtingi.

Vertinant partnerystės lygmens veiksnius, tyrime atsižvelgta į ankstes-
nės partnerystės tipą, jos iširimo procesines charakteristikas, vaikų iš anks-
tesnės partnerystės skaičių ir vaiko amžių yrant santuokai  / kohabitacijai, 
taip pat tėvystės praktikas iširus santuokai, kurių indikatorius buvo tėvo 
dalyvavimas išlaikant vaikus. Kaip minėta, nei vaikų skaičius, nei amžius 
yrant partnerystei nebuvo statistiškai reikšmingi požymiai prognozuojant 
vyrų pakartotines partnerystes. Priešingai pasakytina apie partnerytės ly-
gmens veiksnius. Vyrai, kurių iširusi partnerystė buvo kohabitacija, turi ge-
rokai mažesnę riziką sukurti naują partnerystę, palyginti su vyrais, kurių 
ankstesnė partnerystė buvo santuoka. Buvusiems sugyventiniams būdinga 
beveik perpus mažesnė galimybė sukurti pakartotinę partnerystę, palyginti 
su išsituokusiais vyrais. Be to, nustatyta, kad ankstesnės partnerystės iširimo 
pobūdis reikšmingai prognozuoja, ar bus sukurta nauja partnerystė. Vyrai, 
kurių ankstesnės santuokos  / kohabitacijos iširo partnerės iniciatyva, turi 

>
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perpus mažesnę riziką pradėti gyventi su nauja partnere, palyginti su tais, 
kurie patys buvo skyrybų iniciatoriai. Šansai vėl pradėti gyventi su nauja 
partnere statistiškai reikšmingai nesiskiria lyginant vyrus, kurie patys buvo 
skyrybų iniciatoriai ar iniciavo jas kartu su buvusia partnere. 

Diskusija ir išvados

Šiuo straipsniu siekta atskleisti Lietuvos vyrų pakartotinų partnerysčių su-
kūrimo ilgalaikes tendencijas, taip pat identifikuoti veiksnius, kurie turi 
įtakos vyrų šansams po skyrybų sukurti naują partnerystę. Tyrimo popu-
liaciją sudaro vyrai, turintys vaikų iš nutrūkusios santuokos / kohabitacijos. 
Vaikai yra pakartotinos partnerystės kūrimą ribojantis veiksnys moterims ir 
vyrams (Ivanova, Kalmijn, Uunk 2013; Maslauskaitė, Baublytė 2015), todėl 
pasirinktas atrankos kriterijus suteikia galimybę nagrinėti specifinę vyrų 
grupę ir jų partnerysčių dinamiką po skyrybų Lietuvoje. Empirinei anali-
zei naudojami du duomenų rinkiniai – „Kartų ir lyčių tyrimo“ 2006 m. ir 
2009  m. bangos harmonizuotų partnerysčių istorijų informacija, taip pat 
2016  m. atliktos reprezentatyvios apklausos „Tėvystė iširus partnerystei“, 
kurioje apklausti vyrai, turintys skyriumi gyvenančių vaikų iš iširusių par-
tnerysčių. Tyrimo teorinius pagrindus formuoja poreikių – patrauklumo – 
galimybių (de Graaf, Kalmijn 2003), skyrybų – streso – prisitaikymo (Ama-
to 2000) ir šeimos – deinstitucionalizacijos įžvalgos, kuriomis remiantis 
buvo suformuluotos trys tyrimo hipotezės. 

Pirmoji hipotezė teigė, kad pakartotinas partnerystes sukuriančių vyrų-
tėvų dalis nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio Lietuvoje augo, o perėjimo į naują 
partnerystę tempas spartėjo. Šią hipotezę galime patvirtinti tik iš dalies. At-
likta analizė rodo, kad per dešimt metų nuo partnerystės iširimo bendras 
pasiektas pakartotinų partnerysčių lygis vyrų-tėvų populiacijoje nekito ly-
ginant atskirus 1970–2005 m. periodo laikotarpius; kiekvienu iš jų partne-
rystes atkūrė apie pusę vyrų-tėvų. Ir nors bendras pakartotinų partnerysčių 
sukūrimo lygis išliko stabilus, trumpėjo laikas tarp santuokos / kohabitaci-
jos iširimo ir naujos partnerystės sukūrimo. Tikėtina, kad šis procesas yra 
šeimos deinstitucionalizacijos pasekmė. Daugelyje visuomenių dažnėjančias 
skyrybas lydi kohabitacijų plitimas pirmiausia tarp išsituokusiųjų. Jiems 
kohabitacija tampa patrauklia santuokos alternatyva, nes neturi teisinių 
pasekmių, gali būti lengviau nutraukiama. Žemėjantys pakartotinos par-
tnerystės kūrimo asmeniniai, socialiniai ir kultūriniai barjerai galėjo turėti 
įtakos ir jų kūrimo tempo akceleracijai. 

Antroji tyrimų hipotezė teigė, kad vyrų-tėvų patrauklumą kuriant pa-
kartotinę partnerystę didina aukštesnis socioekonominis statusas, o su tėvyste 
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susiję veiksniai žemina. Hipotezė buvo paremta poreikių – patrauklumo – 
galimybių teoriniu modeliu (de Graaf, Kalmijn 2003). Gauti tyrimo rezul-
tatai antrąją tyrimo hipotezę leidžia priimti tik iš dalies. Užimtumo statu-
sas yra svarbus partnerystės atkūrimo riziką prognozuojantis veiksnys, kaip 
rodo vyrų, nutraukusių santuoką  / kohabitaciją, dabartiniu laikotarpiu 
partnerystės dinamikos analizė. Šis rezultatas dera su pristatytais kituose 
tyrimuose užsienio šalyse (Lampard, Peggs 1999; de Graaf, Kalmijn 2003; 
Wu, Schimmele 2005; Pasteels, Mortelmans 2017). Akivaizdu, kad vyrų 
partnerystės trajektorijas itin reikšmingu būdu formuoja jų pozicijos darbo 
rinkoje. Jos yra viena iš pagrindinių socialinių priemonių, kuriomis simbo-
liškai ir materialiai kasdienybėje (ne)įtvirtinamas normatyvinis vyriškumas. 
Vyro ekonominė galia išlieka reikšminis vyriškumo komponentas, nepaisant 
didelių visuomenės pokyčių, susijusių su moterų dalyvavimu darbo rinkoje. 
Praradę ekonominę galią vyrai išstumiami į santuokinės rinkos periferiją, 
t. y. susiduria su ribotais šansais sukurti naują partnerystę, taip pat kompen-
suoti asmeninius, sveikatos, socialinio statuso praradimus, kuriuos patiria 
po skyrybų / iširus kohabitacijai (Baum 2003). 

Priešingai, nei tikėtasi, vyrų partnerystės atkūrimas nėra susijęs su turi-
mų vaikų charakteristikomis (amžiumi ir skaičiumi). Žvelgiant į partnerys-
tės trajektorijas po skyrybų, takoskyra brėžtina tarp turinčių ir neturinčių 
vaikų vyrų (Maslauskaitė, Baublytė 2015), ir mūsų tyrimas tai netiesiogiai 
patvirtina. Vyrai su vaikais mažiau patrauklūs pakartotinų partnerysčių 
rinkoje, tačiau turinčių vaikų vyrų galimybės atkurti partnerystes nėra nu-
lemtos vaikų skaičiaus ir amžiaus. 

Vadovaujantis poreikių – patrauklumo – galimybių teoriniu modeliu (de 
Graaf, Kalmijn 2013) tyrime nustatytas teigiamas gyvenamosios vietos efek-
tas pakartotinai partnerystei sukurti. Labiau urbanizuotų vietovių gyventojai 
turi didesnę riziką susikurti naujas partnerystes nei kaimo vyrai. Šis sąryšis 
nustatytas kontroliuojant kitus individualius struktūrinius ir su buvusia par-
tneryste susijusius veiksnius. Didesnė potencialių partnerių rinka ir susitiki-
mo galimybės turi pozityvią įtaką vyrų-tėvų partnerystės statuso atkūrimui. 

Trečia, tyrimo hipotezė teigė, kad buvusios santuokos / kohabitacijos iši-
rimo procesinės charakteristikos turi poveikį paskesnių partnerysčių kūrimui. 
Atlikta analizė patvirtina šią hipotezę. Vyrai, kurių santuoka / kohabitaci-
ja iširo partnerės iniciatyva, turi mažesnę riziką sukurti naują partnerystę, 
o tie, kurie patys arba kartu su buvusia sutuoktine  / sugyventine inicijavo 
skyrybas, – didesnę. Remiantis skyrybų – streso – prisitaikymo perspektyva 
(Amato 2000), šį radinį galima paaiškinti keletu būdų. Inicijuojantis skyry-
bas asmuo siekia keisti situaciją, sukauptas nepasitenkinimas partneryste di-
dina subjektyviai suvokiamą sprendimo naudą, lengvina prisitaikymą. Prie-
šingoje pozicijoje atsiduria paveiktasis iniciatyvos asmuo, kuris skyrybas gali 
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subjektyviai suvokti ne kaip nepageidautinos būklės nutraukimą, bet kaip 
ištikusią nesėkmę, nuvertinimą ir pan. Šiuo atveju prisitaikymas gali būti 
apsunkintas, o perėjimas į naują partnerystę  – atidėtas. Kita vertus, vyrai, 
kurių skyrybų iniciatorės buvo jų partnerės, gali išsiskirti asmeninėmis, el-
gesio savybėmis, kurios bendrai nėra pageidautinos kuriant partnerystę. Dėl 
šios priežasties aptariama vyrų grupė taip pat gali susidurti su partnerystės 
statuso atkūrimo barjerais. 

Be to, nustatyta, kad didesnę riziką sukurti naują partnerystę turi vyrai, 
kurių ankstesnė iširusi partnerystė buvo santuoka, bet ne kohabitacija. Šis re-
zultatas prieštarauja nurodomiems kitų tyrėjų (Skew, Evans, Gray 2009; Po-
ortman 2007). Tai gali būti nulemta tiek tyrimo populiacijos selektyvumo, 
tiek kohabitacijos specifikos konkrečioje visuomenėje. Mūsų tyrime atsižvelg-
ta tik į tuos vyrus, kurie turi vaikų iš ankstesnės partnerystės. Vaikų susilau-
kimas kohabitacijoje yra selektyvus, šis elgesys būdingas žemesnio socialinio 
ekonominio statuso, neprivilegijuotoms visuomenės grupėms (Perelli-Harris 
et al. 2010), kuriems, tikėtina, būdingos ir kitos elgesio savybės, mažinančios 
patrauklumą santuokinėje rinkoje, tačiau nefiksuojamos tyrimuose.

Tyrimas leidžia daryti ir bendresnio pobūdžio išvadą. Dalis vyrų-tėvų, 
išgyvenę partnerystės iširimą, nebesukuria naujos santuokos / kohabitaci-
jos, lieka gyventi vieni ir, kaip rodo tyrimai, stipriau patiria neigiamas par-
tnerystės iširimo asmenines, sveikatos, socialines ir ekonomines pasekmes 
(Wang, Amato 2000; Demo, Acock 1996). Partnerystės (ne)atkūrimas nėra 
tik asmeninės motyvacijos suformuotas procesas, jis, kaip rodo mūsų gauti 
rezultatai, yra socialiai stratifikuotas. Žemesnis socialinis ekonominis statu-
sas susijęs su rizika nebeatkurti partnerystės, o kartu ir neatgauti gyvenimo 
su partneriu teikiamų asmeninių, emocinių, socialinių ir materialinių pri-
valumų. Taigi socialinis ekonominis vyrų-tėvų pažeidžiamumas generuo-
ja pažeidžiamumą ir kitose gyvenimo sferose, kuris kaupiamas gyvenimo 
kelyje ir ilgalaikėje perspektyvoje gali ženklinti kaskadinį gerovės kritimą. 
Labai tikėtina, kad būtent šie mechanizmai lemia Lietuvos vyrų sveikatos, 
mirtingumo, savidestruktyvaus elgesio ypatumus, fiksuojamus einamojoje 
statistikoje ir tyrimuose (Jasilionis et al. 2015). 

Socialinė stratifikacija – neatsiejamas visuomenės organizavimo prin-
cipas, tačiau socialinė-ekonominė distancija tarp skirtingose stratifikacijos 
pozicijose esančių asmenų yra platesnių ekonominių ir gerovės politikos 
veiksnių pasekmė. Akivaizdu, kad postsocialistinė tranzicija ir ekonomikos 
persistruktūravimas Lietuvoje į pralaimėtojų poziciją įstūmė žemesnio išsi-
lavinimo ir užimtumo statuso vyrus. Deindustrializacijos proceso pasekmės 
turi panašumų su būdingomis kapitalizmo centro šalimis. Šios pasekmės pa-
sireiškė nuo XX a. 8-ame dešimtmečio (Oppenheimer 1988). Ekonominės 
politikos, tikslingai nukreiptos į šios vyrų grupės užimtumo ir pragyvenimo 
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iš darbo užtikrinimą, yra būtinos, siekiant silpninti neigiamus gyvenimo 
kelio ir socialinės klasės rizikų poveikius. 

Pristatytas tyrimas yra susijęs su keletu apribojimų ir nurodo ateities 
tyrimų kryptis. Kalbant apie apribojimus būtina pažymėti, kad pristatomi 
rezultatai gauti nagrinėjant ne ilgalaikius, bet skerspjūvio duomenis, todėl 
identifikuotos asociacijos tarp požymių jokiu būdu nenurodo į priežasti-
nius ryšius. Antra, „Tėvystės iširus partnerystei“ duomenų specifika leido 
fiksuoti tik dabartinės partnerystės statusą, bet ne sukūrimo datą, o tai 
vertintina kaip apribojimas renkantis analizės metodus. Svarstant ateities 
tyrimų rekomendacijas pirmiausia atkreiptinas dėmesys į būtinybę kurti 
ilgalaikius partnerystės dinamikoms fiksuoti skirtus duomenų rinkinius, 
kuriuose informacija apie įvairaus lygmens ir tipų požymius būtų kaupiama 
partnerystės tranzicijų metu. Kita reikšminga ateities tyrimų metodologinė 
gairė  – asmenybės ir elgesio indikatorių integravimas į tyrimo priemones, 
kurios suteiktų galimybę praplėsti supratimą apie partnerysčių dinamikos 
mechanizmus ir žengti toliau socioekonominių struktūrinių veiksnių iden-
tifikavimo link.
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Men’s Repartnering: The Role of Individual and 
Partnership-level Factors

Summary

The aim of the article is to analyze the long-term trends in men’s repartnering patterns 
in Lithuania and to identify the factors associated with the increased risk of repart-
nering in the recent divorce cohort of Lithuanian men. The study focuses on men 
who have under-aged children from a dissolved union. The theoretical background 
of the study is based on the needs, attractiveness and opportunity perspective (de 
Graaf & Kalmijn, 2003) and Divorce-Stress-Adjustment model (Amato 2000). The 
research uses the data sets of the “Generations and Gender Survey” (2006 and 2009) 
and “Fatherhood after Union Dissolution” (2016). We conclude that men’s repart-
nering level has been stable over the past four decades; however, in recent decades, 
the risk of repartnering is related to the first years after union dissolution. The study 
confirms a positive association between repartnering, socio-economic status and ur-
ban place of residence. We also found that previously married men had a higher risk 
to repartner compared to cohabitees. Processes of the previous union dissolution are 
also relevant in defining the chances of men’s repartnering. 

Keywords: men, partnership dynamics, divorce, repartnering.
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Santrauka. Straipsnyje žvelgiama į tam tikrus švietimo srities procesus per socialinio teisingumo 
prizmę. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiamos pasirinktos socialinio teisingumo teorijos ir jų 
taikymas švietimo srityje. Antrojoje dalyje analizuojama, kaip socialinis teisingumas švietimo 
srityje konstruojamas konkrečiame pasirinktame politikos priemonių dokumente – „Mokyklų 
tinklo pertvarkos metodinėse rekomendacijose“ (LR ŠMM 2004). Trečiojoje straipsnio dalyje 
analizuojama lauko tyrimų medžiaga atskleidžiant, kokie procesai švietimo srityje suvokiami 
kaip (ne)teisingi, žvelgiant iš skirtingų visuomenės grupių perspektyvos. Kokybinis tyrimas vyko 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Jo metu autorė atliko daugiau kaip trisdešimt pusiau struktūruo-
tų ir giluminių interviu su mokyklų lietuvių ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių 
nariais, kaip stebėtoja dalyvavo kai kuriuose viešuose protestuose, kilusiuose dėl mokyklos už-
darymo. Straipsnyje teigiama, kad tiek analizuotame politikos priemonių dokumente dėl mo-
kyklų tinklo pertvarkos, tiek interviu su šios politikos kritikais atsiskleidžia skirtingos socialinio 
teisingumo sampratos, pagrįstos skirtingais prioritetais. Praktiniu požiūriu tai atskleidžia, kad 
skirtingoms visuomenėms grupėms, turinčioms nelygiavertę galią veikti procesus švietimo srity-
je, trūksta veiksmingos komunikacijos.

Reikšminiai žodžiai: socialinis teisingumas, švietimas, mokyklų tinklo pertvarka, mokyklos 
lietuvių ir rusų mokomosiomis kalbomis, neoliberalizmas.

Įvadas

Socialinio teisingumo sąvoka šiandienėje Lietuvoje vartojama tiek politiniuose 
dokumentuose, tiek mokslinėse diskusijose. Tačiau, kas yra socialiai teisin-
ga, yra skirtingų socialinių grupių susitarimo klausimas, socialinis teisingu-
mas gali būti skirtingai suvokiamas priklausomai nuo situacijos ir nuo gru-
pių interesų. Tad, nepaisant dažno deklaravimo, jog siekiama kurti   socialiai 
teisingą visuomenę, ši sąvoka nėra visuomenėje ar atskirose jos grupėse 
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pakankamai išdiskutuota. Šiame straipsnyje1 aptariama, kaip socialinis tei-
singumas suprantamas skirtingų Lietuvos švietimo sistemos dalyvių, t.  y. 
kokie švietimo sistemos organizavimo aspektai suprantami kaip (ne)teisingi 
švietimo politikos planuotojų bei kaip socialinis (ne)teisingumas švietimo 
sistemoje patiriamas mokyklų bendruomenių narių. 

Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos socialinio teisingumo sampratos 
socialiniuose moksluose, taip pat kaip socialinio teisingumo samprata taiko-
ma švietimo kontekste. Antroje dalyje susitelkta į daugiau kaip dešimtmetį 
Lietuvoje vykstantį mokyklų tinklo optimizavimo procesą, kurio principai 
ir patirtys yra svarbūs suvokiant, kaip socialinis teisingumas suprantamas 
skirtingų visuomenės grupių. Šioje straipsnio dalyje sieksime atskleisti, kokia 
socialinio teisingumo samprata atsispindi švietimo politikos dokumentuose, 
skirtuose mokyklų tinklo optimizavimo gairėms nubrėžti. Trečioje straips-
nio dalyje analizuosime lauko tyrimo duomenis: apžvelgsime, kaip apie įvy-
kusią ar vykstančią mokyklų tinklo pertvarką interviu metu kalba mokyklų 
administracijos nariai ar mokytojai, taip pat kaip mokyklų optimizavimą pa-
tiria jos dalyviai, t.  y. mokyklos bendruomenės nariai, kurių mokykla buvo 
uždaryta ar reorganizuota arba šiuo metu minėti procesai dar vyksta. Šio 
straipsnio tikslas  – pažvelgti į tam tikrus švietimo procesus per socialinio 
teisingumo prizmę ir atskleisti, kaip socialinis teisingumas suprantamas skir-
tingų visuomenės grupių, tiesiogiai susijusių su švietimo sritimi. 

Socialinio teisingumo klausimai švietimo sistemoje analizuoti Lietu-
vos mokslininkų tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Solidžiame Lietuvos 
mokslininkų darbe apie socialinio teisingumo aspektus švietime aptariamos 
tiek teorinės socialinio teisingumo švietime prieigos, tiek Lietuvos konteks-
tui taikytini socialinio teisingumo švietime rodikliai (Žalimienė et al. 2011). 
Šios studijos autoriai aptaria socialinio teisingumo sampratų gausą ir pasiū-
lo pagrindinius socialinio teisingumo švietime principus: lygios galimybės 
arba nediskriminavimas, švietimo paslaugų prieinamumas, kultūrinių bei 
kitokių skirtumų atpažinimas ir kompensacinis mechanizmas, sudarantis 
galimybes tam tikroms grupėms lygiavertiškai dalyvauti švietimo sistemo-
je (Žalimienė et al. 2011, 23). Autoriai atkreipia dėmesį, kad yra skirtingų 
socialinio teisingumo teorijų ir sampratų, kad kai kurios socialinio teisin-
gumo sampratos grindžiamos labiau ekonominiais, kitos  – labiau kolekty-
vinio bendrabūvio principais (Žalimienė et al. 2011), socialinis teisingumas 
suprantamas skirtingai skirtingų politinių ideologijų (Duoblienė 2010). 
1 Straipsnis parengtas įgyvendinant mokslo tyrimų projektą „Socialinis ir istorinis teisingu-

mas Lietuvoje: etninė ir generacijų dimensija“. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba 
(sutarties numeris LIP-031/2016). Nuoširdžiai dėkoju kolegoms ir šio projekto dalyviams 
Neringai Klumbytei, Monikai Frėjutei-Rakauskienei ir Andriui Marcinkevičiui už ver-
tingas pastabas šio straipsnio rankraščiams, o Janinai Koliato – už projekto metu atliktų 
interviu išrašymą. 
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Kita vertus, keltinas klausimas apie neoliberalizmo ideologijos ir socialinio 
teisingumo sankirtas. Robertas Bartaševičius 2015 m. apgintoje edukologi-
jos krypties disertacijoje kritinio diskurso analizės perspektyvoje žvelgia į 
Lietuvos Respublikos švietimo dokumentus ir viešas politikų kalbas. Moks-
lininkas argumentuotai daro išvadą, kad neoliberalizmo idėjos gausiai atsi-
spindi Lietuvos Respublikos švietimo dokumentuose ir sieja šias įsitvirtinu-
sias idėjas su tam tikra neteisinga socialine tvarka ir jos reprodukavimu bei 
ugdymo uždavinių suvokimo pakitimais (Bartaševičius 2015a; 2015b, 32). 
Šio straipsnio autorė į pasirinktas švietimo reformas (mokyklų tinklo opti-
mizavimą) žvelgs per socialinio teisingumo prizmę, siekdama atskleisti tam 
tikras šių reformų planuotojų ir dalyvių sankirtas, išryškinančias skirtingus 
socialinio teisingumo modelius. 

Socialinio teisingumo klausimai švietime buvo analizuoti Lietuvos 
mokslininkų susitelkiant į skirtingus aspektus. Giedrė Purvaneckienė ir 
Giedrė Čiužaitė, analizuodamos Lietuvos švietimo reformas, pasitelkia tei-
singumo sąvoką ir teigia, kad teisingumo dimensijai nepriklausomos Lietu-
vos švietimo sistemoje nuolat buvo stokojama dėmesio, o 2009 metus auto-
rės mato kaip lūžinius dėl naujojo Mokslo ir studijų įstatymo, kurį autorės 
traktuoja kaip atveriantį kelią neteisingumui dėl socialinės kilmės (Purva-
neckienė, Čiužaitė 2010, 97). Kelti klausimai apie švietimo prieinamumą 
skirtingoms socialinėms grupėms (žr., pvz., Lazutka, Šliužaitė 2012; Trak-
šelis 2015), mokyklos valstybine arba gimtąja kalba pasirinkimo ir sociali-
nio mobilumo sąveiką (Leončikas 2007), analizuoti socialinio teisingumo 
aspektai švietime posovietinėse Europos šalyse (žr., pvz., Želvys 2003). So-
cialinis teisingumas švietime susijęs ir su kultūrinių skirtumų atpažinimu, 
šiems klausimams skirti Lietuvos mokslininkų darbai nors ir nepasitelkia 
socialinio teisingumo sampratos kaip esminės teorinės prieigos, tačiau ana-
lizuoja daugiakultūriškumo iššūkius švietimui (žr., pvz., Saugėnienė, Jaka-
vičius 2000; Tamošiūnas 2000; Saugėnienė 2003; Balžekienė et  al. 2008; 
Reingardė, Vasiliauskaitė, Erentaitė 2010). 

Socialinio teisingumo sąvoka glaudžiai siejasi su gerovės valstybės, so-
cialinės įtraukties problematika, kuriai skirti Lietuvos mokslininkų darbai 
(žr., pvz., Aidukaitė 2010; Tereškinas, Bučaitė-Vilkė 2015). Lygios galimy-
bės švietime analizuotos pasitelkiant romų atvejį Vilniaus Kirtimų gyven-
vietėje (Petrušauskaitė 2014), ir ši mokslo studija atskleidžia, kaip patiriama 
socialinė ir ekonominė atskirtis, ir viešosios politikos neefektyvumas veikia 
tam tikros grupės situaciją švietimo srityje. Kalbant konkrečiau apie mo-
kyklų tinklo pertvarką, Lietuvos mokslininkai atliko taikomuosius tyri-
mus, kuriuose įvertinamos mokyklų tinklo pertvarkos socialinės pasekmės  
(Merkys et al. 2005), mokinių vežiojimo autobusiukais į toliau esančias mo-
kyklas efektyvumas (Merkys et  al. 2006), apžvelgiami ir interpretuojami 
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mokyklų bendruomenių narių mokyklų tinklo pertvarkos vertinimai (Jo-
nušaitė, Misiovič, Merkys 2006). 

Šis straipsnis parengtas pasitelkiant dokumentų analizę ir lauko tyrimo 
metodus. Dokumentų analizei pasirinktos Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos (toliau tekste  – LR ŠMM) parengtos mokyklų tinklo 
optimizavimo metodologinės rekomendacijos savivaldybėms, nes tai vienas 
svarbiausių praktinių mokyklų tinklo pertvarkos dokumentų. Analizuojant 
šias metodologines rekomendacijas, siekiama atskleisti, koks juose konstruo-
jamas socialinio teisingumo modelis. Straipsnyje taip pat analizuojama ko-
kybinių interviu metu surinkta medžiaga2. Interviu buvo atliekami su mies-
tų, kuriuose minėtu laikotarpiu vyko tyrimas, savivaldybių darbuotojais, 
mokyklų lietuvių ir rusų mokomosiomis kalbomis administracijos nariais, 
mokytojais ir/ar mokyklos tarybos nariais. Pusiau struktūruoti ir giluminiai 
interviu autorės atlikti 2016  m. liepą – 2017  m. rugpjūtį Vilniuje, Klaipė-
doje, Kaune. Iš viso su šiomis informantų grupėmis per minėtą laikotarpį 
buvo atlikta daugiau nei 30 interviu. Pagrindinis atrankos kriterijus buvo 
informanto(-ės) užimama pozicija švietimo sferoje. Visi informantai yra 
šiuo metu aktyvūs profesinėje srityje, jų amžiaus skalė svyruoja nuo 30  iki 
65  metų. Vidutinė interviu trukmė  – apie 45 min. Kai kurie informantai 
mokyklų pertvarkos procesą prisiminė retrospektyviai, nes šie procesai jau 
likę praeityje, kiti kalbėjo apie šiandienes patirtis. Siekiant išsaugoti infor-
mantų anonimiškumą, interviu cituojami nenurodant informantų pavardžių 
ar užimamos pozicijos įstaigoje, taip pat neįvardijamos mokyklos, medžia-
ga pateikiama apibendrintai. Lauko tyrimo medžiaga leidžia suprasti, kaip 
švietimo sistemos dalyviai (planuotojai, mokyklų administracijos nariai, 
mokytojai) patiria ir vertina mokyklų pertvarkos procesą bei koks  socialinio 
teisingumo modelis atsiskleidžia šiuose interviu. Interviu su mokyklų ben-
druomenės nariais (administracijos nariais, mokytojais) buvo klausiama apie 
informanto(-ės) profesinę karjerą; kaip informantas(-ė) atsimena kritinius / 
esminius momentus švietimo politikos srityje, jų įgyvendinimą kasdie-
niame darbe ir kaip vertina minėtus pokyčius; klausiama apie konkrečios 
mokyklos istoriją, kritinius momentus, iššūkius dabartyje; mokyklų tinklo 
konkrečiame mieste reorganizavimo planavimą ir įgyvendinimą, dabartinę 
situaciją, kaip tai paveikė informanto(-ės) profesinę karjerą ir mokyklos si-
tuaciją. Kalbant su mokytojais taip pat buvo gilinamasi į iššūkius, kylančius 
dėstant tam tikrus mokomuosius dalykus, rengiant mokytojus, tačiau šiame 
2 Mokslininkų grupei vykdant mokslo tyrimo projektą „Socialinis ir istorinis teisingumas 

Lietuvoje: etninė ir generacijų dimensija“ atliekami interviu su skirtingų generacijų ir 
etninės tapatybės Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Visagino miestų gyventojais. Pirminė inter-
viu analizė atskleidė, kad švietimo sritis ne vienam skirtingo amžiaus, etninės tapatybės 
informantui(-ei) buvo jautri socialinio teisingumo prasme. Todėl vykdant šį projektą buvo 
atliekami interviu ir su švietimo sferos darbuotojais.
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straipsnyje ši informacija nebus analizuojama. Savivaldybių švietimo skyrių 
darbuotojų buvo prašoma papasakoti apie mokyklų tinklo jų mieste reor-
ganizavimo priežastis, eigą, kilusius  / kylančius iššūkius, vertinimus. Taip 
pat atlikti giluminiai interviu su tėvų atstovais, kurie buvo kritiški vyku-
sios / vykstančios konkrečios mokyklos reorganizacijos procesui. Interviu su 
skirtingų grupių atstovais leido atskleisti skirtingas perspektyvas, įvairius tų 
pačių procesų vertinimus ir pasitelkiamus argumentus. Interviu metu buvo 
nagrinėta daugiau temų nei mokyklų tinklo reorganizavimas, tačiau rengiant 
šį straipsnį dėmesys buvo sutelktas į skirtingų informantų pasakojimus apie 
mokyklų tinklo pertvarkos procesus, siekiant atskleisti, kaip pasakojama apie 
šiuos procesus, kaip įvertinami galios santykiai priimant sprendimus, kokie 
argumentai pateikiami pritariant reorganizacijai ar pasisakant prieš ją. 

Socialinis teisingumas ir švietimas: teorinės diskusijos

Teisingumo teorinė samprata yra daugiaprasmė: mokslininkai savo tyrimuo-
se vartoja tokias sąvokas, kaip ekonominis ar perskirstomasis teisingumas 
(Keddie 2015), teisingumas kaip siekiamybė po gilių konfliktų (Clark 2008; 
Meernik et  al. 2016), politinis teisingumas (Keddie 2014) ir kitas šios są-
vokos variacijas. Šiame tekste svarbiausia yra socialinio teisingumo sąvoka, 
kuri vartojama švietimo (Vincent 2003b), socialinio darbo (Breton 2012) 
bei kitose srityse ir kontekstuose. Socialinis teisingumas apibrėžiamas kaip 
situacija, kai „visi visuomenės nariai turi tokias pačias pagrindines teises, 
apsaugą, galimybes, pareigas“ (Barker  2003 iš Thyer 2010, 263). Socialinis 
teisingumas suvokiamas kaip priešingas bet kokiai diskriminacijai ar ne-
lygybei (Barker  2003 iš Thyer 2010, 263). Švietime socialinis teisingumas 
siejamas su lygiomis galimybėmis, vienodu švietimo prieinamumu skirtin-
goms visuomenės grupėms, pažeidžiamiausių grupių interesų atpažinimu ir 
atstovavimu (Connell 1992, 138–139; Žalimienė et al. 2011, 22–23), skir-
tingų kultūrų, religijų, tradicijų, istorijų atpažinimu ir įtraukimu į švietimo 
programas (Osler 2015).

Alano Cribbo ir Sharon Gewirtz teigimu, socialinio teisingumo sam-
prata yra pliurali, t.  y. įtraukianti keletą ne visada paprastai suderinamų 
aspektų, taip pat teisingumas suvokiamas kaip kontekstualus ir diferenci-
juotas (Cribb, Gewirtz 2003, 16–17). Kalbėdami apie pliuralią socialinio 
teisingumo sampratą mokslininkai turi galvoje tai, kad ji apima tiek eko-
nominę  / perskirstymo, tiek kultūrinę, tiek lygiaverčio dalyvavimo pri-
imant sprendimus dimensijas (Cribb, Gewirtz 2003, 16). Mokslininkai 
pabrėžia, kad skirtingos teorijos  / prieigos bei ideologijos pabrėžia skir-
tingus ir kai kuriais atvejais prieštaringus socialinio teisingumo aspektus 
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(Žalimienė et al. 2011, 22–23; Duoblienė 2010). Tad mokslininkai atkrei-
pia dėmesį, kad socialinio teisingumo teorinės prieigos yra skirtingos, o tei-
singumo sąvoka – daugiamatė. 

Nancy Fraser (1996 ir 2007) – viena žinomiausių socialinio teisingu-
mo teoretikių, pasiūliusi tai, kas vadinama „integruota teisingumo teorija“ 
(angl. integrated theory of justice) (Lovell 2007, 1). Fraser teisingumą sieja su 
dalyvavimo lygybe (angl. participatory parity) (Fraser 2007, 20). Fraser teigi-
mu, dažnai kalbant apie socialinį teisingumą pasirenkamas vienas iš dviejų 
teisingumo aspektų: ekonominis / perskirstomasis (angl. distribution), kal-
bantis apie teisingą išteklių paskirstymą, ir/arba pripažinimo / atpažinimo 
(angl. recognition) aspektas, susijęs su kultūrų ir gyvensenos lygiavertiškumo 
pripažinimu (Fraser 1996, 3–4). Kaip teigia Fraser, ekonominis / perskirs-
tymo teisingumas siejamas su socialinėmis klasėmis ir jų galimybėmis, o 
atpažinimo dėmuo – su identiteto klausimais (Fraser 1996, 6). Fraser nuo-
mone, „nei perskirstymas, nei atpažinimas kiekvienas atskirai nėra pajėgūs 
kovoti su neteisybe šiandien, tad abi šios dimensijos turi būti įgyvendinamos 
kartu“ (Fraser 1996, 5). Fraser siūlo „dvivalentę teisingumo sampratą“ (angl. 
bivalent conception of justice), kuri sujungia tiek perskirstymo, tiek atpažini-
mo dimensijas (Fraser 1996, 30). Fraser ir kitų mokslininkų perspektyvos 
sėkmingai taikomos švietimo srityje ir teigiama, kad švietimas yra ta sritis, 
kurioje atsiskleidžia ekonominio teisingumo ir kultūrinio atpažinimo arba 
identiteto klausimai, nes pasitelkiant švietimą kuriamas ir reprodukuojamas 
tiek kultūrinis identitetas, tiek socialinis ir ekonominis individo statusas 
(Vincent 2003a, 2). Fraser (1996, 2007) dvinarė teisingumo samprata / te-
orija, taikoma mokyklų tinklo optimizavimo analizei, leis klausti – kokiais 
principais remiantis perskirstomi ištekliai pertvarkant mokyklų tinklą? Ar 
skirtingumų (tautinių, kultūrinių) atpažinimą rodo ekonominio perskirs-
tymo procesas? Kaip šiame tinklo optimizavimo procese  – tiek žvelgiant 
politikos planuotojų, tiek dalyvių akimis, sąveikauja ekonominė ir kultūrinė 
teisingumo dimensijos? 

Kalbėdami apie švietimo politiką paskutiniais dešimtmečiais, skir-
tingų šalių mokslininkai įžvelgia švietimo konceptualizavimo pokytį ir 
teigia, kad globalūs procesai ir dominuojanti neoliberali ideologija vei-
kia švietimo procesus skirtingose visuomenėse (Wrigley  2008; Walken-
horst  2008;  Duoblienė  2010; Clarke 2012; Bartaševičius 2015a ir 2015b; 
Vaitekaitis  2016). Mokslininkai kritikuoja požiūrį, kai švietimas matomas 
tiesiog kaip dar viena vadybinė sritis, pamirštant esminius jo uždavinius 
(Walkenhorst  2008; Wrigley  2008; Clarke  2012; Lietuvoje žr., pvz., Tar-
gamadzė  2014; Bartaševičius  2015a ir 2015b; Vaitekaitis  2016). Anastasia 
Liaasidou ir Loizos Symeou (2016) cituoja gausius tarptautinius mokslinius 
tyrimus ir teigia, kad šiandien švietimo sistemoje dominuoja neoliberalios 
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efektyvumo, konkurencingumo, pelningumo idėjos, kurios pakeitė idėjas 
apie žmogaus teises ir socialinį teisingumą (Liaasidou, Symeou 2016, 5). Terry 
Wrigley, analizuodama Didžiosios Britanijos atvejį, teigia, kad XX a. pasku-
tiniame dešimtmetyje švietimo sistemoje įvyko transformacija ir įsivyravo 
„mokyklos pagerinimo“ (angl. school improvement) ideologinis konstruktas 
(Wrigley 2008, 129). Wriglet teigimu, „mokyklos pagerinimo dominuojanti 
versija (…) pamiršta pedagogines ir sociologines idėjas ir teigia pasitelkianti 
universaliai švietimo vadybai tinkamą požiūrį“ (Wriglet  2008,  130). Wri-
gley teigimu, šie pokyčiai turi tokias pasekmes, kaip požiūris, jog švietimo 
pasiekimus perteikia išimtinai testai ir egzaminų rezultatai, švietimas visų 
pirma siejamas tik su gera vadyba, tačiau nuvertinamas bendruomenės vai-
dmuo (Wrigley 2008, 135). Lietuvos mokslininkai dokumentuoja panašius 
Lietuvos švietimo procesus, kuriuos sieja su globaliais procesais, palietusiais 
skirtingas visuomenes (Targamadzė 2014; Bartaševičius 2015a ir 2015b; 
Vaitekaitis 2016). Šie ir daugelis kitų tyrimų leidžia kelti klausimą – ar so-
cialinio teisingumo samprata vis dar aktuali formuojant švietimo politiką 
Lietuvoje ir kaip ši politika patiriama jos dalyvių? 

Finansų ir kokybės sąveika: mokyklų tinklo 
optimizavimo pagrindimas

Šiame poskyryje analizuosime, ar ir koks socialinio teisingumo modelis 
atsiskleidžia dokumentuose, reglamentuojančiuose Lietuvos mokyklų tin-
klo pertvarką. Teigsime, kad kitų šalių ir Lietuvoje mokslininkų (Wri-
gley  2008; Clarke  2012; Targamadzė  2014; Liaasidou, Symeou  2016; 
Bartaševičius  2015a ir 2015b) įvardytas kismas švietimo politikoje vady-
binėmis idėjomis grįsto švietimo link atsispindi ir šiame straipsnyje, ana-
lizuotame Lietuvos Respublikos švietimo politikos dokumente. Tai dar 
kartą patvirtina teiginį, kad paskutinio laikotarpio švietimo procesai Lie-
tuvoje siejami su vadyba ir organizaciniais aspektais (Vaicekauskienė 2013; 
Targamadzė 2014; Bartaševičius 2015a ir 2015b; Vaitekaitis 2016), tačiau 
diskutuosime, ar šis politikos kismas sietinas su socialinio teisingumo idė-
jomis švietimo sistemoje.

Švietimo politika Lietuvoje įtvirtinama švietimo įstatymais, Valstybi-
nės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatais, Valstybine švietimo 
2013–2022  metų strategija ir kitais dokumentais. Tautinių mažumų gru-
pėms įstatymai garantuoja mokymąsi gimtąja kalba, todėl Lietuvoje funk-
cionuoja mokyklos rusų, baltarusių, lenkų mokomosiomis kalbomis, kurias 
lanko vaikai iš kalbiškai ir etniškai skirtingų šeimų (Vaicekauskienė 2011). 
Vienas iš pagrindinių etapo nuo 2004 m. bruožų – mokyklų reorganizavimo 



44

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

ir mokyklų tinklo optimizavimo politika, kuri vykdoma remiantis LR Vy-
riausybės nutarimais ir metodinėmis priemonėmis, joje svarbų vaidmenį 
atlieka savivaldybės (plačiau žr. LR švietimo ir mokslo ministerija 2015, 6; 
Vaicekauskienė 2013). Mokyklų tinklo pertvarka apima mokyklų struktūri-
nę kaitą, t. y. vidurinės mokyklos, kurios teikė ugdymą nuo pradinių iki pa-
skutinių klasių, reorganizuojamos į pagrindines (pirma–dešimta klasė), pro-
gimnazijas (pirma–aštunta klasė) arba gimnazijas (devinta–dvylikta klasė) 
(LR ŠMM 2015, 6–8). Kartu keičiasi mokyklų skaičius, atsižvelgiant į moki-
nių skaičių, t. y. nepakankamą skaičių mokinių turinčios mokyklos reorgani-
zuojamos – uždaromos, keičiamas jų profilis ar sujungiamos (LR ŠMM 2015, 
6–8). Šie demografiniai ir mokyklų tinklo pertvarkos pokyčiai palietė ir mo-
kyklas tautinių mažumų kalbomis, nes 2001–2011  m. 49,2  proc. sumažėjo 
mokyklų rusų mokomąja kalba, 33 proc. sumažėjo mokyklų lenkų mokomąja 
kalba (Petrušauskaitė, Pilinkaitė Sotirovič 2012, 23–24). 

Viena pagrindinių šio mokyklų tinklo optimizavimo ir reorganizavimo 
metodologinių priemonių yra LR ŠMM parengtas leidinys „Mokyklų tinklo 
pertvarkos metodinės rekomendacijos“ (LR ŠMM 2004), kurį detaliau ir ana-
lizuosime šiame tekste. Mokyklų tinklas optimizuojamas ir reorganizuojamas 
remiantis ir LR Vyriausybės nutarimais (LR Vyriausybė 2004, 2011, kt.) bei 
kitais dokumentais, tačiau būtent metodinėse rekomendacijose yra detaliau-
siai aptarti praktiniai ir idėjiniai šio proceso aspektai, todėl šis dokumentas 
pasirinktas analizei. Politikos dokumentų analizė kelia tam tikrų metodolo-
ginių iššūkių, kaip šiuos biurokratinius formalia kalba parašytus tekstus in-
terpretuoti. Chis Shore ir Susan Wright (1997, 3) įvadiniame tekste į knygą, 
skirtą politikos priemonių antropologijai (angl. anthropology of policy), teigia: 

„Mes klausiame: kaip politikos priemonės (angl. policies) tampa valdymo 
(angl. governance) instrumentais ir kodėl kai kuriais atvejais jiems ne-
pasiseka? Kokios yra mobilizuojančios metaforos ir lingvistiniai įrankiai, 
kurie apsupa politikos priemones (angl. policy) simbolika, suteikiančia 
jiems politinės legitimacijos? (…) kaip normatyviniai reikalavimai nau-
dojami tam tikru būdu įvardijant problemą ir pasiūlant jos sprendimą, 
tarsi tai būtų tik vienintelė galimybė / išeitis, kartu nutylint kitus būdus 
galvoti ar kalbėti?“ (Shore, Wright 1997, 3).

Paprasčiau sakant, pasitelkdami kalbą, retoriką, metaforas, simbolius 
politinių dokumentų autoriai konstruoja tam tikrą šiandienos situacijos 
matymą ir jos sprendimus, kurie nebūtinai yra vieninteliai ar teisingiausi 
(pgl. Shore, Wright 1997; žr. taip pat Bartaševičius 2015a). Chris Shore 
ir Susan Wright teigimu, tiriant šiuolaikines visuomenes, politikos doku-
mentai gali būti matomi kaip tam tikri „kultūriniai tekstai“ (angl. cultural 
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texts), kurie taip pat formuoja tam tikrus galios santykius tarp socialinių 
grupių (Shore, Wright 1997, 11–12). Kaip teigia Raymondas Apthorpe a̓s, 
„politikos kalba (…) pati yra politikos galios forma ir šaltinis. Politinė 
kalba siekia labiau įtikinti nei apibūdinti; žanras ir stilius yra integralūs 
politikos paradigmų elementai (…)“ (Apthorpe 1997, 42). Mokslininkai 
siūlo šiuos dokumentus skaityti interpretuojant jų kalbą kaip tam tikrą 
žanrą (angl. genre), turintį savo tikslus (Apthorpe 1997, 35; Bartaševi-
čius 2015a), ir į šias metodologines mokyklų tinklo pertvarkos priemones 
žvelgsime būtent šitaip. Analizuodami „Mokyklų tinklo pertvarkos me-
todines rekomendacijas“, šiame dokumente ieškosime vyraujančių temų ir 
jų tarpusavio sąsajų (pgl. Apthorpe 1997), siekdami atskleisti, koks jame 
formuojamas socialinio teisingumo modelis.

LR ŠMM parengtas leidinys „Mokyklų tinklo pertvarkos metodinės re-
komendacijos“ yra praktinė knyga, padedanti savivaldybėms planuoti ir įgy-
vendinti mokyklų tinklo pertvarką. Šiose metodinėse rekomendacijose mo-
kyklos tinklo pertvarka yra siejama su mokinio gerove (LR ŠMM 2004, 3) 
ir teigiama, kad „mokyklų tinklo savivaldybėje optimizavimo paskirtis – su-
kurti tokią mokyklų sistemą, kuri leistų kiekvienam mokiniui įgyvendinti 
savo teises į kokybiškas mokymosi sąlygas, pedagoginę, psichologinę, speci-
aliąją pedagoginę pagalbą, išsilavinimo įgijimą pagal valstybės nustatytus 
standartus“ (LR ŠMM 2004, 10). Tad mokyklų tinklo reorganizavimas ma-
tomas kaip įgalinantis mokinį įgyti kokybišką išsilavinimą, t. y. užtikrinan-
tis lygias galimybes skirtingoms socialinėms grupėms. Mokyklų pertvarkos 
planas rengiamas kiekvienoje savivaldybėje atsižvelgiant į parengtas reko-
mendacijas. Rengiant mokyklų tinklo pertvarkos planą, svarbūs šie duome-
nys: demografiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai, ugdymo poreikių 
įvertinimas, mokinių skaičiaus kaita, ugdymo kokybė (mokinių pasiekimai), 
tam tikri rodikliai (mokyklų pastatų, mokyklų darbuotojų, mokinių vežio-
jimo, kt.) (LR ŠMM 2004, 29–38). Šių rekomendacijų pratarmėje mini-
mos Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012  metų nuostatos teigiant, 
kad šiose nuostatose įtvirtintas siekis „valstybės ir visuomenės pastangomis 
sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mo-
kyklų tinklą“ (LR ŠMM 2004, 7). Nuosekliau gilinantis į rekomendacijų 
tekstą, atsiskleidžia trys pagrindinės temos, susijusios su minėtais efekty-
vumo, prieinamumo ir kokybės terminais, kurias detaliau aptarsime toliau. 

Mokyklų tinklo pertvarkos rekomendacijose (LR ŠMM 2004) efektyvu-
mas ir racionalumas siejami išimtinai su ekonominiais, pamatuojamais, suskai-
čiuojamais dalykais. Mokyklų tinklo efektyvumas apibrėžiamas techniniais 
terminais, nes teigiama, kad „mokyklų tinklo būklės efektyvumas yra susi-
jęs su mokyklų dydžiais, mokyklų patalpų užpildymu, tuščiomis mokymosi 
vietomis, klasių komplektų dydžiais“ (LR ŠMM 2004, 37). Kalbant apie 
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efektyvumą, racionalumą dokumento rengėjai operuoja tokiais skaičiais, kaip 
mokyklos mokinių skaičius ir jo numanoma kaita, mokyklų patalpų užimtu-
mas, mokytojų darbo krūviai (LR ŠMM 2004, 33–38). Lėšų panaudojimo 
efektyvumas siejamas su numanoma veiksminga ir teisinga lėšų panaudojimo 
sistema: „Vidutinė vieno mokinio mokymo kaina per metus atskleidžia mo-
kymo kaštus, skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą“ (LR ŠMM 2004, 38). 
Efektyvumas ir racionalumas grindžiami ekonominiais kaštų ir naudos argu-
mentais ir racionaliu mokesčių mokėtojų pinigų naudojimu: „Tiek savivaldy-
bės, tiek ir valstybės lygmeniu nepageidautina mokesčių mokėtojų pinigus leisti 
tuščioms mokymosi vietoms mokyklose finansuoti. Tuščios mokymosi vietos 
rodo, kad biudžetiniai pinigai yra naudojami netinkamai“ (LR ŠMM 2004, 
18). Tad efektyvumas matomas kaip pamatuojamas mokyklos plotu, mokinių 
skaičiumi, mokytojų krūviais ir skiriamomis lėšomis. 

Kita vyraujanti tema šiose rekomendacinėse priemonėse būtų lygios 
galimybės, prieinamumo didinimas. Pirmoji ir antroji išskirtos temos do-
kumente susiejamos, nes racionalus ir efektyvus lėšų paskirstymas kartu 
a priori siejamas su švietimo prieinamumo didinimu, lygiomis galimybėmis, 
teisingumu teigiant, jog sutaupytos lėšos bus skirtos socialinei, psichologi-
nei pagalbai plėsti, mokinių iškritimui iš ugdymo proceso mažinti, specia-
liųjų poreikių turintiems mokiniams įtraukti į mokyklas (LR ŠMM 2004, 
17–19). Mažai mokinių turinčių mokyklų finansavimas siejamas ne tik su 
neefektyviu lėšų naudojimu, bet ir su tam tikru neteisingumu daug moki-
nių turinčių mokyklų atžvilgiu, nes moksleivio krepšelio lėšos perskirsto-
mos taip, kad maža mokykla galėtų išgyventi, tačiau kartu nuskriaudžiama 
didesnė mokykla ir jos ugdytiniai (LR ŠMM 2004, 18). Švietimo paslaugų 
prieinamumas ir kokybė siejami su kitokiu finansų perskirstymu, tačiau 
nesiejami su tokiais kriterijais, kaip galimi ugdymo mažesnėse mokyklose 
privalumai ar bendruomeniškumo ugdymas. 

Trečioji dokumente vyraujanti tema – švietimo paslaugų kokybės 
gerinimas. Pirmiausia pats mokyklų struktūros pertvarkymas matomas kaip 
vedantis į geresnę ugdymo kokybę, kai mokytojai dirba su specifinio amžiaus 
tarpsnio vaikais (LR ŠMM 2004, 12). Efektyvus lėšų naudojimas matomas 
kaip leidžiantis lėšas nukreipti tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir gerinant 
mokymo kokybę (LR ŠMM 2004, 16). Kaip formuluojama aptariamame 
dokumente, „racionalus mokyklų tinklas padeda efektyviau išleisti pini-
gus  – pagerinti mokymosi bazę, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, padidinti 
pedagoginės, psichologinės, specialiosios pedagoginės, socialinės pagalbos 
teikimo mastus, sukurti palankesnes sąlygas ugdymo kokybei gerinti, sudaro 
prielaidas sumažinti iškritusiųjų iš mokyklos skaičių“ (LR ŠMM 2004, 19). 
Tad lėšų kiekis yra tiesiogiai siejamas su ugdymo kokybės gerinimu, ekono-
minis veiksnys matomas kaip svarbiausias gerinant ugdymo kokybę. 
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Miestuose, kur buvo atliktas tyrimas, savivaldybės švietimo skyrių 
darbuotojai interviu metu kalbėjo apie mokyklų tinklo optimizavimo bū-
tinybę ir principus. Interviu metu buvo pabrėžiama šio proceso būtinybė, 
buvo teigiama, kad dėl mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklų išlaikymas 
kėlė akivaizdžių ekonominių iššūkių. Argumentai už mokyklų reformą-re-
organizaciją, išsakyti interviu metu, atkartoja metodologinių mokyklų tin-
klo pertvarkymo rekomendacijų retoriką. Mokyklų tinklo pertvarka buvo 
siejama su mokinių skaičiaus mažėjimu ir pastatų išlaikymo kaštais. Kita 
vertus, „normalus“ mokinių skaičius mokykloje informantų buvo siejamas 
su ugdymo kokybe – teigiama, jog mokytojai, siekdami pritraukti mokinius 
į mokyklą, siekia tobulėti, ieško naujovių. 

Matthew Clarke o̓ teigimu, daugeliui vyriausybių būdingas teigimas, 
kad jie siekia švietime kokybės (angl. quality) ir lygybės (angl. equity), tačiau 
tai nėra savaime suprantamos sąvokos, jų turinys kelia papildomų klausimų 
(Clarke 2014, 584–585). Clarke o̓ teigimu, švietimo politika siekia išspręs-
ti ekonominio konkurencingumo ir produktyvumo globaliame kontekste 
klausimus, o kartu palaikyti demokratinius lygių galimybių, įtraukties prin-
cipus (Clarke 2014, 586). Mokslininkų nuomone, šis konkurencingumo ir 
įtraukties suderinamumas yra problemiškas (angl. strange) (Dean 2009, 22 iš 
Clarke 2014, 586). Manytume, kad panaši skirtingų idėjų sąveika atsispindi 
ir aptariamose mokyklų tinklo reorganizacijos rekomendacijose. Nors apta-
riamame dokumente yra siekis sujungti efektyvų lėšų naudojimą, mokymo 
kokybės augimą, švietimo prieinamumą, mokyklų pastatų būklės gerėjimą, 
tačiau vadybinė kalba pirmauja ir finansų padidėjimas savaime siejamas su 
kokybės išaugimu. Tas pačias tendencijas, kai neoliberalių idėjų fone sociali-
nio teisingumo idėjos nustumiamos į antrąjį planą, įvardijo ir Bartaševičius, 
analizuodamas svarbiausius Lietuvos valstybės raidos ir švietimo politikos 
dokumentus (Bartaševičius 2015a).

Žvelgiant iš Fraser socialinio teisingumo teorijos (Fraser 1996, 2007) 
perspektyvos, analizuotame dokumente derinamos ekonominio perskirs-
tymo ir skirtingumo  / įvairovės atpažinimo dimensijos. Nors ekonominio 
perskirstymo temos (tarp daugiau ir mažiau mokinių turinčių mokyklų, nu-
kreipiant lėšas tam tikroms tikslinėms grupėms ir kt.) pasitelkiamos kaip 
pirminės, tačiau pripažįstama, kad optimizuojant mokyklų tinklą būtina 
atkreipti dėmesį į socialinę, etninę gyventojų kompoziciją, o sutaupytos lė-
šos matomos kaip padėsiančios švietimą padaryti kokybiškesnį ir prieinamą 
skirtingoms socialinėms grupėms (LR ŠMM 2004). Kita vertus, manytume, 
kad šis dokumentas vertintinas kaip finansinio išgyvenimo planas, kuriame 
iš tiesų pagrindinis akcentas yra ekonominis racionalumas, tačiau nekalba-
ma apie tai, kas iš tiesų yra ugdymo kokybė, kokie pagrindiniai jos principai, 
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ir dėl tokio pobūdžio diskusijų trūkumo dėmesį atkreipia Lietuvos švietimo 
srities ekspertai (Targamadzė 2014; Vaitekaitis 2016). 

„Mokinio krepšelio politika“: skirtingi vertinimai

Šiame poskyryje analizuojama lauko tyrimo medžiaga, siekiant atskleisti 
skirtingus mokyklų tinklo pertvarkos vertinimus mokyklų bendruomenėse. 
LR ŠMM užsakymu mokyklų tinklo pertvarkos proceso pradžioje sociolo-
gų grupė (Merkys et  al. 2005) atliko tyrimą, kuriuo vertinamas mokyklos 
tinklo pertvarkos socialinis poveikis bandomajame etape dalyvavusiose sa-
vivaldybėse. Mokslininkai ataskaitoje tinklo pertvarką vertina pozityviai ir 
atskleidžia tyrime dalyvavusių ekspertų ir mokyklų bendruomenių narių 
požiūrių įvairovę ir dažnai gana prieštaringus to paties reiškinio vertinimus 
(Merkys et  al. 2005; Jonušaitė, Misiovič, Merkys 2006). Daugelis šiame 
ankstesniame mokslininkų tyrime (Merkys et al. 2005; Jonušaitė, Misiovič, 
Merkys 2006) išsakytų mokyklų bendruomenių narių teiginių bei vertini-
mų užfiksuoti ir daugiau kaip po dešimties metų šio straipsnio autorės at-
liktų interviu metu. Kita vertus, mokyklų bendruomenėse užfiksuotas nei-
giamas nuostatas dėl mokyklų pertvarkos minėtos ataskaitos autoriai sieja 
su subjektyviomis pozicijomis ir interesais (Merkys et al. 2005, 40–41). Vis 
dėlto, šio straipsnio autorės nuomone, nėra pakankamas argumentas aiškin-
ti neigiamus požiūrius dėl mokyklų pertvarkos pasitelkiant tik asmeninius 
interesus ar subjektyvumą. 

Teigsime, kad mokyklų tinklo pertvarką kritikuojantys ir šio proceso 
paliesti dalyviai, interpretuodami šiuos procesus, konstruoja tam tikrą tei-
singumo sampratą. Kaip pabrėžia mokslininkai, tam tikrų šiandienių pro-
cesų kritika nebūtinai yra iracionali ir subjektyvi, ji atskleidžia tam tikrą 
pilietiškumo modelį (Klumbytė 2008) ar tam tikrą socialinio teisingumo 
sampratą (Morris 2014). Bus aptartos interviu su mokyklų skirtingomis 
ugdymo kalbomis (lietuvių ir rusų) administracijos narių ir mokytojų pers-
pektyvos, taip pat mokyklos bendruomenės narių požiūriai į juos palietusį 
mokyklos reorganizacijos procesą. Teigsime, kad mokyklos reorganizaciją 
kritikuojantys informantai pabrėžia bendruomeniškumą kaip vertybę, kuri 
jiems yra svarbesnė nei ekonominis racionalumas. 

Mokyklų administracijos narių ir mokytojų požiūriai: ekonominis 
efektyvumas vs tradicijų tęstinumas

Interviu su mokyklų skirtingomis mokymo kalbomis administracijos 
nariais ir mokytojais atskleidžia, kad dauguma jų tinklo pertvarkos ir 
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reorganizacijos procesą apibūdino kaip „skausmingą, tačiau būtiną“. Inter-
viu metu informantai minėdavo, kad „abiejose gatvės pusėse stovėjo po pus-
tuštę mokyklą“, todėl pertvarka buvo būtina. Per ilgas delsimas reorganizuo-
ti mokyklą ir neryžtingumas apibūdinami kaip padarę neigiamą poveikį, 
nes mokykla prarado savo pozicijas ar „nesukūrė tinkamu metu įvaizdžio“, 
t.  y. potencialių klientų akyse mokykla neįgavo aiškaus profilio, o tai ma-
žino jos konkurencines galimybes. Konkurencija tarp mokyklų suvokiama 
kaip gebėjimas pritraukti pakankamai mokinių ir kartu užtikrinti tinkamą 
finansavimą ir krūvį mokytojams.

Interviu su mokyklų administracijos nariais būdingi specifiniai posa-
kiai, tokie kaip „pradinė mokykla maitina pagrindinę“, „progimnazija maiti-
na gimnaziją“, kurie atskleidžia mokyklų administracijos darbuotojų, vado-
vų strateginį mąstymą numanant, kaip keisis specifinio rajono demografinė 
situacija, mokyklinio amžiaus vaikų skaičius ir kaip tai gali paveikti moky-
klos situaciją. Visa ugdymo grandinė – priešmokyklinis ugdymas, pradinis 
ugdymas, progimnazija ir gimnazija – matoma kaip tarpusavyje susijusi ir 
būtina užtikrinant mokyklų išlikimą. Žiūrint į tokio pobūdžio kalbėjimą 
kaip į tam tikrą žanrą (Ries 1997), kuriam būdingi saviti elementai, išskir-
tini tokie elementai, kaip konkurencija ir mokyklos išlikimas. Interviu metu 
vadybiniais argumentais buvo grindžiamas požiūris, kad reikia efektyviai ir 
strategiškai prisitaikyti prie esamos situacijos, siekiant išsaugoti mokyklą ir 
darbo vietas. Sykiu pabrėžiamas tam tikras netikrumas, neapibrėžtumas ir 
siekis išlikti nuolatinės demografinės ir įstatyminės kaitos situacijoje. 

Kritiškai mokyklų pertvarką vertinę informantai ekonominę naudą ir 
ekonominius argumentus matė kaip nepagrindinius ir nepagrindžiančius 
mokyklos reorganizavimo. Mokyklos tradicijų tąsos ir bendruomeniškumo 
svarbą pabrėžė kai kurie mokyklų mažumų kalba bendruomenių nariai. Pa-
vyzdžiui, mokyklos rusų mokomąja kalba bendruomenių nariai teigia, kad 
vidurinių mokyklų pertvarka į progimnazijas ir gimnazijas neužtikrina ko-
kybiško ir nuoseklaus ugdymo: 

Mes sakytumėm, kad jis [mokyklų tinklo optimizavimas] buvo labai 
skausmingas todėl, kad mes iškart matėme, kad nebus užtikrintas (...) 
pereinamumas. Vat, pavyzdžiui, mes kada gaudavome vaiką į pirmą 
klasę, mes žinodavome, kokį rezultatą mes turime pasiekti dvyliktai kla-
sei. (...) Išprusęs, išsimokslinęs, kultūringas Lietuvos pilietis augtų ir pan. 
Dabar žiūrėkite, mes gauname... pavyzdžiui, kaip mes gauname (...) į 
devintą klasę, tą (...) vaiką. Žiūrėkit, kiek jau yra dalykų, kurie yra... jie 
įskiepyti jam ir juos jau neperskiepysi (Klaipėda, mokykla rusų mokomą-
ja kalba, mokytojas).
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Vat, pavyzdžiui, gimnazija, po aštuonių klasių ateina mokiniai iš įvai-
rių mokyklų... iš pagrindinių mokyklų. Dabar bus progimnazijų, vat. 
 Kiekvienoje progimnazijoje buvo savo ugdymo sistema, buvo savo tradici-
jos. Viskas yra nutraukta. Jie ateina ir čia prasideda iš naujo, ir mokytojai 
turi priprasti prie šitų vaikų ir sugalvoti kažką bendra, kadangi skirtu-
mas yra tarp tų vaikų, kurie atėjo iš įvairių progimnazijų... ir vaikai turi 
taip pat vėl sugrįžti prie... arba atrasti naujų kažkokių tradicijų, ir aš 
visada kalbėdamas šita tema ir Švietimo ir mokslo ministerijoj sakiau, 
kad tautinių mažumų mokyklos pats geriausias modelis yra vidurinė mo-
kykla, mokykla, kuri duoda užbaigtą vidurinį išsilavinimą (Klaipėda, 
mokykla rusų mokomąja kalba, administracijos narys).

Ugdymo proceso reorganizacija, kai mokinys keičia mokyklas, pereidamas 
iš vieno etapo į kitą, matoma kaip neužtikrinanti ugdymo tęstinumo ir 
nuoseklumo. Panašią poziciją išsakantys informantai kartu kritikavo pa-
čią finansiniais ir vadybiniais argumentais pagrįstą pertvarkos sistemą, kai 
mokykla, neturinti pakankamai mokinių, reorganizuojama ją sujungiant su 
kita mokykla ar uždarant. Informantas teigė: 

Nu, gerai. Jeigu mokykloje yra 300–400 mokinių... argi jie ne vaikai, 
argi jiems nereikia irgi sudaryti sąlygų normaliai mokytis, normaliai 
gyventi. Kodėl mes turim vat, atsižvelgiant į šitus skaičius nu, laužyti, 
jeigu grubiai pasakyti, visą ugdymo sistemą. Vat. Galima pagalvoti apie 
tai, kad gal būt tose mokyklose, kur mažėja moksleivių skaičius, sudaryti 
papildomų kažkokių tai sąlygų, naujų kabinetų, naujų ugdymo kažkokių 
tai patalpų, kur galima pabandyti sukurti, pafantazuoti kažkokių naujų 
ugdymo formų, moksleivių veiklos, užimtumo formų. Galbūt tai papildys 
ir pačių mokyklų... nu, aš puikiai suprantu, kad čia nemažą vaidmenį 
vaidina ir finansinė situacija, biudžetų situacija (Klaipėda, mokykla 
rusų mokomąja kalba, mokytojas).

Kritiškai mokyklų tinklo optimizavimą vertinantys informantai kritikuo-
ja tiek patį mokyklų pertvarkos procesą, kai mokinių skaičiaus mažėjimas 
veda į mokyklos reorganizaciją neieškant alternatyvų, tiek bendrai ugdymo 
proceso matymą kaip sudarytą iš skirtingų etapų (pradinės, pagrindinės 
mokyklos ir gimnazijos), kai kiekvienas naujas etapas siejamas su nauja mo-
kykla ir nauja mokyklos bendruomene. Abu šie procesai suvokiami kaip sil-
pninantys bendruomeniškumo jauseną, neleidžiantys mokyklai nuosekliai 
formuoti mokinio(ės) vertybių.

Tai, kad šis mokyklų tinklo reorganizavimas nevyksta visiškai 
sklandžiai, rodo mokyklų bendruomenių protestai, kai kuriuose miestuose 
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vykusios bado akcijos, taip pat ir mokyklos bendruomenių (tėvų, tarybos) 
skundai ir bylos administraciniuose teismuose skirtinguose Lietuvos ra-
jonuose. Toliau straipsnyje analizuojami dviejų mokyklų (lietuvių ir rusų 
mokomąja kalba) pertvarkos atvejai ir analizuojama, kaip juos mato šiam 
procesui nepritariantys mokyklų bendruomenių nariai. 

„Kaip su buldozeriu“: mokyklos rusų mokomąja kalba atvejis 

Šiame poskyryje aptariamas vienas iš mokyklos rusų mokomąja kalba uždary-
mo atvejis, analizuojami protestuojančių prieš sprendimą uždaryti argumen-
tai, kartu siekiama atskleisti, kokie argumentai pasitelkiami kvestionuojant 
vietos valdžios sprendimus ir kokį socialinio teisingumo modelį jie atskleidžia. 

Pagrindinė mokykla rusų mokomąja kalba Vilniaus centrinėje dalyje 
veikia daugiau kaip penkiasdešimt metų. Kadangi mokykloje mažėja moki-
nių skaičius, 2017 m. vasarą savivaldybėje priimtas sprendimas dėl jos reor-
ganizavimo, t. y. sujungimo su kita mokykla, dabartinės patalpos turi būti 
perduotos savivaldybei. Mokyklos bendruomenė surengė ne vieną protestą 
prie Vilniaus miesto savivaldybės, viename protestų dalyvaujantį stebėjimą 
atliko ir šio straipsnio autorė. 2017 m. balandžio mėnesį daugelis susirinku-
sių yra mokyklos atstovai, buvę mokiniai, nevyriausybinių tautinių mažumų 
organizacijų nariai. Prie savivaldybės susirinkusi keliasdešimt dalyvių grupė, 
žmonės laiko plakatus su užrašais „Naikinama vienintelė rusų mokykla se-
namiestyje, turinti priešmokyklinę grupę“, „Norime mokytis, o ne kovoti 
dėl savo teisių“ ir kt. Šių plakatų užrašai apeliuoja į tam tikrą pažeidžiamą 
mokyklos tautinės mažumos kalba statusą. Turint galvoje platesnį konteks-
tą, kai mokyklos tęstinumas ir išgyvenimas siejamas su priešmokyklinės 
grupės veikimu, šis plakatas reikštų ir susirūpinimą mokyklos rusų kalba 
ateitimi Vilniaus senamiestyje, tai yra pasitelkiamas etninis-kalbinis aspek-
tas siekiant sustabdyti mokyklos reorganizaciją. 

Viešojo protesto metu mokyklos atstovas-kalbėtojas pasitelkia ir lietu-
vybės argumentus pabrėždamas, kad ši mokykla rusų mokomąja kalba turi 
teisę mokyti ir lietuvių kalba, todėl mokykla turi siekį pritraukti vaikus iš 
lietuviškos kalbinės aplinkos ir taip padidinti mokinių skaičių: 

(...) Mūsų mokykloje puikiausiai auga ir lietuvių, ir rusų vaikai, ir len-
kai, ir totoriai, ukrainiečiai, kuo puikiausiai visi draugaujam. Kuo pui-
kiausiai visi auga (...) mūsų mokykloje nėra tarp-tautinių konfliktų, nie-
kas vienas kito nežemina kad yra rusas, lenkas ar kitos tautybės vaikas. 
Mes pagal savo filosofiją esame lietuvių-rusų mokykla, dviem kalbom dės-
toma ir mes norime toliau dirbti kad stiprėtų lietuviška linija, kad mūsų 
vaikai tobulėtų, kad išmoktų lietuvių kalbą, kad jiems būtų lengviau 
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integruotis į Lietuvos visuomenę. Man labai gaila, kad mus vis tiek stu-
mia i rusų-lenkų mokyklą Vilniaus pakraštyje. Mes ne prieš lenkus, mes 
ne prieš rusus, bet mes paprasčiausiai norime išsaugoti ir apginti vaikų 
teises. Jei mūsų vaikams šiuo metu yra geresnės sąlygos, mes nenorime jų 
išstumti i prastesnes sąlygas(...)

Kartu su lietuvybės puoselėjimo tema kalbėtojas pabrėžia mokyklos mo-
kinių daugiaetniškumą, daugiakultūriškumą ir gebėjimą užtikrinti taikų 
etninės įvairovės sambūvį. Tad kaip vienas iš argumentų iš bendruomenės 
pusės pasitelkiamas etniškumas  – tiek pabrėžiant mokyklos kaip tautinės 
mažumos mokyklos statusą, tiek siekį puoselėti lietuvybę ir tautinių ma-
žumų vaikams padėti integruotis, tiek užtikrinant taikų daugiakultūrės ir 
daugiaetnės mokyklos bendruomenės sambūvį. Šioje protesto metu išsaky-
toje kalboje pabrėžiamas bendruomeniškumas, siekis užtikrinti mokyklos 
vaikams galimybę mokytis konkrečioje mokykloje ir kartu kvestionuojamas 
ekonominis mokyklos reorganizacijos pagrįstumas:

Ir jūs manote, kad jūs įskiepysite tautiškumą, patriotizmą šiems vaikams? 
kad jie labiau mylės lietuvius ir valdžią, po šitokios traumos, kurią dabar 
jiems darote? Tai aš labai prašau jūsų atsikvošėti ir jei du šimtai mūsų 
vaikų nenori išeiti iš savo mokyklos, tai būkite malonūs, raskite vietos 
visiems vaikams po tos pačios mokyklos stogu. Jei manote, kad yra virš-
plotis, tai būkite malonūs, pasiimkite tą viršplotį ir išnaudokite jį savų 
klasių formavimui. Mūsų vaikų nelieskite, palikite juos ten, kur jie yra. 
Jie priprato prie šitos mokyklos, jie priprato prie savo mokytojų ir jie nori 
likti ten, kur jie yra. Nedraskykite, netraumuokite vaikų. O jūs vis tiek 
savo darote, vis tiek buldozeriu braunatės ir darote savo.

Kalboje akcentuojami nelygiaverčiai galios santykiai tarp vietos valdžios 
ir mokyklos bendruomenės: viešos kalbos pabaigoje mokyklos atstovas 
pabrėžia, jog nėra dialogo tarp valdžios ir mokyklos bendruomenės. Tarp 
protesto dalyvių sklando sąmokslo teorijos, kad kažkam versle ar valdžioje 
reikalingos mokyklos patalpos arba žemės plotas, kurios atskleidžia ir tam 
tikrą konstruojamą santykį tarp verslo, valdžios ir piliečių. Pasisako mies-
to tarybos narė, buvę mokyklos mokiniai, kitų tautinių mažumų organi-
zacijų nariai, mokyklos bendruomenės nariai. Piketui pasibaigus renkami 
parašai prieš mokyklos uždarymą. Peržengiamos ir nacionalinės ribos, nes 
kaip paskutinė instancija, nepasiekus susitarimo, piketo metu nuskambėjo 
Strasbūras.

Tad šiame viešame proteste pasitelkiama tiek rusiškumo kaip mažumos, 
tiek lietuviškumo kaip numanomos viešai priimtinos tapatybės argumentai. 
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Valdžios ir bendruomenės santykis konstruojamas kaip nelygiavertis, kaip 
procesas, kai į bendruomenės požiūrius ir siūlymus neįsiklausoma. Argu-
mentai, kad mokyklą reikia reorganizuoti ją uždarant ir sujungiant su kita 
mokykla, kvestionuojami, keliami klausimai, ar šios mokyklos patalpų ir že-
mės neprireikė verslui, ar įtakingiems interesantams, ir kad tai galėtų būti 
tikroji šio proceso priežastis. Manytume, jog tai atskleidžia bendruomenės 
narių savijautą platesnėje visuomenėje, nes tuo būdu apibrėžiami galios 
kontūrai, sprendimų priėmimo mechanizmai, o bendruomenės galios ko-
voti siejamos su tautinės mažumos statusu, daugiakultūriškumu, mažumos 
integracijos procesu, lietuviškumo skiepijimu. Žvelgiant į šiuos argumentus 
iš Fraser (1996 ir 2007) socialinio teisingumo perspektyvos, viešojo protesto 
metu išsakyti mokyklos bendruomenės atstovų argumentai siekia sujungti 
tiek skirtingumo atpažinimo, tiek išteklių perskirstymo perspektyvas, ar-
gumentuodami tam tikru mokyklos tautinės mažumos kalba statuso pažei-
džiamumu ir poreikiu skirti šiai bendruomenei išteklių, leidžiančių išlaikyti 
mokyklą net ir esant nepakankamam mokinių skaičiui. 

„Jūs esate nuostolingi“ arba „sentimentai prieš racionalumą?“: 
mokyklos lietuvių mokomąja kalba atvejis

Šiame poskyryje analizuosime, kaip mokyklos lietuvių mokomąja kalba už-
darymą viename iš didžiųjų Lietuvos miestų interpretuoja prieš šiuos proce-
sus pasisakantis ir kovojantis mokyklos bendruomenės narys. Teigsime, kad 
tiek aptartu mokyklos rusų mokomąja kalba atveju, tiek šiuo mokyklos lie-
tuvių mokomąja kalba atveju bendruomeniškumo vertybės akcentuojamos 
kaip pirmesnės nei ekonominiai ar finansiniai kriterijai. Atsiskleidžia, jog 
galios santykiai tarp mokyklos bendruomenės ir vietos savivaldos suvokiami 
kaip nelygiaverčiai. 

Pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba viename iš didžiųjų Lie-
tuvos miestų pradėjo veikti XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Interviu su 
mokyklos tėvų atstovu metu išaiškėjo, kad mokykla jau daugiau kaip metai 
gaišta teismuose dėl planuojamos jos reorganizacijos, t.  y. prijungimo prie 
kitos mokyklos, kas informanto įvardijama kaip „mokyklos uždarymas“. In-
formantas kritiškai vertina mokyklos reorganizacijos procesą kaip demons-
truojantį nelygiaverčius galios santykius tarp mokyklos bendruomenės ir 
savivaldybės administracijos. Šį nelygiavertiškumą atspindi tiek pradinis re-
organizacijos procesas, kai mokykla iš gimnazijos tapo pagrindine ir neteko 
galimybės formuoti paskutinių metų gimnazijos klasių, tiek dėl šio proceso 
įvykęs mokinių skaičiaus mažėjimas, lėmęs savivaldos sprendimą mokyklą 
uždaryti sujungiant su kita mokykla ir perkeliant ugdymo procesą į jos 
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pastatus. Tačiau mokykla informanto apibūdinama kaip pritraukianti abso-
liučią šio miesto rajono vaikų daugumą, t. y. kaip reikalinga bendruomenei: 

(...) aštuoniasdešimt du procentai mikrorajono vaikų į šią mokyklą eina. 
Bet vėlgi ta pertvarka, vat mes tą neteisybę ir matom, kad sumažėjo vaikų 
ne todėl, kad jų natūraliai (…) pertvarkė ir sumažėjo, o paskui nustemba 
staiga  – o, pas jumis sumažėjo. Bet jie šitoje vietoje mūsų negirdi ir ne-
nori girdėti. Mūsų nuomonė yra tokia, kad yra tikslas, yra siekiamybė ir 
jie eina buldozeriniu principu. Tai kokią mes gyventojai matom teisybę? 
Valdančioji dauguma tai kas yra? Tie, kas nori reorganizuoti mokykla, 
jie visi nubalsuoja už, tai kaip mes galime pasiekti teisybę? (...) tėvai buvo 
pakraupę, jie sakė, kad tokios neteisybės jie nematė, balsuoja tie, kurie yra 
suinteresuoti (...) valdančioji dauguma balsuoja ir viskas, o jie balsuoja 
taip kaip jie balsuoja, vienbalsiai (...)

Kaip ir anksčiau aptartu mokyklos rusų mokomąja kalba atveju, interviu 
citata atskleidžia konstruojamą priešpriešą „mes – jie“, valdančioji daugu-
ma – bendruomenė. Panašią skirtį mokslininkai sieja su sovietmečiu egzis-
tavusia piliečių sąveika su komunistų partija, nomenklatūra, valdžios atsto-
vais (Verdery 1996). Mokykla yra lietuvių mokomąja kalba, tad skirtingai 
nuo aptarto mokyklos rusų mokomąja kalba atvejo, interviu pabrėžiamas 
ne etninis ar kalbinis aspektai, o socialinis. Informantas pasitelkia sociali-
nio neteisingumo aspektus ir prieštarauja vadybiniam mokyklų uždarymo 
modeliui, kai mokyklų skaičius reguliuojamas išimtinai finansiniais skaičia-
vimais, grindžiamas lėšų naudojimo efektyvumo poreikiu: 

su pagrindine valdančia dauguma mes nerandame bendros kalbos (...) 
jūs esate nuostolingi, bet kaip mes galime būti nuostolingi, kaip vaikai 
miestui, mūsų ateitis aplamai, gali būti nuostolingi ir kaip ji yra apčiuo-
piama? Finansais? Tai mes patys esame mokesčių mokėtojai, mes išlaiko-
me valstybę, savo valdžią, tai lai tos mokyklos būna.

Ta pertvarka skaudžiai kerta socialiai, nes yra šeimos, kurios žemiau nei 
vidutinio lygio pragyvenimo, dar skurdesnių yra ir tada važiavimas, ke-
lias, jau važiuoti, vežti ne visi turi galimybių, paleisti vaiko pagal amžių 
ne visi gali paleisti (...) iškėlėm klausimą dėl nesaugaus kelio (....) siekia-
mybė kad tos mokyklos nebūtų yra labai stipri ir jaučia visi tai, jei kažką 
pasakai apie bendruomenę, tai ką jūs čia, bendruomenė (...).

Šiame interviu mokyklos uždarymas / reorganizacija matoma kaip socialiai 
neteisinga, tačiau, skirtingai nuo mokyklos rusų mokomąja kalba atvejo, 
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informantas labiausiai akcentuoja socialinius aspektus, socialinės įtraukties 
klausimus. Ekonominiai mokyklos uždarymo argumentai matomi kaip ne-
pakankami, nes neatsižvelgiama į platesnės rajono bendruomenės poreikius, 
socialiai pažeidžiamų grupių situaciją. Pabrėžiamas mokyklos reorganiza-
cijos sprendimo priėmimas, neatsižvelgus į bendruomenės poziciją, spren-
dimai matomi kaip priimami „iš viršaus“ ir grindžiami lėšų naudojimo 
efektyvumu, mažėjančiu mokinių skaičiumi. Pirmuoju atveju – mokykloje 
rusų mokomąja kalba  – priešinantis uždarymui pasitelkiami etniškumo ir 
mokyklos formuojamo patriotiškumo, taip pat pilietiškumo argumentai, o 
antruoju  – socialinio jautrumo, socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties ar-
gumentai. Abiem atvejais kaip socialiai teisingas konstruojamas toks moky-
klų pertvarkos modelis, kuriame sprendimai priimami atsižvelgiant į ben-
druomenės interesus. 

Baigiamoji diskusija

Tiek analizuotose mokyklų tinklo pertvarkos rekomendacijose 
(LR  ŠMM  2004), tiek interviu su mokyklų bendruomenių atstovais kal-
bama apie socialinį teisingumą, tačiau šios socialinio teisingumo vizijos 
turi esminių skirtumų. Mokyklų tinklo pertvarkos metodinių priemo-
nių analizė atskleidžia, kad šiame dokumente susipina kelios pagrindinės 
dimensijos  – lygios galimybės, švietimo kokybė ir ekonomiškumas, kuris 
įvardijamas kaip efektyvus lėšų naudojimas (LR ŠMM 2004). Nors šis do-
kumentas (LR ŠMM 2004) įtraukia kultūrinius ir tautinius aspektus, ver-
tinant mokyklų tinklo pertvarkos poreikį, akcentuojami švietimo paslaugų 
kokybė ir prieinamumas, tačiau vis dėlto akivaizdžiai vyrauja ekonominis 
aspektas, t.  y. tam tikras „efektyvus“ lėšų paskirstymas suvokiamas kaip 
vedantis prie lygių galimybių ir švietimo kokybės gerinimo. Tai dar kartą 
patvirtina švietimo politikos eksperto įžvalgą, kad tiek bendruose Lietuvos 
strateginiuose dokumentuose, tiek švietimo politikos dokumentuose yra 
gausu neoliberalių idėjų. Nors juose vartojami ir su socialiniu teisingumu 
ar lygiomis galimybėmis susiję terminai, tačiau jie yra antraplaniai (Barta-
ševičius 2015a, 122). 

Interviu su skirtingų Lietuvos miestų mokyklų lietuvių ir rusų moko-
mosiomis kalbomis administracijos nariais, mokytojais atskleidžia, kad viena 
svarbiausių mokyklų bendruomenėse gvildenamų temų yra mokyklos išli-
kimas šiandieninėmis demografinėmis, t.  y. mažėjančio mokinių skaičiaus, 
sąlygomis. Daugelis informantų teigė, kad mažėjant mokinių skaičiui moky-
klų tinklą reorganizuoti buvo būtina, tačiau šis procesas sulaukė ir nemažai 
kritikos. Analizuojant, kaip konstruojama mokyklų tinklo optimizavimo 
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procesų kritika, atsiskleidžia tam tikras socialinio teisingumo modelis. Jame 
pagrindinis akcentas yra ne ekonomiškumas ir efektyvus lėšų naudojimas, 
o pažeidžiamų grupių socialinė įtrauktis ir lygios galimybės. Pažeidžiamu-
mas abiem analizuotais empiriniais atvejais iš lauko tyrimo grindžiamas 
skirtingai, pasitelkiant etninius arba socialinius aspektus. Kritiškai mokyklų 
pertvarką ir ugdymo proceso skirstymą į kelis skirtingus etapus (pagrindi-
nį, progimnazijos, gimnazijos) vertinantys informantai pabrėžia, kad kaip 
šio proceso pasekmė naikinamas bendruomeniškumas ir galimybė ugdymo 
įstaigai nuosekliai ugdyti mokinį(-ę). Kai finansiniai  / ekonominiai svertai 
yra valstybės švietimo politikos formuotojų rankose, alternatyvų modelį siū-
lantys proceso dalyviai turi mažai galimybių šiuos procesus pakeisti. Reikia 
sutikti, kad Lietuvos švietimo politikos atvejis nėra išskirtinis ir atliepia glo-
baliai paplitusį neoliberalų švietimo vadybos modelį (Bartaševičius 2015a ir 
2015b; Vaitekaitis 2016). Kita vertus, šis modelis mokslinėje literatūroje su-
laukia svarios kritikos kaip dažnai paminantis bendruomeniškumo ir socia-
linio teisingumo principus (Clarke 2012; Wrigley 2008; Walkenhorst 2008) 
ar nukrypstantis nuo tikrosios vertybėmis grįstos ugdymo prasmės į vadybą 
(Targamadzė 2014; Bartaševičius 2015a ir 2015b; Vaitekaitis 2016). 

Literatūra

Aidukaitė, J. 2010. „Gerovės valstybių patirtis vertinant socialinio teisingumo principo 
įgyvendinimą švietime: Švedijos, Škotijos ir Vokietijos atvejai“. Viešoji politika ir 
administravimas 34: 47–60. 

Apthorpe, R. 1997. “Writing Development Policy and Policy Analysis Plain or Clear: 
On Language, Genre and Power.” In Anthropology of Policy: Critical Perspectives 
on governance and power, ed. C. Shore and S. Wright, 34–45. London, New York: 
Routledge.

Balžekienė, A., Lapienienė, A., Merkys, G., Telešienė, A. 2008. „Daugiakultūrinio 
ir daugiakalbio udymo prielaidos bei problemos etniškai mišriame regione“. 
Etniškumo studijos / Ethnicity studies 1–2: 146–171.

Bartaševičius, R. 2015a. Neoliberalizuotos bendrojo ugdymo politikos transformacijos: 
kritinė diskurso analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, edukologija. 
Vilnius: Vilniaus universitetas. 

Bartaševičius, R. 2015b. Neoliberalizuotos bendrojo ugdymo politikos transformacijos: 
kritinė diskurso analizė. Daktaro disertacijos santrauka. Socialiniai mokslai, edu-
kologija. Vilnius: Vilniaus universitetas. 

Breton, M. 2012. “Small Steps Toward Social Justice.” Social Work with Groups 25 (3): 
205–217.

Clark, J. N. 2008. „The Three Rs: Redistributive Justice, Restorative Justice, and 
Reconciliation.” Contemporary Justice Review 11(4): 331–350.



57

Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys /
Kristina Šliavaitė

Clarke, M. 2012. “The (Absent) Politics of Neo-liberal Education Policy.” Critical 
Studies in Education 53 (3): 297–310.

Carke, M. 2014. “The Sublime Objects of Education Policy: Equality, Equity and 
Ideology.” Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 35(4): 584–598.

Cribb, A., Gewirtz, S. 2003. “Towards a Sociology of Just Practices: An Analysis of Plural 
Conceptions of Justice.” In Social Justice, Education and Identity, ed. C. Vincent, 
15–29. London and New York: Routledge.

Connell, R.W. 1992. “Citizenship, Social Justice and Curriculum.” International Studies 
in Sociology of Education 2 (2): 133–146. 

Duoblienė, L. 2010. „Švietimo politika ir globalizacija: nacionaliniai ir supranaciona-
liniai ypatumai“. Acta pedagogica Vilnensia 25: 69–84.

Fraser, N. 2007. “Re-framing Justice in a Globalizing World.” In (Mis)recognition, Social 
Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, ed. T. Lovell, 17–
35. London and New York: Routledge.

Fraser, N. 1996. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition 
and Participation. The Tanner lectures on human values. Delivered at Stanford 
University, April 30-May 2, 1996. Prieiga per internetą: http://tannerlectures.
utah.edu/_documents/a-to-z/f/Fraser98.pdf (žiūrėta 2017 07 07).

Jonušaitė, S., Misiovič, J., Merkys, G. 2006. „Mokyklų bendruomenių lūkesčiai dėl 
švietimo įstaigų tinklo pertvarkos ir jos valdymo vertinimas: apklausos atviro tipo 
klausimynu rezultatai“. Socialiniai tyrimai / Social Research 1(7): 45–55.

Keddie, A. 2015. “‘We haven’t Done Enough for White Working-class Children’: Issues 
of Distributive Justice and Ethnic Identity Politics.” Race, Ethnicity and Education 
18 (4): 515–534.

Keddie, A. 2014. “Political Justice, Schooling and Issues of Group Identity.” Educational 
Philosophy and Theory 46 (3): 311–323.

Klumbytė, N. 2008. “Post-soviet Publics and Nostalgia for Soviet Times.” In 
Changing Economies and Changing Identities in Postsocialist Eastern Europe. ed. 
I. W. Schröder and A. Vonderau, 27-46. Műnster: LIT Verlag.

Lazutka, R., Šliužaitė, D. 2012. „Socialinis teisingumas ir socialinių-ekonominių grupių 
reprezentavimas skirtingo prestižo studijų programose Lietuvoje“. Acta pedagogica 
Vilnensia 28: 9–22.

Leončikas, T. 2007. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus 
pasirinkimas (Etniškumos studijos). Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 
Eugrimas. 

Liaasidou, A., Symeou, L. 2016. “Neoliberal Versus Social Justice Reforms in Education 
Policy and Practice: Discourses, Politics and Disability Rights in Education.” 
Critical Studies in Education 1-18. DOI: 10.1080/17508487.2016.1186102 

Lovell, T. 2007. “Introduction.” In (Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice. 
Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, ed. T. Lovell, 1–16. London and New York: 
Routledge. 

http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/f/Fraser98.pdf
http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/f/Fraser98.pdf


58

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

LRŠMM. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2015. Lietuva: švietimas 
regionuose. 2015. Mokykla. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 

LRŠMM. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2004. Mokyklų tinklo 
pertvarkos metodinės rekomendacijos. Vilnius: Homo Liber.

LR Vyriausybė. 2011. Nutarimas dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo progra-
mas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo. 2011 birželio 29 d. Nr. 768. Valstybės 
žinios. Nr. 79-3869.

LR Vyriausybė. 2004. Nutarimas dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo progra-
mas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo. 2004 birželio 14 d. Nr. 745. Valstybės 
žinios. Nr. 95-3509. 

Meernik, J., Golcevski, N., McKay, M., Feinberg, A., King, K., Krastev, R. 2016. “Truth, 
Justice, and Education: Towards Reconciliation in the Former Yugoslavia.” 
Southeast European and Black Sea Studies 16 (3): 413–431.

Merkys, G., Urbonaitė-Šlyžiuvienė, D., Balčiūnas, S., Jonušaitė, S., Piščalkienė, V., 
Titkov, D. 2005. Mokyklų tinklo pertvarkos socialinis poveikis. Bandomajame pro-
jekte dalyvavusiose savivaldybėse. LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuoto 
tyrimo ataskaita. Prieiga per internetą: https://www.smm.lt/uploads/documents/
kiti/Mokyklu%20tinklo%20pertvarka%202005.pdf (žiūrėta 2017 08 08). 

Merkys, G., Balčiūnas, S., Urbonaitė-Šlyžiuvienė, D., Kalinauskaitė, R., Merkienė, R. 
2006. Tęstinis tyrimas: mokinių vežiojimo pokyčiai pertvarkant mokyklų tinklą. 
Mokinių vežiojimas kaip švietimo stebėsenos objektas: rodiklių konstravimo tyrimas. 
Kaunas, Šiauliai. Prieiga per internetą: https://www.smm.lt/uploads/documents/
kiti/Veziojimas_ATASKAITA.pdf (žiūrėta 2017 08 08). 

Morris, J. 2014. “The Warm Home of Cacti and Other Soviet Memories: Russian 
Workers Reflect on the Socialist Period.” Central Europe 12 (1): 16–31.

Osler, A. 2015. “The Stories We Tell: Exploring Narrative in Education for Justice and 
Equaty in Multicultural Contexts.” Multicultural Education Reviews 7 (1–2): 12–25.

Petrušauskaitė, V. 2014. (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitrauki-
mo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė (Etniškumo studijos). Mokslo studi-
ja, Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 

Petrušauskaitė, V., Pilinkaitė Sotirovič, V. 2012. „Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir 
socialinės integracijos iššūkiai 2001–2011“. Etniškumo studijos 2012 (1–2): 14–50.

Purvaneckienė, G., Čiužaitė, G. 2010. „Švietimo reformos ir teisingumas“. Acta peda-
gogica Vilnensia 25: 85–99.

Reingardė, J., Vasiliauskaitė, N., Erentaitė, R. 2010. Tolerancija ir multikultūrinis ug-
dymas bendrojo lavinimo mokyklose. Vilnius, Kaunas: Tolerantiško jaunimo aso-
ciacija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 

Ries, N. 1997. Russian Talk: Culture & Conversation during Perestroika. Ithaca and 
London: Cornell University Press. 

Saugėnienė, N. 2003. Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikultūriškumo vertybin-
iame kontekste. Kaunas: Technologija.



59

Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys /
Kristina Šliavaitė

Saugėnienė, N., Jakavičius, V. 2000. „Lietuviškoji mokykla multikultūriškumo akivaiz-
doje“. Socialiniai mokslai 3 (24): 55–64.

Shore, C., Wright, S. 1997. “Policy: A new Field of Anthropology.” In Anthropology 
of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power, ed. C. Shore, S. Wright, 
3–30. London, New York: Routledge.

Tamošiūnas, T. 2000. Edukacinis kryptingumas įviariatautėje aplinkoje. Vilnius: 
UAB „Biznio mašinų kompanija“. 

Targamadzė, V. 2014. Bendrojo ugdymo mokykla kryžkelėje: akivarai ir kūlgrinda. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 

Tereškinas, A., Bučaitė Vilkė, J., sud. 2015. Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas 
Lietuvoje. Vytauto Didžiojo universitetas: Versus Aureus. 

Thyer, B. A. 2010. “Social Justice: A Conservative Perspective.” Journal of Comparative 
Social Welfare 26 (2–3): 261–274.

Trakšelis, K. 2015. „Švietimo prieinamumas – visuomenės socialinio teisingumo rodik-
lis“. Socialinių mokslų studijos, Societal Studies 7 (2): 232–246.

Vaicekauskienė, V. 2013. „Nepriklausomos valstybės švietimo kūrimo pamokos: 1988–
2012“. Švietimo problemos analizė. Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija 
14 (100). Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerija. 

Vaicekauskienė, V. 2011. „Tautinių mažumų švietimo politika: kur einama?“ Švietimo 
problemos analizė. Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija 9 (59). Vilnius: 
LR švietimo ir mokslo ministerija. 

Vaitekaitis, J. 2016. „Ugdymo turinio kaita Lietuvoje: globalizacijos padariniai“. Acta 
pedagogica Vilnensia 37: 18–34.

Verdery, K. 1996. What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press.

Vincent, C. 2003a. “Introduction.” In Social Justice, Education and Identity, ed. 
C. Vincent, 1–14. London and New York: Routledge. 

Vincent, C., ed. 2003b. Social Justice, Education and Identity. London and New York: 
Routledge.

Walkernhorst, H. 2008. “Explaining Change in EU Education Policy.” Journal of 
European Public Policy 15 (4): 567–587.

Wrigley, T. 2008. “School Improvement in a Neo-liberal World.” Journal of Educational 
Administration and History 40 (2): 129–148.

Žalimienė, L., Lazutka, R, Skučienė, D., Aidukaitė, J., Kazakevičiūtė, J., Navickė, J., 
Ivaškaitė-Tamošiūnė, V. 2011. Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata 
ir praktinis vertinimas. Mokslo studija. Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos 
socialinių tyrimų centras. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 

Želvys, R. 2003. „Švietimo politika“. In Švietimo politika ir monitoringas, ed. R. Želvys, 
V. Būdienė, A. Zabulionis, 5–100. Vilnius: Garnelis. 

Gauta 2018 02 02
Priimta 2018 04 20



60

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

Kristina Šliavaitė

Can we Speak of Neoliberal Social Justice? 
Interpretations and Experiences of Reorganization of 
the School Network in Lithuania

Summary

The paper focuses on perceptions of social justice in education as constructed in selected 
policy document and in interviews with members of schools with Lithuanian or Rus-
sian language of instruction in Vilnius, Kaunas and Klaipėda. The paper investigates 
the perceptions of school network reorganization which started in early 2000s and was 
forced by demographic situation in the country when due to diminished number of 
pupils a number of schools in different regions faced the problem of survival. The first 
part of paper overviews selected theories on social justice and social justice in educa-
tion (Fraser 1996 and 2007; Cribb, Gewirtz 2003; Vincent 2003a and 2003b) as well 
as research conducted on similar issues in different countries (Clarke 2012 and 2014; 
Wrigley 2008; Walkenhorst 2008) and Lithuania (Merkys et al 2005; Duoblienė 2010; 
Žalimienė et al, 2011; Petrušauskaitė 2014; Bartaševičius 2015a and 2015b). The second 
part of a paper focuses on the analysis of selected policy document, i.e. recommenda-
tions to municipalities on the process of school network reorganization prepared by 
the Ministry of Education and Science (LR ŠMM 2004). It argues that these recom-
mendations incorporate the themes of equal opportunities, quality of education and 
economic efficiency, however, economic efficiency is the primary theme there and this 
echoes researchers’ findings in different contexts (Bartaševičius 2015a and 2015b; Li-
aasidou, Symeou 2016). The last part of the paper analyses the data of the qualitative 
fieldwork in three major cities of Lithuania when more than 30 interviews were con-
ducted with members of schools with different language of instruction and representa-
tives of municipalities. The informants who provide critique to the process of school 
network reorganization emphasize the unequal power relations between representatives 
of authorities and school communities, and prioritize community sustainence to eco-
nomic efficiency. Social justice is referred to in selected policy documents and in inter-
views with oponents of these reforms, however both parties have different priorities and 
different understandings of just and non-just decisions. A number of international and 
Lithuanian studies report that neoliberal ideas are spreading globally and they make 
a huge impact on national policies of education (Wrigley 2008; Walkenhorst 2008; 
Clarke 2012; Bartaševičius 2015a and 2015b; Vaitekaitis 2016). The author would ar-
gue that these alternative bottom-up critical perspectives on globally spread and locally 
adopted policies must be taken into account by national and municipal authorities 
when framing and strategizing policies.

Keywords: social justice, education, school network, schools with Lithuanian and 
Russian language of instruction, neoliberalism.
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Bibliotekų veiklos ir bendruomenės narių 
gyvenimo kokybės sąsajos: nepriklausomas 
Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimas 

Angelė Pečeliūnaitė
Vilniaus universitetas

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama, koks yra Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų (AVB) 
teikiamų paslaugų poveikis vietos bendruomenei. Daroma prielaida, kad bibliotekų viešosios pa-
slaugos ir kultūrinė edukacinė veikla keičia bendruomenės narių gyvenimo kokybę (GK). Atliktas 
reprezentacinis penkių Lietuvos AVB bendruomenių tyrimas (apklausa). Pasiūlyta struktūruota 
dviejų dalių nauja tyrimo metodika. 1-ojoje tyrimo dalyje, taikant adaptuotą SERVQUAL 
metodą, įvertinta paslaugų kokybė ir vartotojų pasitenkinimas paslaugomis GK kontekste. 
Reikšmingos šios paslaugų kokybės dimensijos  – apčiuopiamumas, patikimumas ir efektyvu-
mas. Galutiniai pasitenkinimo paslaugomis tyrimo rezultatai apibendrinti pageidaujamiems 
lūkesčiams: AVB organizuoti mokymai pranoksta lūkesčius, informacinės paslaugos atitinka 
lūkesčius, o kultūrinė švietėjiška veikla ir partnerystės renginiai neatitinka pageidaujamų lūkesčių. 
2-ojoje tyrimo dalyje atliktas tiesioginis AVB veiklos poveikio GK įvertinimas, atsižvelgiant ne tik 
į teikiamas paslaugas, bet ir į vartotojo emocinį pasitenkinimą bibliotekos aplinka, supančia at-
mosfera, aptarnaujančiuoju personalu. Čia svarbios santykių kokybės ir rezultato kokybės dimen-
sijos. 64 proc. respondentų nurodė, kad bibliotekos įtaka jų gyvenimo kokybei sudaro per 30 proc. 
Didžiausią įtaką bendruomenės narių gyvenimo kokybei daro bibliotekininko kompetencija, 
paslaugumas, tarpusavio santykiai ir komunikacija. Tyrimas patvirtino koreliaciją tarp AVB 
veiklos ir bendruomenės GK, tačiau taip pat atskleidė esantį silpną bendruomeniškumo jausmą, 
komunikacijos spragas informacijos efektyviai sklaidai pasiekti.

Reikšminiai žodžiai: bibliotekos paslaugų poveikis, adaptuota SERVQUAL metodika, pagei-
daujami lūkesčiai, suvokta paslaugų kokybė, subjektyvi gyvenimo kokybė, bendruomeniškumas, 
efektyvi komunikacija.

Įvadas

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, numačiusi valstybės viziją ir 
raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis, pabrėžė: „Strategija siekia-
ma paskatinti esminius visuomenės pokyčius ir sudaryti sąlygas formuo-
tis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei“ (Strategija 2012). Siekiant 
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įgyvendinti strategiją, permainos viešajame sektoriuje neišvengiamos. Kaip 
teigia Lukauskienė ir Ruževičius, „viešojo sektoriaus organizacijos vaidina 
labai sudėtingą dvilypį vaidmenį: įgyvendina politikų sprendimus ir ats-
tovauja visų visuomenės sluoksnių interesams. Dėl šios priežasties viešasis 
sektorius privalo pasižymėti neabejotina kompetencija ir pažanga“ (Lukaus-
kienė, Ruževičius 2013, 94).

Lietuvos apskričių viešosioms bibliotekoms (toliau – AVB) tenka ypa-
tinga misija, kurios esmė – įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines 
institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę (Projek-
tas „Bibliotekos pažangai 2“). Lietuvos kultūros ministro įsakyme numato-
ma: „Siekti efektyviai išnaudoti bibliotekų, kaip veiksmingos informacinės 
infrastruktūros, potencialą, gyvenimą, socialinės ir ekonominės gerovės plė-
tojimą bei poveikio šalies ir regionų raidai didinimą“ (Įsakymas 2016,  2). 
Pažymėtina, jog Lietuvos AVB numatoma daug reikšmingų uždavinių, kaip 
antai, „stiprinti bibliotekose gyventojų kultūrinių ir informacinių kompe-
tencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių 
kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti 
mokymosi visą gyvenimą procese. Stiprinti bibliotekų bendruomenes, ska-
tinti žiniomis, verslumu ir inovacijomis grindžiamą socialinę-ekonominę 
raidą“ (Strateginės kryptys 2016, Priedas, 10–14).

Vadovaujantis politinėmis direktyvomis ir gavus projektinę-finansi-
nę paramą per paskutinius septynerius metus Lietuvos AVB atnaujino ir 
modernizavo bibliotekų technologinę bazę, o bibliotekininkai įgijo naujos 
patirties ir pakėlė kvalifikaciją. Išsiplėtė informacinių paslaugų paketas var-
totojams, reguliarūs tapo mokymai ir švietėjiški edukaciniai renginiai ben-
druomenei (Projektas „Bibliotekos pažangai 2“, 2016).

Ar pastebimas bibliotekų atnaujintų paslaugų ir visuomenei skirtos vei-
klos poveikio rezultatas? Koks jis? 

„Bibliotekų poveikiu galima laikyti pokyčius vartotojo gebėjimų, kom-
petencijos, požiūrio ar elgsenos, atsiradusius dėl interakcijos su biblioteka“ 
(Rutkauskienė 2008, 87–88). Svarbus yra ir užsienio mokslininkų pastebėji-
mas – viešosios bibliotekos atlieka socialinį vaidmenį: jos gali sustiprinti ben-
druomeniškumo jausmus, turėti įtakos formuojant bendruomenės identitetą, 
pasitikėjimo jausmus, veikti socialinę sanglaudą (Usherwood 1999, 94–95).

Moksliniu požiūriu, poveikį vartotojui galima nustatyti atliekant var-
totojų apklausas. Zinaida Manžuch pažymi: „Organizuodami paslaugų tei-
kimą, visų bibliotekų vadovai turėtų atkreipti dėmesį į būtinybę reguliariai 
tirti vartotojų poreikius ir vadovautis tokių tyrimų rezultatais kuriant naujas 
ir tobulinant esamas paslaugas“ (Manžuch et al. 2014, 54). Poveikio vertini-
mo tyrimai pačiose bibliotekose ir nepriklausomų tyrėjų atliekami nuolat. 
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Paminėtinas viešos interneto prieigos poveikio individui ir bendruomenei 
vertinimo tyrimas, kuris iškėlė problemas, „kaip ši individualaus lygmens 
nauda yra susijusi su didesniu socialiniu ir ekonominiu poveikiu bendruo-
menėms ir šalies mastu“ (Rutkauskienė 2008, 2009). 2013 m. atliktas pana-
šaus pobūdžio ir tarptautinis ES šalių lyginamasis tyrimas (LNMMB 2013). 
Aktualūs Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos organizuo-
jami poveikio vertinimo tyrimai, atlikti vykdant 2008–2016  m. projektus 
(Tyrimas 2016; Projektas „Bibliotekos pažangai 2“, 2016). 

Šiame straipsnyje viešųjų bibliotekų paslaugų poveikis vartotojui ana-
lizuojamas nauju aspektu – kreipiamas dėmesys ne tik į viešųjų bibliotekų 
vartotojų pasitenkinimą paslaugomis, bet ir į bibliotekos daromą poveikį 
bendruomenės gyvenimo kokybei.

Darome prielaidą, kad bibliotekos bendruomenės narių subjektyvi gyve-
nimo kokybė priklauso nuo bibliotekų teikiamų paslaugų ir vykdomos eduka-
cinės bei kultūrinės švietėjiškos veiklos. Šiam teiginiui pagrįsti būtina ištirti 
bibliotekų bendruomenės nuomonę, ar bibliotekos paslaugos ir jų kokybė 
pateisina bendruomenės lūkesčius, kokį emocinį poveikį daro edukacinė, 
kultūrinė veikla  – ar gerėja savijauta, auga pasitikėjimas savo jėgomis, sti-
prėja laimės jausmas, pasitenkinimas gyvenimu? 

Straipsnio tikslas: ištirti Lietuvos AVB veiklos ir bendruomenės narių 
gyvenimo kokybės sąsajas. 

Tiriama tema nėra plačiau nagrinėta mokslinėje spaudoje. Tarpdisci-
plininis tyrimo laukas įpareigoja parinkti ir pritaikyti adekvačią tyrimo me-
todiką, kuri padėtų įvertinti paslaugų kokybę ir daromą poveikį gyvenimo 
kokybei. 

1. Literatūros apžvalga

1.1. Gyvenimo kokybė

Čia trumpai apžvelgsime gyvenimo kokybės (toliau – GK) sąvoką, veiksnius, 
darančius įtaką GK, daugiau akcentuodami subjektyvią GK.

GK klausimais daug yra rašę tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslinin-
kai. Nors „gyvenimo kokybės“ terminas pirmą kartą pavartotas 1920  m. 
(Schuessler, Fisher 1985), tačiau realus mokslininkų susidomėjimas GK 
pastebimas nuo 1960  m., kai susidomėta GK skirtinguose socialiniuose 
moksluose, kaip antai sociologijoje, psichologijoje, medicinoje ir kt. (Furmo-
navičius 2001, 128). GK tapatinama su gerovės kontekstu (Easterlin 2003), 
laimingo  / visaverčio gyvenimo suvokimu arba laikoma kaip pasitenkini-
mas gyvenimu (Šumskienė 2005; Liniauskaitė et al. 2013). GK vertinimas 
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priklauso ir nuo žmogaus vertybių sistemos bei kultūrinės jo aplinkos 
(Akranavičiūtė, Ruževičius  2007, 48).

Plačiai dabartinių mokslininkų taikoma sąvokos GK apibrėžtis, kurią 
1996 m. pasiūlė tyrėjai D. Felce ir J. Perry, kaip teigia M. Rapley, yra tokia: 
„Gyvenimo kokybė (angl. Quality of life) yra apibrėžiama kaip viską apiman-
ti gerovė (angl. well-being), įtraukiant objektyvius deskriptorius ir subjek-
tyvius fizinės, materialinės, socialinės ir emocinės gerovės vertinimus, taip 
pat asmeninį vystymąsi ir tikslingą veiklą, viskam vykstant asmeniniame 
vertybių sistemos kontekste“ (Rapley 2008, 53). 

Remiantis S. Krutulienės atlikta GK sąvokos interpretacijų analize, 
šio straipsnio tematikai artimas gerbūvio terminas: „Gerbūvio sampratos 
centre yra gero gyvenimo interpretavimas, svarbiausiais laikomi subjekty-
vūs elementai, o pagrindinis gero gyvenimo matas – pasitenkinimas“ <…> 
Gerbūvis apima individualius dalykus ir susitelkia į skirtingus gero gyveni-
mo domenus, pvz., išskiriamas ekonominis, psichologinis gerbūvis ir pan. 
(Krutulienė 2012, 127). Tačiau šio tyrimo tematika yra susijusi su socialine 
sritimi (atsižvelgiant į socializacijos procesą, gebėjimą palaikyti socialinius 
ryšius, socialinį mobilumą ir kt.) ir kultūros sritimi (kuri susijusi su poilsio 
ir laisvalaikio prioritetais, saviraiškos būdais, vertybėmis ir pan.), t.  y. mus 
domina poveikis ne tik individui, bet ir visuomenei. Todėl straipsnyje var-
tojamas gyvenimo kokybės terminas, nes apima daugiau nei vieną domeną.

Kad galima būtų palyginti įvairių šalių GK ir jos pokyčius, sudaromi 
GK socialiniai-ekonominiai indeksai. Be akcentuotų socialinių-ekonominių 
aspektų, priskirtinų objektyviai GK, dabar ryškiau pabrėžiami ir tokie as-
pektai, kaip „nemateriali individo gerovė, subjektyvus tikrovės vertinimas 
ir pasitenkinimas gyvenimu“ (Gruževskis, Orlova 2012, 12), priskirtini su-
bjektyviai GK. Subjektyvi GK parodo žmogaus suvoktas, įvertintas galimy-
bes faktiškai (arba potencialiai) pasinaudoti įvairiais socialiniais ištekliais, 
viešųjų paslaugų infrastruktūra, galimybes socialiai dalyvauti (taip pat ir 
vietos bendruomenės) veikloje (Merkys et  al. 2008, 30). V. Servetkienės 
nuomone, apibrėžiant subjektyvios GK sąvoką, visų pirma, pažymimas su-
bjektyvus gerovės pojūtis, apimantis fizinį, psichologinį, socialinį ir dvasinį 
lygius, ir, antra, akcentuojama vertybių sistema kaip atspirties taškas, pade-
dantis kiekvienam suvokti ir pagal tai įvertinti savo gyvenimo gerovės lygį 
(Servetkienė 2012, 25). 

Šiame straipsnyje nekeliame tikslo giliau analizuoti GK apskritai. 
Mus domina, kokia AVB veikla kelia didžiausią bendruomenės narių pa-
sitenkinimą, kuris sietinas ne tik su paslaugų kokybe, bet ir patiriamomis 
emocijomis, išgyvenimais. Subjektyvi GK susideda iš afektinių (pozityvių 
ir negatyvių emocijų) ir kognityvinių (specifinių gyvenimo sričių ir gyve-
nimo apskritai vertinimo) komponentų (Pavot, Diener 2004). R.  Čiegis ir 
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J. Pečkaitienė, analizavę darnaus vystymosi poveikį GK, taip pat akcentavo, 
kad subjektyvi GK neatskiriama nuo emocijų, o „emocinė žmogaus būklė 
priklauso nuo poreikių patenkinimo“ (Čiegis, Pečkaitienė 2013, 13).

Straipsnyje nemaža dalimi remsimės V. Starkauskienės pateiktu subjek-
tyvios GK apibrėžimu – tai „subjektyvus geros savijautos suvokimas ir pa-
tirtimi bei išgyvenimais paremtas individo savo pozicijos gyvenime vertini-
mas“ (Starkauskienė 2011, 10). Tarsime, kad gera savijauta siejama ne tik su 
gera sveikata, bet ir su teigiamomis emocijomis, kurias sukelia kitų dėmesys, 
pagarba, nuoširdus bendravimas, o individo patirtis ir išgyvenimai daugiau 
siejami su asmeniniu tobulėjimu, dvasiniu turtėjimu ar pasitenkinimu vie-
šosiomis paslaugomis ir visuomenine veikla. 

Vertinant poveikį subjektyviai GK, turėsime įvertinti vartotojų emo-
cinį pasitenkinimą teikiamomis bibliotekų paslaugomis. „Vartotojų pasi-
tenkinimas paslaugomis gali pasitarnauti įvairiems procesams, kaip antai 
klientų išlaikymui, lojalumui stiprinti“ (Arambewela, Hall 2006, 145), 
taip pat reikšmingas komunikacijai su bendruomene stiprinti. Pažymėtina, 
kad „vartotojų pasitenkinimas paslaugomis yra vienas iš paslaugų kokybės 
indikatorių  – jis gali atspindėti paslaugų kokybę, organizacijos valdymo 
efektyvumą, gebėjimą tenkinti konkrečius vartotojų poreikius, taip pat 
nuo jo gali priklausyti piliečių pasitikėjimas viešuoju sektoriumi“ (Diržytė, 
Patapas 2013, 558). „Paslaugų kokybė – tai pagrindinis veiksnys, lemiantis 
vartotojų pasitenkinimą teikiama paslauga. <…> Kokybės sąvoka apibūdina 
tai, kaip gerai ar blogai paslaugų teikėjai atlieka savo darbą vartotojų požiū-
riu“ (Patapas, Vilutytė-Žilienė 2013, 316). 

Vartotojų pasitenkinimą viešojo sektoriaus paslaugomis gali lemti ne 
tik paslaugos kokybė, bet ir vartotojų kognityviniai ir asmenybiniai veiks-
niai. „Kuo sąmoningesnis, labiau įsisąmoninantis asmuo yra įvairiose situa-
cijose, tuo labiau tai gali užtikrinti pasitenkinimą gyvenimu. Sąmoningumo 
charakteristikos gali lemti individų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis 
rodiklius“ (Diržytė, Patapas 2013, 563). 

Svarbu pažymėti, kad pasitenkinimas paslaugomis yra susijęs ne tik su 
paslaugos naudotoju, bet ir su paslaugos teikėju, paslaugos teikimo aplinka, 
patiriamomis teigiamomis emocijomis, laimės pojūčiu. Pasitenkinimas yra 
vertinimo procesas, kurio metu realiai gaunama paslauga (suvokta kokybė) 
lyginama su savo įsitikinimais ar lūkesčiais – kai kokybė atitiks vartotojo lū-
kesčius, vartotojas bus patenkintas paslauga (Grigaliūnaitė, Pilelienė 2014, 
70–71). Jei pasitenkinimas paslaugomis auga, tai asmuo patiria daugiau tei-
giamų emocijų, kurios stiprina pasitenkinimą gyvenimu, tiesiogiai sietiną su 
suvokiama gerėjančia subjektyvia GK.

GK tyrimai gali prisidėti „prie asmenų ar visuomenės problemų spren-
dimo“ (Janušauskaitė 2008, 42), nes gyventojų GK „pokyčiai yra susiję su 
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valstybės vykdomos politikos efektyvumu“ (Servetkienė, 2012, 21). Šiame 
darbe numatoma aptarti viešųjų bibliotekų paslaugų poveikio GK tyrimą, 
tai turėtų suteikti papildomos informacijos, kuri svarbi kiekvieno asmens ir 
visuomenės raidai. 

1.2. Pasitenkinimo paslaugomis tyrimo metodika

1.2.1. SERVQUAL metodika

Didelė dalis užsienio mokslininkų, analizuojančių pasitenkinimo paslau-
gomis tyrimus, naudoja SERVQUAL metodiką. SERVQUAL metodika, 
pasiūlyta P. Parasuraman, V. Zeithaml ir L. Berry mokslininkų 1985–
1988 m., yra grindžiama prielaida, kad paslaugos kokybę nustato skirtumas 
tarp individo lūkesčių ir faktinės teikiamos paslaugos (Parasuraman et  al. 
1985 ir 1988; Zeithaml et al. 1996). Tokiam teiginiui pritaria ir kiti moks-
lininkai. Paslaugų kokybės konstruktas nusakomas tokiais terminais, kaip 
„įsivaizduojama“ kokybė (angl. ‘perceived ’ quality) – klientų nuomonė apie 
bendrą įmonės kompetenciją ar pranašumą  – nuostata, kuri susidaro lygi-
nant lūkesčius ir suvoktą veikimą (Llosa et al. 1998). Dėl minėtos priežasties 
SERVQUAL metodika kartais vadinama A. Parasuraman kokybės spragų 
vertinimo modeliu (angl. GAP model). 

Pagal SERVQUAL metodiką paslaugos kokybei įvertinti išskiriamos 
penkios dimensijos:

• apčiuopiamumas (angl. Tangibles) – paslaugų realumą patvirtinan-
tys fiziniai elementai, įranga, priemonės;

• patikimumas (angl. Reliability) – duotų pažadų tesėjimas, tinkamas 
paslaugos suteikimas iš pirmo karto;

• reagavimas (angl. Responsiveness) – personalo žinios, įgūdžiai, noras 
padėti klientui, paslaugą suteikti paslaugiai ir greitai atliepti kliento 
poreikius. 

• jautrumas (angl. Assurance) – personalo noras ir pasirengimas aptar-
nauti vartotoją, gebėjimas vartotojui sužadinti pasitikėjimą;

• individualus dėmesys, empatija (angl. Empathy) – įsijautimas į kito 
asmens emocinę būseną, kontaktinio personalo gebėjimas suprasti 
vartotojo poreikius, specialių poreikių tenkinimas (Parasuraman 
et al. 1988, 23).

Tai funkcinės paslaugų kokybės parametrai, kurie nusako organizacijos 
ir individo sąveikos vertinimo rezultatus (Grönroos, Voima 2013). Kiekvie-
na įvardyta dimensija įneša savo indėlį į suvokiamos paslaugos kokybę. 

SERVQUAL metodika buvo išbandyta daugelyje mokslinių tyrimų. 
Šios metodikos patikimumą ir validumą įvairių paslaugų sektoriuose testavę 
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mokslininkai patvirtino gerą jos taikymo patikimumą įvairiuose konteks-
tuose (Zafiropoulos, Vrana 2008). Kaip teigia F. A. Carrilatas su kolego-
mis, „SERVQUAL yra validus instrumentas bendrai paslaugų kokybei 
nustatyti, o SERVQUAL skalės pritaikymas tiriamos paslaugos kontekstui 
padidina išankstinį instrumento validumą“ (angl. predictive validity) (Car-
rilat  et  al. 2007, 472). Nors SERVQUAL metodika buvo sukurta verslo 
teikiamų paslaugų kokybei vertinti, vėliau ja buvo sėkmingai vertinama ir 
viešųjų paslaugų kokybė (Wisniewski 2001).

SERVQUAL metodikos tinkamumas, vertinant bibliotekų teikiamų 
paslaugų kokybę, nagrinėtas ne vienoje mokslinėje disertacijoje. Remiantis 
C. Cooko ir B. Thompsono atlikta faktorine aukštesniosios eilės analize, 
tariama, kad realiai yra išmatuojamos trys bibliotekų paslaugų kokybės di-
mensijos: apčiuopiamumas, patikimumas ir paslaugos efektyvumas, kuris 
apima reagavimą, jautrumą ir empatiją (Cook, Thompson 2000, 400). 

1999–2003 m. pasiūlyta ir testuota standartizuota akademinėms biblio-
tekoms tirti LibQual+™ metodika, grindžiama SERVQUAL principais. Kaip 
teigia Thompsonas su kolegomis, tiriant akademinių bibliotekų paslaugų ko-
kybę, siūloma įvertinti tris tokias kokybės dimensijas, kaip antai aptarnavimo 
efektas (angl. Service affect), biblioteka kaip vieta (angl. Library as a place ) ir 
informacijos kontrolė (angl. Information control) (Thompson et al. 2006, 518). 
Aptarnavimo efektui priskiriama paslaugų kokybė siejama su aptarnaujan-
čiuoju bibliotekos personalu. Nagrinėjant biblioteką kaip vietą, tiriami koky-
bės aspektai, susiję su fizine universiteto biblioteka, o informacijos kontrolė 
susijusi su dėstytojų ir studentų galimybėmis pasiekti reikiamą informaciją, 
taip pat siejama su informacijos išteklių kokybe. Respondentas turi įvertinti 
tris aptarnavimo bibliotekoje lygius: a) minimalų priimtiną; b) pageidaujamą 
(lūkesčių); c) suvokiamą (vartojant paslaugą) (Thompson et  al. 2006, 518). 
Nors šios metodikos rezultatų patikimumu ir neabejojama, tačiau tenka pri-
pažinti, kad respondentai susiduria su sunkumais vertindami aptarnavimo 
lygius  – ne kiekvienas respondentas yra pasiruošęs fiksuoti skirtumus tarp 
trijų aptarnavimo lygių: minimalaus, pageidaujamo ir patirto, ypač kai pa-
tirti pojūčiai trukdo adekvačiai vertinti (Roszkowski 2005, 426). Tačiau šie 
skirtumai yra esminiai, nes jais pagrįstas SERVQUAL spragų modelis. 

1.2.2. Kritinių incidentų (Critical Incident Technique, CIT) metodika

2009  m. Seung-Kyu Rhee ir June-Young Rha paskelbė alternatyvų 
SERVQUAL metodą viešųjų paslaugų kokybei vertinti. Mokslininkai 
atkreipė dėmesį į tai, koks paslaugos kūrimo etapas yra paslaugos kokybės 
šaltinis, kuris veda prie pasitenkinimo paslauga rezultato. Buvo pasiūlytos 
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keturios viešųjų paslaugų kokybės dimensijos, darančios įtaką vartotojų pa-
sitenkinimui: proceso kokybė (angl. process quality), rezultatų kokybė (angl. 
outcome quality), dizaino kokybė (angl. design quality) ir santykių kokybė 
(angl. relationship quality) (Rhee, Rha 2009). Dizaino kokybė nusako tai, 
kaip gerai viešoji paslauga sukurta politikos formavimo ir paslaugų projek-
tavimo etapuose. Proceso kokybė reiškia tai, kaip vartotojai suvokia kokybę 
teikiant paslaugą. Rezultato kokybė reiškia tai, kaip vartotojas suvokia pa-
slaugos kokybę po to, kai pasinaudojo paslauga, kitaip tariant, vertinamas 
paslaugos poveikis vartotojui. Santykių kokybė išreiškia paslaugos teikėjų ir 
vartotojų santykių gylį bei atmosferą paslaugos teikimo procese. Pasiūlytas 
kritinių incidentų metodas (Critical Incident Technique, CIT) išbandytas so-
cialinės rūpybos paslaugų sektoriuje, kaip ir SERVQUAL, remiasi ta pačia 
nuostata, kad paslaugų kokybė nusakoma vartotojo patirtimi ir suvokimu. 
Jei nėra faktinės patirties paslauga, tai paslaugų kokybė suvokiama vado-
vaujantis paslaugas teikiančios įstaigos reputacija, žodiniu apibūdinimu iš 
lūpų į lūpas. 

Seung-Kyu Rhee ir June-Young Rha pateikta viešųjų paslaugų koky-
bės vertinimo metodika CIT neprieštarauja SERVQUAL metodikai, tik 
ją praplečia, atsižvelgdama į viešųjų paslaugų specifiką. Tyrėjas, taikantis 
SERVQUAL metodiką, interviu metu gautą medžiagą analizuoja ir koduoja 
teiginius, kurie yra penkių kokybės dimensijų funkcijos. Tyrėjas, taikantis 
CIT metodiką, analizuoja atvirų apklausos klausimų atsakymus ir pagal 
nustatytus kriterijus atrenka ir grupuoja kritinius incidentus pagal pasiten-
kinimo kokybe dimensijas. 

Nors SERVQUAL metodika plačiai paplitusi paslaugų kokybei įvertin-
ti, tačiau, kaip pažymi L. Eboli ir G. Mazzulla, jos matavimo skalė, vertinant 
bendrą klientų pasitenkinimą paslaugomis, turi trūkumų. Analitikas, norė-
damas apskaičiuoti pasitenkinimo paslaugomis indeksą, priverstas priskirti 
skaitmeninius kodus kiekvienam sprendimo lygiui, išlaikant vienodus skai-
tinius atstumus tarp taškų kokybinėje skalėje; ši operacija remiasi prielaida, 
jog atstumas tarp dviejų nuoseklių klientų vertinimo lygių yra vienodas. 
Pasitenkinimo paslaugomis skaičiavimo metodika tampa sudėtinga ne tik 
dėl didelio apdorojamų duomenų kiekio, bet ir dėl sudėtingos kalibravimo 
procedūros (Eboli, Mazzulla 2009).

1.2.3 SERVQUAL metodikos adaptacija 

Tyrimai, taikant SERVQUAL metodiką, atskleidžia organizacijos teikiamų 
paslaugų kokybę, leidžia atpažinti stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis. Ta-
čiau tokie tyrimai nėra orientuoti į veiklos rezultatus, kaip antai daromą 
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poveikį visuomenės narių GK, kurie atskleistų gilesnius priežasčių ir pase-
kmių ryšius (Gejdoš 2009). Taip pat pažymėtina, kad ne kiekvienas respon-
dentas gebės adekvačiai vertinti subtilias paslaugų suvokimo interpretacijas. 
Šiame straipsnyje keliamas tikslas įvertinti Lietuvos AVB veiklos poveikį 
vartotojams, kurie skiriasi ne tik savo išsilavinimu, bet ir gyvenimiška pa-
tirtimi, pažiūromis, socialiniu statusu, todėl svarbu, kad klausimynas ir ap-
klausos procedūros nesukeltų diskomforto apklausos dalyviams.

Siūlome viešųjų paslaugų tyrimo metodą, kuris su SERVQUAL meto-
dika siejasi tik ta pačia prielaida  – paslaugos kokybę nustato skirtumas tarp 
individo lūkesčių ir faktinės teikiamos paslaugos. Vadinsime tai adaptuota 
SERVQUAL metodika, kuri leidžia įvertinti ne tik paslaugų kokybę, bet ir 
pasitenkinimą paslaugomis GK kontekste (paslaugų poveikį GK). 

Adaptuotos SERVQUAL metodikos, skirtos AVB viešųjų paslaugų po-
veikiui tirti, daromą gyvenimo kokybei, specifika: 

• Vykdoma apklausa, kurioje respondentu gali būti bet kuris suaugęs 
bendruomenės narys. Tyrimą sudaro dvi dalys.

• 1-ojoje tyrimo dalyje (pasitenkinimo paslaugomis reitingavimas) 
uždari klausimai formuluojami taip, kad atsakymai į juos iš karto 
būtų susieti ir su paslaugos kokybe, ir su daromu poveikiu GK. 

• Paslaugoms vertinti naudotina emocinės būsenos 1–10 intervalo 
skalė, kur 1 reiškia didžiausią nusivylimą paslauga, o 10 – didžiau-
sią pasitenkinimą paslauga. Skalės vidurys (5) atitinka neutralią po-
ziciją (nulis poveikio, nulis emocijų). Šią informaciją (paaiškinimą) 
būtina pateikti kartu su kiekvienu klausimu.

• Tyrimas organizuojamas atliekant apklausą, kai respondentas, nesi-
naudojantis konkrečia paslauga (pasyvus respondentas), atsižvelgia į 
paslaugos svarbumą sau ir bendruomenei ir reitinguoja ją pagal savo 
lūkesčius, kuriuos lemia ne tik įstaigos įvaizdis, bet ir responden-
to asmenybės mentalitetas, kultūrinė patirtis, bendruomeniškumo 
jausmas, o intensyviai besinaudojantis paslauga (aktyvus responden-
tas) – kaip realiai patirtą pasitenkinimą – suvoktą paslaugos kokybę 
ir daromą poveikį. Respondentų skirstymą į pasyvius ir aktyvius 
vartotojus lemia jų naudojimosi paslauga dažnumas, kurį respon-
dentas pažymi savo atsakymuose. 

• Tyrimo metu gali kilti gautų rezultatų patikimumo ir teisingumo 
(tinkamo klausimų suvokimo ir gebėjimo į juos atsakyti) problema. 
Šios problemos neigiamai įtakai eliminuoti, tyrimo efektyvumui, re-
zultatų objektyvumui ir pritaikymui užtikrinti tą pačią anketą pildo 
ir išoriniai nepriklausomi ekspertai, kurių vertinimai siejami su pa-
geidaujamais lūkesčiais (angl. desired expectations). Tiriant bibliote-
kų viešųjų paslaugų poveikį GK, pageidaujamų lūkesčių vertinimo 
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kontekstas yra gan platus  – tai ir pasitikėjimas  / nepasitikėjimas 
viešąja įstaiga, jos turimas potencialas teikti kokybiškas paklausias 
paslaugas, tai ir galimas paslaugų poveikis asmenybei (emocinei savi-
jautai, asmeniniam tobulėjimui, dvasiniam turtėjimui, pasitenkini-
mui naujomis veiklos galimybėmis ir pan.) ir jos brandai. 

• Apklausos rezultatai analizuojami tiek lyginant pasyvių (lūkesčius) 
ir aktyvių (suvoktą kokybę) respondentų pasitenkinimo paslaugo-
mis vertinimus, tiek nepriklausomų ekspertų (pageidaujamų lūkes-
čių) ir aktyvių (suvoktą kokybę) respondentų vertinimus. Tokį me-
todikos taikymą santykiškai galime vadinti „trijų stulpelių“ formatu 
(terminas „pasiskolintas“ iš A. Caruana straipsnio (Caruana 2000, 
59), nors čia jo vartojimo prasmė kita).

• Ieškant tiesioginių viešųjų bibliotekų paslaugų poveikio GK įrody-
mų, vien tik minėtos paslaugų kokybės GK kontekste vertinimo 
nepakanka, nes ne kiekvienas respondentas skirs pakankamai lai-
ko nuodugnesnei klausimo analizei. Dėl šios priežasties apklausos 
klausimyną būtina papildyti (2-oji tyrimo dalis) tiesioginiais klausi-
mais apie asmens veiklą bibliotekoje ir jo patiriamą emocinę būseną, 
susijusią su pasitenkinimu, kurį gali veikti ir bibliotekos personalas, 
ir darbo  / poilsio zonų komfortas (ar trukdžiai), galimybės sava-
rankiškai rinktis norimą veiklą bibliotekoje. Apklausos atsakymų 
pasirinktų parametrų dažninės charakteristikos tiesiogiai patvirtins 
arba paneigs galimas bibliotekų veiklos ir bendruomenės narių su-
bjektyvios GK sąsajas.

Pažymėtina, kad siūloma adaptuota SERVQUAL metodika leidžia 
analizuoti rezultatus skirtingais pjūviais, taip pat ji gali atskleisti ir ben-
druomenės brandumo laipsnį (tai lemia, kiek reikšmingai skiriasi pasyvių 
bendruomenės narių paslaugų vertinimas nuo ekspertų vertinimo). 

Adaptuotos SERVQUAL metodikos privalumai: 
• 1-ojoje tyrimo dalyje paslaugų kokybės vertinimas yra ne procenti-

nė, o kiekybinė išraiška, dėl to nuodugniai analizei galima taikyti 
aprašomosios statistikos metodus. 

• Gavus rezultatus, vartotojai iš karto pasiskirsto į pasyvius ir akty-
vius dalyvius, o jų paslaugos vertinamos iš skirtingų pozicijų, t. y. tą 
pačią paslaugą vartotojas vertina tik vieną kartą. Ekspertų vertini-
mo rezultatai orientuoti į poveikį vartotojui platesniame kontekste 
ir gali būti tapatinami su paslaugų kokybės siekiamybe.

• SERVQUAL metodikoje minimos paslaugų kokybės dimensijos nu-
statomos pagal konkrečių paslaugų didžiausius reitingus (paslaugos 
populiarumą). Remiantis Seung-Kyu Rhee ir June-Young Rha siūlo-
ma metodika, šių tiriamų paslaugų kokybė siejama su proceso kokybe. 
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• 2-ojoje tyrimo dalyje paaiškėja tiesioginis bibliotekos paslaugų, 
jos aplinkos bei santykių su vartotojais poveikis GK ir konkrečių 
paslaugų svoriai, lemiantys poveikį GK. Čia paslaugų kokybė sie-
jama su tiesioginiu poveikiu vartotojui, t. y. su rezultato ir santykių 
kokybe.

Kaip matome, pateikta viešųjų paslaugų tyrimo metodika apima pas-
laugų kokybės dimensijas, minimas tiek SERVQUAL, tiek CIT metodiko-
se, ir respondentai išvengia subtilių paslaugų suvokimo interpretacijų. Kaip 
minėjome, siūlomas tyrimo metodas remiasi ta pačia prielaida, kaip ir pri-
pažintas SERVQUAL metodika; prielaidos pagrįstumą patvirtino daugelis 
tyrėjų, todėl iš naujo vertinti tyrimo rezultatų validumą nėra būtinybės.

2. Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų veiklos ir 
bendruomenės narių gyvenimo kokybės sąsajų 
tyrimas 

Tyrimo objektas  – Lietuvos AVB bendruomenės pasitenkinimas paslaugo-
mis GK kontekste.

Tyrimo tikslas  – įvertinti AVB paslaugų kokybę ir daromą poveikį 
bibliotekos bendruomenės narių GK. Tiriama problema  – ar AVB veikla 
tenkina bendruomenės poreikius, ar teikiamos paslaugos pateisina jos lū-
kesčius, koks galimas bibliotekos kaip visumos poveikis bendruomenės GK. 

Tyrimas yra nepriklausomas, jis skiriasi nuo pačių bibliotekų organi-
zuotų tyrimų tyrėjo užimama pozicija – į bibliotekų veiklą žvelgiama iš var-
totojų pozicijos. Tai lemia ir klausimyno sudarymą  – parenkamos vertinti 
tos paslaugos ir veiklos, kurios aiškiai deklaruotos ir viešai pristatomos AVB 
svetainėse vartotojams, t. y. nebandoma remtis Bibliotekų įstatymu (Lietu-
vos bibliotekų įstatymas 1995), teoriškai deklaruojančiu AVB paslaugas ir 
kitas veiklas. Tyrime atsiribojama nuo AVB veiklos, susijusios su pagalba 
kitoms apskrities bibliotekoms ir jų darbuotojams.

Tyrimo uždaviniai: statistiškai išanalizuoti Lietuvos AVB bendruo-
menės narių pasitenkinimo paslaugomis apklausos rezultatus; vadovaujan-
tis adaptuota SERVQUAL metodika, atlikti lūkesčių ir suvoktos kokybės 
kiekybinę lyginamąją analizę, nustatyti vyraujančias paslaugų kokybės 
dimensijas; įvertinti, kokios AVB paslaugos ir kultūrinė, edukacinė veikla 
atitinka / neatitinka bendruomenės lūkesčius, kokia veikla stipriausiai vei-
kia bendruomenės narių pasitenkinimą; įvertinti tiesioginį AVB veiklos 
poveikį subjektyviai asmens GK. Apibendrinti tyrimą, padaryti išvadas ir 
pateikti rekomendacijas.
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Tyrimo metodai  – mokslinės literatūros analizė, apklausa, adaptuo-
ta SERVQUAL metodika, statistinė analizė, lyginamoji, apibendrinamoji 
analizė. 

2.1. Tyrimo metodologija

Tiriamos penkios Lietuvos AVB – Vilniaus Adomo Mickevičiaus, Panevė-
žio G. Petkevičaitės-Bitės, Kauno, Šiaulių P. Višinskio ir Klaipėdos I. Simo-
naitytės viešosios bibliotekos ir jų vartotojai1. 

Tyrimo paklaida ε ir imtis n įvertintina pagal formulę: 

Nn = 
N . z2 . p . q

,
ε2 . (N – 1) + z2 . p . q

čia N – populiacijos dydis, tyrimo atveju – penkių AVB registruoti suaugę lankytojai – 63 369 
(2015 m. duomenimis); z – koeficientas, nustatomas iš Studento pasiskirstymo lentelių; 
kai patikimumas yra 95 proc., z = 1,96; p(q) – yra numatoma įvykio baigmės tikimybė, kad 
nagrinėjamas požymis pasireikš (nepasireikš) tiriamoje populiacijoje =0,5; ε – pageidaujamas 
tikslumas, paklaida =0,05 (Schwarze, 2009).

Apklausos anketa buvo platinama internetu, spausdinta anketa pasiū-
lyta bibliotekos lankytojams, sutiktiems bibliotekų skaityklose, abonemen-
te, renginiuose. Tyrimas vykdytas 2016 m. balandžio–gegužės mėnesiais ir 
tų pačių metų rugsėjo 14–30 dienomis. 

Gautos 424 anketos, iš kurių analizei atrinktos 405. Tą pačią anketą už-
pildė ir penki ekspertai – mokslininkai, bibliotekininkystės ir informacijos 
mokslų tyrėjai (du atstovai iš Vilniaus), švietimo ir kultūros srities atstovai 
(du iš Šiaulių, vienas iš Klaipėdos). Taigi iš viso atrinkta 410 anketų, atlikta 
statistinė aprašomoji duomenų analizė, naudojant SPSS statistikos paketą 
ir Excel programą. Gauti rezultatai yra reprezentatyvūs, nes reikalaujama 
mokslinio tyrimo imtis (382), esant 0,05 paklaidai ir 95 proc. patikimumui, 
yra viršyta. Tyrimo išvados gali būti apibendrintos visai populiacijai. 

Apklausos klausimynas sudarytas remiantis atlikta Lietuvos AVB 
svetainių internete turinio analize, įvertinus AVB veiklos ataskaitas, kon-
ferencijų medžiagą. Anketą sudarė 12 kompleksinių uždaro tipo klausimų 
ir vienas atviras  – komentarams. AVB paslaugos suskirstytos į 4 grupes 
pagal veiklos pobūdį: informacinės paslaugos (su 10 konkrečių klausimų), 
savišvietos kultūriniai renginiai (su 6 klausimais), partnerystės renginiai 

1 Bibliotekos vartotojai, turintys skaitytojo pažymėjimą, besinaudojantys bibliotekos 
viešosiomis paslaugomis, sudaro bibliotekos bendruomenę. Pažymėtina, kad patys bibliote-
kininkai taip pat yra neatskiriama bibliotekos bendruomenės dalis.
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(su 4 klausimais) ir mokymai (su 5 klausimais)2. Atsakant į konkretų klau-
simą, nurodomas paslaugos naudojimosi dažnis ir paslauga reitinguojama 
pagal 1–10 balų skalę. Prie kiekvieno klausimo buvo pateiktas papildomas 
galimo poveikio GK komentaras. Tai 1-oji tyrimo dalis, leidžianti įvertinti 
netiesioginį paslaugų poveikį GK. 2-ojoje tyrimo dalyje ieškoma tiesioginių 
sąsajų tarp bibliotekos veiklos ir bendruomenės narių pasitenkinimo GK 
kontekste. Atskiru klausimu fiksuoti demografiniai duomenys. Tą pačią 
anketą, išlaikant savanoriškumo principą, pildė visi dalyviai.

2.2. Tyrimo rezultatai

Bendroji statistika
Tyrime Lietuvos AVB ir jų bendruomenėms atstovavę respondentai pasi-
skirstė taip: iš Vilniaus apskrities A.  Mickevičiaus  – 22  proc., Kauno aps-
krities  – 17  proc., Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės  – 27  proc., 
Šiaulių apskrities P. Višinskio  – 14  proc. ir Klaipėdos apskrities I.  Simo-
naitytės  – 19  proc. Daugiau nei pusę dalyvių (68  proc.) sudarė moterys. 
Atstovai buvo iš visų amžiaus grupių – nuo 18 iki 70 ir daugiau metų. Di-
džiausia – 18–29 metų amžiaus grupė (33 proc.), mažiausia – 70 ir daugiau 
metų – 4 proc.; kitos grupės iki 70 metų (intervalas po 10 metų) sudarė po 
12–18 proc. Didesnioji respondentų dalis (65 proc.) turi aukštąjį išsilavini-
mą, 9 proc. – mokslo daktarai, tačiau buvo atstovų, turinčių ir pagrindinį 
(5 proc.), ir vidurinį (16 proc.), ir aukštesnįjį (12 proc.) išsilavinimą. 

Prieš atliekant pasitenkinimo paslaugomis vertinimo analizę, norime 
atkreipti dėmesį į respondentų aktyvumą. Per 75 proc. respondentų lankėsi 
bibliotekose per metus 10 ir daugiau nei 10 kartų. Taip pat intensyviai nau-
dojosi el. paslaugomis apie 50  proc. ir aktyviai dalyvavo renginiuose apie 
30 proc. respondentų. Visiškai nedalyvavo renginiuose apie 35 proc. ir nesi-
naudojo el. paslaugomis apie 20 proc. respondentų.

Atsižvelgdami į paslaugų bibliotekoje naudojimosi dažnumą, respon-
dentus suskirstėme į dvi grupes: aktyviuosius, kurie konkrečiomis paslaugo-
mis naudojosi labai dažnai, dažnai ir retai (iki 5  kartų per metus), ir pasy-
viuosius, kurie konkrečiomis paslaugomis naudojosi labai retai (1–2  kartus 
per metus) arba visai jomis nesinaudojo. 1 pav. pateikiama aktyviųjų respon-
dentų naudojimosi paslaugomis masiškumo pasiskirstymo pagal amžiaus 
grupes diagrama.

2 Paslaugomis laikoma plati AVB veikla (ne tik informacinės paslaugos). Paslaugų grupavi-
mas skirtas duomenų analizei struktūruoti. Respondentams poveikio jis nedaro. 
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Apibendrinant 1 pav. duomenis, galima pastebėti tokius respondentų 
masiškumo kitimo dėsningumus skirtingose amžiaus grupėse (nuo 18 iki 
70 metų ir vyresnių):

• Masiškiausiai dalyvaujama lankant kultūrinius švietėjiškus rengi-
nius (masiškumo vidurkis – 49  proc.) ir naudojantis informacinė-
mis paslaugomis (masiškumo vidurkis – 41 proc.).

• Aktyvumu išsiskiria 50–59 metų amžiaus grupė (masiškumo vidur-
kis – 43 proc.), kuri ne tik naudojasi visų tipų paslaugomis, bet ir da-
lyvauja 3–4 skirtingo tipo mokymuose, kultūriniuose renginiuose.

• Masiškumo rodikliai pagal amžiaus grupes kinta tokiu dėsnin-
gumu: a) naudojantis informacinėmis paslaugomis ir dalyvaujant 
 partnerystės renginiuose  – 18–59 metų amžiaus grupėse kitimas 
nežymus, 60 metų ir vyresnių amžiaus grupėse dalyvavimo masiš-
kumo rodiklis staigiai krinta; b) dalyvaujant kultūriniuose rengi-
niuose ir mokymuose – masiškumo rodiklio kreivė turi maksimumą  
50–59 metų amžiaus tarpsnyje.

Pažymėsime, kad bibliotekų veikla šiuo metu itin patraukli 50–59 metų 
bendruomenės nariams, kuri dėl visa apimančio informacinių technologi-
jų proveržio gali jausti žinių stygių ir gebėjimą prisitaikyti darbo rinkoje. 
 Bibliotekų veikla ne tik padeda mažinti informacinę atskirtį, bet ir suteikia 
galimybę savarankiškai tobulėti.



Bibliotekų veiklos ir bendruomenės narių gyvenimo kokybės sąsajos:  
nepriklausomas Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimas  / 

Angelė Pečeliūnaitė

75

2.2.1. 1-oji tyrimo dalis. Lietuvos AVB paslaugų kokybės ir 
pasitenkinimo paslaugomis GK kontekste tyrimo pagal 
adaptuotą SERVQUAL metodiką rezultatai

Remiantis atlikta statistine analize, pasitenkinimo paslaugomis vertinimas 
statistiškai reikšmingai nesiskiria tarp tiriamų AVB3, todėl čia analizuo-
sime apibendrintus duomenis, neišskirdami konkrečios bibliotekos. Dėl 
duomenų gausos pateiksime tik keturių paslaugų grupių apibendrintus 
pasitenkinimo paslaugomis vertinimus ir tik papildomuose komentaruose 
priminsime kokybiškiausias paslaugas, kurios daro didžiausią įtaką biblio-
tekos vartotojų pasitenkinimui ir gyvenimo kokybei. Rezultatų validumui 
užtikrinti atskirsime bibliotekos aktyviųjų ir pasyviųjų vartotojų ir pačių 
bibliotekininkų vertinimus4.

1 lentelėje pateikiame atskirų grupių dalyvių pasitenkinimo paslaugo-
mis GK kontekste apibendrintus vertinimo rezultatus; nuodugnesnei ana-
lizei papildomai įtraukiame ir naudojimosi paslaugomis / lankymosi rengi-
niuose masiškumo rodiklius. 

1 lentelė. Respondentų pasitenkinimo paslaugomis 
vertinimas

Paslaugos / 
renginiai

Pasitenkinimo paslaugomis vertinimas pagal 1–10 balų skalę
Masiškumo 

vidurkis, 
proc.

Bibliotekos vartotojai Bibliotekininkai Ekspertai 

Lūkesčiai Suvokta 
kokybė

Lūkesčiai Suvokta 
kokybė

Pageidauja-
mi lūkesčiai

Informacinės 
paslaugos

7,17 8,6 6,76 8,6 8,7 46 

Kultūrinė ir 
švietėjiška veikla

6,9 8,5 5,92 8,4 9,4 44

Partnerystės 
renginiai

7 8,3 6,9 8,2 8,8 28

Mokymai 7,2 9,24 6,4 8,8 8,6 19

Atlikę statistinę analizę su 95  proc. garantija, esant reikšmingumo ly-
gmeniui α = 0,05, galime teigti, kad vartotojų pasitenkinimo paslaugomis 
lūkesčių ir suvoktos kokybės vertinimo vidurkiai statistikai reikšmingai ski-
riasi (p = 0,000), o jų skirtumas rodo, kad suvokta paslaugų kokybė viršija 

3 Plačiau statistinės analizės rezultatai aptarti atskirame autorės straipsnyje (Pečeliūnaitė, 
2017).

4 Taip siekiama eliminuoti viešojoje erdvėje sklandančią nuomonę dėl bibliotekininkų gali-
mai daromos įtakos rezultatams.
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pasyviųjų respondentų lūkesčius5. Tačiau vertinant tokį rezultatą, derėtų at-
kreipti dėmesį, jog respondentai ir ekspertai lūkesčius vertina labai skirtingai. 
Ekspertų vertinimas išreiškia pageidaujamus lūkesčius. Pažymėtina, kad pa-
syviųjų respondentų lūkesčiai išreikšti silpnai (~7). Kas lemia tokį vertinimą? 

Ekspertų vertinime paslaugų poveikis gyvenimo kokybei yra labiau 
išreikštas dėl jų platesnio požiūrio į bibliotekos ir jos bendruomenės san-
tykius  – vertinimas grįstas gilesniu poveikio gyvenimo kokybei suvokimu 
ir platesniu kontekstu. Bendru atveju bendruomenėje visada atsiras asme-
nų, kuriems konkreti bibliotekos paslauga bus naudinga, teigiamai veiks 
jo savimonę, praplės savirealizacijos galimybes, mažins kultūrinę socialinę 
atskirtį  – veiks jo subjektyvią GK. Ekspertai tai fiksuoja, o respondentas, 
nesinaudojantis konkrečia paslauga, ne visuomet susimąsto apie galimą jos 
poveikį  / naudą kaimynui. Tokia situacija gali rodyti silpnai išreikštą ben-
druomeniškumo jausmą tarp bibliotekos vartotojų.

Kaip parodyta 1 lentelėje, ekspertų vertinimas (pageidaujami lūkesčiai) 
daugelyje paslaugų, išskyrus mokymus, yra didesnis už aktyviųjų bibliote-
kos vartotojų (suvokta kokybė) vertinimą. Tai reikštų, kad e k s p e r t a i  k e -
l i a  d i d e s n i u s  r e i k a l a v i m u s  p a s l a u g ų  k o k y b e i  i r  j i  d a r  n ė r a 
p a k a n k a m a .

Aptarsime pasitenkinimo paslaugomis vertinimų spragas (paslaugų ko-
kybės spragas: lūkesčiai – suvokta kokybė), kurios susidaro tarp ekspertų ir 
aktyviųjų vartotojų nuomonių skirtumų (žr. 1 lentelę). 

• Kokybės spraga, vertinant informacines paslaugas, yra teigiama, 
bet nedidelė (+0,1). Galima sakyti, kad šios paslaugos teikiamos ko-
kybiškai ir a t i t i n k a  l ū ke s č iu s . Čia ryškiausios apčiuopiamumo 
ir patikimumo paslaugų kokybės dimensijos. Paslaugų efektyvumas 
sietinas su reagavimo ir empatijos dimensijomis. Didžiausias pasi-
tenkinimas susijęs su spausdintų leidinių skolinimusi atėjus į biblio-
teką (PL – 9,4, SK – 9,17 balo)6, leidinių grąžinimu savitarnos įran-
ga (PL – 8,6, SK – 9,12), leidinių užsakymu / rezervavimu el. būdu 
(PL – 8,6, SK – 9,08). Pažymėtina, kad aukštų reitingų sulaukė ir 
tiesioginės konsultacijos (PL – 9, SK – 8,86) bei dienraščių, žurnalų 
skaitymas bibliotekoje (PL – 9,6, SK – 9,16). 

• Kokybės spraga, vertinant bibliotekos kultūrinę ir švietėjišką vei-
klą, yra didžiausia ir teigiama (+0,9) – l ū ke s č i a i  ne t e n k i n a m i . 
Ekspertų vertinimu, didžiausią įtaką subjektyviai GK turėtų daryti 
būtent ši sritis, nes kultūrinė ir švietėjiška veikla gali daryti stiprią 

5 Iš lentelėje pateiktų bibliotekininkų apklausos rezultatų, kurie tik nedaug skiriasi nuo 
vartotojų nuomonės, galime teigti, kad bibliotekininkų įtraukimas į apklausą nepadarė 
žymesnės tendencingos įtakos rezultatams.

6 Vartojome santrumpas: PL – pageidaujami lūkesčiai, SK – suvokta kokybė.
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įtaką subjektyviai GK – renginiai neatskiriami nuo emocijų, geros 
nuotaikos ar pasitenkinimo. Didžiausias respondentų pasitenkini-
mas jaučiamas susitikimuose su knygų autoriais, kultūros, švieti-
mo, krašto veikėjais, proginiuose koncertuose (PL  – 9,2, SK  –  9), 
lankant fizines parodas (PL  – 9,6, SK  – 8,81). Čia ryškiausios re-
agavimo ir individualaus dėmesio, empatijos dimensijos, sietinos 
su renginių efektyvumu. Didžiausios nepasiektos kokybės spragos 
fiksuotos vertinant jaunimui skirtas erdves (PL  – 9,2, SK  – 8,14), 
skaitytojų klubo renginius (PL – 9,4, SK – 7,37 balo), konferencijas, 
seminarus (PL – 9,6, SK – 8,47). 

• Kokybės spraga vertinant partnerystės renginius yra teigiama 
(+0,5)  – l ū ke s č i a i  ne t e n k i n a m i .  Didžiausios netenkinamos 
kokybės spragos fiksuotos vertinant kūrybines dirbtuves (PL  –  9, 
SK – 8,49) ir renginius, susijusius su biblioterapija (PL – 9, SK – 7,82). 
Pažymėtina, kad paslaugų kokybė pranoksta lūkesčius, vertinant 
keliaujančios bibliotekos renginius (PL – 8,2, SK – 8,51). Ryškiau-
sios yra reagavimo ir jautrumo paslaugų kokybės dimensijos, sieti-
nos su renginių efektyvumu. 

• Kokybės spraga vertinant mokymus yra neigiama (–0,64)  – p a s -
l a u g ų  kok y b ė  pr a nok s t a  l ū ke s č iu s . Čia ryškiausios yra ap-
čiuopiamumo ir efektyvumo paslaugų kokybės dimensijos. Išsiskiria 
pasitenkinimas kompiuterinio raštingumo pradedantiems  / pažen-
gusiems vartotojams mokymai (PL  – 9,2, SK  – 9,55) tarp lanky-
tojų ir darbo su taikomosiomis programomis mokymai (PL  –  8,4, 
SK  –  9,1) tarp bibliotekininkų. Didžiausia tenkinamos paslaugų 
kokybės spraga fiksuota vertinant praktinį ugdymą, naudojant 
skaitmenines technologijas (PL  – 8, SK  – 9,2). Pažymėtina, kad 
mokymai yra ta paslauga, kuri šiais laikais gali stipriausiai suma-
žinti socialinę, informacinę atskirtį. Tai aktyvumą skatinanti pa-
slauga, kuri neabejotinai susijusi su GK. 

2.2.2. 2-ojo tyrimo dalis. Tiesioginio bibliotekos poveikio 
subjektyviai GK nustatymas 

Prioritetinis pasitenkinimas bibliotekos veikla ir jos darbuotojais
Apklausos metu sudarėme sąlygas patiems respondentams prioritetų tvarka 
įvertinti pasitenkinimą biblioteka. Išskyrėme šešias sritis, kurioms respon-
dentai turėjo išdalinti 100  proc. pagal patiriamo pasitenkinimo prioritetą. 
Prioritetai siejami su daroma įtaka subjektyviai GK – sustiprėjusį optimiz-
mą, išaugusį pasitikėjimą savimi ir kitais žmonėmis, padidėjusį bendruome-
niškumo, laimės jausmą.
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2 pav. pateikiame iliustratyvią sudėtinių verčių pagal atskiras apskri-
čių bibliotekas prioritetinio pasitenkinimo bibliotekos veikla stulpelinę 
diagramą, o apibendrinti rezultatai, kurie naudojami aptarime, pavaiz-
duoti kreive.
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2 pav. Bendras respondentų prioritetinis pasitenkinimas 
biblioteka: 

100 procentų išdalyta šešioms sritims pagal daromą poveikį GK: 1 – kultūrinė veikla, 2 – 
mokymai, 3 – informacinės paslaugos bibliotekoje, 4 – informacinės paslaugos iš namų, 5 – 
bibliotekininkų kompetencija / paslaugumas, 6 – bibliotekos internetinė svetainė

Didžiausią patiriamą pasitenkinimą ir daromą įtaką GK responden-
tai sieja su b i b l i o t e k i n i n k o  k o m p e t e n c i j a ,  p a s l a u g u m u   – vi-
dutiniškai skiriama 30  proc. iš 100 galimų. Bibliotekininko kompetencija 
ryškiausiai asocijuojasi su jo informacinėmis žiniomis, gebėjimu atrinkti, 
klasifikuoti, sisteminti informaciją ir tinkamai ją pateikti informacijos 
vartotojui. Paslaugumas neatsiejamas nuo gebėjimo bendrauti su visų socialinių 
sluoksnių atstovais, skirtingo išsilavinimo asmenimis. Tokie bendravimo 
bruožai, kaip išklausyti, išgirsti, patarti, padėti – yra esminiai, keliantys žmo-
nių pasitikėjimą bibliotekininkais, skatinantys grįžti į biblioteką.

Vidutiniškai 20  proc. iš 100 galimų respondentai skyrė i n f o r m a c i -
n ė m s  p a s l a u g o m s  b i b l i o t e k o j e , kurių poveikis GK jau buvo aptar-
tas pirmiau. 

Trečią ir ketvirtą vietas respondentų pasirinkimu užėmė ku l t ū r i n ė 
v e i k l a  (16  proc.) ir b i b l i o t e k o s  i n t e r n e t i n ė  s v e t a i n ė  (15  proc.). 
Kultūrinės veiklos poveikį jau aptarėme, o bibliotekos svetainės poveikį res-
pondentų pasitenkinimui galima susieti su svetainės informacinio turinio 
aktualumu, renginių anonsais, knygų apžvalga, virtualiomis parodomis ir 
kita aktualia informacija. 
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Penktoje vietoje  – i n f o r m a c i n ė s  p a s l a u g o s  i š  n a m ų   – skirta 
13  proc. iš 100 galimų. Nuotoliniu būdu pasiekiama biblioteka su galimy-
be užsakyti  / rezervuoti leidinius, taip pat atlikti paiešką el. kataloguose, 
DB, atsisiųsti dominantį straipsnį ar jį skaityti prisijungus VPN kanalu 
prie bibliotekų tinklo  – iš tiesų yra patrauklios paslaugos kiekvienam šių 
dienų inteligentui, užimtam verslininkui ar visuomenės veikėjui. Tokios 
galimybės neabejotinai turi įtakos subjektyviai GK.

Šeštoje vietoje liko m o k y m a i  (6 proc. iš 100 galimų). Bibliotekų or-
ganizuojamų mokymų svarbą jau aptarėme pirmiau. Prioritetinėje skalėje 
mažą mokymų įtaką GK galėjo nulemti itin mažas besimokančių respon-
dentų skaičius. Efektyvesnė reklama apie vykstančius mokymus padėtų pri-
traukti daugiau klausytojų.

Biblioteka – traukos centras

Biblioteka gali traukti vartotojus ne tik teikdama paslaugas, bet ir kaip ben-
druomenės centras, kuriame malonu praleisti laiką. Tyrimas parodė, kad 
23  proc. respondentų labai dažnai ateina į biblioteką susitikti su draugais, 
atsipalaiduoti, 42  proc.  – pasinaudoti internetu, 44  proc.  – praleisti laiką 
ruošiantis egzaminams ar rengiant ataskaitas, ieškant idėjų verslui.

Dalis respondentų (16  proc.) savanoriauja bibliotekoje. Iš jų 36  proc. 
jaučia pasitenkinimą savanorystės veikla. Linkę užsiimti savanorystės veikla 
sudaro 58,5 proc. respondentų. 

Didžioji dalis respondentų į biblioteką eina atsipalaidavę, laimingi, 
jausdami, kad jų norai visada bus patenkinti, užduotys sėkmingai įvykdytos 
(87  proc.). Patiriamos teigiamos emocijos bibliotekoje didina pasitenkini-
mą, labai prisideda prie subjektyvios GK gerėjimo. 

Respondentų paprašėme atsakyti į klausimą „Kokią Jūsų pasitenkinimo 
savimi procentinę dalį apskritai sudaro Jūsų laimės jausmas, gyvenimo koky-
bė, susijusi su bibliotekos veikla?“ Šio klausimo atsakymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. Bibliotekos daroma įtaka bendruomenės narių GK

Daroma įtaka, proc.
Respondentų

skaičius procentas
Mažiau nei 1 5 1,2

Iki 5 34 8,4
Iki 10 26 6,4
Iki 15 33 8,1
Iki 20 48 11,9
Iki 30 54 13,3

Daugiau nei 30 205 50,6
Iš viso 405 100,0
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Biblioteka daro įtaką gyvenimo kokybei 30 ir daugiau nei 30  proc.  – 
tvirtino 64 proc. respondentų, atstovaujantys visoms amžiaus grupėms. Ge-
rokai mažiau respondentų rinkosi 20, 15, 10, 5 ar 1 proc. bibliotekos daromą 
įtaką GK. 

Pažymėtina, kad biblioteka savo bendruomenės nariams sudaro sąly-
gas veikti – atviri fondai, paslaugų savitarnos technologijos, knygų mainai, 
parodos, patrauklios tyliosios erdvės darbui, mokymuisi, savišvietai; taip pat 
įtraukia vykstantys mokymai, kultūriniai, partnerystės renginiai, savanorys-
tė. Biblioteka – patraukli vieta laikui praleisti ir dėl prieigos prie interneto, 
kuris, kaip teigia Laura Juchnevič, „teigiamai veikia visas individo gyvenimo 
sritis – komunikacijos ir laisvalaikio, kultūros ir kalbos, švietimo, įdarbini-
mo ir pajamų, valdžios ir sveikatos. Teigiama, kad viešos prieigos erdvės yra 
taip pat naudingos dėl galimybės bendrauti su kitais asmenimis, mokyti ir 
mokytis vieniems iš kitų“ (Juchnevič 2016, 102). Dar daugiau, autorė pabrė-
žia, jog, keičiantis bibliotekininko vaidmenims, bibliotekos bendruomenė 
pati gali prisidėti prie jai reikalingos ir priimtinos bibliotekos kūrimo, akty-
viai išnaudodama socialinių tinklų galimybes (Ten pat, 107–109).

Tyrimo rezultatai rodo, kad biblioteka kaip bendruomenės centras yra 
reikalinga. 

2.3. Tyrimo apibendrinimas

Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad bendras pasitenkinimas Lietuvos AVB 
veikla GK kontekste yra aukštas  – vidutiniškai apie 8,77 balo. Teikiamų 
paslaugų kokybė sietina su visomis SERVQUAL metodikoje aptartomis 
paslaugų kokybės dimensijomis. 

Bibliotekos bendruomenės lūkesčiai AVB paslaugų ir kultūrinės bei 
švietėjiškos veiklos atžvilgiu yra silpnai išreikšti galimai dėl neišvystyto 
bendruomeniškumo jausmo. Žvelgiant į bibliotekų ateitį, esamai padėčiai 
įvertinti tikslingiau remtis ekspertų nuomone, kuri siejama su pageidauja-
mais lūkesčiais. Išanalizavę paslaugų kokybės spragas, galime teigti, kad in-
formacinių paslaugų kokybė atitinka pageidaujamus lūkesčius, o mokymai 
juos pranoksta. Kultūrinės ir švietėjiškos veiklos bei partnerystės renginių 
kokybė dar neatitinka pageidaujamų lūkesčių. 

Pažymėtina, kad didžiausias pasitenkinimas subjektyvios GK kontekste 
jaučiamas mokymais. Mokymai yra svarbūs mažinant informacinio raštingu-
mo spragas – „išmokstama naudotis internetu, susipažįstama su informacijos 
paieškos strategijomis, ugdomi gebėjimai įvertinti informacijos kokybę, at-
veriamos naujos galimybės socialinei komunikacijai“ (Viluckienė  2015,  19). 
Mokymai „mažina informacinę atskirtį tarp informaciją gebančių valdyti 
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ir neturinčių tokių gebėjimų individų“ (Juchnevič  2016,  97). Galima api-
bendrinti, jog viešųjų bibliotekų informacinė kultūra yra mokymų ben-
druomenei sėkmės veiksnys – bendruomenės nariai tobulėja, pritaiko IKT 
žinias kasdienei veiklai, mokydamiesi, kūrybai ar komunikacijai (Wipawin, 
Pawinee 2016, 97; Lamanauskienė 2010, 21–22). Mokymai bibliotekoje už-
tikrina visoms socialinėms grupėms įsitraukimo į mokymosi visą gyvenimą 
procesą galimybes.

Didžiausias poveikis, darantis tiesioginę įtaką vartotojo subjektyviai 
GK, priskirtinas bibliotekininkų kompetencijai ir paslaugumui. Čia paslau-
gų kokybė siejama su santykių ir rezultato kokybės dimensijomis.

Biblioteka yra traukos centras, pagrįstas galimybe jos lankytojams bib-
liotekoje užsiimti norima veikla. Pažymėtina, kad net du trečdaliai biblio-
tekos bendruomenės narių per 30 proc. pasitenkinimo savo subjektyvia GK 
sieja su biblioteka.

Aukštais balais įvertintas pasitenkinimas paslaugų kokybe ir bib- 
liotekos kaip visumos ryškus emocinis poveikis asmenybei patvirtina, jog 
bibliotekos veiklos ir bendruomenės GK sąsajos yra tvirtos. Prielaida, kad 
bibliotekos bendruomenės narių subjektyvi gyvenimo kokybė priklauso nuo 
bibliotekų teikiamų paslaugų ir edukacinės bei kultūrinės švietėjiškos vei-
klos, yra pagrįsta.

Išvados

Atliktas nepriklausomas Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų (AVB) vei-
klos ir bendruomenės gyvenimo kokybės (GK) sąsajų tyrimas. Tyrimui ir 
rezultatų analizei pasiūlyta adaptuota SERVQUAL metodika, leidžianti ne 
tik įvertinti paslaugų kokybę, bet ir daromą poveikį GK. Pažymėtina, kad 
pasiūlytoje metodikoje naujai pažvelgta į paslaugų vartotoją, išvengta sub-
tilių suvokimo interpretacijų vertinant paslaugas. Tyrimo metodas apima 
gerokai platesnį tyrimo lauką nei vartotojų lūkesčių ir suvoktos paslaugų 
kokybės analizę. Pageidaujami lūkesčiai, išreikšti nepriklausomų ekspertų 
poveikio vertinimuose, padeda išryškinti tobulintinas veiklos sritis, kurios 
daro poveikį viešųjų paslaugų vartotojų GK platesniame kontekste ir gali 
būti tapatinami su paslaugų kokybės siekiamybe. 

Tyrimo duomenų analizės metu padarytos išvados ir nustatyti tokie 
dėsningumai: 

• Lietuvos AVB paslaugų kokybės ir pasitenkinimo paslaugomis GK 
kontekste tyrimas parodė, kad pasyvių bendruomenės narių lūkes-
čiai informacinėms paslaugoms, kultūrinei veiklai, partnerystės ren-
giniams bei organizuotiems mokymams yra tenkinami, tačiau dėl 
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silpnai išreikštų lūkesčių sureikšminti šio rezultato nederėtų. Toks 
rezultatas leidžia teigti, kad bendruomeniškumo ryšiai yra silpni.

• Įvertinus paslaugų kokybės spragas tarp ekspertų (pageidaujamų 
lūkesčių) ir aktyvių vartotojų (suvoktos kokybės) vertinimų GK 
kontekste, nustatyta, kad informacinių paslaugų kokybė atitinka 
pageidaujamus lūkesčius, mokymai juos pranoksta, o partnerystės 
renginiai ir kultūrinė švietėjiška veikla jų dar netenkina. Šie rezul-
tatai atskleidžia tobulintinas Lietuvos AVB veiklos sritis.

• Aukščiausiais balais išreikštas pasitenkinimas mokymais rodo, kad ši 
veikla Lietuvos apskrityse itin aktuali mažinant informacinę, tech-
nologinę atskirtį, kuri tampa kliūtimi kokybiškai darbinei veiklai. 
Tai patvirtina masiškiausiai dalyvaujanti mokymuose 50–59  metų 
asmenų grupė. Bibliotekininkų informacinė kultūra padeda ben-
druomenei tobulėti, pritaikyti IKT žinias kasdienei veiklai, mokan-
tis, kūrybai ar komunikacijai. Iš dalies tai rodo, jog mokymosi visą 
gyvenimą poreikį AVB gali įgyvendinti.

• Tiriant tiesioginį poveikį gyvenimo kokybei, nustatyta, kad Lietu-
vos AVB veikla veikia bendruomenės narių GK daugiau nei 30 proc. 
Tai patvirtino 64 proc. respondentų, atstovaujantys visoms amžiaus 
grupėms. Didžiausią daromą poveikį subjektyviai GK vartotojai 
linkę priskirti bibliotekininko profesinei kompetencijai, paslaugu-
mui ir efektyviai komunikacijai. 

• Gauti rezultatai p a t v i r t i n a  esamą koreliaciją tarp Lietuvos AVB 
veiklos ir bendruomenės GK. Apibendrinant galime teigti, jog AVB 
veiklos ir bendruomenės GK sąsajos yra ryškios. Ši išvada taikytina 
visai populiacijai.

Rekomendacijos

Siekiant toliau tobulinti Lietuvos AVB veiklą ir stiprinti poveikį bendruo-
menės GK, be kita ko, atkreiptinas dėmesys į ne iki galo išnaudotas efekty-
vios komunikacijos galimybes:

• Lietuvos AVB nauji strateginiai tikslai turi būti aiškiai deklaruoti 
viešosiose erdvėse. Informacijos imlumui padidinti bibliotekos galė-
tų pasitelkti korporatyvinio pasakojimo formą. Kaip teigia Snowde-
nas, tai galinga priemonė veikti žmonių savimonę, pristatyti idėją, 
veiklą ar pateikti strateginį planą (Snowden  1999, 31), kuris nėra 
šiais laikais iki galo išnaudojamas (Siudikienė 2016, 55).

• Būtina plačiau skleisti informaciją apie organizuojamus nemokamus 
mokymus bendruomenei. Pagal vietos poreikius siūlyti naujus mo-
kymosi dalykus, taip pat nepamiršti asmenų, kurie lankė mokymus, 
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palaikyti grįžtamąjį ryšį. Tai keltų mokymosi efektyvumą, prisidė-
tų prie bendruomeniškumo ryšių stiprinimo, keltų bibliotekininkų 
pasitenkinimą vykdoma veikla. 

• Būtina sudaryti galimybę renginių dalyviams komentuoti rengi-
nius, atskleidžiant, kokį jiems poveikį padarė, kokius įspūdžius ir 
emocijas sukėlė patikę renginiai. Panašios reklaminės priemonės 
padėtų sparčiau atnaujinti bibliotekos įvaizdį visuomenės akyse, 
be to, tai padėtų stiprinti ir bendruomeniškumą, narių tarpusavio 
komunikaciją. 

• Savanoriauti yra linkę daugiau nei 58 proc. tyrimo dalyvių. Būtina 
aiškiai nurodyti veiklas, kuriose laukiama savanorių iniciatyvos. Sa-
vanoriai yra rezervas, kurį bibliotekos puikiai galėtų išnaudoti popu-
liarindamos paslaugas, telkdamos ir aktyvindamos bendruomenę.
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The Relation between Library Activities and 
Community Members’ Quality of Life: An Independent 
Study of Lithuanian County Public Libraries 

Summary

The article focuses on the impact of the services of Lithuanian County Public Li-
braries (CPL) to local communities. It is assumed that the library public services 
influence community members’ quality of life (QoL). The representative survey was 
conducted in five Lithuania CPL communities. We proposed a new research method 
consisting of two parts. Firstly, using the adapted SERVQUAL research techniques, 
we evaluated the quality of library services and consumer satisfaction in the context 
of the QoL. The quality of service is associated with the dimensions of tangibility, re-
liability and efficiency. The final research of satisfaction is summarised in the desired 
expectations. The results are the following: training surpasses the expectations and 
information services are in line with expectations, but cultural, educational and part-
nership activities do not meet the desired expectations. Secondly, we have examined 
library activities as the direct impact on consumers’ QoL as taking into account not 
only the provided services, but also the users’ emotional satisfaction, library environ-
ment, its friendly atmosphere, its staff and their relationships. It should be noted that 
64 percent of respondents believed that the library affected their QoL more than by 
30  percent. The CPL is the centre of attraction in which community members can 
pursue their interests: work, learn, communicate, rest, surf the internet or work as 
volunteers. We determined that the expertise of librarians, their helpfulness and at-
tention to users made the most significant impact on the community QoL. The study 
confirmed a correlation between the CPL activities and community QoL. It also re-
vealed some communication gaps between library and community that prevented an 
effective dissemination of information.

Keywords: impact of library services, adapted SERVQUAL methodology, desired 
expectations, perceived quality, subjective quality of life, community, effective 
communication.
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Savarankiškas lėtinės ligos valdymas: vyresnio 
amžiaus pacientų įtraukimo praktikos ir iššūkiai

Dovilė Daugėlienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Sarmitė Mikulionienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras

Santrauka. Sergant lėtinėmis ligomis (LL) ypač svarbus tampa savarankiškas lėtinės ligos 
valdymas (SLLV). Tai daugiasluoksnis procesas, be kitų ligonio užduočių, apimantis jo ir svei-
katos priežiūros specialisto, dažniausiai šeimos gydytojo (ŠG), bendravimą. Tačiau daugiausia 
SLLV analizuojamas iš ligonių perspektyvos. Trūksta sociologinių tyrimų, kurie nagrinėtų 
šiame procese dalyvaujančio ŠG pastangas įtraukiant LL sergančius pacientus į ligos valdymo 
procesą. Remiantis 2014  m. Kaune atlikto originalaus kokybinio tyrimo (N =17 šeimos 
gydytojų, dirbančių su vyresnio amžiaus pacientais) duomenimis, straipsnio tikslas – atskleisti 
ŠG taikomas vyresnio amžiaus pacientų įtraukimo į SLLV procesą praktikas bei jų taikymą 
sunkinančius veiksnius. Tyrimo rezultatai parodė, kad medikai išradingai siekia įtraukti vy-
resnius pacientus į SLLV. Praktikos įgyvendinamos tiek tarpasmeniniu, tiek instituciniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. Maža to, medikai daugeliu atvejų yra sukūrę ir tam tikras praktikas, 
leidžiančias įveikti į įtraukimo procesą įsiterpiančias kliūtis. Šio tyrimo rezultatai praturtina 
sveikatos sociologijos žinias apie ŠG vaidmenį SLLV procesui. Tyrimo rezultatai svarbūs tuo, 
kad leido atskleisti ŠG taikomas praktikas, siekiant įtraukti LL sergančius vyresnio amžiaus 
žmones į SLLV, ir barjerus, kurie, neleisdami visiškai įgyvendinti SLLV, galimai sumažina 
šio bendradarbiavimo teigiamus rezultatus: ligonio sveikatos būklės gerėjimą, ilgiau išlaikomą 
funkcinį statusą ir gyvenimo kokybės gerėjimą. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi prakti-
kams (ir jų rengėjams) tobulinant sveikatos priežiūros specialistų ir vyresnio amžiaus žmonių 
bendradarbiavimą valdant LL, kas savo ruožtu prisidėtų prie paciento įmanomai geriausios 
sveikatos būklės palaikymo bei jo gyvenimo kokybės gerėjimo. 

Reikšminiai žodžiai: savarankiškas lėtinės ligos valdymas, vyresnio amžiaus pacientas, 
šeimos gydytojas, kokybinis tyrimas.

Įvadas

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, onkologiniai susirgimai, lėtinės plaučių 
ligos, diabetas ir kitos būklės tampa nemenku iššūkiu tiek pačiam ligoniui, 
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tiek sveikatos priežiūros sistemoms visame pasaulyje (Ellisen et  al. 2013; 
WHO 2011). Didžiąją lėtinių ligonių dalį sudaro vyresnio amžiaus žmonės1. 
Šie asmenys yra ypatingi pacientai, nes lėtinės ligos jiems gali sukelti didesnę 
negalią, reikštis netipiškai ar labiau sekinti. Maža to, senatvėje pasireiškia ir 
poliligotumo fenomenas – tai sergamumas dviem arba daugiau lėtinių ligų 
vienu metu (Morgan, Kunkel 2007; Lesauskaitė, Macijauskienė 2004).

Mokslininkai, politikai ir sveikatos priežiūros specialistai atkreipia vis 
daugiau dėmesio į savarankiškos lėtinės ligos valdymo (SLLV) svarbą (Wal-
lace et al. 2015; Ellisen et al. 2013; Nolte, McKee 2008; McWilliams 2009; 
Coleman, Newton 2005). Ligonio įsitraukimas į SLLV procesą siejamas su 
teigiamais rezultatais: sveikatos būklės stabilizavimu ir geresne savijauta, 
kaštų, susijusių su lėtinių ligų ir jų padarinių įveikimu, apkrovos, tenkančios 
sveikatos priežiūros sistemai, sumažėjimu (Thorne, Paterson, Russell 2003; 
Glasgow et al. 2003; Nolte, Knai, Saltman 2014; Rijken et al. 2008). Sėk-
mingas SLLV  – tai bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros specialisto 
ir lėtine liga sergančio asmens rezultatas. Medikai, skatindami aktyvesnį li-
gonio įsitraukimą į lėtinės ligos (LL) valdymą, gali padėti asmeniui savaran-
kiškai kontroliuoti ligą, palaikyti jo funkcinį statusą, sumažinti varginan-
čius simptomus, prailginti gyvenimo trukmę ir pagerinti gyvenimo kokybę 
(Blakeman et al. 2006; Nolte, McKee 2008).

Paciento įsitraukimas į SLLV procesą dažniausiai nagrinėjamas iš pačių 
sergančių asmenų perspektyvos. Analizuojamos jų kasdien taikomos strate-
gijos (Furler et al. 2008; Ong, Jinks, Morden 2011; Kralik et al. 2003), sa-
varankišką lėtinės ligos valdymą sunkinantys veiksniai (McWilliams 2009; 
Sheridan et al. 2012). Nuo polipatologijos kenčiančių vyresnio amžiaus pa-
cientų kiekvienos dienos pastangas suvaldyti savo sveikatos būklę analizavo 
Laura Clarke ir Erica Bennet (2012). Svarbu akcentuoti, kad lėtinės ligos 
valdymo procese dalyvauja tiek pats ligonis, tiek jį prižiūrintis medikas, ku-
rie tarpusavyje pasidalija atsakomybes. Sveikatos priežiūros specialistai at-
lieka pagrindinį vaidmenį ligos diagnozavimo, gydymo paskyrimo, gydymo 
koregavimo, būklės pokyčių vertinimo procese (Clarke, Bennett  2012),  o 
už kasdienes SLLV rutinas atsakingas pats ligonis. Tepavyko rasti keletą 
tyrimų, kurie SLLV procesą nagrinėtų iš sveikatos priežiūros specialistų 
perspektyvos. Tyrimuose analizuotas šeimos gydytojų (ŠG) požiūris į SLLV 
(Blakeman et  al. 2006), būdai, kuriais gydytojai skatina SLLV (Ellisen 
et al. 2013; Blakeman et al. 2010), bendradarbiavimą SLLV metu sunkinan-
čius veiksnius (Wallace et  al. 2015), sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
lydinčius iššūkius vyresnio amžiaus asmenims (Adams ir kt. 2002; Higashi 
et al. 2012), pacientų į(si)traukimą priimant su sveikatos priežiūra susijusius 
sprendimus (Peičius, Kučinskaitė 2014).

1 Vartodamos sąvoką vyresnio amžiaus asmenys, turime omenyje 65 metų ir vyresnius žmones. 
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Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kaip šeimos gydytojai padeda vyres-
nio amžiaus pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, įsitraukti į savaran-
kišką lėtinių ligų valdymo procesą ir su kokiomis kliūtimis jie susiduria. 

Mokslinė analizė grindžiama kokybinio tyrimo rezultatais. Tyrimo 
metu naudojant pusiau struktūruotus giluminius interviu, buvo pakalbinti 
17 Kauno mieste dirbančių ir vyresnio amžiaus asmenims sveikatos prie-
žiūros paslaugas teikiančių šeimos gydytojų. Tyrimo duomenų rinkimas ir 
analizė vykdyta laikantis grindžiamosios teorijos žingsnių. 

Lėtinės ligos valdymo samprata

Pirmieji sociologų darbai atskleidė, kaip lėtinė(-os) liga(-os) deformuo-
ja įprastą asmens gyvenimą. Michaelio Burio (1982) teigimu, LL sukelia 
„biografinį pertrūkį“, ligonis nuolat išgyvena netikrumo, nežinios jausmus 
dėl tolimesnės ligos eigos, išgyvena dėl to, kad lūkesčiai, susiję su ateitimi, 
neišsipildys. Pasak Kathy Charmaz (1983), LL sukelia daugybę nemalonių 
išgyvenimų  – ligonis gali jausti skausmą, stresą, šalutinį medicininių pro-
cedūrų poveikį, patirti socialinę atskirtį, išgyventi dėl to, kad tampa našta 
kitiems. LL kulminacija autorė (Charmaz 1983) įvardijo „savęs praradimą“. 
Williamo Cockerhamo (2000, percituota Young 2004) teigimu, nuo lėtinių 
būklių kenčiantys asmenys susiduria su problema, kad jie negali susigrąžinti 
„normalių“ socialinių vaidmenų, maža to, jie privalo keisti savo elgesį taip, 
kad prisiderintų prie nuolatinių sveikatos sutrikimų.

LL gali reikštis labai įvairiai, tačiau galima įvardyti bendrus iššūkius, 
su kuriais turi susitvarkyti ligonis. Visų pirma tai būtinybė atpažinti simp-
tomus ir imtis adekvačių veiksmų jų atžvilgiu, tam tikro režimo laikymasis 
ir nuolatinis sąveikavimas su sveikatos priežiūros sistema (Shulman-Green 
et al. 2012). Be to, asmuo, siekdamas išgyventi susidariusioje suirutėje, pri-
valo išvystyti įveikos strategijas ir pasinaudoti įvairiais ištekliais, leisiančiais 
perorganizuoti gyvenimą (Pierret 2003). Visi šie veiksmai  – tai kasdien 
atliekamos SLLV užduotys. 

Savarankiškas lėtinės ligos valdymas yra daugelio mokslo disciplinų ty-
rimo objektas. Šiuo procesu domisi sociologai, slaugos specialistai, medikai, 
edukologai ir kt. Todėl analizuojant literatūrą galima rasti įvairių SLLV api-
brėžimų. Vieni šių apibrėžimų akcentuoja individualias ligonio pastangas. 
Štai Kate Lorig ir Halstedas Holmanas (2000) teigia, kad tai dinamiškas 
procesas, kurio metu individas aktyviai veikia, siekdamas suvaldyti LL. Julie 
Barlow ir kolegų teigimu (2002), savarankiškas lėtinės ligos valdymas nu-
rodo gebėjimą kontroliuoti ligą ir išvystyti kognityvines, elgesio bei emoci-
nes strategijas, siekiant išlaikyti ligonį tenkinančią gyvenimo kokybę. SLLV 
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reiškia žmogaus gebėjimą valdyti ligos simptomus, gydymąsi, gyvenimo būdo 
keitimą (Johnston et  al. 2008). Kiti SLLV apibrėžimai akcentuoja bendra-
darbiavimo svarbą tarp ligonio ir kitų asmenų. Angela Richard ir Kimberly 
Shea (2011) pasiūlytas SLLV apibrėžimas pažymi individo gebėjimą kartu 
su šeima, bendruomene ir sveikatos priežiūros profesionalais suvaldyti LL 
simptomus, gydymą, gyvenimo būdo pokyčius, taip pat ligos kontekste ky-
lančias psichosocialines, kultūrines ir dvasines su sveikatos būkle susijusias 
aplinkybes. SLLV taip pat apibūdinama kaip bendradarbiaujanti veikla tarp 
paciento ir sveikatos priežiūros specialisto (Rijken ir kt. 2008).

Juliet Corbin ir Anselmas Straussas (1985, 1988)2 buvo pirmieji sociolo-
gai, atlikę išsamią analizę apie tai, kaip ligoniai vykdo LL valdymą namuose. 
Nagrinėdami problemas, kylančias namuose atliekant SLLV, autoriai įveda 
„darbo“ (angl. work) sąvoką. Corbin ir Straussas (1985) išskiria tris darbo ti-
pus: 1. Darbas, susijęs su negalavimu (angl. illness work). Šio tipo darbas ap-
ima režimo laikymąsi, krizių prevenciją ir valdymą, simptomų valdymą bei 
su diagnostika susijusį darbą. 2. Kasdienio gyvenimo darbas (angl. everyday 
life work) – tai kiekvieną dieną atliekamos užduotys: namų priežiūra, valgio 
gaminimas, vaikų auginimas, santykių su sutuoktiniu plėtojimas, profesinės 
veiklos užduotys. 3. Biografinis darbas (angl. biographical work) – tai veikla, 
susijusi su biografijos perkonstravimu. Vėlesniame darbe autoriai (Corbin, 
Strauss 1988, percituota iš Ellisen et al. 2013) išplėtojo savarankiško lėtinės 
ligos valdymo veiklas:

• Medicininis lėtinės ligos valdymas  – tai medikamentų vartojimas, 
dietos laikymasis, medicininių prietaisų (pvz., inhaliatoriaus) nau-
dojimas ir vizitai į sveikatos priežiūros įstaigą.

• Vaidmenų valdymas  – tai veiklos, susijusios su siekiu išlaikyti, pa-
keisti ar sukurti naujus reikšmingus socialinius vaidmenis, taip pat 
tai prisitaikymas prie pakitusio gyvenimo būdo. 

• Emocijų valdymas apima mokymąsi, kaip suvaldyti lėtinės ligos su-
keliamas emocijas ir jausmus. 

Buris (1991) suklasifikavo ligonių pastangas atliepti į LL keliamus iš-
šūkius. Jis išskiria įveikimą (angl. coping), strategiją (angl. strategy) ir stilių 
(angl. style). Kiekvienas šių būdų atspindi skirtingus „kovos su liga“ aspek-
tus. SLLV atveju reikėtų analizuoti strategijas, kurios nurodo, kaip asme-
nys mėgina suvaldyti savo ligą. Išvystant strategijas svarbu, kokie ištekliai 
yra prieinami asmeniui, socialinės paramos lygis bei materialiniai veiksniai, 
kurie leidžia nugalėti dėl ligos patiriamus sunkumus (Bury 1991). Nuo LL 
kenčiantys asmenys ne tik sukuria ligos valdymo strategijas, sudarančias 

2 Daugelis vėliau sukurtų savarankiško lėtinės ligos valdymo modelių remiasi Corbin ir 
Strauss (1985, 1988) darbais (pvz., Chronic Care Model), Lorig ir Holman išvystyta Chronic 
desease self-management program ir kt.
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galimybes tvarkytis su ligos simptomais bei jų poveikiu kasdieniam asmens 
funkcionavimui. Šios strategijos apima ir sudėtingų sprendimų, susijusių su 
SLLV namuose bei su sveikatos priežiūros paslaugų naudojimu, priėmimą. 
Dėl to ligonis privalo balansuoti tarp profesionalios ir neprofesionalios sis-
temų (Ong, Jinks, Morden 2011). Sally Thorne, Barbara Peterson bei Cynt-
hia Russell (2003) pažymi, kad LL sergantis asmuo yra priverstas nuolat 
rinktis. Apsispręsti, kas jam reikšmingiausia, įvertinti ekspertų patarimus 
ir jų turimus lūkesčius bei atrasti, kas iš tiesų veikia jo situacijoje. Minėtos 
autorės (Thorne, Peterson, Russell 2003) atkreipia dėmesį, kad SLLV turi 
būti suvokiamas platesniame kontekste, apimančiame ir visą ligonio gyveni-
mą, jo turėtus troškimus ir siekius. Dėl to jos išskiria tokias keturias SLLV 
sritis: socialinio konteksto valdymas, apimantis socialinių ryšių kūrimą ir 
palaikymą; gyvenimo būdo valdymas; paskirto gydymo valdymas; sveikatos 
priežiūros sistemoje vykstančios sąveikos valdymas. 

Tyrimuose SLLV dažniausiai analizuojamas iš ligonio perspektyvos. 
Nors, apžvelgus SLLV apibrėžimus bei modelius, galima teigti, kad šis pro-
cesas yra tiek ligonio, tiek jį prižiūrinčio sveikatos priežiūros specialisto ben-
dras rūpestis. Pabrėžiama, kad turi būti vykdomas medicininis lėtinės ligos 
valdymas (Corbin, Strauss 1985), kuris apima ir paskirto gydymo valdymą 
bei nuolatinį sąveikavimą su sveikatos priežiūros sistema ir ten dirbančiais 
specialistais (Thorne, Peterson, Russell 2003; Lorig, Holman 2003; Rijken 
et  al. 2008). Svarbu analizuoti, kaip medikai skatina ir palaiko pacientus 
savarankiško lėtinės ligos valdymo procese. Kitame šio straipsnio skyriuje 
analizuojamos sveikatos priežiūros specialistų praktikos, nukreiptos padėti 
LL sergančiam asmeniui atlikti medicininį lėtinės būklės valdymą. 

Savarankiško lėtinės ligos valdymo įgyvendinimo 
skatinimas: šeimos gydytojo vaidmuo

Pirmiau buvo apžvelgti LL sukeliami iššūkiai: savojo aš netekimas, sociali-
nės atskirties patirtis, stigma, frustracija, stresas, socialinių ryšių nutrūki-
mas, kasdienio gyvenimo suirutė, išteklių mažėjimas pasireiškia LL progre-
suojant. Pirmiausia LL pasireiškia biologiniu, arba kūno, lygmeniu (Kelly, 
Field 1996), asmuo visų pirma pajaučia ligos simptomus. Būtent pajutus 
fizinius ligos simptomus ir įvyksta gydytojo bei ligonio bendradarbiavimas 
LL valdymo kontekste.

Užsienyje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kaip medikai skatina SLLV 
procesą. Mary Coleman ir Karen Newton (2005) pabrėžia, kad daugelis 
LL gali būti sėkmingai suvaldomos, tačiau tam būtinas aktyvaus ir gerai 
informuoto paciento įsitraukimas. Čia išryškėja svarbi sveikatos priežiūros 
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specialistų funkcija – suteikti reikiamą informaciją pacientui, kuri leistų jam 
įgyvendinti užduotis, susijusias su ligos valdymu. SLLV procese teikiama pa-
galba tarsi išplečia sveikatos priežiūros specialistų profesines ribas, nes gydy-
tojas ne tik suteikia reikiamą informaciją pacientui, bet ir skatina paciento 
pasitikėjimą savo jėgomis, sudaro galimybes priimti sprendimus, kurie pa-
lengvina SLLV bei formuoja geresnius sveikatos rezultatus (Coleman, New-
ton  2005). Paciento įtraukimas į SLLV procesą  – tai ne tik informavimas. 
Tai ir daugybė įvairiausių elgesio keitimo technikų, kurios skatina gyvenimo 
būdo pokyčius, sveikatą skatinančias veiklas ir įgūdžių, leidžiančių susitvar-
kyti su ligos sukeltomis pasekmėmis, įgijimą (Rijken et al. 2008). 

Tomo Blakemano ir kolegų (2006) atliktas tyrimas atskleidžia, kad ligo-
nio įtraukimui į SLLV procesą svarbus yra mediko ir paciento sąveikos mo-
delis. Tyrime dalyvavę ŠG, dirbdami su LL sergančiais asmenimis, pabrėžia į 
pacientą orientuoto požiūrio svarbą, kurį taikant galima įsigilinti į konkretaus 
paciento situaciją, sužinoti, kaip jis suvokia savo sveikatos būklę, kokių turi 
lūkesčių ir kas jį neramina. Į pacientą orientuotas požiūris ir modelis skatina 
partneryste grįstus mediko ir paciento tarpusavio santykius. Supažindinimas 
su bendruomenėje egzistuojančiais ištekliais, aprašų, detalizuojančių tam ti-
krų lėtinių būklių (astmos, diabeto) valdymo namuose žingsnius, suteikimas 
ir paciento padrąsinimas taip pat buvo išskirti kaip praktikoje taikomi bū-
dai, leidžiantys paremti pacientą SLLV proceso metu (Blakeman et al. 2006). 
Arianne Ellisen ir kolegos (2013) 13-oje Europos šalių atliko tyrimą, kuriuo 
siekta identifikuoti būdus, kuriais gydytojai skatina SLLV namuose. Buvo iš-
skirtos keturios veiklos: paciento švietimas (informacijos apie ligą, sveiką gy-
venimo būdą suteikimas ir instruktavimas, kaip atlikti instrumentines sveika-
tos priežiūros užduotis); lėtinės ligos priežiūros planavimas, atliekamas kartu 
su pacientu; savarankiškai ligos priežiūrai reikiamų priemonių suteikimas ir 
struktūruotas ligos priežiūros tęstinumas (Ellisen et al. 2013). 

Paciento įtraukimas į SLLV nevyksta sklandžiai. Šį procesą riboja tam 
tikros kliūtys. Kontekstas, kuriame veikia sveikatos priežiūros specialistai, 
yra pirmoji kliūtis, neleidžianti sklandžiai įgyvendinti medicininio lėtinės 
būklės valdymo. Kaip pažymi Lorig ir Holman (2000), dabartinėje sveika-
tos priežiūros sistemoje vyrauja tradicinis ūminių, epizodinių ligų priežiūros 
modelis, kuriame pacientas traktuojamas kaip pasyvus sveikatos priežiūros 
paslaugų recipientas. O tai iš esmės yra priešinga savarankiškam lėtinės ligos 
valdymo konceptui. Siekdami paskatinti asmenį prisiimti didesnę atsako-
mybę už savo sveikatos būklę, sveikatos priežiūros specialistai turi taikyti į 
pacientą orientuotą sveikatos priežiūros modelį, pagal kurį reikia atliepti in-
dividualius ligonio poreikius, o tam reikia laiko ir išteklių. Tyrimų rezulta-
tai (Ellisen et al. 2013; Wallace et al. 2015) atskleidžia, kad pernelyg trumpa 
konsultacijos trukmė neleidžia medikams atlikti visapusiškos konsultacijos, 
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sudarančios galimybes pacientui vykdyti SLLV namuose. Taikant į pacientą 
orientuotą modelį, sveikatos priežiūros specialistai ne tik išsamiai vertina 
konkretaus paciento situaciją, jie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kaip patys 
ligoniai suvokia savo sveikatos būklę. Vadinasi, medikai turi atsižvelgti, būti 
atviri ir priimti neprofesionalų pacientų supratimą apie savo sveikatos būklę 
(Prior 2003).

Norint padėti pacientams SLLV metu, medikams reikalingi geri komu-
nikavimo įgūdžiai ir tam tikrų konsultavimo technikų išmanymas, ko nėra 
įtraukta į daugelio sveikatos priežiūros profesionalų rengimo programas. 
Dėl to daroma prielaida, kad didžioji dalis sveikatos priežiūros profesionalų 
negali tinkamai konsultuoti pacientų SLLV metu (Ellisen et al. 2013). 

SLLV ir ypač svarbi jo dalis  – medicininė būklės priežiūra reikalauja 
aktyvaus mediko ir paciento įsitraukimo. LL priežiūrai svarbus nepertrau-
kiamumas ir tęstinumas. Tyrimų rezultatai atskleidžia, kad šis procesas ne-
retai yra pertraukiamas arba iškraipomas tam tikrų veiksnių. Emma Wallace 
ir kolegų (2015) atliktas tyrimas atskleidžia, kad pagrindinis savarankiš-
kam lėtinės ligos valdymui trukdantis veiksnys yra pacientų fragmentiškai 
ir dezorganizuotai atliekamas ligos valdymas. Šis nenuoseklumas siejamas 
su sudėtinga asmens sveikatos būkle, kai sergama keliomis LL vienu metu. 
Poliligotumas ne tik apsunkina medicininę sąveiką, bet ir kasdienę kelių 
ligų priežiūrą tinkamai atlikti tampa sudėtinga (Coleman, Newton  2005; 
Adams et al. 2002).

Dar vienas svarbus veiksnys, trukdantis pacientų įtraukimui į SLLV 
procesą, yra dalies atsakomybės prisiėmimas priimant bendrus sprendimus, 
susijusius su gydymu ir priežiūra. Vyresnio amžiaus pacientai linkę sprendi-
mo, susijusio su gydymu, priėmimą bei atsakomybę už gydymą ir ligos prie-
žiūrą perleisti medikams (Wallace et  al. 2015; Peičius, Kučinskaitė  2014). 
Egzistuojantis atotrūkis tarp paciento sveikatos būklės bei gydymo reko-
mendacijų taip pat išskiriamas kaip apribojimas. Tai tampa itin aktualu 
poliligotumo atveju, nes vienos lėtinės būklės gydymo rekomendacijos gali 
prieštarauti kitos lėtinės būklės priežiūros rekomendacijoms, pavyzdžiui, 
susirgus diabetu ir astma (Wallace et al. 2015; Nolte, McKee 2008).

Apibendrinant galima teigti, kad medikai atlieka ypač svarbų vaidmenį 
ne tik LL diagnozavimo, gydymo paskyrimo, stebėjimo, bet ir SLLV proce-
so metu. SLLV skatinamas suteikiant ligoniams informaciją, konsultuojant 
ligos priežiūros, gyvenimo būdo keitimo klausimais, suteikiant reikiamas 
gaires SLLV namuose atlikti. Taip pat palaikant pacientą, motyvuojant jį 
bei įtraukiant į sprendimų, susijusių su ligos priežiūra ir valdymu, priėmimą. 
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad paciento įtraukimą į SLLV apsunkina 
kompleksiniai veiksniai. Tai gali būti sunki paciento sveikatos būklė, atve-
jai, kai vienos LL priežiūros rekomendacijos prieštarauja kitos LL priežiūrai, 
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SLLV įgyvendinimo nenuoseklumas. Be to, tai gali būti dėl medicininės 
sąveikos kylantis nesutarimas, kas turi prisiimti atsakomybę už ligonio svei-
katos būklę, ir struktūriniai suvaržymai – sveikatos priežiūros paslaugų tei-
kimo laiko, tenkančio vienam pacientui, apribojimai. 

Metodologija

Siekiant identifikuoti ŠG taikomas vyresnio amžiaus asmenų įtraukimo į 
SLLV procesą praktikas, buvo pasirinktas kokybinis pirminių duomenų rin-
kimo metodas, leidžiantis atskleisti unikalias ŠG darbo su LL sergančiais 
senyvo amžiaus asmenimis patirtis. Buvo atlikta 17 giluminių pusiau struk-
tūruotų interviu su Kauno mieste dirbančiais šeimos gydytojais. Interviu 
atlikti 2014 m. gegužės–lapkričio mėnesiais. Interviu trukmė svyruoja nuo 
21 iki 97 minučių, dauguma interviu atlikti gydytojų darbo vietoje, jiems 
prieš pradedant arba baigus darbą.

Tyrime dalyvavo ŠG (2 vyrai ir 15 moterų, kurių darbo patirtis svy-
ruoja nuo 2 iki 33 metų), dirbantys Kauno miesto Centro, Dainavos, Kal-
niečių, Šilainių poliklinikose bei šioms poliklinikoms priklausančiuose 
padaliniuose. Tyrimo dalyvių atranka vykdyta remiantis dviem atrankos 
strategijomis  – maksimaliai skirtingų atvejų atranka, kai į tyrimą buvo 
siekiama įtraukti skirtingų lyčių, skirtingą darbo stažą ir patirtį turinčius 
ŠG. Antroji atrankos strategija  – sniego gniūžtės principas: kiekvieno ty-
rime dalyvavusio gydytojo buvo prašoma nurodyti bent vieną savo kolegą, 
kuris sutiktų dalyvauti tyrime. 

Pagrindinis interviu metu užduodamas klausimas – „Papasakokite apie 
savo, kaip šeimos gydytojo, darbą su vyresnio amžiaus pacientais“. Taip pat 
buvo užduodami ir kiti atviro tipo klausimai, kurie leido detalizuoti, kokia 
medicinos pagalba ir kaip teikiama senyvo amžiaus pacientams, kaip mėgi-
nama įtraukti pacientus į SLLV procesą ir kaip jie palaikomi, kaip dalijama 
atsakomybė gydymo proceso metu, su kokiais iššūkiais susiduria gydytojai.

Tyrimo duomenys analizuoti vadovaujantis Corbin ir Strausso (1990) 
aprašytais grindžiamosios teorijos žingsniais. Visų pirma interviu buvo 
transkribuojami ir tuoj pat atliekamas pirmasis analizės žingsnis  – atviras 
kodavimas. Jo metu vykdytas interviu teksto suskaidymas ir parafrazavi-
mas. Vėliau parafrazės sujungiamos suteikiant joms konceptualią etiketę – 
išskiriami konceptai. Galiausiai atliekamas dar vienas atvirojo kodavimo 
žingsnis  – konceptai grupuojami ir tokiu būdu išskiriamos kategorijos. Iš 
karto po to, kai buvo identifikuotos kategorijos, buvo pradedamas ir kitas 
duomenų analizės žingsnis – ašinis kodavimas, remiantis Corbin ir Strausso 
(1990) aprašytu paradigminiu modeliu: Priežastinės sąlygos → Fenomenas → 
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Kontekstas → Įsiterpiančios sąlygos → Veiksmų  / sąveikų strategijos → Pa-
sekmės. Šio kodavimo metu buvo iš naujo nustatomi ryšiai tarp išskirtų 
kategorijų. Atlikus atvirąjį ir ašinį kodavimą vienas iš išryškėjusių feno-
menų buvo paciento aktyvinimas: dirbam, kad dirbtų su savimi, kuris bus 
išsamiau aptariamas kitoje straipsnio dalyje. Toliau, atsižvelgiant į iškeltą 
tyrimo tikslą, dėmesys sutelkiamas į trijų paradigminio modelio elementų: 
ŠG taikomų SLLV skatinimo praktikų (veiksmų / sąveikų strategijos), šiam 
procesui kylančių kliūčių (įsiterpiančios sąlygos) ir konteksto, kuris taip pat 
gali kliudyti paciento įtraukimui į SLLV, analizę.

Savarankiško lėtinės ligos valdymo skatinimas

Remiantis tyrimo duomenų analize, išryškėjo, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, dirbdami su LL sergančiais vyresnio amžiaus asmenimis, in-
formacijos suteikimą įvardija kaip pagrindinę jų taikomą priemonę, lei-
džiančią įtraukti pacientus į SLLV procesą bei pacientui sudarančią sąlygas 
prisiimti didesnę atsakomybę už savo sveikatos būklę.

Teikiama įvairi informacija, kurios forma ir turinys priklauso nuo in-
dividualios ligonio situacijos. Paprastai pateikiama žodinė informacija apie 
reikiamus įsigyti vaistus ir jų vartojimo režimą, ši informacija yra labiau 
bendrojo pobūdžio. Tokia praktika taikoma, kai ŠG gerai pažįsta vyresnio 
amžiaus pacientą, jį gydo ilgą laiko tarpą ir pasitiki paciento gebėjimu sava-
rankiškai tvarkytis su jį kamuojančia lėtine būkle („būna, kad išrašai vais-
tus ir sakai, kaip gerti, ir viskas. (2)). Tais atvejais, kai paciento būklė yra 
sudėtinga  – asmuo kenčia nuo kelių LL, kurių priežiūrai reikia daugybės 
medikamentų, būtina nuolatos atlikti medicinines procedūras ir tyrimus. 
Kai kartu su fizinėmis ligomis reiškiasi ir psichiniai negalavimai, medikai 
individualizuotą informaciją pateikia tiek žodine, tiek rašytine forma:

Pagyvenusiam automatiškai būna dvi, trys, keturios kokios ar daugiau 
ligų, problemų ir gaunasi labai didelė krūva vaistų <...> tas tyrimų kie-
kis jisai irgi yra didesnis. <...> Dažniausiai imi lapelį ir rašai: tą vaistą 
gerti tada, o kitą vakare, tą dieną ten nueinat, tą dieną ten nueinat. <...> 
Dažniausiai stengiuos kartu ir šneku, ir rašau, nes žinau, kad dvidešimt 
procentų sugeria, <...>. Tai darai sąrašą, įduoti į rankas. (17)

Pastebima, kad atvejais, kai medikams kyla abejonių dėl paciento pajėgumų 
įgyvendinti SLLV savarankiškai, jie taiko dar vieną praktiką – LL sergančio 
vyresnio paciento artimųjų įtraukimą į gydymo procesą, kuriems patei-
kiama informacija, padedanti užtikrinti nuoseklią ligos priežiūrą namuose:
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Stengiamės susisiekti su artimaisiais, skambiname į namus, prašome at-
vykti kartu, kad būtų mum lengviau, tiesiog, kad išgirstų, ką mes sako-
me. O gali būti kilti tai kokių ar konfliktų keistų, arba neigimų, ar ką, 
mes visada norim, kad toks žmogus būtų ne vienas, <...>. (3)

Tokiais atvejais formuojama medicininė triada, kai atsakomybė už lėtinės 
ligos priežiūrą padalijama tarp ŠG, vyresnio amžiaus paciento ir jo artimo-
jo, pastarąjį informuojant ir jam patikint prižiūrėti vykdomą lėtinės būklės 
valdymą. 

Kai kurie tyrime dalyvavę ŠG, siekdami užtikrinti tinkamą lėtinės 
būklės(-ių) valdymą, namuose senyvam pacientui sukuria individualią lėti-
nės ligos(-ų) priežiūros ir stebėjimo formą: 

Turiu įprotį pagyvenusiam žmogui surašyti vaistus, kada ir kaip juos nau-
doti, kad jis turėtų lapelį. <...> Visada prašau atsinešti lapelį atgal pas 
mus, nes jeigu aš ką nors keičiu, tai aš įrašau. <...> ateina pas mane  – 
kontrolė ir viskas yra labai gerai. Jeigu seka, pavyzdžiui, pasakau, reikia 
sekti kraujospūdį: „Jūs man surašykit ant lapelio“. Stebim gliukozę surašo, 
pavyzdžiui, ryte atsikėlęs, vidury dienos, prieš miegą. <...> Sakau papras-
tai surašykit, bent jau prieš mane, pavyzdžiui, pas mane ateinant dieną. 
Pavyzdžiui, gliukozės parodymus tuos visus. Ateina, atlieka, parodo. (3)

ŠG ne tik surašo detalias instrukcijas, kuriose nurodomas medikamentų 
vartojimo režimas, bet ir sukuria tam tikrą rašytinę formą pačiam pacientui, 
leidžiančią sekti ir fiksuoti LL simptomus. Ši forma leidžia negaluojančiam 
asmeniui pastebėti sveikatos pokyčius, išvengti komplikacijų, tačiau, kita 
vertus, ji ugdo negaluojančio asmens gebėjimą nuolatos sekti savo sveikatos 
būklę ir atkreipti dėmesį į pokyčius. Formą pacientai raginami turėti kartu, 
kai atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą, kad ŠG galėtų kartu su pacientu 
sekti ir analizuoti sveikatos būklės pokyčius.

Paciento motyvavimas ir atsakomybės pacientui delegavimas taip 
pat ŠG taikoma praktika, siekiant aktyvesnio vyresnio paciento įsitraukimo 
į gydymo procesą. Abi praktikos glaudžiai viena su kita susijusios, neretai 
taikomos kartu. Paciento motyvavimas – tai ŠG pastangos įtikinti pacientą, 
atlikti rutinines veiklas, susijusias su SLLV (pvz., tinkamas vaistų vartoji-
mas, medicininių tyrimų kartojimas, simptomų kontrolė, gyvenimo būdo 
keitimas, vizitai į polikliniką). Medikai stengiasi atrasti vyresnį pacientą 
motyvuojančius veiksnius. Paprastai akcentuojama geresnė sveikatos būklė, 
didesnis asmens mobilumas, ilgiau palaikomas savarankiškumas („Kalbam 
apie tai, kad dėl geresnės savijautos reikia biškelį pasistengti“ (16); „Aiškini, 
kad geriau jam bus <...>“ (4)). Motyvuodami pacientą šeimos gydytojai taip 
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pat paskirsto atsakomybę lėtinės ligos valdymo procese, aiškiai apibrėždami 
savo profesines ribas ir savo kaip profesionalo vaidmenį:

Prašai, kad gertų vaistus, perklausi ar geria vaistus, ar viską. Ir kaip, 
ir kaip jie, jeigu liaujasi, tada paaiškini, kad jūs patys irgi turit žiūrėt. 
Stengiuosi taip aš jiems parodyt, <...> kad suprastų. Parodyt, kad nu, kad 
aš, vat, esu gydytojas ir, kad aš esu atsakingas už tavo sveikatą, bet, kad 
ir tu esi atsakingas už savo sveikatą, tu stebi savo simptomus, kada tau 
yra blogiau, kada geriau ir kad tu turi pasakyt. (7)

Dar viena medikų taikoma pacientų įtraukimo į SLLV praktika  – tai vy-
resnio amžiaus paciento švietimas apie sveiką gyvenimo būdą. Ši praktika 
susijusi ne tiek su ligos gydymu, kiek su jos prevencija. 

<...> visas pagrindas <...> yra (pauzė) lėtinių ligų, tas jų valdymas, kad 
ne vien tik vaistais reikia. Nu, kad va, kad ir tas diabetas, tai aš įsivaiz-
duoju, kad reikia ir apie tą mitybą ir pati aiškinu, kaip yra svarbu, kad 
šalia to ir vaistai eina, ir tie specialistai.<...> Ir kad judėjimas yra labai 
svarbu irgi <...>. (5)

Kiekvieno paciento švietimas yra labai skirtingas, apima konsultavimą svei-
ko gyvenimo būdo, fizinės veiklos svarbos, sveikos mitybos temomis. 

Pirmiau įvardytos praktikos taikomos individualios gydytojo ir vyres-
nio amžiaus paciento sąveikos metu. Dar viena ŠG taikoma pacientų akty-
vinimo praktika – pacientų grupės švietimas, siekiant gilinti jų žinias apie 
konkrečios LL priežiūrą bei skatinti sveiką gyvenimo būdą. Medikai ne tik 
įsitraukia į tokio pobūdžio paskaitų vedimą, neretai patys imasi asmeninės 
iniciatyvos jas organizuodami:

<...> buvo diabeto diena. Buvo labai didelis susidomėjimas. Šiaip tai esu 
dalyvavęs tokiose, va, dienose <...> Ir paorganizuot truputį tekę. Žmonės 
susirenka, aktyviai domisi. Tai aš manau, kad reikia. Juo labiau, kad 
čia labiau koncentruota. Jų didesnis skaičius, tokių gyventojų. Atsiranda 
norinčių sužinoti daugiau apie kažkokią konkrečią ligą, kažkokią profi-
laktiką, profilaktikos priemones. Cholesterolis visus kankina, yra norinčių 
[sužinoti] kaip labiau nemedikamentinėm šitom, kaip sumažinti. (1)

Pacientų įtraukimą į Nacionalinės lėtinių ligų prevencijos programas 
medikai įvardija kaip vieną iš naudojamų pacientų įtraukimo į SLLV prak-
tikų. Nacionalinių programų metu teikiama galimybė nemokamai atlik-
ti tyrimus yra svarbi vyresnio žmogaus sveikatos būklės stebėjimo dalis. 
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Dalyvavimas programose gali užkirsti kelią lėtinių ligų komplikacijai arba 
pastebėti vieną pavojingiausių paciento gyvybei lėtinių būklių  – onkologi-
nes ligas – nepažengusios stadijos:

<...> darėme programą dėl virškinamojo trakto vėžio. Buvo neigiama. Ir 
po dviejų metų padarome – randam teigiamą. Siunčiame, reiškia, tyri-
mui, randa vėžiuką. Bet mes prieš du metus padarėm ir aš rami. <...> 
ne be reikalo išgalvotos yra visam pasaulyje. Vis tiek kažkokia apsauga yra 
<...> Apsaugom, tikrai apsaugom. (13) 

Reziumuojant galima teigti, kad ŠG naudojamos praktikos taikomos tar-
pasmeniniu, sveikatos priežiūros sistemos lygmenimis bei nacionaliniu 
mastu. Kokia strategija bus pasirinkta, priklauso nuo individualios pacien-
to situacijos: fizinės(-ių) patologijos(-ų) sudėtingumo, psichologinės būklės, 
ekonominės situacijos, palaikomų socialinių ryšių. Įvairios šeimos gydytojų 
naudojamos strategijos yra šios: individualizuotos informacijos vyresnio am-
žiaus pacientui priimtina forma pateikimas, paciento motyvavimas, atsako-
mybės delegavimas ir pacientų švietimas leidžia vyresnio amžiaus pacientui 
prisiimti atsakomybę už savo sveikatos būklę, sudaro galimybes jam aktyviai 
veikti ir savarankiškai valdyti lėtinio negalavimo simptomus. 

Trukdžiai, apribojantys paciento įtraukimą į 
savarankišką lėtinės ligos valdymą

Kalbėdami apie pastangas įtraukti pacientus į SLLV, informantai akcentavo 
kliūtis, trukdančias pasiekti efektyvų paciento įsitraukimą. Apibendrintai 
jas būtų galima suskirstyti taip:

• vyresnio amžiaus pacientų ypatybės (sudėtinga sveikatos būklė  – 
poliligotumas; ligos valdymo įgūdžių stoka, netinkamas išteklių 
paskirstymas, nekritiškas informacijos rinkimas ir pritaikymas); 

• struktūrinės aplinkybės (vyresnio amžiaus asmenų skurdas);
• dėl medicininės sąveikos kylantys iššūkiai (nepasitikėjimas sveika-

tos priežiūros specialistu (gali paskatinti savigydą), nepagrįsti lūkes-
čiai, kurie gali paskatinti nusivylimą sąveika su sveikatos priežiūros 
specialistu, nesutarimas, kas turi prisiimti atsakomybę už SLLV);

• medicininės praktikos laiko, skiriamo vienam pacientui, reglamen-
tavimas (neadekvati konsultacijos trukmė).

Prieš pradedant trikdžių analizę, reikia akcentuoti, kad jie pasireiškia 
kompleksiškai, yra glaudžiai vienas su kitu susiję. 
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Viena pagrindinių kliūčių, ribojančių sklandų paciento įtraukimą į 
SLLV procesą, yra sudėtinga vyresnio amžiaus paciento sveikatos bū-
klė, kai reiškiasi poliligotumas. ŠG susiduria su iššūkiais ne tik skirdamas 
medikamentinį gydymą, nes tenka tarpusavyje suderinti keliolika vaistų ir 
jų dozes, bet ir instruktuojant, kaip taisyklingai juos vartoti: 

<...> labai sunku žmogui išaiškinti, kad, na, dabar jūs turite tą ligą ir 
jum dabar reikės penkiolika tablečių per dieną gerti: penkias ryte, aštuo-
nias per pietus, na, ir dar kokias kelias vakare, nu, tai tas yra sunku. (4)

Medikamentinis lėtinės ligos valdymas – itin svarbi SLLV dalis. Tyrimo duo-
menys atskleidžia, kad keliomis ligomis sergantys asmenys ar tie pacientai, ku-
rie kenčia ir nuo kognityvinių sutrikimų, ne visada sugeba tinkamai vartoti 
paskirtus medikamentus („<...> sumaišo vaistus, paskui būna daug proble-
mų“ (1)). Medikamentinis lėtinės ligos valdymas vykdomas fragmentiškai arba 
netinkamai dėl nepakankamų materialinių išteklių. Informantų teigimu, 
didžioji dalis vyresnio amžiaus pacientų neišgali įsigyti reikiamų vaistų:

Tabletes pataupo, <...> kadangi tiesiog yra labai nelygūs finansai ir yra 
tikrai, kurie labai sunkiai verčiasi, jie skaičiuoja tabletes ir dienas. Ir ra-
šau taip, kad jiem viskas užtektų. (9)

Dėl menkų finansinių išteklių asmuo negali deramai vykdyti medicininio lė-
tinio negalavimo valdymo. Tokiu atveju medikamentų arba visai atsisakoma, 
arba jie vartojami nereguliariai, arba neišgeriama visa rekomenduotina dozė. 
Tokia medikamentinės ligos priežiūros fragmentacija lemia prastesnę pacien-
to savijautą, spartesnį lėtinės ligos progresavimą, skatina ligonio nusivylimą. 

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria ŠG, skatindami paciento 
įsitraukimą į SLLV bei bendradarbiavimą rūpinantis sveikatos būkle, yra 
vyresnio amžiaus pacientų polinkis į savigydą. Užsiiminėjimas savigyda – 
tai savavališkas gydytojo nustatyto lėtinės ligos priežiūros plano keitimas. 
Dažnai savigyda reiškiasi sąmoningu medikamentinio gydymo atsisaky-
mu arba netinkamu vaistų vartojimu („Tuos vaistus vartoja, kaip jie nori 
<...>  (8)“). Vaistų atsisakoma dėl įvairių priežasčių. Informantai pastebi, 
kad tam tikros vaistų grupės yra nemėgstamos vyresnio amžiaus asmenų 
dėl vaistų sukeliamo šalutinio poveikio:

<...> kardiologiniai pacientai, jiem su amžiumi jau yra širdies nepakan-
kamumas, jiem skiriami diuretikai. Nu, žiauriai jų nemėgsta. Už tai, 
kad išgėrus, reiškia, jie truputį dažniau į tualetą palakstyti turi.<...> 
vaikšto su ištinusiom kojom, nesvarbu, kad dūsta, bet, nu, jiem tiesiog 
nepatinka. (16)
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Savavališkai vaistų vartojimas nutraukiamas ir dėl lėtinės ligos valdymo neiš-
manymo. Tai atvejai, kai tik pajutus pagerėjimą nustojama gerti vaistus, neį-
vertinant to, kad medikamentinis lėtinės ligos valdymas turi būti atliekamas 
nuolatos („Susireguliuoja spaudimas – nustoja vaistus gert. Yra pakankamai 
nemažai tokių pacientų ir paskui, kai gaunasi sekantis paūmėjimas, būna 
dar blogiau“ (1)). Be atsisakymo vartoti medikamentus, vyresnio amžiaus 
pacientai juos gali savavališkai iškeisti į maisto papildus. Informantės citata 
atskleidžia, kad vyresnio amžiaus pacientus itin lengvai paveikia reklama. 
Tikėdamas reklamuojamo preparato efektyvumu, dažnas jų medikamentus 
pakeičia maisto papildais:

Vyresnio amžiaus pacientai išsiskiria tuo, kad jie turi daug laiko ir sėdi, 
ir žiūri visas reklamines laidas. Lanko vaistines ir tenai labai irgi puikiai 
vyksta akcijos įvairios, <...> O paskui jiems siūlo papildus, <...> Viską tą 
išbando ir dideliais kiekiais prisiperka tų papildų <...>. (2)

Dar viena savigydos forma yra savavališkas „liaudies medicinos“ prakti-
kavimas, taip pat įvairiausių nepatikimų, neadekvačių būklei priemonių 
išmėginimas:

<...> su bronchine astma. Gydėsi kažkokiais liaudiškais preparatais ir... 
O vaistus, kuriuos išrašydavau, išmesdavo. Ir paskui buvo, kur ilgą laiką 
nėjo susigaudyt, kas ten yra. Kodėl blogai jaučiasi. O po to, kaip prisipaži-
no, kad vaistų negėrė. <...> Kenkia sau. Buvo tokių atvejų. Pienių šaknis, 
arbatą darosi nuo cholesterolio. Sakė labai neblogai veikia. (1)

Visi nukrypimai nuo gydytojo paskirto gydymo plano, informantų teigimu, 
ne tik apsunkina asmens gydymą, nes ŠG ieško priežasčių, kodėl paskirtas 
gydymas neveikia. Savigyda neigiamai veikia ligonio savijautą, maža to, gali 
ne tik paaštrinti LL simptomus, bet ir būti pavojinga asmens gyvybei. 

Visos vyresnio amžiaus pacientų asmenine iniciatyva atliekamos gydymo 
plano korekcijos siejasi su dar vienu ŠG įvardytu trikdžiu  – pacientų nege-
bėjimu kritiškai įvertinti ir atsirinkti informacijos. ŠG pažymi, kad vyres-
nio amžiaus pacientai sukaupia daug įvairiausios informacijos, susijusios su LL 
priežiūra. Šiuo atveju reiškiasi tam tikras paradoksas – viena vertus, teigiama, 
kad disponavimas žiniomis, susijusiomis su SLLV, yra privalumas, padedantis 
lengviau įgyvendinti medikamentinį LL valdymą, simptomų kontrolę, taip 
pat įveikti ir kitus LL sukeliamus psichosocialinius iššūkius bei apribojimus 
(<...> yra geriau, kada pacientas domisi, žmogus turi pats domėtis, labai tada... 
lengviau dirbt, nes, kada jisai visko prisirenka, jam tada lengviau paaiškin-
ti, ką naudok, ko nenaudok, ką aš galiu padėti <...> (7)). Tačiau įvairiausio 
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pobūdžio su liga ir sveikata bei jos priežiūra susijusiai informacijai tapus len-
gvai prieinamai, pacientai tarsi pasiklysta šioje gausoje. Problema kyla tuomet, 
kai neįvertinama, ar medijose aptariamas arba socialinių ryšių tinklo nario 
rekomenduojamas gydymo metodas yra adekvatus asmens būklės atžvilgiu. 
Įgyjamas neprofesionalus žinojimas įgalina asmenį ne tik savarankiškai kore-
guoti gydymo planą, bet ir konfrontuoti su profesionaliu gydytojo išmanymu. 
Pacientas gali nesutikti ne tik su paskiriamu gydymu, bet ir su ligos diagnoze 
(„Daug ateina pasiskaitę internete, <...> jau su diagnozėm. „Man tas ir tas, 
kodėl gydymas tas, kodėl rašot šitą?“ (9).) Neprofesionalus lėtinės ligos prie-
žiūros išmanymas, o ypač domėjimasis medikamentiniu ligos valdymu tam 
tikrais atvejais tampa iššūkiu medikui:

Jeigu skaito tuos lapelius ir prisitaiko, kas ten parašyta, būna sunku. 
Tada prisiskaito internete, jeigu tas šalutinis poveikis yra <...> Tiesiog 
negeria vaisto. Ateina ir sako: „Čia paskaičiau, šitas man netinka“. (1)

Citata atskleidžia, kad vyresnio amžiaus pacientas, pasiskaitęs apie galimą 
šalutinį medikamentų poveikį, yra linkęs atsisakyti mediko skiriamų vaistų. 

Dar vienas barjeras, trukdantis padėti vyresnio amžiaus pacientams lė-
tinės ligos valdymo proceso metu, yra nesutarimas tarp ŠG ir paciento, 
kas turi prisiimti atsakomybę už paciento sveikatos būklę bei už SLLV:

<...> nenoras dirbti su savimi. Nenoras stengtis. Jie įsivaizduoja, kad 
gydytojas ar kažkas tais kitas už juos turėtų padaryti. Senyvam amžiui 
tie pakitimai yra gilesni. Žmogus nu jau nėra taip lengvai gydomas. Ir 
jis nededa jokių pastangų. <...>, tarkim, profilaktinis darbas arba tam 
tikras elgesys ligos metu. Viršsvoris juk pas daug ką yra, tai didžioji dalis 
nesuvokia, kad jis turėtų judėti. Nesuvokia, kad turėtų valgyti atitinka-
mai, nu ir nuolaidžiauja sau. <...>. (2)

Vyresnio amžiaus paciento noras, kad atsakomybę už jo gerą savijautą prisi-
imtų tik gydantis specialistas, informantų įvardijamas ne tik kaip savaran-
kiško lėtinės būklės priežiūros neįgyvendinimo sąlyga, bet ir kaip frustraciją 
dėl medicininės sąveikos keliantis veiksnys. Dėl to medikai jaučia nusivyli-
mą, beprasmybės jausmą („rankos nusvyra ir būna, kad pikta būna.“ (4)), o 
vyresnio amžiaus pacientas – nepasitenkinimą mediko atliekamu darbu („Ir 
aišku po to kaltas gydytojas, kad prastai gydė“ (7)). Kaip pažymi informan-
tai, atsakomybės perkėlimas medikui susijęs su daugeliu veiksnių: vyresnio 
amžiaus paciento turėtu išsilavinimu ir sukauptomis žiniomis apie lėtinę 
ligą („Jeigu buvo išsilavinęs žmogus, <...> Jie tikrai kitaip žiūri savo ligą.“ 
(17)), motyvacija („Išrašiau vaistus ir aiškinu, kaip juos vartoti. O žmogus 



104

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

man: „Tai ačiū, aš jau eisiu, man serialas pusę keturių“ (5)), nenoru keisti 
įprastą gyvenimo būdą (O seni tai, ką jau čia: „Aš be lašinių neužmiegu ir 
viskas“. Ir tai diabetikai kartais būna nu tai ką padarysi, taip jau būna“. (17)). 
Tyrimo duomenys atkleidžia, kad vyresnio amžiaus pacientai nėra linkę 
bendradarbiauti su mediku SLLV metu ar apskritai rūpintis savo sveikata, 
dėl įsitikinimo, kad netrukus juos ištiks mirtis: 

<...> jeigu yra kažkokie ten ant ribos cholesterolis, turi aiškint, kad, vat, 
nu, žinot, jum reikia dietą koreguoti. Jisai sako: „Tai kam man koreguo-
ti, taigi aš tiek metų atgyvenau, čia dabar? Dar kokius penkis atgyvensiu 
ir bus gerai. O kam man čia koreguot ir vargt dabar?“ (4)

Senyvas amžius ir su juo siejama gyvenimo pabaiga pacientui tampa pasi-
teisinimu, dėl to nesiryžtama imtis aktyvių sveikatą stiprinančių veiksmų, 
keisti nusistovėjusį ir patogų gyvenimo būdą.

Galiausiai esti dar vienas barjeras, trukdantis įtraukti vyresnio amžiaus 
pacientus į SLLV – tai pernelyg trumpas konsultacijos laikas. Informantų 
teigimu, LL priežiūros atveju numatytas konsultacijai laikas nėra adekvatus ir 
pakankamas, kad būtų galima atlikti visas reikiamas procedūras. Tyrimo duo-
menys atskleidžia, kad medikai turi susikurti tam tikrą strategiją ir kruopščiai 
planuoti savo laiką bei veiksmus, kad suteiktų reikiamą medicininę pagalbą:

Paskirta priėmimui penkiolika minučių, bet kada ateina senyvas žmo-
gus, jis kol nusirengia, kol pasiruošia, kol mes paklausiam, kol jis sugal-
voja ką atsakyti tai tenka ir nurengti padėti, ir aprengti padėti. <...> 
Vaistai išrašoma iki penkiolikos. Kadangi labai daug ligų yra, kiekviena 
liga yra gydoma ir žinoma, kai jis ateina mum darosi šiek tiek neramu. 
Nu ir ką, jis turi žmoną, prašom, kad gal abu pasiimtu taloną. Dėl to, 
kad, kai jis vaikšto vienas, tai mum reikia viską pačiom. (3)

Pirmiau pateiktoje citatoje išryškėja, kaip medikė apsieina su itin sudėtingos 
būklės vyresnio amžiaus pacientu. Tam, kad suteiktų kokybišką pagalbą, 
informantė paskiria du vizito laikus, taip pat atlieka ir netiesiogines medi-
ko funkcijas – be gydymo paskyrimo, konsultavimo, ji asistuoja vyresniam 
asmeniui, padėdama jam apsirengti. Per 15 konsultacijai skiriamų minučių 
medikai privalo užpildyti su vaisto skyrimu susijusius dokumentus bei įver-
tinti pagrindinius paciento sveikatos parametrus (pamatuoti pulsą, kraujo 
spaudimą, paklausyti plaučių ir pan.), paskirti reikiamus tyrimus ir apžvelg-
ti jų rezultatus. Dar ŠG turėtų konsultuoti pacientą apie sveiką gyvenimo 
būdą. Greta medicininių funkcijų atlikimo ŠG turi išlaikyti mandagų 
bendravimo stilių („Bent į akis pacientui pasižiūrėti“ (9)), atlikti platesnę  
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paciento situacijos analizę („pirmiausia prieš rašydama vaistus klausi, ar tu-
rės už ką nusipirkt“ (17)). Galiausiai išsiaiškinti, ar negaluojantis vyresnio 
amžiaus asmuo suprato jam pateiktą informaciją. Visi informantai pabrėžė, 
kad reglamentuota konsultacijos trukmė nėra adekvati, kai dirbama su LL 
sergančiais vyresnio amžiaus asmenimis. Tam tikrais atvejais šio laiko už-
tenka tik dokumentacijai ir paciento apžiūrai atlikti, o paciento švietimui, 
sveiko gyvenimo būdo propagavimui, motyvavimui, kurie būtini įtraukiant 
pacientą į SLLV procesą, laiko nepakanka („Neužtenka 15 minučių. <...> 
ateina tai daug sunkių ligonių, kur ten daugybė, daugybė reikalų. Tai tada 
ten niekaip.“ (13))

Vadinasi, vyresnio amžiaus paciento įtraukimas į SLLV procesą gali 
neįvykti dėl paties paciento nenoro tapti aktyviu savo sveikatos priežiūros 
dalyviu. Taip pat dėl reikiamų kompetencijų neturėjimo, pavyzdžiui, kri-
tiškai atsirinkti su sveikata ir gydymusi susijusią informaciją, motyvacijos 
trūkumu. Taip pat dėl su amžiumi susijusių nuostatų internalizavimo, ne-
disponavimo reikiamais SLLV materialiniais ištekliais. Sveikatos priežiūros 
institucijos veiklos reglamentavimas tampa barjeru, trukdančiu įtraukti ir 
skatinti SLLV. Neadekvati numatyta konsultacijos trukmė neleidžia medi-
kams vystyti paciento įtraukimo praktikų.

Apibendrinimas ir diskusija

ŠG taikomų pacientų įtraukimo į SLLV praktikų ir šį procesą apsunkinan-
čių veiksnių tyrimo rezultatai parodė, kad savarankiškas lėtinės ligos valdy-
mas yra reikšminga LL gydymo dalis, kurioje aktyviai veikti turi ir ligonis. 
SLLV atveju medikas ir sergantis asmuo sudaro tandemą. Pastebima, kad 
šis tandemas ne visuomet darniai veikia. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad ŠG taiko įvairias paciento įtraukimo į SLLV praktikas, kurios reiškiasi 
tarpasmeniniu (gydytojo ir paciento), instituciniu bei nacionaliniu lygmeni-
mis, ir kiekvienu atveju susiduriama su tam tikrais apribojimais.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad konkrečios praktikos pasirinkimas 
priklauso nuo individualios sergančio asmens situacijos, kruopščiai įverti-
nant ne tik sveikatos būklę, aiškinamasi, kaip pats asmuo suvokia savo ligą, 
tačiau atsižvelgiant ir į platesnes aplinkybes, įvertinant, ar asmuo turi rei-
kiamų materialinių išteklių, bei identifikuojant socialinių ryšių tinklo na-
rius, galinčius įsitraukti į LL valdymo procesą. Šio, kaip ir Blakemano ir kt. 
(2006), tyrimo rezultatai atskleidė, kad ŠG, teikdami medicinines paslau-
gas LL sergantiems vyresnio amžiaus asmenims, taiko į pacientą orientuotą 
modelį, kuris leidžia ne tik visapusiškai įvertinti paciento situaciją, bet ir 
parinkti adekvatų jo atveju medicinos pagalbos būdą.
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Įvairaus pobūdžio ir skirtingomis formomis pateikiama informacija yra 
pagrindinė ŠG taikoma pacientų įtraukimo į SLLV praktika, galinti suteikti 
tam tikrą LL priežiūros namuose struktūrą (Coleman, Newton 2005; Bla-
keman et  al. 2006). Be informacijos apie gydymą suteikimo, medikai taip 
pat siekia šviesti vyresnio amžiaus pacientus apie sveiką gyvenimo būdą, mi-
tybos režimo keitimą, žalingų įpročių atsisakymą. Elissen bei kolegų (2013) 
atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia, kad LL sergančių pacientų švietimas 
yra svarbi bei paplitusi SLLV paskatinimo forma ir kitose Europos šalyse. 
Skirtingai nei šio tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia, kad švietėjišką veiklą 
atlieka šeimos gydytojas konsultacijos metu, Elissen ir kt. (2013) tyrimo re-
zultatai rodo, kad į šią veiklą gali būti įtraukiami ir kiti sveikatos priežiūros 
įstaigoje dirbantys specialistai, bendruomenės nariai, apmokyti pacientai. 
Dėl medicininės sąveikos vykstantis informacijos pateikimas nėra vienpusis, 
nes ne vien medikas turi žinių apie LL gydymo galimybes. Įvairaus pobū-
džio su sveikata ir gydymusi susijusiai informacijai tapus lengvai prieinamai, 
vyresnio amžiaus pacientas nuolatos papildo savo neprofesionalų žinojimą. 
Šio tyrimo rezultatai atskleidė, kad neprofesionalus paciento žinojimas, su-
sijęs su liga, sveikata ar jos išsaugojimu, nors yra įvardijamas kaip SLLV, ga-
lintis būti naudingas (McWilliam 2009), tam tikrais atvejais gali apsunkinti 
šeimos gydytojo ir vyresnio amžiaus paciento medicininę sąveiką. Dispo-
navimas žiniomis sudaro galimybes pacientui savarankiškai atlikti lėtinės 
ligos valdymą, tačiau nekritiškai pritaikoma informacija taip pat susijusi ir 
su savigyda, kuri gali būti žalinga asmens sveikatai.

Tyrimo rezultatai rodo, kad atsakomybės pasidalijimas yra būtina sąly-
ga savarankiškam lėtinės ligos valdymui, nes su varginančiais LL paūmėji-
mo simptomais asmuo priverstas susidurti kiekvieną dieną. Tad svarbu, kad 
būtų įgyvendinamas atsakomybės tarp mediko ir paciento paskirstymas 
(McWilliams 2009; Clarke, Bennett 2012). Šio tyrimo rezultatai papildo 
Wallace ir kolegų (2015) bei Eimanto Peičiaus ir Agnės Kučinskaitės (2014) 
tyrimų rezultatus. Akivaizdu, kad atsakomybės dalybos nevyksta sklandžiai, 
daugelis vyresnio amžiaus pacientų nenoriai dalyvauja ne tik sprendimų 
priėmimo procese, bet ir neprisiima atsakomybės už savo sveikatos būklę. 
Vyresni pacientai atsakomybę už gydymą ir sveikatos būklės pokyčius linkę 
deleguoti ŠG, pasak kurių, toks paciento nusišalinimas reiškia, kad SLLV 
bus atliekamas fragmentiškai, sveikatos būklė blogės, o pacientas nusivils 
ŠG jam paskirtu gydymu.

Vienas reikšmingų barjerų, ribojančių šeimos gydytojų pastangas 
įtraukti vyresnius pacientus į SLLV procesą, yra medicininių paslaugų 
teikimo reglamentavimas. Šio tyrimo duomenys papildo kitų tyrimų (El-
lisen  et  al.  2013; Wallace et  al. 2015) rezultatus, kurie atskleidžia, kad 
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neadekvati LL atveju medicininės konsultacijos trukmė apsunkina, o tam 
tikrais atvejais ir visai neleidžia ŠG praktikuoti paciento įtraukimo į ligos 
valdymą. 

Galiausiai tyrimo duomenys leido pastebėti, kad tai, ar LL sergantis 
asmuo (ne)įsitrauks į SLLV procesą, yra susiję su visuomenėje paplitusiomis 
asmens chronologinio amžiaus interpretacijomis. Visuomenėje vyraujančios 
nuostatos apie tai, kad prasta sveikata ir/ar liga yra neatimama senėjimo 
proceso dalis, gali paskatinti abi tandemo puses (tiek vyresnio amžiaus pa-
cientą, tiek gydytoją) nebesiekti veiksmingo paciento įsitraukimo į SLLV. 
Pacientas tokiu atveju LL gali suvokti kaip „tikėtiną biografijos dalį“ (Fair-
cloth et al. 2004, 256), kas nesukels „biografinio pertrūkio“ (Bury 1982), o 
gydytojas, tikėtina, dės mažiau pastangų įtraukti vyresnio amžiaus pacientą 
į SLLV.
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Self-management of Chronic Illness: Practices and 
Challenges of Older Patients’ Involvement 

Summary

Self-management is the key response to chronic illness associated with positive out-
comes such as improved health, maintained functional status and better quality of 
life. Self-management could be understood as a number of related actions performed 
by an ill person in order to overcome physical, social and psychological restrains of 
an illness. Medical management is an important part of self-management of chronic 
illness and it is common activity between ill person and general practitioners (GP). 
This article presents qualitative research results, the aim of which was to disclose 
GP’s self-management support practices and barriers that inhibit their attempts when 
medical services are provided to elderly people. Research was conducted in Kaunas 
city (Lithuania) in 2014. Data were collected and analyzed on the basis of grounded 
theory (Corbin, Strauss 1990). Seventeen semi-structured in-depth interviews with 
GP were conducted. The results reveal that self-management support is implemented 
in various ways. Some practices actualize it in interpersonal (GP-patient) level: infor-
mation provision, education, motivation, and delegation of responsibilities. Some do 
it at institutional level (institution of primary health care) by organizing events and 
lectures. National prevention programs are also important part of self-management 
support. One of the biggest challenges which limits GP’s self-management support 
practices is a limited time for consultations. Fifteen minutes which is a common 
length of GP’s consultation in Lithuania is not enough when doctors face older adults 
with serious chronic illnesses. Other circumstances such as unmotivated patients, 
internalized stereotypes about old age, lack of resources, skills and knowledge needed 
for self-management, and unwillingness to take responsibility for treatment are also 
identified as barriers for self-management.

Keywords: self-management of chronic illness, older age patient, general practition-
er, qualitative study. 
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Sveikatos modelio ir sveikatos nelygybės 
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Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip, taikant žmogaus plėtros (Ronaldas 
Inglehartas) ir vartotojiškos visuomenės (Zygmuntas Baumanas) teorijas, galima analizuoti 
sveikatos priežiūros sistemoje ir visuomenėje dominuojančio sveikatos modelio poveikį individų 
sveikai elgsenai, kuri savo ruožtu gali paveikti sveikatos nelygybę. Moderniosios visuomenės 
raidos metu jau buvo identifikuoti tris sveikatos modeliai: biomedicininis, biopsichosocialinis 
ir postmodernusis (archisveikata). Kiekvienas modelis susijęs ne tik atitinkamomis sveika-
tos priežiūros sistemos paslaugomis, bet ir tampa dominuojančiu vieno ar kito moderniosios 
visuomenės vystymosi laikotarpio sveikatos modeliu. Inglehartas moderniąsias visuomenes 
tipologizuoja pagal dominuojančias materialistines ir postmaterialistines vertybes, kurios 
grindžia individų elgesio pirmenybes, tarp kurių gali būti ir sveikata. Baumano svarstymai 
apie vartotojišką visuomenę leidžia paaiškinti, kaip sveika elgsena įtraukiama į verslą ir suskai-
do visuomenę pagal skirtingą sveiką vartojimą.

Reikšminiai žodžiai: visuomenės sveikatos modeliai, žmogaus plėtros teorija, vartotojiška 
visuomenė, materialistinės ir postmaterialistinės vertybės, sveikatos vartotojas, sveikatos 
nelygybė.

Įvadas

Sveikatos nelygybės problema tiek sociologijoje, tiek kituose moksluose na-
grinėjama plačiai ir įvairiais aspektais (Arcaya et al. 2015; Kawachi, Subra-
manian 2002; Braveman et al. 2000; Wilkinson, Marmot 1998; Townsend, 
Davidson 1982). Santykis tarp sveikatos nelygybės ir sveikatos priežiūros 
sistemoje dominuojančio sveikatos modelio arba visuomenėje dominuojan-
čios sveikatos sampratos1 bei šių modelių ir sampratų kaitos ir santykio su 

1 Reikėtų skirti moderniųjų visuomenių sveikatos modelį, kuriuo grindžiama visuomenės 
sveikatos politika, ir visuomenėje funkcionuojančią ar dominuojančią sveikatos sampratą. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arcaya%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braveman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10743295
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sveikatos nelygybe yra analizuojamas rečiau. Tačiau toks ryšys tarp visuo-
menėje dominuojančios sveikatos sampratos ar sveikatos modelio sveikatos 
priežiūros sistemoje ir individų bei socialinių grupių sveikatos nelygybės 
egzistuoja (Fox 1998). Dalykas tas, kad sveikatos politika ir tikslinių gru-
pių sveikatinanti elgsena tiesiogiai priklauso būtent nuo to, kokiu sveika-
tos modeliu individai vadovaujasi, kitaip tariant, ką jiems reiškia sveikata. 
Sveika individų elgsena ypač priklauso nuo vertybių pirmenybių, nes jos 
grindžia individų pasirinkimo motyvus sveikai ar nesveikai elgtis. Savo 
ruožtu individų vertybės priklauso nuo socialinės aplinkos, kurioje jie yra 
socializuojami. 

Straipsnyje, remdamiesi Nicko Foxo, Ronaldo Ingleharto, Zygmunto 
Baumano teorinėmis perspektyvomis, sukonstruosime teorinį modelį, kurį 
ateityje taikysime visuomenėje dominuojančio sveikatos modelio santykiui 
su individų vertybėmis analizuoti ir jų priklausomybei nuo socialinio kon-
teksto nagrinėti. Integruotas kelių sociologijos teorijų perspektyvų požiūris 
leistų atskleisti išsamesnį sveikatos nelygybės priklausomybės nuo visuome-
nėje paplitusio sveikatos modelio paveikslą. Straipsnyje pirmiausia apžvelg-
sime sveikatos  / ligos modelius, paskui moderniosios visuomenės vertybių 
tipų kaitą ir jų santykį su sveikatos nelygybe. 

1. Sveikatos modelio kaita: nuo biomedicininės prie 
archisveikatos sampratos

Visuomenės ir socialinių institucijų sveikatos  / ligos2 modelių ir jų kaitos 
analizė sveikatos sociologų tyrimuose užima išskirtinę vietą. Galima teigti, 

Sveikatos politikoje diegiamas sveikatos modelis dažniausiai yra aiškiai artikuliuotas ir 
mokslinių tyrimų duomenimis pagrįstas visuomenės ir individų sveikatos aiškinimas. 
Sveikatos politikai siekia, kad diegiamas sveikatos modelis būtų grindžiamas medicinos 
mokslų pasiekimais ir moderniosios visuomenės socialiniu išsivystymu ir būtų supranta-
mas bei priimtinas sveikatos politikos tikslinėms grupėms. Sveikatos priežiūros sistemoje 
dominuojanti sveikatos modelio atitiktis visuomenės išsivystymui yra ypač svarbi, nes nuo 
tokios atitikties (sveikatos modelio supratimo ir sveikatinimo elgesio požiūriu) priklauso 
sveikatos politikos sėkmė. Visuomenės turimas sveikatos supratimas yra labai įvairus ir 
susijęs su skirtingų socialinių grupių socioekonomine būkle visuomenėje. Šis supratimas 
nėra aiškiai artikuliuotas ir gana difuziškas. Šiame straipsnyje kalbėsime apie moderniosios 
visuomenės sveikatos politikoje diegiamus sveikatos modelius, nes kiekvienos sveikatos 
politikos tikslas – gera visuomenės ir visų jos grupių sveikata, grindžiama dominuojančiu 
sveikatos modeliu.

2 Atkreiptinas dėmesys, kad mokslinėje literatūroje tiek sveikatos modelio, tiek ligos modelio 
sąvokos dažnai pateikiamos greta, nes yra konceptualiai artimos. Abi sąvokos apibūdina in-
divido organizmo būklę su priešingu ženklu. Sveikatos modelio požiūriu, tam tikri  veiksniai 
stiprina sveikatą, o jų „trūkumas“ gali būti ligos priežastimi. Pvz., dietologų nustatyta, kad 
sveika mityba stiprina sveikatą, o nesveika sukelia ligas. Arba atvirkščiai, tam tikri veiksniai 
sukelia ligas, o jų nebuvimas palaiko sveikatą. Pvz., žalingi įpročiai padidina riziką susirgti, 
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kad sveikatos  / ligos modeliai atspindi pačias visuomenes, dominuojančią 
individų sveiką elgseną ir įgyvendinamas sveikatos politikas, jų sėkmes ir 
nesėkmes (Nettleton 2006; Amstrong 2014; Leonavičius ir kt. 2007 ir kt.). 
Sveikatos sociologijoje yra skiriama trijų sveikatos  / ligos modelių chrono-
loginė seka3. Moderniosios visuomenės sveikatos modelis kito nuo biome-
dicininio modelio, pabrėžiančio biologines ir aiškiai nustatomas susirgimų 
priežastis (bakterijos, virusai) iki biopsichosocialinio sveikatos modelio, ak-
centuojančio daugialypius ir tarpusavyje susipynusius psichologinius, biolo-
ginius ir socialinius veiksnius. Galiausiai XX a. pabaigoje apie sveikatą imta 
kalbėti ne kaip apie duotus asmens resursus, o kaip apie kasdienės veiklos 
metu kuriamą produktą (Fox 1998) (1 pav.).

Biopsichosocialinis 
modelis (PSO, 1946) – 

sveikata apibrėžiama 
holistiškai kaip 

visapusiška (biologinė, 
psichologinė ir socialinė) 

individo gerovė.

Biomedicininis modelis 
– sveikata suprantama 

kaip ligos, jos simptomų 
nebuvimas, o ziologinės 

funkcijos ir organizmo 
sistemų sąveika 

apibūdinama tik 
mediciniškai.

Archisveikata ( (Fox, 1999) – 
sveikata yra ne tik būsena, bet ir 

kasdienio gyvenimo šaltinis, o ne 
gyvenimo siekinys. Sveikata yra 
pozityvi koncepcija, pabrėžianti 

socialinius ir asmeninius resursus 
bei zines galimybes. 

1 pav. Sveikatos sampratų kaita  
(sudaryta pagal PSO 1946, Fox 1999)

Biomedicininė prieiga tiek ankstyvosios modernybės, tiek vėlyvosios 
modernybės laikotarpiu4 rėmėsi ir remiasi gamtamokslinio pažinimo 
paradigma, todėl besiformuojančiam ankstyvosios modernybės sveikatos / 
ligų modeliui buvo būdingas objektyvistinis, medicinos mokslų empiriniais 
duomenimis grįstų ligų priežasčių ieškojimo, jų klasifikavimo ir sutrikusių 
organizmo būsenų eliminavimo požiūris. Biomedicininis modelis koncen-
truojasi į ligą, todėl sveikata neretai apibūdinama negatyviu būdu – patolo-
giškos būklės nebuvimu (Annandale 1998; Sargautytė 2002) arba kaip „na-
tūrali“ biologinė asmens būklė. Tokiu atveju pagrindinė efektyvios sveikatos 
priežiūros funkcija – tikslus ir objektyvus ligos diagnozavimas (Bury 1997). 
Kadangi iki XX  a. pradžioje visuomenės ligų struktūroje vyravo ūmios ir 

o jų vengimas mažina sveikatos rizikas. Todėl vienuose tekstuose, kai analizuojami sveikatą 
stiprinantys veiksniai, kalbama apie sveikatos modelį, kituose (dažniausiai medicinos, epi-
demiologijos), kai kalbama apie ligas sukeliančius veiksnius, apie ligos modelį. 

3 Nors sveikatos modeliai rutuliojasi ir tampa dominuojančiais chronologiškai, bet šian-
dien sveikatos priežiūros sistemoje jie funkcionuoja greta ir papildo vienas kitą. Tiesa, 
postmodernus sveikatos modelis dar tik formuojasi ir nėra visuotinai identifikuojamas bei 
pripažįstamas. 

4 Skirtingų modernizacijos teorijų atstovai vartoja skirtingas sąvokas tiems patiems moder-
niosios visuomenės raidos laikotarpiams apibūdinti, nes pasirenka analizuoti skirtingus 
aspektus, todėl vėlyvosios modernybės ir postmodernybės sąvokos šiame tekste vartojamos 
sinonimiškai.
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infekcinės ligos, joms gydyti buvo taikomos funkcionalios biomedicininio 
sveikatos  / ligos modelio praktikos ir tiesioginė medikų intervencija. Ki-
tais žodžiais tariant, biomedicininis modelis buvo pritaikytas prie aplinkos 
imperatyvų ir visuomenės sergamumo konteksto (Leonavičius ir kt. 2007). 
Biomedicininė sveikatos  / ligos paradigma yra svarbi ankstyvosios moder-
nybės sveikatos politikoje, nes tuo metu ne tik dominavo infekcinės ligos, 
bet ir sveikatos politikos objektas – gyventojų / pacientų sveikata – tiesio-
giai priklausė nuo valstybės aktyviai plėtojamos sveikatos priežiūros sis-
temos ir įvairių politinės sistemos intervencijų (higienos diegimas visuose 
institucijose, higieną užtikrinančios infrastruktūros diegimas, ligonių izo-
liacija ir sveikatos priežiūros sistemos institucializacija bei jos stiprinimas).  
Nors šiandien biomedicininiu sveikatos modeliu yra grindžiama tolesnė 
sveikatos priežiūros sistemos paslaugų plėtra, užimanti reikšmingą vietą 
valstybės sveikatos politikoje, bet biomedicininis modelis yra nepakanka-
mas adekvačiai suprasti visuomenės sveikatos pokyčius ir mažinti visuome-
nės sergamumą bei mirtingumą.

Modernėjant visuomenei vyksta sergamumo transformacija: infekcines 
ligas keičia lėtinės, o sveikata ima priklausyti ne tik nuo genetinio fondo 
ir užkrečiamųjų ligų, bet vis labiau nuo gyvensenos ypatumų. Infekcinės 
ligos, dominavusios XIX amžiuje, buvo sukeliamos įvairių virusų ir bakte-
rijų, o XX a. širdies, kraujagyslių ligos, onkologiniai susirgimai tiesiogiai sie-
jasi su sveika gyvensena, sveikatai žalinga elgsena (Leonavičius ir kt. 2007;  
Amstrong  2014). XX  a. degeneracinių ligų5 išsivystymo priežastys siejasi 
su išoriniais ir daugialypiais aplinkos veiksniais (individo gyvensena, soci-
aliniai veiksniai ir t.  t.), demografiniais visuomenės pokyčiais (senėjančia 
visuomene ir t.  t.), o ne tik su fizinio kūno patologijomis ar genetiniais or-
ganizmo nukrypimais. Įsitvirtinant degeneracinių ligų erai, imamas kves-
tionuoti biomedicininio modelio taikymo ir šiuo modeliu grindžiamų gy-
dymo praktikų metodų efektyvumas bei visuotinumas, o tai savo ruožtu 
skatino ieškoti naujesnių sveikatos / ligos modelių. Remiantis nauju biopsi-
chosocialiniu sveikatos modeliu dėmesys nukreipiamas į visuminį socialinį 
kontekstą ir jo lemiamus individualaus žmogaus ir visuomenės sveikatos 
pokyčius (Leonavičius ir kt. 2007). Pagal biopsichosocialinio sveikatos mo-
delio tradiciją visuomenės sveikatą reikia aiškinti kaip priklausomą nuo 
tam tikrų veiksnių sintezės, kurioje konsoliduojasi psichosocialiniai veiks-
niai, pavienis žmogus ir bendruomenė bei socioekonominės visuomenės 
sąlygos (Leonavičiaus  2007, 59). Lėtinių ligų intensyvėjimo laikotarpiu 
kartu suformuluotas PSO sveikatos apibrėžimas: „Sveikata  – tai visiškos 
fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės būsena, o ne vien ligos ir negalios 

5 Degeneracinės ligos – stuburo, sąnarių, nervų sistemos, galvos smegenų negalavimai, 
atsirandantys dėl senatvės ir gyvenimo būdo.



Sveikatos modelio ir sveikatos nelygybės santykis visuomenės vertybių kaitos požiūriu /
Vylius Leonavičius, Eglė Večorskytė

115

nebuvimas“6 (WHO  1946). Holistinis sveikatos traktavimas leido mo-
derniosios medicinos ekspertams integruoti socialinių veiksnių sąveikos 
analizę į sveikatos modelį. 

Sveikatos politika ir jos pasekmės priklauso ne tik nuo instituciškai 
plėtojamos atitinkamos sveikatos priežiūros sistemos struktūros, bet ir nuo 
visų sveikatos politikoje dalyvaujančių pačių socialinių veikėjų  – esamų ir 
potencialių pacientų. Štai kodėl svarbu, kad visi sveikatinimo proceso veikė-
jai suprastų, kokiu sveikatos modeliu grindžiama sveikatos politika. Svarbu 
pažymėti, kad ankstyvosios modernybės visuomenės tipologiškai dar nėra 
materialiai klestinčios visuomenės, jos dar tik kuria gerovės valstybes, o 
biopsichosocialinis sveikatos ligos modelis tampa aktualus ir taikomas jau 
pasiturinčiose vėlyvosios modernybės gerovės valstybėse. Kaip pamatysime 
vėliau, visuomenės vertybių transformacija, kuri tiesiogiai susijusi su sveika 
elgsena, priklauso būtent nuo materialinio ir fizinio saugumo stiprėjimo vi-
suomenėje. Nepasiturinčios arba trūkumo moderniosios visuomenės sveika-
tos politikoje taikyti biopsichosocialinę sveikatos sampratą yra problemiška, 
nes tokia politika peržengia sveikatos priežiūros sistemos institucines ribas 
ir apima kasdienę individų veiklą. Vėlyvosios modernybės sveikatos politika 
diegiama pasiturinčiose visuomenėse, kuriose keičiasi ne tik sveikatos verty-
bės, bet individai turi pakankamai resursų rinktis sveiką gyvenseną (spor-
to klubus, sveiką mitybą, kokybišką rekreaciją ir t. t.). Galima teigti, kad 
1990  m. skelbiant Lietuvos nepriklausomybę, vėlyvojo sovietmečio7 visuo-
menė pagal sergamumo ir mirtingumo statistinius duomenis8 tipologiškai 
turėtų būti apibūdinta kaip ankstyvosios modernybės trūkumo visuomenė. 

Moderniosios visuomenės sveikatos modelio kaitą geriausiai ilius-
truoja vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VTGT), nes ji priklauso nuo 
apibendrinto visuomenės mirtingumo, kurį lemia visas tos visuomenės so-
cialinių veiksnių kompleksas. Galima teigti, kad VTGT yra kompleksinis 

6 Apibrėžimas anglų kalba – Health is a state of complete physical, mental, and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity. Pasaulio sveikatos organizacijos kon-
stitucijos preambulė, 1946.

7 Vėlyvasis sovietmetis, arba vėlyvasis socializmas, datuojamas įvairiai. Aleksėjus Yurchakas 
vėlyvuoju sovietmečiu laiko laikotarpį nuo XX  a. 6-ojo dešimtmečio vidurio iki 9-ojo 
 dešimtmečio vidurio. Kiti autoriai vėlyvojo sovietmečio pradžią sieja su 1964 m., kai Le-
onidas Brežnevas tapo generaliniu Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekretoriumi 
(Ivanauskas 2012; Ramonaitė 2015; Vaiseta 2014). Pačios sovietinės politikos ir ideologijos 
formuotojai skyrė trinarę sovietinės visuomenės pokarinės raidos schemą: 1) 1944  m. – 
1951–1952 m. – padėti socializmo pagrindai; 2) 1951–1952 m. – 1958–1960 m. – užbaigtas 
socializmo kūrimas; 3) po 1960 m. brandžioje socializmo visuomenėje sprendžiami komu-
nizmo statybos uždaviniai (Raškauskas 2008). Taigi vėlyvasis sovietmetis beveik sutampa 
su „brandaus socializmo“ laikotarpiu.

8 Visuomenės sergamumo ir mirtingumo rodikliai tiesiogiai lemia vidutinę tikėtiną gyve-
nimo trukmę, kuria remiantis ir galima tipologiškai apibūdinti moderniosios visuomenės 
raidos pakopą (Leonavičius et al. 2007; žr. 2 pav.).
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visuomenės išsivystymo rodiklis. Lyginant XX  a. antros pusės ir XXI  a. 
pradžios Lietuvos vyrų ir moterų VTGT kaitą bei gretinant ją su vakarie-
tiškųjų visuomenių VTGT kaita, galima kelti hipotezę, kad Lietuvos sveika-
tos politikoje apie XX a. 7–8 dešimtmetį nebuvo persiorientuota į sveikatos 
biopsichosocialinį modelį. Keičiantis visuomenės ligų struktūrai, skirtingai 
nei Vakarų Europoje, Lietuvoje kaip ir kitose sovietinio lagerio visuomenė-
se XX a. paskutiniame ketvirtyje stabilizavosi VTGT augimas, o vyrų net 
ėmė trumpėti (2 pav.). Išsivysčiusiose gerovės valstybėse VTGT nuosekliai 
be jokių kritimų ilgėjo. 
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2 pav. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės dinamika 
1950–2015 m.9

Tiek biomedicininei, tiek biopsichosocialinei prieigai būdingas aiškus 
normatyviškumas. Persiritant XX a., į XXI a. greta objektyvistinio, racio-
nalistinio ir subjektyvistinio požiūrio, kuriuo remiasi tiek biomedicininis, 
tiek biopsichosocialinis sveikatos modelis, išryškėja vėlyvosios modernybės, 
arba postmodernybės, sveikatos samprata. Trečia sveikatos modelio kaitos 
pakopa apibūdinama postmodernistiniu sveikatos modeliu. Postmodernisti-
nio sveikatos modelio iškilimas susijęs su ekonominiais, socialiniais ir kul-
tūriniais vėlyvosios modernybės visuomenės pokyčiais. Nors postmodernis-
tinė sveikatos sociologijos perspektyva yra gana neapibrėžta ir kritikuojama 

9 Grafiką sudarė Domantas Jasilionis. Remiamasi duomenimis iš Stankūnienė, V. 1995. De-
mografinių procesų valdymas. Teorija ir patyrimas. Vilnius: Technika; Centralinis statisti-
kos biuras. Lietuvos statistikos metraščiai (1927–1940). Kaunas–Vilnius; Statistikos depar-
tamentas prie LR Vyriausybės. 1992. Lietuvos gyventojai 1991. Vilnius; Естественное и 
механическое движение насиления Литовской ССР. 1966. Вильнюс; Statistikos depar-
tamentas prie LR Vyriausybės. 2001. Demografijos metraštis. Vilnius. (žr. Lietuvos gyventojų 
politikos strategijos metmenys (ats. red. Stankūnienė). 2004. Vilnius. 4.3. Priedas).
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(Pollock 1995)10, tai netrukdo svarstyti postmodernistinės sveikatos socio-
logijos sampratos galimybės (Fox 1998; Bury 1998). Teigiama, kad „objekty-
vistinis“ „racionalistinis“ ir net subjektyvistinis požiūris į sveikatą kaip „li-
gos nebuvimą“ arba kaip „visapusiška fizinė ir psichinė gerovė“ (PSO 1948) 
vis labiau nustumiama į šoną laikantis postmodernaus požiūrio, kuris svei-
katą mato tik kaip galimybę, esančią poreikių ir įvairių troškimų sraute11, 
taip pat ir kaip „grynų skirtumų, formuojamų įvairių diskursų, žaismą“ (Fox 
1998). Postmodernistinė sveikatos samprata, kurią Foxas vadina archisvei-
kata (arche-health), nepateikia jokių esencialistinių sveikatos apibūdinimų, 
o tik, dekonstruodama modernistinius sveikatos / ligos diskursus, siūlo ar-
chisveikatos politikos galimybių perspektyvą. Jeigu sveikata konstruojama, 
ji gali įgyti įvairius pavidalus, priklausomus nuo pačios visuomenės būklės 
ir jos raidos. Anot Foxo (1998), archisveikatos samprata formuojasi kaip 
esamiems diskursams besipriešinanti ir atvira įvairovei, kaip nomadinis su-
bjektyvumas ir išvietinanti (de-territorializing) kūną be organizmo (KbO)12. 
Gilles Deleuze ir Felix Guattari, kaip ir Foxui, sąvoka „kūnas be organų“ 
reiškia faktą, kad kūnas yra tarsi paviršius. Kūno, sveikatos ar negalavimo 
ideologijos konstruoja, o įvairios praktikos tarsi įrašo kūną. Tai ne natūra-
lių, esencialistinių ar kokių nors kitokių buvusių ankstesnių sveikatos supra-
timų pasiūlymas. Archisveikata:

• yra organizmo, kuris sudaro galimybę pradėti kalbėti apie sveikatą 
ir negalavimą, tapimas;

• egzistuoja visuose kasdieniuose sveikatos diskursuose;
• niekados negali tapti mokslinio tyrimo objektu nepakliūdama į 

vienokį ar kitokį sveikatos / negalavimo diskursą. Tai nėra šių dis-
kursų dekonstrukcijos pasekmė, tai yra pati dekonstrukcija, tai skir-
tumai ir tapimas; 

• apima daugialypes sveikatos ir ligos sampratas, todėl, esant įvairo-
vei, beprasmiška kalbėti apie jų vienybę ar nevieningumą. 

Kiekvienas KbO turi savo archisveikatą, kuri yra tampanti kitu (Fox) 
kūnu. Kadangi sveikata ir liga savo diskursais įvietina (angl. territorialize) 
KbO, tai archisveikata yra tokio diskurso atmetimas ir pasipriešinimas. 

10 Postmodernistinė sveikatos samprata kritikuojama už tai, kad, dekonstruodama ankstesnes 
sveikatos sampratas, suabsoliutina sveikatos sampratos santykinumą. Įvairios sveikatos 
sampratos, nors ir labai svarbios, yra tik vienas iš daugelio visuomenės sveikatinimo 
veiksnių. Pvz., nors ir besikeičiančiomis funkcijomis, sveikatos priežiūros sistema išlieka 
svarbiu visuomenės sveikatos veiksniu. 

11 „Žmonių diskursai atspindi jų norus, kad kiti būtų tokie pat kaip jie, kad pasirinktų tą pačią 
tapatybę, kuri paremia jų pačių savęs suvokimo prasmę. Tokios kalbos įvietina (angl. ter-
ritorializes) kūną be organizmo, pasitelkdamos modeliuojamą subjektyvumą, kuris kūną 
kuria, remdamasis trūkumo arba norų vaizdiniais“ (Fox 1998, 36).

12 Platesnius komentarus apie archisveikatą, kūną be organizmo, nomadinį subjektyvumą, 
išvietinimą žr. Leonavičius et al. 2013.
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Asmens archisveikata gali būti daugiau ar mažiau plėtojama priklausomai 
nuo to, kaip asmenų subjektyvumas įvietinamas medicinos ir socialinių 
mokslų diskursų. Archisveikatos etika ir politika yra dekonstruojančios. Jos 
nuolat primena, kad modernistinėms disciplinoms reikia užduoti sunkų 
klausimą apie tai, kad jos į žmonių subjektyvumą įsiterpia savo sveikatos / 
ligos koncepcijomis ir praktikomis (Fox 1998, 36). 

Visa tai, kas išdėstyta apie sveikatos / ligos modelių raidos perspekty-
vas ir ideologinius perėjimus nuo ankstyvosios iki vėlyvosios modernybės 
ar postmodernybės, leidžia daryti prielaidą, kad sveikatos modeliai nėra 
nekintantys veiksniai, fiksuoti laike ir erdvėje, o dinamiškai reaguoja į so-
ciokultūrines, politines ar ekonomines raidos sąlygas. Biomedicininė priei-
ga yra griežtai orientuota į žmogaus kūno biologinį, biopsichosocialinė – į 
tam tikrą psichologinį, biologinį ir socialinį standartą, nuo kurio priklauso 
sveikata, o archisveikata orientuojasi į tam tikrą asmens sveikatos galimy-
bę. Tokia sveikata neturi aiškaus standarto, ji priklauso nuo nuolatinės są-
veikos su socialine aplinka, leidžia kalbėti apie nuolatinę kaitą ir esamus 
skirtumus tarp pavienių individų ir įvairių socialinių grupių  konkrečiu 
istoriniu periodu. Kiekviena socialinė grupė vėlyvosios modernybės svei-
katos sampratos požiūriu yra pajėgi sukaupti sveikatą, tačiau šį procesą ne-
retai lemia nelygios socioekonominės sąlygos.

Atrodo, aišku, jog vėlesniais XX a. laikotarpiais yra reikalaujama, kad 
medicinos praktikai atsižvelgtų ir būtų jautresni pacientų požiūriui ir jų 
turimoms žinioms apie negalavimą (angl. illness) (Leonavičius et al. 2013). 
Pacientas nebėra matomas kaip pasyvus savo sveikatos ligos ir jos eigos bei 
gydymo suvokimo dalyvis. Pastebima, kad kiekvienas individas įsitraukia į 
savo sveikatos būsenos suvokimą ir ligos identifikavimo procesus. Ilgą laiką 
sociologai nagrinėjo ligos ir blogos savijautos aspektus ir tik visai neseniai 
savo dėmesį ėmė skirti sveikatos studijoms, nes sveikata iškilo kaip daug 
mįslingesnis nei liga reiškinys, ir jos analizei turi būti skiriama daugiau dė-
mesio (Nettleton 2006, 33). 

2. Vertybiniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje: nuo 
materialistinių prie postmaterialistinių vertybių

Veikiausiai galima teigti, kad sveikatos kūrimas ir ligų išvengimas yra vienas 
iš svarbiausių visų laikų žmogaus gyvenimo prioritetų, todėl sveikata ir visuo-
menė – glaudžiai koreliuojančios sąvokos. Tiek sveikatos samprata, tiek sveika 
elgsena priklauso nuo visuomenės kaitos ir vienoje ar kitoje visuomenės raidos 
pakopoje vyraujančių vertybių. Vertybės yra tos svarbiausios prielaidos, kurios 
nulemia asmens požiūrį į savo kūną, sveikatą, ligas ir elgseną. Todėl tikslinga į 
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sveikatos ir vertybių sąveiką pažvelgti pasitelkus Ingleharto ir jo kolegų plėto-
jamą žmogaus vystymosi (angl. human development) teoriją (Inglehart 1997; 
Inglehart 1995; Inglehart 2000; Inglehart 2008). Inglehartas atlieka tarpvals-
tybines vertybių palyginimo studijas, kurios sveikatos nelygybes ir sveiką elg-
seną leidžia analizuoti iš vidinės veikėjų pozicijos. Kitaip tariant, pasitelkiant 
šią prieigą, įvairių socialinių parametrų grupių sveikatos nelygybę galima 
žvelgti ne tik per dominuojančių vertybių prizmę, bet ir susieti šias vertybes 
su visuomenės raidos makrosocialiniais parametrais. 

Ingleharto ir jo kolegų pasiūlyta modernizacijos teorija remiasi dviem 
pagrindinėmis teorijomis – Abrahamo Maslow poreikių hierarchija ir Kar-
lo Manheimo socializacijos teorijos imperatyvais (Inglehart 1995; Ingle-
hart 2000; Inglehart 2008). Pvz., teigiama, kad išsivysčiusiose demokratinė-
se moderniose visuomenėse skirtingos amžiaus kartos deklaruoja specifiškai 
skirtingas vertybes. Vertybių kaita aiškinama nepritekliaus ir socializacijos 
hipotezių sinteze (Inglehart 1990):

• Nepritekliaus hipoteze teigiama, kad žmonių vertybės atspindi so-
cialinę-ekonominę aplinką. Trumpai tariant, individų subjektyvūs 
pasirinkimai grindžiami pirminių saugumo poreikių patenkinimu. 
Visų pirma tenkinami pagrindiniai ekonominiai ir fiziniai saugu-
mo poreikiai, o vertybės, atspindinčios aukštesnius poreikius, tam-
pa antraeilėmis, palyginti su kitomis. 

• Socializacijos hipotezė remiasi idėja, kad pagrindiniai žmogaus pri-
oritetai atspindi socialines-ekonomines sąlygas, kurios formuojasi 
iki žmogui suaugant. Dar daugiau, ši prielaida tvirtina, kad asmens 
vertybių pokyčiai nėra staigūs, asmens vertybės yra santykinai pa-
stovios arba inertiškos, o kinta tik palaipsniui. Trumpai tariant, in-
dividualios ir visuomeninės vertybės nepasikeičia per vieną naktį, 
bet modifikuojasi palaipsniui, per kartų kaitą. Šiame procese ypa-
tinga vieta teikiama ankstyvajai socializacijai, kuri santykinai lemia 
suaugusio žmogaus vertybes.

Remiantis pirmąja hipoteze galima teigti, kad asmenys vertina tuos 
dalykus, kuriems jaučiama santykinė stoka. Todėl tam tikras ekonominis 
visuomenės, o kartu ir asmens nepriteklius formuos materialiai gero gyve-
nimo vertybinius prioritetus. Ir atvirkščiai, materialiai pasiturinti ir fiziškai 
saugi aplinka formuos ne materialių vertybių prioritetus. Taigi asmeninių 
vertinimų visuma yra visuomenėje nusistovėjusių vertybių sistema tam tikru 
istoriniu periodu. 

Socializacijos hipotezės esmė – ilgalaikių pokyčių paaiškinimas. Trum-
pai tariant, trumpalaikių vertybinių pokyčių kaita priklauso nuo vertinamų 
dalykų santykinio trūkumo, o ilgalaikiai vertybiniai pokyčiai formuojami 
vaikystės / paauglystės periodu iki suaugant ir turi tendenciją likti pastovūs. 
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Jungdamas pastarąsias dvi hipotezes, Inglehartas teigia, kad moder-
niose visuomenėse ir vyresnio amžiaus kartose išpažįstamos labiau tra-
dicinės-konservatyvios ir materialios vertybės, o vėlyvosios modernybės 
(postmoderniose) visuomenėse ir jaunesnėse amžiaus grupėse ryškesnės se-
kuliarios-racionalios ir postmaterialistinės orientacijos (saviraiška, gyveni-
mo kokybė, emancipacija ir t. t.). Inglehartas pažymi, kad pagrindiniai ir il-
galaikiai asmens vertybiniai prioritetai susiformuoja ankstyvuoju gyvenimo 
laikotarpiu, o vėliau kinta remiantis santykine vertinamų prioritetų stoka. 
Be abejo, remiantis Ingleharto teorija, reikėtų akcentuoti ir vertybių kaitos 
motyvą keičiantis kartoms, kas neabejotinai aktualu nagrinėjant jaunimo 
situaciją. Teigiama, kad vertybiniai prioritetai, susiformavę iki individui su-
augant, visą gyvenimą iki pat mirties išlieka santykinai tvarūs. Taigi verty-
binės orientacijos keičiasi išmirštant kartoms, kai vyresnės kartos vertybes 
pakeičia jaunesnės kartos vertybės. 

Vertybiniai pokyčiai – dalis platesnių kultūrinių pasikeitimų, susijusių 
su gyvenimo kokybės ir saviraiškos kriterijų svarba bei tradicinių politinių, 
religinių, moralinių ir socialinių normų silpnėjimu (Inglehartas 1990, 66). 
Inglehartas pabrėžia, kad tokių permainų akivaizdoje kyla bendras visuo-
menės interesas  – tai saugumo jausmo, kurį anksčiau garantavo tradicinės 
normos, poreikis (1997, 33). Postmaterialistinių vertybių visuomenėje kyla 
egzistencinio saugumo poreikis, kurį gali patenkinti saviraiškos laisvė ir 
galimybė save realizuoti propaguojant individualius poreikius atitinkančią 
gyvenimo filosofiją. Nenuostabu, kad vyresnioji ir jaunesnioji karta skiriasi 
vertybiniais prioritetais, nes vertybių formavimąsi veikė skirtingos sociali-
nės aplinkybės, o šiomis sąlygomis susiformavo skirtingos vertybės. Jaunimo 
vertybinėms orientacijoms didžiausią įtaką turi tėvų, šeimos, jų auklėjimo ir 
diegiamo požiūrio motyvai. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jaunas 
žmogus neretai bando kurti savo gyvenimą, kuris tėvams nebūtinai yra pri-
imtinas. Tokiam prieštaravimui įtakos turi kartų skirtumai ir visuomenė, 
kurioje gyvenama. Šiuo požiūriu visuomenė perduoda tam tikras vertybes 
kaip normas, kurių derėtų laikytis. 

Inglehartas iškelia keturias hipotezes apie postmaterialistinių vertybių 
pasiskirstymą visuomenėje. Autorius teigia, kad žmonės iš skirtingų sociali-
nių sluoksnių turi santykinai skirtingas su saugumu susijusias patirtis. To-
dėl, remiantis nepritekliaus hipoteze, vidurinės klasės nariai, labiau tikėtina, 
plėtoja saviraiškos vertybes nei žmonės iš žemesnių klasių, kurie, tikėtina, 
labiau orientuojasi į išgyvenimo (angl. survival) vertybes (Inglehart 1997). 
Anot jo, kiekvienoje visuomenėje, kurios ekonomika gana ilgą laiką spar-
čiai augo, bus pastebimi tokie dėsningumai: 1) postmaterialistinės vertybės 
labiausiai bus paplitusios tarp labiausiai pasiturinčių gyventojų; 2) aukštes-
nio išsimokslinimo gyventojai bus labiau orientuoti į postmaterialistines 
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vertybes; 3) bus pastebimas reikšmingas vyresnio amžiaus žmonių ir jau-
nimo vertybinių orientacijų skirtumas; 4) vertybinių orientacijų skirtumai 
tarp kartų bus palyginti stabilūs ir ilgainiui keisis mažai, nepaisant galimų 
trumpalaikių svyravimų, atsirandančių dėl socialinės ir ekonominės aplin-
kos pokyčių.

Ingleharto žmogaus plėtros teorija teigia, kad socioekonominis vys-
tymasis linkęs transformuoti visuomenes tam tikra numanoma kryptimi, 
tačiau svarbu akcentuoti, kad šis procesas nėra deterministinis ir moderni-
zacija nėra linijinis procesas. Kintanti makrostruktūra (t. y. socioekonomi-
nis kontekstas) implikuoja individualaus lygmens vertybinius pasikeitimus. 
Toks kontekstas lemia ir skirtingų sveikatos strategijų bei filosofijų atsiradi-
mą šiuolaikinėje visuomenėje. 

2.1. Sveikata kaip postmaterialistinė vertybė

Remiantis Ingleharto žmogaus plėtros teorija, teigiama, kad Vakarų šalyse 
per pastaruosius dešimtmečius vyko sparti vertybinių orientacijų kaita, pa-
sireiškianti augančiu individualizacijos laipsniu. Daugelyje Vakarų Europos 
industrinių šalių po Antrojo pasaulinio karo išaugęs ekonominis saugumas, 
žmonių išsilavinimo lygis ir demokratinių sąlygų užtikrinimas lėmė verty-
bių kaitą nuo „materialistinių“ vertybių (visų pirma pabrėžiančių ekonominį 
ir fizinį saugumą) prie „postmaterialistinių“ vertybių, tokių kaip saviraiška, 
savigarba, noras būti naudingam visuomenei. Inglehartas (1990) atkreipė dė-
mesį į faktą, kad gerovės valstybės augimas koreliuoja su subjektyvia žmonių 
gerove (pasitenkinimo, laimės pojūčiu). Ekonomiškai menkai išsivysčiusio-
se visuomenėse dominuoja žmonės, teikiantys pirmenybę materialistinio 
pobūdžio vertybėms, susijusioms su Maslow išskirtais žemesniojo lygmens 
fiziologiniais poreikiais. Ekonomiškai stipriose ir stabiliose visuomenėse 
materialiniai poreikiai kur kas greičiau patenkinami, todėl plinta postma-
terialistinės vertybės, susijusios su individų tobulėjimo ir savirealizacijos po-
reikiais. Pasak Ingleharto, esant fiziologinių poreikių nesaugumo būsenai 
egzistuoja iš esmės skirtinga pasaulėžiūra nei esant visiškoms fiziologinių 
poreikių patenkinimo garantijoms (Inglehart 1990, 134). Materialistinių 
(fizinio ir ekonominio saugumo) poreikių patenkinimas sužadina postma-
terialistines (socialines, intelektines ir estetines) pirmenybes, nes, Ingleharto 
žodžiais tariant, „žmogus negyvena vien dėl duonos, ypač tada, kai daug 
jos turi“ (Inglehart 1990, 133), t. y. ieško aukštesnių poreikių patenkinimo 
priemonių. Remiantis Ingleharto idėjomis, stiprėjantis materialinių poreikių 
patenkinimas atveria kelius aukštesnio lygio poreikiams atsirasti. Pasak au-
toriaus, „fizinio ir ekonominio saugumo poreikių pirmenybes pasiturinčiose 
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valstybėse pakeičia ekologinių, sveikatos, gyvenimo kokybės, saviraiškos 
vertybiniai prioritetai“ (cit. pgl. Leonavičius 2003, 36). Su vertybių kaita su-
stiprėja egzistencinės prasmės poreikis, kurį gali patenkinti saviraiškos laisvė 
ir galimybė save realizuoti ieškant individualius poreikius atitinkančios gy-
venimo filosofijos. Postmaterialistinių vertybių visuomenėse sveikata tampa 
savotišku gyvenimo būdu, saviraiškos ar tapatybės konstravimo priemone. 
Šiomis sąlygomis susiformuoja skirtingi sveikatos modeliai, atsižvelgiama į 
tuos sveikatos kriterijus, kurie prieš tai neatrodė aktualūs. Atkreipiamas dė-
mesys į subjektyvius sveikatos veiksnius, kurie biomedicininiame modelyje 
neretai buvo ignoruojami. 

Teoriškai galima svarstyti, kad materialistinių vertybių kontekste 
sveikata traktuojama kaip materialinio saugumo resursas, ir priešingai  – 
 postmaterialistinių vertybių kontekste sveikata įgauna naujų reikšmių: savęs 
realizacijos, saviraiškos, tapatybės formavimo arba to, ką dar tik reikia susi-
kurti, priemonės. Inglehartas teigia, kad remiantis išgyvenimo / saviraiškos 
(angl. survival/self-expression) dichotomija, galima tipologiškai apibūdinti 
ankstyvąją ir vėlyvąją (post)modernybę. Visuomenėms, kuriose paplitusios 
išgyvenimo vertybės, būdinga santykinai žema subjektyvi gerovė, prastesnė 
sveikata, silpnesnis tarpasmeninis pasitikėjimas, žema tolerancija mažumų 
grupėms, žemo lygio lyčių lygybė, santykinai mažas suinteresuotumas aplin-
kos apsaugos klausimais, bet stiprus pasitikėjimas mokslo bei technologijų 
pozityvumu ir progresu. Postmaterialistinių vertybių visuomenės, kuriose 
dominuoja individų saviraiškos vertybės, pasižymi didesne lyčių lygybe, to-
lerancija, didesne subjektyvia gerove bei geresne sveikatos būkle ir individu-
alizuota sveikatos samprata (Inglehart 2010). 

Ingleharto įžvalgas apie sveikatą patvirtina ir sveikatos sociologijos ty-
rimai. Pavyzdžiui, Johanas Mackenbachas (2014) atskleidė kultūrinių ver-
tybių poveikį visuomenės sveikatai. Tyrimas, kuris rėmėsi 42-iejų Europos 
šalių duomenimis, parodė, kad perėjimas nuo tradicinių išgyvenimo vertybių 
prie postmaterialistinių vertybių teigiamai veikia visuomenės sveikatą – pa-
ilgėja visuomenės ilgaamžiškumas, padidėja rūpestis sveika gyvensena, susti-
prėja dėmesys ligų prevencijai. 

Apžvelgiant mokslinę literatūrą, galima pastebėti, kad Ingleharto žmo-
gaus plėtros teorijos taikymas sveikatos nelygybės tyrimams dažnai būna 
susijęs su kiekybiniais tyrimais, suteikiančiais platesnių galimybių ir patiki-
miau nagrinėti skirtingų valstybių vertybių sąsajas su sveikatos elgsena. Pa-
vyzdžiui, Joachimas Mrazekas su kolegomis (2004) atliko kiekybinį tyrimą 
tarp trijų valstybių – Rusijos, Vokietijos ir Čekijos. Autoriai fizinį aktyvumą 
ir sveikatos būklę palygino su sveikata susijusios elgsenos ir kūno sampra-
tomis. Nustatyta tendencija, kad rusai išsiskyrė mažu fiziniu aktyvumu ir 
menka orientacija į sveiką gyvenseną, lyginant su kitomis šalimis. Vokietijos 
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populiacija pasižymėjo postmaterialistinių vertybių koreliacija su sveikatai 
palankia veikla, įskaitant fizinį aktyvumą, motyvaciją ir kūno puoselėjimą. 
Kiti tyrimai papildo, jog postmaterialistinės vertybės atlieka svarbų vai-
dmenį aiškinant tiek sveikos mitybos įpročius (Verbeke  et  al.  2010), tiek 
alkoholio vartojimo ypatumus (Popova et al. 2007). Nagrinėjant vertybinių 
orientacijų ir sveikatos nelygybės sąsajas, svarbu apibrėžti kartų kaitos efek-
to tyrimus. Pavyzdžiui, Williamas Cockerhamas (2007, 129) pateikia tyri-
mo, kuriame buvo nagrinėjamas rūkymo poveikis britų sveikatai, duomenis. 
Teigiama, kad žmonių, gimusių 1900–1930 m. ir gyvenusių tuo laikotarpiu, 
kai rūkymas buvo labai paplitęs tarp jaunų žmonių, mirtingumas nuo plau-
čių vėžio ir rūkymo sukeltų ligų buvo daug didesnis negu kitų kohortų vyrų 
(Doll et  al. 2004). Minėto tyrimo rezultatai parodė, kad tam tikru laiko-
tarpiu gimusi karta turi ne tik panašių sveikatos problemų, bet ir panašių 
vertybinių orientacijų. Skirtingų kartų sveikatos skirtumus gali lemti tiek 
politinis, ekonominis ar kultūrinis laikotarpio kontekstas, tiek vertybinės 
individų orientacijos ir su sveikata susijusios socialinės praktikos.

Modernybės laikotarpiu kyla naujų, tik jam būdingų sveikatos vertybės 
aspektų. Vienas svarbiausių sveikatos vertybių kaitos ypatumų  – parodyti, 
kaip socialinės ir ekonominės sąlygos formuoja vertybines sveikatos orienta-
cijas. Apibendrinus vertybių kaitos teoriją, galima teigti, kad sveikatos elgse-
na, polinkis pasirinkti sveikatos strategijas yra veikiami vertybinių nuostatų. 
Žinoma, reikia turėti omenyje, kad vertybinės nuostatos kinta priklausomai 
nuo pokyčių visuomenėje, todėl individų domėjimasis sveikata ir jos saugo-
jimas postmaterialistinių vertybių visuomenėje tampa labai svarbus, ir prie-
šingai – materialiniai individų poreikiai sustiprina materialistinių vertybių 
prioritetus bei prislopina poreikį rūpintis savo sveikata.

3. Sveikatos vartojimas ir sveikatos nelygybė

Kaip jau minėjome, sveikatos modelio ir vertybių pirmenybių kaita savitą 
pavidalą įgyja visuomenėje, kurią Baumanas vadina takiosios modernybės13 
visuomene. Takioji modernybė  – tai „save palaikanti ir save intensyvinan-
ti, kompulsyvi ir obsesyvi „modernizacija“, dėl kurios joks vienas po kito 
einančių socialinio gyvenimo pavidalų tarsi koks skystis nepajėgia ilgai iš-
laikyti savo formos“ (Bauman 2015, 19). Šio tipo visuomenėje institucinė 
tvarka ir individų nuostatos netenka tvirtumo ir pastovumo, kultūra vis 

13 Iš pradžių Baumanas (1992) vartojo postmodernizmo terminą, bet nuo 1998 m. pakeitė taki-
osios modernybės terminu (Bauman 2000). Kaip teigia pats Baumanas (2015, 19), „Takiąja 
modernybe aš vadinu šiuo metu vyraujančią modernybės formą, kitų autorių vadinamą 
„postmodernybe“, „vėlyvąja modernybe“, „antrąja“ ar „hipermodernybe“.
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labiau sudaro prielaidas individualaus pasirinkimo laisvei ir pasirinkimo at-
sakomybei (Bauman 2015, 20). Panašiai kaip ir postmaterialistinių vertybių 
visuomenės tipo, taip ir takiosios modernybės požiūriu gera sveikata reika-
linga ne tik tam, kad patenkintų bazinius ir svarbiausius individo porei-
kius – būti sveikam ir ilgai gyventi, bet tampa ir individų tapatumo, stiliaus 
ar įvaizdžio formavimu. Anot Baumano (2011, 199), „Net jei tapatybė (etni-
nė, rasinė, religinė, lytinė), dėl kurios viešo demonstravimo ir pripažinimo 
jis ar ji kovoja, veikėjo yra laikoma ankstesne, einančia pirma (kitų socialiai 
konstruojamų tapatybių atžvilgiu  – E.  V., V.  L.) ir nulemiančia individua-
lios tapatybės pasirinkimą, būtent raginimas pasirinkti ir pastangos savo pa-
sirinkimą padaryti viešai atpažįstamą sukuria takiosios modernybės individo 
savęs apsibrėžimą“ (Baumano). Tačiau Baumanas neapsiriboja konstatuoda-
mas ir analizuodamas individualaus pasirinkimo ir atsakomybės suvešėjimą, 
bet nagrinėja paradoksalią šio individualaus pasirinkimo padėtį vartotojų 
takiosios modernybės visuomenėje. Vartotojų visuomenėje, teigia Baumanas 
(2011, 199), jokios tapatybės nesuteikiamos individui gimstant. Individų ta-
patybės – tai projektai, kuriuos reikia nuolat plėtoti ir kurie nusidriekia iki 
begalybės, tapatybės kūrimas – tai visam gyvenimui pasmerktas triūsas. Ir 
dar svarbiau, kad individai, jų norai, poreikiai, jų kūnas ir sveikata yra supre-
kinami. Takiosios modernybės laikotarpiu išryškėjęs sveikatos modelis, api-
mantis individualios atsakomybės už savo sveikatą motyvus, kartu patenka 
į vartotojų visuomenės objektyvą. Vyksta sveikatos komercializacija, kurioje 
žmonės paverčiami sveikos gyvensenos vartotojais (Nettleton 2006, 47). 

Minėjome, kad takiosios modernybės (tos pačios vėlyvosios moderny-
bės) sveikatos modelis yra paremtas asmenine atsakomybe ir galimybe laisvai 
pasirinkti geresnę sveikatą lemiančias praktikas. Baumano (1995) analizė, 
kurią jis pristatė „Gyvenimo fragmentuose“, išskiria du aktualius modernybės 
aspektus: sveikatos stiprinimą ir ligos išvengimą. Rūpinimasis savo sveikata 
tampa kiekvieno žmogaus rūpesčiu, užduotimi ar netgi tam tikra pareiga. 
„Šis pareigos vykdymas apima itin griežtą savo kūno savistabos režimą – re-
guliarų fizinį aktyvumą, subalansuotą mitybą, poilsio ir kasdieninių darbų 
balansą ir nuolat ilgėjantį sąrašą tarp to, kas galima ir ne. Net ir pats kūnas 
virsta tam tikru technologijų objektu – žmogus yra įgalinamas ne tik kaip 
savo kūno savininkas ar valdytojas, bet ir kaip prižiūrėtojas (Bauman 1995, 
169). Net ir tuo atveju, kai vartojimas tampa besaikis ar net gali kirstis su 
sveika gyvensena ir elgsena, vartotojų visuomenė ir šia prasme yra ypatinga 
visų kitų žinomų visuomenių atžvilgiu. Ji iki beprecedenčio laipsnio išvystė 
pajėgumą absorbuoti bet kokį įmanomą nepritarimą ir paversti jį svarbiausiu 
jos pačios reprodukcijos, stiprėjimo ir plėtimosi šaltiniu (Bauman 2015, 93). 
Parduodamos prekės siūlosi padidinti pirkėjų patrauklumą ir atitinkamai 
jų rinkos vertę. Tad vartojimas yra investicija į viską, kas svarbu individo 
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„socialinei vertei“ ir savigarbai (Bauman 2015, 107). Šia prasme kaip ir vi-
sos prekės, taip ir įvairios sveikos elgsenos bei gyvensenos tarpusavyje ima 
konkuruoti, įtraukdamos vartotojus į nesibaigiančias varžybas didinti savo 
vertę sveikatos vartojimu. 

Individualaus pasirinkimo ir atsakomybės plėtra vartotojiškoje visuo-
menėje dera tiek su biopsichosocialiniu, tiek su besiformuojančiu postmo-
derniu sveikatos modeliu. Šiuolaikinėje ligų ir mirtingumo struktūroje do-
minuoja širdies ir kraujo sistemos ligos, kurių etiologija tiesiogiai susijusi 
su individų gyvenimo būdu. Sveikatos politikai ypač svarbu, kad sveikata 
taptų pačių individų elgsenos pirmenybėmis, todėl santykinai naudinga, 
kad vartotojiškoje visuomenėje komercializuojamas kūnas ir sveikata. Var-
totojiškos visuomenės svarbiausia vertybė yra laimingas gyvenimas (Bau-
man 2011, 85), o sveikas ir gražus kūnas tampa sudėtinės laimės dalimi ir, 
kaip teigia, Baumanas (2015, 86), „atsakymas į klausimą „Ar esate laimin-
gas?“, pateiktą vartotojų visuomenės nariui, gali teisėtai būti laikomas jos 
sėkmės ar nesėkmės testu“. Ir nors laimė auga didėjant pajamoms, bet tik 
iki tam tikros ribos. Tolesnis turto augimas laimės neprideda. Šia prasme 
vartotojų visuomenės postmaterialistinės (pirmiausia saviraiškos) vertybės 
glaudžiai susipina su sveiku gyvenimo būdu. 

Pasak Baumano (2004, 123), mes visi esame sveikatos rinkoje ir vei-
kiame jos taisyklėmis. Dalyvavimą sveikatos rinkoje turėtume suprasti kaip 
vartojimo išraiškas, kai galima ne tik eksperimentuoti su savimi (savo iš-
vaizda, kūno formomis ar kasdieniu veiklų keitimu), bet ir manipuliuoti 
daiktais (juos įsigyjant, kuriant, pritaikant) ar produktais (mitybos produk-
tų pirkimu, patiekalų gaminimu). Buvimas sveikatos rinkoje reiškia, kad 
žmonės vienu metu yra ir vartotojai (sveikatos priežiūros sistemos klientai, 
sveikatingumo programų objektai ir pan.), bet tam tikra prasme gali būti 
apibrėžti prekės terminu (specialistai, parduodantys savo sveikatingumo ži-
nias, yra sporto treneriai). Negana to, kad sveikata tampa tam tikru sveika-
tos rinkos objektu, geros sveikatos siekimas tapo ir nuolatine kova su ligos 
grėsme (Bauman 2005, 10–11). Reflektuojant Baumano idėjas, galima teig-
ti, kad individai turi „žaisti“ sveikatos rinkos taisyklėmis, kai vieni – domi-
nuojantys, o kiti – dominuojamieji.

Gamintojų visuomenės kultūra  – tausojimo kultūra  – traukiasi į 
paribius, o vartojimo kultūra apima vis naujas gyvenimo sritis. Šių dviejų 
kultūrų skirtingumą rodo esminių žmogiškųjų vertybių slinktis. Šiandien 
dažnas žmogus valgo ne išgyvenimui, o tiesiog kad skanu. Analogiškai, tai 
galima pritaikyti ir sveikai gyvensenai. Sveika gyvensena transformavosi 
į mados kryptį, kai norima ne tik puoselėti savo sveikatą, bet kartu pri-
tapti prie minios, neatsilikti nuo mados bei atitikti įsivaizduojamus visuo-
menės standartus. Šią tendenciją patvirtina ir tyrimai (Katzwinkel  2014; 
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Zhang,  Li  2014)  – kūnas tampa lyg vizitine kortele, kurią žmogus rodo 
socialinėje erdvėje, pagal kurią yra pastebimas ir vertinamas. Robynas Ous-
chanas su kolegomis (2009) atliko tyrimą ir išskyrė penkias pagrindines 
priežastis, kodėl žmonės nusprendžia įsigyti sporto klubo abonementą: 
pagrindinis motyvas – pagerinti savo fizinį pajėgumą, antroje vietoje buvo 
relaksacinis  – streso mažinimas, tuomet – kūno svorio kontrolė ir galiau-
siai – sveikatos priežastys. Dėl šios priežasties kiekvienas žmogus daugiau ar 
mažiau atkreipia dėmesį į savo kūną. Perfrazuojant Baumano mintis galima 
teigti, kad takiojoje modernybėje pavienių žmonių norai, ambicijos ir siekiai 
tampa esminiu visuomenės varomuoju motyvu, kuris koordinuoja įvairias 
gyvenimo sritis: socialinę integraciją, saviidentifikaciją, stratifikaciją ir pa-
čią gyvenimo strategiją. Taip pat vartojimo praktikos gali būti suprantamos 
kaip kova už socialines pozicijas, kai gyvenimo būdo sąvoka išreiškia šios ko-
vos simbolinę ar estetinę dimensiją. Tyrimai rodo (Carlisle, Hanlon 2007; 
Caron et  al. 2015), kad šiuolaikinė visuomenės kultūra tam tikra prasme 
yra žalinga mūsų sveikatai. Netgi sveikatai palankios praktikos (sveika gy-
vensena, kūno tobulinimas  / kūno rengyba ir pan.) gali būti suprantamos 
kaip kova už socialinę poziciją, kai gyvenimo būdo sąvoka išreiškia šios ko-
vos simbolinę ar estetinę dimensiją ir net pavirsta obsesine rūpinimosi savo 
kūnu problema. 

Apibendrinimas 

Derinant Ingleharto, Baumano ir archisveikatos koncepcijas galima aiš-
kinti, kaip skirtingų visuomenių bei skirtingų socialinių grupių sveikatos 
sampratos ir sveikatinantis elgesys susipina su visuomenių dominuojančiais 
materialistinių ir postmaterialistinių vertybių tipais. Abu vertybių tipai su-
daro prielaidas individams teikti pirmenybę tam tikram sveikatos modeliui, 
kuris turi įtakos jų sveikai gyvensenai. Vertybių kaita ir su jomis susijusi 
vartojimo kultūra, sveikatos rinkos taisyklės ir kintantis sveikatos modelis 
vėlyvosios modernybės visuomenėje ne tik perkelia atsakomybę už sveikatą 
individams, bet ir sukuria prielaidas atsirasti sveikatos vartotojų nelygybei. 
Saviraiškos vertybių tipo žmonės nėra pasyvūs sveikatos vartotojai, bet vei-
kia kaip refleksyvūs ir aktyvūs individai, naudoja savo laiką ir finansinius iš-
teklius, prisiimdami vis didesnę atsakomybę už savo sveikatos kūrimą, kar-
tu sukuria didesnes prielaidas geresnei savo sveikatai. Kiekvienos socialinės 
grupės sveikatos kūrimas reikalauja tam tikrų sąlygų, o gebėjimas kaupti, 
sisteminti su sveikata susijusias žinias, ugdytis sveikatai palankius įgūdžius 
nėra pasiskirstęs vienodai. Tokių galimybių skirtumai ir nevienodas sociali-
nis kontekstas sukuria sveikatos nelygybę.
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The Nexus between the Health Model and Health 
Inequalities from the Perspective of the Change in 
Social Values 

Summary

The health inequality is not only very important issue in the societies of modernity, 
but it also depends on the wide spectrum of social factors. Evidently, there is a di-
rect relationship between the dominant health model in society and health inequal-
ity. The paper combines different theoretical approaches and explains this impact of 
health model on health-conscious behavior. The issue of the impact of the change in 
the health model on health inequalities in literature is analyzed from the point of 
view of different sciences in general and from different perspectives of sociology in 
particular. Largely, the subjects of research are the worse health outcomes associated 
with lower positions in the hierarchies of income, education and occupational status. 
Publications on this topic have increased considerably, beginning with the 1980s and 
up to the mid-1990s. Our paper discusses how the influence of value orientations to 
the prevailing health model of the society could be explained by different sociologi-
cal perspectives and in turn how the health models influence the health-conscious 
behavior of different social groups. In the paper, we present the theoretical perspec-
tives on the conception of archihealth (Nick J. Fox), theory of human development 
(Ronald Inglehart) and consumer society (Zygmunt Bauman) and apply them to the 
analysis of the impact of the changes of value orientations on the model of health-
conscious behavior and health inequalities. The interaction between dominant values 
and health is analyzed from the perspective of human development theory introduced 
by Inglehart and his colleagues. The theory states that modern society could be di-
vided in two value types  – materialist and postmaterialist. This conception could 
be used to compare not only different societies, but also different social groups (age, 
gender and etc.) in the same society. The materialists care less about their health and, 
conversely, for the postmaterialists the care about health becomes the way of life and 
self-expression and the part of their identity construction. Moreover, the conception 
of consumer society (Bauman) shows how the business commercializes the health-con-
scious behavior and presupposes different possibilities for individuals to care about 
their health. 

Keywords: models of public health, human development theory, consumer society, 
materialistic and postmaterialistic values, health consumer, health inequality.
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Jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir 
problemos

Rūta Brazienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Santrauka. Straipsnyje analizuojamos jaunimo galimybės apsirūpinti būstu. Jaunimo galimy-
bes apsirūpinti būstu lemia daugybė socialinių ir ekonominių veiksnių, t. y. ilgesnis nei anks-
tesnių kartų atstovų jaunimo dalyvavimas švietimo sistemoje, užimtumo statusas darbo rinko-
je, būsto nuomos ir/ar įsigijimo kainos, būsto politika jaunimo grupės atžvilgiu. Neabejotinai 
didelę įtaką turi ir naujausios demografinės tendencijos: mažėjantis santuokų skaičius, šeimų 
kūrimas ir vaikų gimdymas vėlesniame amžiuje, vis dažniau pasirenkama savanoriška bevai-
kystė, didėjantis nesantuokinių vaikų ir viengungių skaičius. Straipsnyje nagrinėjami jaunimo 
galimybes apsirūpinti būstu lemiantys veiksniai, pateikiama būsto politikos analizė skirtingų 
gerovės valstybės modelių kontekste, aptariama būsto politikos raida ir teisinis reglamentavimas 
Lietuvoje. Straipsnio empirinę bazę sudaro Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų tyri-
mo (EU-SILC 2007-2016) ir Europos gyvenimo kokybės tyrimo (Eurofound 2012) duomenys. 
Tyrimo duomenų rezultatai atskleidė, kad geresnes galimybes apsirūpinti būstu turi socialde-
mokratinio gerovės valstybės modelio šalių jaunimas, o mažiausiai palankioje situacijoje yra 
Rytų ir Vidurio bei Pietų Europos šalių jaunimas. Šiaurės (socialdemokratinio modelio) šalyse 
jaunimas kur kas anksčiau palieka tėvų namus ir pradeda savarankišką gyvenimą, turi pa-
lankesnes galimybes įsigyti / išsinuomoti būstą ir tapti būsto savininkais. Lietuvoje neoliberali 
būsto politika iš esmės nesudaro palankių prielaidų jaunimui apsirūpinti būstu. Jaunimo apsi-
rūpinimas būstu Lietuvoje tampa vis aktualesne socialine problema ir kartu su pažeidžiamumu 
darbo rinkoje skatina jaunimo emigraciją. 

Reikšminiai žodžiai: jaunimas, apsirūpinimas būstu, būsto politika, gerovės valstybė.

Įvadas

Vienas iš jaunų asmenų tapimo suaugusiuoju atributų yra savarankiškas 
nuo tėvų ar globėjų gyvenimas. Pasauliniu mastu pastebima tendenci-
ja, kad jaunimo perėjimas į nepriklausomą bei savarankišką suaugusiųjų 
gyvenimą sudėtingėja, jaunimas vis vėliau palieka tėvų namus, įsigyja ar 
nuomojasi nuosavą būstą bei tampa savarankiški. Pažymėtina ir tai, kad 
nuosavo būsto prieinamumas  / įsigijimas tampa vis aktualesne problema 



132

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

mūsų visuomenėse. Daugelyje šalių jaunimas, norėdamas įsigyti / išsinuo-
moti būstą, susiduria su sunkumais. Jaunimo galimybes įsigyti būstą ir 
tapti būsto savininkais riboja daugybė socialinių ir ekonominių veiksnių, 
t. y. nuolat augančios būstų įsigijimo ir nuomos kainos, didelės būsto nuo-
mos  / išlaikymo sąnaudos, nepalankios būsto įsigijimo  / nuomos sąlygos, 
tinkamo / kokybiško būsto stoka, tinkamo socialinio būsto stoka / stigma-
tizacija ir t.  t. Neabejotinai jaunimo galimybes įsigyti būstą apriboja vis 
ilgesnis jaunimo dalyvavimas švietimo sistemoje, nesaugus ir neužtikrintas 
užimtumo statusas darbo rinkoje (nedarbo periodai, darbas nevisą darbo 
dieną, darbas pagal terminuotas darbo sutartis, menki atlyginimai už dar-
bą) ir jaunimui nepalanki socialinė politika būsto įsigijimo klausimais. Ap-
sirūpinimo būstu prasme bene pažeidžiamiausias yra Rytų ir Vidurio bei 
Pietų Europos šalių jaunimas. Tačiau ataskaitoje apie apsirūpinimą būstu 
Europoje (Housing Europe. A Housing Europe Review 2015) pažymima, 
kad ir daugelyje kitų šalių gerokai mažėja galimybės įsigyti  / išsinuomoti 
būstą bei socialinio būsto prieinamumas jauniems žmonėms, pirmiausia 
Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Austrijoje, Italijoje, Danijoje, Airijoje 
ir Ispanijoje. Nuosavo būsto įsigijimą ar būsto nuomą jauniems asmenims 
labai didele dalimi riboja nestabili jaunimo darbo rinka. 

Pirmoje šio straipsnio dalyje aptariami jaunimo apsirūpinimą būstu 
lemiantys veiksniai, antroje analizuojama būsto politika skirtingų gerovės 
valstybės modelių kontekste, trečioje aptariama būsto politikos raida ir teisi-
nis reglamentavimas Lietuvoje. Ketvirtoje straipsnio dalyje, pasitelkiant Eu-
ropos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo (EU-SILC 2006-2017) 
ir Europos gyvenimo kokybės tyrimo (Eurofound 2012) duomenis, aptaria-
mos jaunimo apsirūpinimo būstu tendencijos Lietuvoje ir Europoje. 

Jaunimo apsirūpinimą būstu lemiantys veiksniai 

Analizuojant jaunimo apsirūpinimą būstu, mokslinėje literatūroje ypatingas 
dėmesys skiriamas struktūriniams veiksniams, t. y. jaunų asmenų situacijai 
darbo rinkoje (nedarbas, nesaugus užimtumas, ekonominė ir finansinė jau-
nų asmenų situacija), būsto rinka konkrečiose šalyse ir t.  t. (Mulder 2013). 
Mulder teigimu, būsto kaina riboja jaunimo galimybes įsigyti nuosavą būs-
tą,  o nuomojamo būsto kaina apsunkina jaunimo išėjimą iš tėvų namų 
(Mulder  2013). Filandri ir Bertolini (2016) akcentuoja tris pagrindinius 
veiksnius, labiausiai lemiančius jaunimo apsirūpinimą būstu: rinką, darbo 
rinką ir socialinę politiką.

Jaunimo apsirūpinimo būstu skirtumai visuomenėse suformuoti ne-
vienodo gerovės pasiskirstymo, kai socialinė nelygybė būsto prieinamumo / 
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įsigijimo atžvilgiu sukonstruota socialiai. Neoliberalaus kapitalizmo sąlygo-
mis sukuriama rinka, kurioje viskas priklauso nuo turimų išteklių, galios, o 
rinka diktuoja asmenų pasirinkimus (May et al. 2005). Analizuojant prie-
žastis, lemiančias nevienodas jaunimo galimybes būsto rinkoje (įsigyti, išsi-
nuomoti būstą ir t. t.), gyventojai susiskirstomi pagal poreikius ir sukuriami 
skirtumai tarp tų erdvių, o socialinė parama negarantuoja orių  / tinkamų 
būsto sąlygų. 

Dar prieš kelis dešimtmečius perėjimas iš paauglystės į socialinę brandą 
buvo siejamas su atitinkamais riboženkliais, t. y. mokyklos baigimas, išėjimas 
iš tėvų namų, nuolatinio darbo susiradimas, santuoka, pirmo vaiko gimimas 
(Hutchison 2008; Elchardus, Smits 2006) ir t.  t. Jaunas žmogus gaudavo 
dirbančio, vedusio ir turinčio vaiką statusą, kurio pasiekimas buvo visiems 
suprantamas ir nulemtas nusistovėjusio normatyvinio, linijinio gyvenimo 
kelio modelio, kuriame buvo aiškūs žingsniai, ką po ko daryti. Dėl to, kad 
jaunimas ilgiau dalyvauja švietimo sistemoje, vėliau įsilieja į darbo rinką, 
XX  a. antroje pusėje pirmiausia Vakarų Europos šalyse pradėti fiksuoti li-
nijiniam gyvenimo keliui nebūdingi bruožai: mažėja santuokų skaičius, šei-
mos kuriamos vėliau, pirmieji vaikai gimsta vėlesniame amžiuje, vis dažniau 
pasirenkama savanoriška bevaikystė, didėja nesantuokinių vaikų skaičius, 
daugėja viengungių (Hutchison 2008; Vinken 2007; Stankūnienė, Jonka-
rytė, Mikulionienė, Mitrikas, Maslauskaitė 2003; Serdedakis, Tsiolis 2000 
ir kt.). Šiame kontekste jauni asmenys vis ilgiau gyvena su tėvais / globėjais, 
palyginti vėliau ryžtasi nuomotis ar įsigyti nuosavą būstą. 

Nevienodas būsto naudojimo galimybes apibrėžia ne tik naudojimo 
būdai ar būsto tipas, bet ir kapitalistinėse visuomenėse vyraujančios nuo-
mos sistemos: kolektyviai teikiamo būsto privalumus pabrėžia unitari-
nė būsto nuomos sistema, o dualistinėje dominuoja privatus naudojimas 
( Hoekstra  2009). Dualistinė nuomos sistema vyrauja liberaliose kapitalis-
tinėse visuomenėse, kur stengiamasi išvengti valstybės dalyvavimo būsto 
rinkoje. Mažai išvystytas valstybinių būstų nuomos sektorius lemia tai, kad 
toks būstas už mažą nuomos kainą teikiamas tik marginalizuotoms gru-
pėms (Allen 2006; Hoekstra 2010; Hoekstra 2009). Nuomos kainos dėl ne-
reguliuojamos rinkos yra aukštos, o nuomininkų apsauga – žema, tad tokiu 
būdu skatinama būsto nuosavybė, suteikianti pelną ir saugumą, o gyvenimo 
kokybės skirtumai tarp skirtingais būdais vartojančių būstą asmenų yra la-
bai dideli. Kemeny (1980) teigimu, šalyse, kuriose vyrauja privati nuosavybė, 
yra menkai išvystyta gerovės valstybė, o tose šalyse, kuriose būsto nuoma ir 
nuosavybė pasiskirsto gana tolygiai, gerovės teikimas yra labiau išvystytas. 
Akcentuotina, kad kuo mažesnis valstybės reguliavimas būsto politikos sri-
tyje, tuo didesnė socialinė nelygybė vyrauja apsirūpinant kokybišku būstu. 
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Gyvenimo kelio tyrimų perspektyvoje (Mayer 1994) rezidencinė (būs-
to) nepriklausomybė yra labai svarbus tyrimų objektas. Iš esmės rezidenci-
nė (būsto) nepriklausomybė yra labai glaudžiai susijusi su išsimokslinimo, 
užimtumo statusu ir šeimos kūrimu (Mulder 2013). Dalyvavimas darbo 
rinkoje yra labai reikšmingas jaunų asmenų gyvenimo ir šeiminėms situa-
cijoms, darančioms įtaką būsto vartojimui. Nemažai mokslininkų detaliai 
analizuoja demografinių pokyčių įtaką jaunimo išėjimui iš tėvų namų ir sa-
varankiškam gyvenimui (Billari 2004; Walter 2006). Žvelgiant į pastarųjų 
trijų–keturių dešimtmečių mokslinių tyrimų lauką, galima daryti bendrą 
išvadą, kad jaunimas apskritai yra linkęs ilgiau gyventi su tėvais (Berthoud, 
Iacovou 2004; Murphy, Wang 1998; Mayer 1994 ir kt.). Ir vis dėlto nors ben-
dra tendencija ir yra ta, kad jaunimas vėliau palieka tėvų namus, egzistuoja 
gana akivaizdžių skirtumų tarp šalių. Pažymėtina, kad Šiaurės Europoje 
jaunimas kur kas anksčiau palieka tėvų namus nei Rytų ir Vidurio ar Pietų 
Europos šalyse. Taigi, atsižvelgiant į dalyvavimą darbo rinkoje (užimtumą), 
šeimą ir apsirūpinimą būstu, galima identifikuoti skirtingus rezidencinės 
nepriklausomybės modelius. Anot Forrest, Yip (Forrest, Yip 2013), anks-
čiausiai jaunimas tampa nepriklausomas finansiškai ir rezidenciškai Šiaurės 
Europos šalyse. Pietų Europos šalyse bendras gyvenimas su tėvais paprastai 
tęsiasi ilgiau, nes būsto nuomos rinka yra menka, būsto nuomos sąnaudos 
didelės, todėl jaunimas prioritetą teikia nuosavo būsto įsigijimui. Pokomu-
nistinės Rytų ir Vidurio Europos šalys gali būti apibūdinamos vėlesniu nei 
Šiaurės Europos, bet ne itin vėlyvu išėjimu iš tėvų namų (Mandič 2008). 
Dauguma mokslininkų siekia paaiškinti šių skirtumų priežastis ir kilmę 
(Bendit, Gaiser, Marbach 1999; Baanders 1998). Neabejotinai viena iš labai 
reikšmingų socialinių ir ekonominių priežasčių yra stabilios darbo rinkos 
išnykimas (Laaksonen, 2000). Individualiu lygmeniu mokslininkai yra la-
biausiai linkę akcentuoti jaunimo socialinę kilmę (Filandri, Bertolini 2016; 
Filandri, Olagnero 2014). Socioekonominė šeimos kilmė / socialinis statu-
sas daro reikšmingą įtaką nepriklausomai jauno asmens rezidencijai net ir 
Šiaurės Europos šalyse (Filandri,  Bertolini 2016; Filandri, Olagnero 2014; 
Laaksonen 2000). Šeimos socialinis ekonominis statusas itin reikšmingas yra 
Pietų Europos šalyse, kur tėvai labai dažnai padeda vaikams įsigyti namus 
ar remia juos finansiškai. Mandič teigimu (Mandič 2008), Rytų Europos 
šalys gali būti apibūdinamos išskirtinai nepalankių galimybių struktūromis 
(angl. outstandingly unfavourable opportunities structures) ir nepalankiomis 
darbo rinkos sąlygomis. 
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Būsto politika skirtingų gerovės valstybės modelių 
kontekste

Būsto politika apima daugybę aspektų, tačiau pagrindinis būsto politikos 
tikslas – užtikrinti teisingumą ir lygias asmenų galimybes apsirūpinti būstu. 
Kai kurių autorių teigimu, tai taip pat ir valstybės veikla, kurios tikslas – 
reguliuoti rinką būsto sektoriuje ir patį būsto sektorių (Lund 2011). Pami-
nėtina ir tai, kad tai taip pat ir „tinkamo ir prieinamo būsto teisė yra visų 
žmonių socialinė garantija, kuri yra užtikrinama Europos būsto chartijos, 
taip pat ji pabrėžia Europos Sąjungos valstybių narių susidūrimą su nekil-
nojamo būsto rinkos, benamystės problemomis, skatinanti būsto integraciją 
į ekonominę, teritorinę sanglaudos ir socialinę politiką“ (Mockienė 2009). 
Būsto sektorių sudaro privatus (būstai, priklausantys piliečiams) ir viešasis 
(socialiniai, subsidijuojami / valstybės remiami būstai) sektoriai. Šių atskirų 
sektorių funkcionavimą, gerovės paskirstymą privačiame ir viešajame būs-
to sektoriuose lemia valstybės būsto politika, priklausanti nuo konkrečios 
ideologijos. 

Nors valstybė ir nėra laikoma vieninteliu socialiniu institutu, atsakingu 
už gyventojų apsirūpinimą būstu, kaip tai yra švietimo ir sveikatos apsaugos 
sistemose, tačiau įvairių šalių vyriausybės daro atitinkamas intervencijas į 
būsto rinką, kurios skirtos pasiekti tam tikrus visuomeninius ar bendruo-
meninius tikslus, t.  y. padidinti būsto prieinamumą, apsaugoti pažeidžia-
miausių socialinių grupių interesus ir užtikrinti būsto kokybę. Priemones, 
kuriomis įgyvendinama būsto politika, suklasifikavo Lund (2001). Jo tei-
gimu, būsto politika įgyvendinama šiomis priemonėmis: 1) fiskalinėmis; 
2) teisių į nuomojamą būstą arba nuomos teisių nustatymu; 3) gamintojams 
ir vartotojams nustatomomis subsidijomis; 4) socialinio būsto paskirstymu 
ir vadyba; 5) parama bendruomenių ar bendrijų kūrimuisi, jų veiklai, taip 
pat infrastruktūros plėtrai; 6) būsto renovacijos ar eksploatacijos parama; 
7) socialinės atskirties mažinimu su būstu susijusiomis priemonėmis; 8) so-
cialinio kapitalo didinimu per bendruomenes, taip pat saugios kaimynystės 
kūrimu ir puoselėjimu. 

Daugelis mokslininkų pažymi (Ruopilla 2005; Doherty 2004), kad 
pastaruosius du dešimtmečius Vakarų šalys panašėja būsto politikos srityje. 
Viena ryškiausiai pastebimų tendencijų  – būsto politikos liberalizavimas, 
kai valstybė vis mažiau dėmesio skiria savo piliečių apsirūpinimo būstu 
problemoms spręsti, mažėja socialinio būsto fondas, intensyviau plėtojamos 
kitos būsto politikos priemonės, pavyzdžiui, parama būstui pirkti, subsidi-
jos būsto statytojams ir pan. Ir nors skirtumai tarp šalių mažėja, vis dėlto 
skirtingi gerovės valstybės modeliai sudaro nevienodas galimybes jaunimui 
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naudotis valstybės parama įsigyjant ar išsinuomojant būstą, socialinio būs-
to prieinamumą, naudotis skirtingais infrastruktūros patogumais, parama 
būsto renovacijai bei priežiūrai ir kt. (Hoekstra 2010; Hoekstra 2009). 

Socialdemokratinis gerovės valstybės modelis būsto politikos kontekste 
išsiskiria tuo, kad valstybė garantuoja prieinamą ir kokybišką būstą kiekvie-
nam asmeniui. Socialdemokratinio gerovės valstybės modelio šalyse valsty-
bė siekia užtikrinti visų socialinių grupių atstovų apsirūpinimą kokybišku 
būstu. Kaip teigia Aidukaitė et al. (2014), valstybės, besiremiančios social-
demokratiniu gerovės valstybės modeliu, subsidijuoja būsto statybas, kurios 
atitinka tam tikrus asmenų poreikius atsižvelgiant į kainą. Valstybė finan-
suoja būsto, pritaikyto studentams, mažas pajamas gaunantiems asmenims 
ir kt. statybą. Valstybės pasižymi būsto kokybe bei valstybės ir savivaldybės 
nuomojamo būsto gausa. Kokybiška ir prieinama socialinio būsto pasiūla 
leidžia išlaikyti mažas kainas privačiame nuomojamo būsto sektoriuje (Ai-
dukaitė et al. 2014). Tai ypač pagerina tų asmenų situaciją, kurie negali įsi-
gyti savo būsto. 

Konservatyvusis-korporatyvinis gerovės valstybės modelis būsto poli-
tikos kontekste pasižymi tuo, kad valstybė prisiima atsakomybę, garantuo-
dama būstą kiekvienam žmogui, tačiau valstybės įtaka būsto politikoje nėra 
tokia didelė, kaip socialdemokratiniame gerovės valstybės modelyje (Aidu-
kaitė et  al. 2014). Be to, pirmiausia įsigyjant ar nuomojant būstą valstybė 
teikia pagalbą šeimoms. Konservatyviojo gerovės valstybės modelio šalyse 
prieinamas ir kokybiškas socialinis būstas teikiamas savivaldybių ar nevy-
riausybinių organizacijų. 

Liberaliajam gerovės valstybės modeliui būdinga tai, kad rinka nustato 
būsto kainas, t. y. būsto statyba, būsto naudojimas ir būsto plėtra yra regu-
liuojami rinkos. Socialinio būsto sektorius šio modelio šalyse yra menkai 
išplėtotas (Aidukaitė et  al. 2014; Ruoppila 2005 ir  kt.). Be to, socialinis 
būstas garantuojamas tik pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms, o gyve-
nimas socialiame būste paženklintas tam tikra stigmatizacija. Valstybės pa-
rama šio modelio šalyse dažniausiai apsiriboja tuo, kad skiriamos socialinės 
pašalpos ir lengvatos būstui išlaikyti. Tokiose šalyse pastebima ypač didelė 
socialinė atskirtis, o panašiam socialiniam sluoksniui priklausantys asmenys 
gyvena vieni šalia kitų. Kaip teigia Esping Andersen (1990), labiau pasitu-
rintys asmenys gyvena geresniuose rajonuose, kokybiškesniuose būstuose, o 
neturtingi asmenys teišgali nuomotis būstus blogos reputacijos rajonuose, o 
būstai yra pasenę ir nekokybiški. 

Lietuva neabejotinai gali būti priskiriama neoliberaliojo gerovės vals-
tybės modelio šalims, kai valstybėje dominuoja privati būsto nuosavybė, o 
socialinis būstas prieinamas tik socialiai pažeidžiamoms grupėms. Lietuvoje 
socialinio būsto sektorius yra itin mažas, o socialinio būsto poreikis didelis. 
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Lietuvoje valstybė iš esmės garantuoja paramą apsirūpinti būstu tik pažei-
džiamiausių socialinių grupių atstovams. Kaip teigia Lipnevič (2012), Lie-
tuvoje valstybė gana menkai reguliuoja būsto sektorių ir remia tik atskiras 
socialiai pažeidžiamas grupes: našlaičius, mažas pajamas gaunančius asme-
nis, jaunas ar daugiavaikes šeimas. Paminėtina tai, kad pastaruoju metu vis 
dažniau diskutuojama apie galimybių apsirūpinti būstu didinimą jaunoms 
šeimoms iki 35 metų amžiaus Lietuvos regionuose. 

Lietuva priskiriama ir pokomunistinio gerovės modelio šalims, kurios 
pasižymi tuo, kad būsto sektoriuje dominuoja laisva rinka, o dėl žemų pra-
gyvenimo standartų, atlyginimų lygio, šeimos įtaka jaunimui įsigyjant būstą 
išlieka didelė. Kaip teigia mokslininkai, būsto įsigijimas nėra paprastas, nes 
rinka, o ne valstybė reguliuoja būstų kainas (Aidukaitė et  al. 2014). Po-
komunistiniam modeliui taip pat būdinga tai, kad valstybėje dominuoja 
prastos kokybės būstai, nerenovuoti daugiabučiai. Be to, Lietuvoje vienam 
gyventojui tenkantis būsto plotas yra itin mažas ir neatitinka Europos Są-
jungos keliamų reikalavimų. 

2005  m. pateiktoje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nurodoma, kad 
pereinamojo laikotarpio valstybėse, iš jų ir Lietuvoje, „būsto politikos pro-
cesas nėra sklandus, nes būsto kreditavimo sistema dar tik pamažu įsibėgė-
ja, tačiau daugelis žmonių neturi pakankamai lėšų įsigyti nuosavą būstą“. 
Apžvalgos autoriai akcentavo ir valstybės paramos poreikį būsto sektoriaus 
srityje (Bratčikovienė, Danilevičius 2005). Remiantis naujausiais Ekono-
minio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  (EBPO) (Salvi del Pero 
et  al.  2016) EBPO būsto prieinamumo duomenų bazėje (OECD Afffor-
dable Housing Database) pateikiamais duomenimis, kurioje būsto prieina-
mumo analizė pateikiama pagal tris pagrindines dimensijas (būsto rinkos 
kontekstą, būsto sąlygas ir viešosios politikos priemones, skirtas būsto pri-
einamumui), nurodoma, kad Lietuvoje pagrindinėmis problemomis išlieka 
ribota parama būstui įsigyti, socialinio būsto trūkumas ir problemos priva-
čiame būsto nuomos sektoriuje. 

Būsto politikos raida ir teisinis reglamentavimas 
Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje egzistuojanti būsto politika gali būti apibūdinama kaip 
mišri pokomunistinio ir neoliberaliojo gerovės valstybės modelių samplai-
ka. Labai apibendrintai galima teigti, kad pereita iš centralizuotos ir subsi-
dijuotos sistemos prie individualaus apsirūpinimo būstu sistemos. Žlugus 
Sovietų Sąjungai ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo formuojama 
nauja būsto politika. Būsto sektorius buvo transformuotas į hiperdualistinę 
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būsto sistemą. Pereinamuoju laikotarpiu buvo įgyvendinta masinė būsto 
privatizacijos programa, kai naudojant investicinius čekius buvo įvykdyta 
valstybinio būsto privatizacija ir tuometiniai būsto nuomininkai tapo būs-
to savininkais. Paminėtina tai, kad iki 1995  m. buvo privatizuota beveik 
94  proc. valstybinio būsto fondo (Žilys 2015; Lipnevič 2012 ir  kt.). Būsto 
politikos reforma Lietuvoje buvo panaši kaip ir daugelyje kitų pokomunis-
tinių šalių (Aidukaitė 2013; Ruopilla 2005). Dėl šių reformų pokomunis-
tinėse šalyse privatus būstas sudaro daugiau nei 80  proc. Paminėtina, kad 
Lietuvoje šis rodiklis yra vienas aukščiausių ir sudaro 88,6  proc. Panašūs 
rodikliai yra ir kitose pokomunistinėse šalyse: Bulgarijoje – 81,7 proc., Kro-
atijoje  – 89,4  proc., Estijoje  – 82  proc. o Vengrijoje  – net 92  proc. Palygi-
nimui – kitose Europos šalyse šis rodiklis yra gerokai mažesnis, pavyzdžiui, 
privatus būstas Austrijoje sudaro 51,6 proc., Suomijoje – 67 proc., Danijo-
je – 51 proc., Olandijoje – 60 proc., o Vokietijoje – 45,4 proc. 

Nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje sukurta pakankama teisinė 
bazė, asmenims garantuojanti teisę į būstą. Pagrindinis įstatymas, įtvirti-
nantis asmenų teisę į būstą, yra LR Konstitucija (1992). Joje pažymima, 
kad individas turi teisę į būstą, kuris yra neliečiamas ir saugomas įstatymų. 
2002  m. lapkričio 12 d. Nr. IX-1188 buvo išleistas LR gyventojų apsirū-
pinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymas. Šiame 
įstatyme nurodomos valstybės paramos teikimo sąlygos, numatoma, kaip 
savivaldybėse sudaromas socialinio būsto fondas, kas turi teisę į savivaldybių 
socialinį būstą, išskiriamos socialinio būsto nuomos sąlygos. 

2004 m. buvo patvirtintas vienas pagrindinių dokumentų, formuojan-
čių būsto politiką Lietuvoje, t.  y. Lietuvos būsto strategija. Kaip teigiama 
dokumente, šios strategijos tikslas  – „nustatyti ilgalaikius būsto politikos 
tikslus ir prioritetus, pagal kuriuos būtų tobulinami būsto sritį reguliuo-
jantys teisės aktai, valdymo ir visuomenės informavimo sistema, rengiamos 
ir įgyvendinamos būsto plėtros, atnaujinimo ir modernizavimo, finansinės 
ir socialinės paramos gyventojams programos ir priemonės. Šios strategijos 
nuostatų įgyvendinimo laikotarpis  – iki 2020 metų“. Strategija iškelia pa-
grindinius uždavinius būsto politikai: nuomojamo būsto sektoriaus plėtra, 
naujų būstų statybos plėtra, būsto kreditų rinkos efektyvumo didinimas, 
efektyvi ir tikslinė parama būstui įsigyti, daugiabučių namų priežiūros 
administravimo gerinimas, gyvenamųjų namų atnaujinimo ir moderniza-
vimo didinimas, paramos didinimas mažas pajamas gaunantiems namų 
ūkiams, darnios būsto sektoriaus valdymo sistemos sukūrimas, visuomenės 
švietimas ir informavimas. Strategijos įgyvendinimo kontekste 2014 m. buvo 
patvirtintas LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Jis nustato 
„paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo asmenims ir šeimoms prin-
cipus, finansavimo šaltinius, formas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti 
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gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat socialinio būsto ir savivaldybės 
būsto nuomos bei būsto pardavimo sąlygas ir tvarką“.

Tačiau pažymėtina, kad Lietuvoje egzistuojanti būsto politika jauni-
mo socialinės grupės atžvilgiu yra neefektyvi. Apie tai minima ir viename 
jaunimo politikos strateginių dokumentų – Nacionalinės jaunimo politikos 
2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų prie-
monių plane. Šiame dokumente teigiama, kad „viena iš jaunimo gyvenimo 
kokybės problemų vis dar yra nepalankios sąlygos jaunimui ir jaunoms šei-
moms išsinuomoti / įsigyti būstą“. Be to, didžioji dalis jaunimo įsigyja būs-
tą imdami paskolas iš bankų. Svarbu paminėti tai, kad 2015  m. įsigaliojo 
atsakingo skolinimosi nuostatai, kurie numato, kad, imant būsto paskolą, 
reikia turėti 15 % būsto vertės įnašą, o bankui mokamos įmokos negali vir-
šyti 40 % pastovių mėnesinių pajamų. Griežtesnės paskolų teikimo sąlygos 
tapo ir dėl sutrumpinto paskolai išsimokėti skirto laiko  – dabar jis siekia 
30  metų. Taigi apsirūpinimo būstu kontekste labai svarbu sudaryti jauni-
mui sąlygas sukaupti pradinį įnašą, kuris leistų pasinaudoti banko kredita-
vimo galimybėmis. 

Paminėtina tai, kad šiuo metu diskutuojama dėl Lietuvos Respublikos 
finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo, 
kurio paskirtis  – nustatyti finansines paskatas jaunoms šeimoms, įsigyjan-
čioms pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionų teritorijose. Jaunos šei-
mos šiame įstatyme įvardijamos tik kaip sutuoktinių poros, t. y. „jauna šei-
ma – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, 
taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų 
(įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų“, tokiu būdu diskriminuojami vie-
niši jauni asmenys ar asmenys, esantys nesantuokinėse partnerystėse. Be to, 
parama negalės pasinaudoti didmiesčių jaunimas.

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad jaunimo apsirūpinimo būstu 
kontekste Lietuva bei Rytų ir Vidurio šalys pasižymi keletu pagrindinių 
bruožų: 1) dauguma būstų yra prastos kokybės; 2) dualistinė būsto nuo-
mos sistema lemia nesaugią būsto nuomos rinką; 3) silpnai vystomas būsto 
nuomos fondas; 4) neefektyviai veikia apsirūpinimo būstu sistema jauniems 
žmonėms. 

Jaunų asmenų tapimas būsto savininkais/ 
nepriklausomos rezidencijos tendencijos

Sklandus jaunimo apsirūpinimas būstu – svarbi partnerystės ir šeimos kū-
rimo prielaida, tapimas finansiškai ir ekonomiškai nepriklausomais asme-
nimis. Išėjimas iš tėvų namų daugeliui jaunų asmenų tapo fragmentuota ir 
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labai skirtinga patirtimi. Europos Sąjungos mastu net 46 proc. jaunų suau-
gusių asmenų vis dar gyvena su tėvais (Eurostat 2017). Palyginimas atsklei-
dė didelius skirtumus tarp Rytų bei Vidurio, Pietų ir Vakarų Europos šalių. 
Vėlyvas išėjimas iš tėvų namų yra/buvo būdingas daugiausia Pietų Europos 
šalių jaunimui. Tai nulemta daugybės įvairių veiksnių, kultūrinių tradicijų, 
šeimos modelio ir neabejotinai jaunimui nepalankios situacijos būsto rin-
koje (didelės būsto įsigijimo kainos, menka būsto nuomos rinka, itin dide-
lės būsto nuomos kainos ir t.  t.). Paminėtina tai, kad pastaruoju metu šios 
tendencijos vis dažniau pastebimos ir kitose Europos šalyse. Didesnės būsto 
nuomos ar įsigijimo kainos lemia tai, kad jauni asmenys ilgiau pasilieka gy-
venti su tėvais ar globėjais. Iš EU-SILC (Europos Sąjungos pajamų ir gyve-
nimo sąlygų tyrimas 2007–2016) duomenų matome, kad didžiausia dalis 
jaunų 20–24 ir 25–29 metų amžiaus grupių asmenų gyvena su tėvais Rytų 
ir Vidurio (Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje) bei Pietų Europos šalyse (Mal-
toje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje). Mažiausiai jaunų žmonių su tėvais 
šiose amžiaus grupėse gyvena socialdemokratinio gerovės valstybės modelio 
šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje) (detaliau žr. 1 pav.). 
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Analizuojant Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo 
(EU-SILC) duomenis apie jaunus suagusiuosius, gyvenančius su tėvais 
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skirtingų gerovės valstybės modelių šalyse, detaliau buvo nagrinėjami 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos, Ispanijos ir Jungtinės Ka-
ralystės duomenys. Šalys pasirinktos pagal tai, kad atstovautų skirtingiems 
gerovės valstybės modeliams. Išryškėjo tai, kad 25–34 metų amžiaus gru-
pėje mažiausiai jaunų asmenų su tėvais gyvena Švedijoje, kuri atstovauja 
socialdemokratiniam gerovės valstybės modeliui (detaliau žr. 2 pav.). Ly-
ginant trijų Baltijos šalių duomenis matyti, kad daugiausia jaunų asmenų 
šioje amžiaus grupėje su tėvais gyveno Latvijoje, o tendencijos Lietuvoje 
ir Estijoje gana panašios.
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Pažymėtina tai, kad vyrai yra linkę gyventi su tėvais ilgiau nei moterys. 
Ši tendencija pastebima visose jaunimo amžiaus grupėse (detaliau žr. 3 pav.). 
Pagrindinė tai lemianti priežastis ta, kad jaunos moterys palyginti anksčiau 
nei vyrai kuria nesantuokines ar santuokines partnerystes. Kitas aspektas, 
kodėl jauni asmenys ilgai gyvena su tėvais, yra ta, kad baigę studijas dėl tin-
kamo apsirūpinimo darbu ir būstu trūkumo yra priversti grįžti atgal gyven-
ti į tėvų namus. 

Tapimą savarankiškam apsirūpinimo būstu kontekste jaunimui taip 
pat riboja ir finansinių išteklių trūkumas. Turint omenyje tai, kad jaunimas 
nėra homogeniška grupė, vis dėlto reikėtų pažymėti, kad, lyginant su kitų 
grupių atstovais, jaunimas turi santykinai menkesnes pajamas, mažesnes 
santaupas ir t. t. Be to, privataus būsto nuoma sudaro labai didelę dalį. Taip 
pat jaunimui yra kur kas sudėtingiau tapti būsto savininkais nei ankstesnių 



142

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

kartų atstovams. Paminėtina tai, kad jaunimas, lyginant su tėvų ar senelių 
karta, turi labai ribotas galimybes tapti būsto savininkais (Filandri, Berto-
lini 2016; Filandri, Olagnero 2014; Laaksonen 2000). Jaunoji karta moks-
linėje literatūroje netgi įvardijama kaip nuomininkų karta. Tai patvirtina 
Europos gyvenimo kokybės tyrimo duomenys apie būsto nuosavybės statusą 
pagal amžių. Jauni 25–34 metų amžiaus asmenys sudaro gerokai mažesnę 
dalį būsto savininkų nei vyresni asmenys. 
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Dalyvavimas darbo rinkoje ir apsirūpinimas būstu

Jaunimo apsirūpinimas būstu susijęs su daugybe socialinių ir ekonominių 
veiksnių. Viena vertus, labai reikšminga yra būsto rinka, tai, kokiomis są-
lygomis jauni asmenys gali tapti būsto savininkais, tačiau ne mažiau reikš-
mingas yra jauno asmens statusas darbo rinkoje (Walther 2006). Nuolatinio 
darbo turėjimas yra labai dažnai susijęs su sprendimu palikti tėvų namus, 
įsigyti ar nuomotis būstą. Tinkamas, nuolatinis užimtumas – viena pa-
grindinių prielaidų, lemiančių jaunimo būsto pasirinkimą (Mandič 2008). 
Jaunimo dalyvavimui darbo rinkoje labiau nei kitų socialinių grupių atsto-
vams dažniau būdingi trumpesnio ar ilgesnio nedarbo periodai, nesaugus 
užimtumas, menkesni atlyginimai už darbą, darbas nevisą darbo dieną, 
darbas pagal terminuotas sutartis ir t.  t. Pats dalyvavimo darbo rinkoje 
faktas jaunimui nebūtinai lemia ekonominę ir finansinę nepriklausomybę. 
Nestabili padėtis / nesaugus užimtumas apriboja jaunų asmenų galimybes 
pasiimti paskolą bei tapti būsto savininkais ir/ar nuomininkais (Lersch, 
De Wilde 2013). 
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Apibendrinimas

Mokslinės literatūros analizė jaunimo apsirūpinimo būstu klausimais at-
skleidė, kad jaunimo galimybes apsirūpinti būstu labiausiai lemia įvairūs so-
cialiniai ir ekonominiai veiksniai, t. y. ilgesnis nei ankstesnių kartų atstovų 
jaunimo dalyvavimas švietimo sistemoje, užimtumo statusas darbo rinkoje, 
būsto nuomos ir įsigijimo kainos, būsto politika jaunimo grupės atžvilgiu. 
Dalyvavimas darbo rinkoje itin daug lemia jaunimo galimybes apsirūpinti 
būstu. Nuolatinio darbo turėjimas labai dažnai yra susijęs su sprendimu pa-
likti tėvų / globėjų namus, įsigyti ar nuomotis būstą. Pažymėtina ir tai, kad 
pats dalyvavimo darbo rinkoje faktas jaunimui nebūtinai lemia ekonominę 
ir finansinę nepriklausomybę. Tinkamas, nuolatinis užimtumas yra viena 
pagrindinių prielaidų, lemiančių jaunimo būsto pasirinkimus. Jaunimo 
dalyvavimui darbo rinkoje labiau nei kitų socialinių grupių atstovams yra 
dažniau būdingi trumpesnio ar ilgesnio nedarbo periodai, nesaugus užim-
tumas, menkesni atlyginimai už darbą, darbas nevisą darbo dieną, darbas 
pagal terminuotas sutartis ir t.  t. Nestabili padėtis  / nesaugus užimtumas 
apriboja jaunų asmenų galimybes pasiimti paskolą ir tapti būsto savininkais 
ar nuomininkais. Jaunimo apsirūpinimui būstu neabejotinai didelę įtaką 
turi ir naujausios demografinės tendencijos: mažėjantis santuokų skaičius, 
šeimų kūrimas atidedamas vėlesniam amžiui, pirmieji vaikai gimsta vėles-
niame amžiuje, vis dažniau pasirenkama savanoriška bevaikystė, didėja ne-
santuokinių vaikų ir viengungių skaičius.

Būsto politikos decentralizavimas ir neoliberalistinė būsto politika Lie-
tuvoje lėmė daugybę problemų, susijusių su jaunimo apsirūpinimu būstu. 
Lietuvoje egzistuojantis būsto politikos modelis sudaro nevienodas galimy-
bes Lietuvos jaunimui apsirūpinti būstu. Atlikta LR teisės aktų, strateginių 
dokumentų ir  kt. dokumentų analizė parodė, kad valstybė menkai regu-
liuoja būsto sektorių, o parama įsigyjant  / nuomojant būstą skiriama tik 
pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms (menkas pajamas gaunantys as-
menys, daugiavaikės šeimos, neįgalieji, našlaičiai). Būsto politikos kontekste 
jaunimas nėra pakankamai prioretizuojama grupė, vykdoma būsto politika 
jaunimo grupės atžvilgiu yra neefektyvi ir nesudaro palankių prielaidų jau-
nimui įsigyti būstą. Be to, būsto politikos priemonės taikomos išimtinai tik 
susituokusiems jauniems asmenims, tokiu būdu apribojant nemenkos dalies 
jaunimo galimybes pasinaudoti parama būstui įsigyti. 
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Rūta Brazienė

Housing Provision for the Youth: Opportunities and 
Problems

Summary

This article aims to analyze the Lithuanian youth housing provision opportunities 
and problems. Youth housing is related to many socio-economic factors: housing mar-
ket, conditions for young people to become real estate owners and the young persons’ 
status in the labor market. Moreover, the newest demographic trends (declining birth 
rate, declining marriage rate, voluntary childlessness and etc.) also play an important 
role. The paper presents an analysis of the housing policy in the context of different 
welfare state models, discusses the legal regulation of housing policy and analyzes the 
key factors determining the opportunities of the provision of youth housing. Second-
ary data analysis strategy is applied in the article. The main sources used in this paper 
include the European Union Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC 
2007–2016) and the European Quality of Life Survey (Eurofound 2012). The results 
of the survey data reveal that young people from countries with a social democratic 
welfare state model have better access to housing, therefore, they leave their parents’ 
homes much earlier and start an independent life. Youth in Eastern and Central as 
well as in Southern Europe faces major challenges in housing provision. The neoliber-
al housing policy does not create favorable conditions for youth housing in Lithuania. 
Youth housing in Lithuania has turned into an increasingly relevant social problem: 
together with youth vulnerability in the labor market it increases youth emigration.

Keywords: youth, housing provision, housing policy, welfare state.
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Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų 
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Santrauka.Lietuvoje socialinio būsto problematika vis dar išlieka menkai nagrinėjama tema 
tiek mokslo, tiek ir politikos lygmenimis. Dabarties tendencijos rodo, kad šalyje susiklosčiusi ne-
palanki socioekonominė situacija apsunkina jaunų žmonių būsto įsigijimo ar nuomos galimy-
bes, o augantis nepasiturinčių asmenų, daugiavaikių šeimų ir kitų pažeidžiamų grupių skai-
čius didina ir socialinio būsto poreikį. Tačiau, nežiūrint į taikomas politines ir vietos savivaldos 
iniciatyvas, socialinio būsto trūkumas išlieka opia problema. Kita vertus, gyvenimas socialinia-
me būste susijęs su tam tikrais iššūkiais ir ypatumais: socialiniai būstai dažnai sutelkti vienoje 
vietovėje, juose koncentruotai gyvena socialiai pažeidžiamos žmonių grupės, o tai sudaro sąlygas 
formuotis tam tikroms skurdo kultūros klišėms, kurios stipriai veikia tolimesnes, ypač jaunų 
žmonių gyvenimo perspektyvas. Šio straipsnio tikslas  – atskleisti jaunų asmenų, gyvenančių 
socialiniame būste, patirtis, lūkesčius ir aktualizuoti valstybės vaidmenį būsto  ap(si)rūpinimo 
srityje. Tyrimo duomenų pagrindą sudaro 10 giluminių interviu su socialiniame būste gyve-
nančiais jaunais (18–29 metų) asmenimis duomenys. Tyrimo rezultatai atskleidė tam tikrą 
jaunų socialinio būsto gyventojų paveikslą. Jiems būdingas apsunkintas perėjimas į savarankiš-
ką gyvenimo etapą, kuris siejamas su nepalankia tėvų šeimos socioekonomine situacija. Ji veikia 
keliomis kryptimis – ekonomine ir kultūrine. Viena vertus, jauni asmenys, gyvenantys sociali-
niame būste, tampa „pririšti“ prie šeimos situacijos dėl ribotų galimybių įsigyti savo būstą ar jį 
nuomotis, nes tėvai neturi galimybės finansiškai remti vaikų perėjimo į savarankišką gyvenimo 
etapą, o valstybės vaidmuo nepakankamas užtikrinant geresnį būsto prieinamumą jaunimui. 
Kita vertus, nuolatiniame nepritekliuje gyvenančių šeimų vaikai išmokomi skurdo kultūros: 
nepriteklius vaikams tampa natūralia būsena, užgniaužiami socialiniai ir intelektiniai vaiko 
poreikiai, komplikuojasi mokymosi biografija, jiems būdinga menkesnė savivertė ir profesinės 
aspiracijos, o stigmatizuojantis požiūris į socialinio būsto gyventojus šias patirtis tik pagilina. 
Tyrimas atskleidė šias būsto politikos disfunkcijas: akivaizdi socialinio būsto prieinamumo 
problema, neefektyviai sprendžiami būsto įsigijimo (paskolų suteikimo) klausimai, o esamos 
politikos priemonės savo ruožtu prisideda prie esamo status quo išlaikymo.

Reikšminiai žodžiai: socialinis būstas, jaunimas, būsto politika, apsirūpinimas būstu.
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Įvadas 

Apsirūpinimas būstu įvardijamas kaip vienas iš būtiniausių poreikių, susijęs 
ne tik su asmens gyvenimo lygiu, bet ir su šalies ekonominiais, socialiniais 
ir demografiniais aspektais, su žmogaus teisių garantijomis bei žmogiškųjų 
išteklių išsaugojimu (Jurevičienė, Neverauskienė 2008). Lietuvoje socialinio 
būsto problematika vis dar išlieka menkai nagrinėjama tema tiek mokslo, 
tiek politikos lygmenimis. Dabarties tendencijos rodo, kad šalyje esanti ne-
palanki socioekonominė situacija apsunkina jaunų žmonių būsto įsigijimo 
ar nuomos galimybes, o augantis nepasiturinčių asmenų, daugiavaikių šei-
mų ir kitų pažeidžiamų grupių skaičius didina ir socialinio būsto poreikį. 
Tačiau, nepaisant taikomų politinių bei vietos savivaldos iniciatyvų, sociali-
nio būsto trūkumas išlieka opia problema. 

Kita vertus, gyvenimas socialiniame būste susijęs su tam tikrais iššū-
kiais ir ypatumais: socialiniai būstai dažnai sutelkti vienoje vietovėje, juose 
koncentruotai gyvena socialiai pažeidžiamos žmonių grupės, o tai sudaro 
sąlygas formuotis tam tikroms skurdo kultūros klišėms, kurios stipriai vei-
kia tolimesnes, ypač jaunų žmonių gyvenimo perspektyvas.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Raymondas 
Hencksas teigia, kad teisė į būstą yra vienas iš valstybių narių tarptautinių 
įsipareigojimų, į kurį Sąjunga privalo atsižvelgti. Ši teisė pripažinta 
Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (1948), kurioje 
teigiama: „Kiekvienas žmogus turi teisę į pakankamą gyvenimo lygį, kuris 
garantuotų jo ir jo šeimos sveikatą ir gerovę, ir ypač į maistą, drabužius, 
būstą, medicininę priežiūrą ir būtiną socialinį aptarnavimą.“ LR paramos 
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (Žin., 2014, Nr. XII-1215) numatyta, 
kad į socialinį būstą gali pretenduoti piliečiai, neturintys tinkamo būsto 
gyventi. Tarp jų  – jaunos šeimos, neįgalūs asmenys (šeimos), našlaičiai ir 
likę be tėvų globos asmenys, šeimos, turinčios tris ir daugiau vaikų, ir pan. 
Tačiau būsto prieinamumo problema aktuali ne tik pažeidžiamoms gru-
pėms, bet ir ką tik aukštąjį mokslą baigusiems ir profesinę karjerą pradė-
jusiems jauniems specialistams, gaunantiems šiek tiek didesnes pajamas nei 
Vyriausybės nustatyti kriterijai, o šiuo metu Lietuvoje veikianti socialinio 
būsto koncepcija būstų prieinamumo problemos iš esmės nesprendžia ir 
norinčius dirbti žmones skatina lįsti į šešėlį.

Šiuo metu Lietuvoje laukiančiųjų socialinio būsto eilėse yra daugiau 
nei 32 tūkst. asmenų (šeimų). J. Aidukaitė su bendraautoriais (Aidukaitė 
et al. 2014) teigia, kad Lietuvoje išlaidos būsto politikai yra itin mažos, pa-
lyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Jos sudaro tik 0,002 proc. ben-
drojo vidaus produkto. Šie skaičiai visiškai nestebina, nes socialinis būstas 
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Lietuvoje sudaro tik 6 proc., todėl socialinio būsto trūkumas yra labai svarbi 
problema, kuri akcentuojama Lietuvos socialinio būsto plėtros strategijoje. 
Tokia esama socialinių būstų judėjimo tendencija sudaro galimybes teigti, 
kad ši susidariusi situacija yra didžiulė problema, žinant, kad būstas – ypač 
reikšminga žmogaus gerovės dalis, o kartu ir visuomenės stabilumo garantas.

Šio straipsnio tikslas – atskleisti jaunų asmenų, gyvenančių socialinia-
me būste, požiūrius, patirtis, lūkesčius ir aktualizuoti valstybės vaidmenį 
būsto ap(si)rūpinimo srityje. 

Tyrimo duomenų pagrindą sudaro dešimties giluminių interviu su so-
cialiniame būste gyvenančiais jaunais (18–29 metų) asmenimis duomenys. 

Būsto politikos reikšmė jaunimo apsirūpinimo būstu 
kontekste

J. Aidukaitės ir kitų bendraautorių nuomone (Aidukaitė et  al. 2014), 
valstybės vaidmuo išlieka ypač reikšmingas, kai kalbama apie kokybišką ir 
prieinamą būstą, kuris realizuojamas įvairiomis politinėmis priemonėmis. 
Būsto politika neturėtų būti suprantama siaurai, kaip kad būsto statyba, būs-
to priežiūra ar jo paskirstymas. Platesne prasme būsto politika apibrėžiama 
kaip būsto sektorių reguliuojanti valstybės veikla, kuria siekiama užtikrinti 
socialinį teisingumą ir lygias galimybes mažinti socialinę atskirtį (Aidukaitė 
et al. 2011). Peteras Mackiesas išskiria dvi pagrindines būsto politikos kryp-
tis, t.  y. užtikrinti lygias jaunų žmonių galimybes pereinant iš tėvų šeimos 
į savarankišką gyvenimo etapą bei pagerinti tinkamo būsto prieinamumą 
(Mackie 2016). Tačiau nemažai studijų rodo, kad jauni žmonės neturi lygių 
galimybių pereiti į savarankišką gyvenimo etapą, dėl to formuojasi nelygy-
bė tarp jaunų žmonių (Clapham et  al. 2014; Ford, Rugg, Burrows  2002; 
Hochstenbach, Boterman 2015; McKee 2012). Dėl šios priežasties valstybės 
vaidmuo tampa ypač reikšmingas. Neefektyvi būsto politika, ribotas būsto 
prieinamumas, netinkamas būstas ar nepatenkinamas būsto poreikis prisi-
deda prie socialinės nelygybės didėjimo, naujų atskirties grupių formavimo-
si (Bražiūnas 2004). A. Lipnevič teigimu (2012), būsto politika yra sociali-
nės politikos sritis, kuri, pasitelkdama politines priemones, daro įtaką būsto 
sektoriui. Taigi efektyvi būsto politika apima pažeidžiamų socialinių grupių 
būsto prieinamumo klausimus socialinės būsto politikos priemonėmis, to-
kius kaip socialinio būsto statymas, išlaikymas (Milevičienė 2003), būsto 
išlaidų kompensavimas, teisių į socialinį būstą nustatymas ir pan. Tačiau, 
kaip teigia J. Aidukaitė su bendraautoriais (Aidukaitė et al. 2014), vis labiau 
pastebimos būsto politikos liberalizavimo tendencijos, kai valstybė traukiasi 
iš socialinio būsto sektoriaus ir yra skatinama privati būsto nuosavybė. 
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Nepaisant to, skirtingos šalys išlaiko skirtingas būsto politikos kryp-
tis. Jos ypatumai priklauso nuo gerovės valstybės modelio. Socialdemokra-
tinio gerovės modelio šalyse yra didžiausias būsto prieinamumo rodiklis. 
Čia valstybės prisiima atsakomybę garantuoti kokybišką ir prieinamą būstą 
kiekvienam priklausomai nuo poreikių. Šiame modelyje valstybė yra aktyvi 
būsto kainų reguliavimo dalyvė, prisideda prie būsto sektoriaus plėtros ir 
subsidijavimo. Privatus ir valstybinis būsto sektorius subalansuotas (Aidu-
kaitė et al. 2012). Korporatyvios-korporatyvinės gerovės valstybės šalyse atsa-
komybė už apsirūpinimą būstu labiau perstumiama šeimai ir darbdaviui. 
Būsto politikos kontekste šis modelis išsiskiria tuo, kad valstybė prisiima 
atsakomybę, būstą garantuodama kiekvienam žmogui, tačiau valstybės 
įtaka būsto politikoje nėra tokia didelė, kaip prieš tai minėtame gerovės 
valstybės modelyje. Būsto sektoriaus plėtra vykdoma mažų kompanijų ir 
NVO, socialinis būstas kokybiškas, teikiamas savivaldybių ir NVO, pa-
lankios sąlygos ilgalaikei nuomai, o tai sumažina poreikį įsigyti nuosavą 
būstą (Aidukaitė et  al. 2014). Liberalios gerovės valstybės būsto sektorius 
reguliuojamas rinkos, būstų statyboje dominuoja stambios privačios kom-
panijos, o valstybės vaidmuo yra minimalus.

Lietuvoje dominuoja privati būsto rinka ir veikėjai, būsto apsirūpinimo 
klausimas paliktas kaip privatus namų ūkių klausimas, o valstybės įsipareigo-
jimai už būsto politiką sutelkti į du dalykus: sovietinės statybos būsto fondo 
renovaciją (Leonavičius, Žilys 2009; Aidukaitė et al. 2014; Lipnevič 2012) ir 
savivaldybių kuruojamo socialinio būsto fondo (siekiant minimizuoti socia-
linio būsto eiles) padidinimą iki reikiamo minimumo, t. y. aprūpinant būs-
tu siauras tikslines skurdo riziką patiriančias grupes. Taigi Lietuvos būsto 
politika susiduria su tokiomis problemomis, kaip kokybiško būsto stoka, 
problemos, susijusios su būsto renovacija ir eksploatacija, būsto nepriteklius, 
socialinio būsto trūkumas, dominuoja prastos kokybės būstai, didelės rin-
kos kainos, o šeima išlieka vienu svarbiausių jaunimo apsirūpinimo būstu 
mechanizmu. 

Šeimos ir jaunimo apsirūpinimo būstu sąsajos

Būsto karjerai įtaką daro tiek makrolygmens aplinkybės ir bendras šalies 
kontekstas, tiek mikrolygmens, vadinamieji individualūs, ištekliai (Mul-
der 2010). Po 2008 m. finansų krizės Europoje tiek dėl dalyje šalių sugriež-
tintų būsto paskolų išdavimo tvarkų, tiek dėl tuo laikotarpiu reikšmingai 
išaugusio jaunimo nedarbo būsto nuosavybės turėjimo mastas tarp jaunų 
žmonių tolydžio mažėjo (McKee 2012; Lennartz et al. 2016). Išauga namų 
ūkio kaip apibrėžiančio gyvenimo šansus vaidmuo (Clapham et  al.  2014). 



Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų asmenų požiūriai ir patirtys / 
Inga Mikutavičienė

153

Kaip rodo tyrimai, tėvų parama tampa vis reikšmingesnė jauniems asme-
nims pradedant savarankiškas karjeras būsto sistemoje (parama padengiant 
banko paskolą ir pan.), tai rodo augančią šeimos ir tėvų biografijos plačiąja 
prasme (turimų finansinių, socialinių ir kiti išteklių) lemiamą reikšmę jaunų 
asmenų būsto pasirinkimo galimybėms (McKee 2012; Clapham et al. 2014; 
Filandri, Bertolini 2016; Druta, Ronald 2016; McKee 2012; Mackie 2016).

Marianna Filandri ir Sonia Bertolini pažymi, kad tėvų socialinė kla-
sė yra vienas svarbiausių mikrolygmens kintamųjų, vertinant jaunų suau-
gusiųjų būsto vartojimo praktikas (Filandri, Bertolini 2016). Ryšys tarp 
jaunų žmonių socialinės kilmės ir būsto vartojimo tyrimuose dažniausiai 
paremtas dviem mechanizmais: ekonomine parama ir socializacija, t. y. įtaka 
palikuonių požiūriams, pageidavimams, troškimams ir lūkesčiams (Henret-
ta 1984). Tyrimai rodo, kad vidurinės klasės namų ūkiai dažniau reziduoja 
privačiame būste (dominuoja privati būsto nuosavybė), o žemesnės sociali-
nės klasės gyventojai lieka mažiau saugiame nuomos sektoriuje (Kurz, Bloss-
feld 2004; Filandri, Bertolini 2016) dėl ribotų finansinių galimybių padėti 
vaikams įsigyti nuosavą būstą. 

Tačiau pastebima tendencija, pavyzdžiui, kad Anglijoje jaunų būsto 
savininkų, priklausančių aukštesniam socialiniam sluoksniui, skaičius nėra 
didelis (Di Salvo, Ermisch 1997). Tai gali būti paaiškinama tuo, jauni aukš-
tesniosios klasės atstovai labiau linkę siekti karjeros, išlikti mobilūs, siekti 
aukštesnio socioekonominio statuso ir prestižo. Tokiu būdu būsto nuoma yra 
labiau strateginis pasirinkimas nei išteklių trūkumas (Mulder, Smits 1999; 
Filandri, Bertolini 2016; Clapham et al. 2014; Lennartz et al. 2015). Pietų 
Europos šalyse reikšmingu veiksniu tampa ne tik finansinė tėvų parama, 
bet ir kultūriniai ypatumai: būsto nuosavybė įgauna simbolinę socialinio 
statuso ir saugumo vertę. Šeimos parama ieškant būsto įvardijama kaip pa-
grindinė Pietų Europos šalių būsto rinkos charakteristika (Holdsworth, 
Solda 2002).

Clara H. Mulder ir Nathanaelis Lausteris pažymi sąsajas tarp tėvų ir 
suaugusių vaikų būsto kokybės. Rezultatai rodo, kad jaunų žmonių, gyve-
nančių aukštos kokybės būstuose, tėvai taip pat dažniausiai gyvena (ar gy-
veno) aukštos kokybės būstuose (Mulder, Lauster 2010). Rory’o Coulter’o 
teigimu, jaunų suaugusiųjų, kurių tėvai buvo socialinio būsto nuomininkai, 
šansai įsigyti būstą yra gerokai menkesni nei tų, kurie gyveno nuosavame 
būste (Coulter 2016). 

Tyrimai rodo, kad svarbios ir kitos tėvų šeimos charakteristikos, tokios 
kaip tėvų pareigos, išsilavinimas, šeimos struktūra ir pan. Tačiau kai kurie 
mokslininkai pažymi, kad atskleisti tėvų šeimos charakteristikų ir įvairių 
gyvenimo įvykių (pvz., skyrybos, darbo, gyvenamosios vietos keitimas, vai-
ko gimimas ar išėjimas iš tėvų namų ir pan.) poveikį jaunų žmonių būsto 
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biografijai yra sudėtinga, nes jos gali keistis ir skirtingai veikti atskirais vai-
ko gyvenimo etapais (Ermisch, Halpin 2004; Mulder, Smits  1999). Tyri-
muose atsargiai vertinamas šeimos struktūros kaip savarankiško kintamojo 
 vaidmuo nusakant jauno suaugusiojo būsto įsigijimo šansus. Kai kurie ty-
rimai rodo, kad jaunų suaugusiųjų, augusių su vienu iš tėvų, grupėje būsto 
nuosavybės lygis yra kur kas mažesnis nei augusių pilnoje šeimoje (Coul-
ter 2016). Tačiau Marjolein Blaauboer (2010) ir Enströmas C. Östas (2012) 
pažymi, kad vienišas tėvų namų ūkis yra labiau susijęs su socialiniu ir ekono-
miniu požiūriu nepalankiomis būsto įsigijimo sąlygomis, bet nėra žinoma, 
ar vaikystės šeimos struktūra yra svarbi suteikiant nuosavo būsto įsigijimo 
šansus, kai atsižvelgiama ir į tėvų socialinę ir ekonominę padėtį bei pareigas. 
R. Coulter teigimu, darbininkų klasės tėvų vaikai yra kur kas mažiau linkę 
tapti būsto savininkais ir dažniau yra socialinio būsto vartotojai arba gyvena 
tėvų namuose (Coulter 2016).

Tyrimuose atkreipiamas dėmesys į socialinio tinklo, kaimynystės, socia-
linės įtraukties aspektus (Ziersch, Arthurson 2007). Asmenys, gyvenantys 
nuosavame būste, labiau linkę dalyvauti vietos bendruomenių tinkluose ir 
jos veikloje (Beekman et al. 2001; Hiscock 2001; Winter 1994; DiPasqua-
le, Glaeser 1999). Tyrimuose atskleidžiamas ir vadinamasis tarpgeneracinis 
„kaimynystės skurdo“ reprodukavimas, kai jaunimas gyventi renkasi tokias 
socioekonomines sąlygas ir aplinkas, kuriose užaugo, gyvendami tėvų na-
muose (Van Ham et al. 2014).

Tyrimo metodologija

Straipsnyje analizuojami dešimties giluminių interviu su socialiniame 
būste gyvenančiais jaunais asmenimis. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 
18 iki 29 metų, visi jie gyveno socialiniame būste su mama ir seserimi ir 
(ar) broliu, augo nepilnose šeimose. Būdingas tiriamųjų bruožas – žemas 
išsilavinimo lygmuo. Aukščiausias pasiektas išsilavinimo lygmuo  – vidu-
rinis ar profesinis (žr. 1 lentelę). Imtis buvo formuojama sniego gniūžtės 
principu, interviu atlikti 2017 m. spalio–lapkričio mėn. Vidutinė interviu 
trukmė – 57 min.

Interviu buvo siekiama atskleisti jaunų asmenų gyvenimo socialinia-
me būste patyrimus, lūkesčius, požiūrius. Iš anksto klausimų tinklelis ne-
buvo rengiamas, buvo numatytos tik pokalbio kryptys, kurios apėmė šias 
temines linijas: gyvenimo socialiniame būste aplinkybės; pasitenkinimas 
gyvenamuoju būstu; kaimynystės ypatumai; šeimos istorija; vaikystės, 
mokyklinės patirtys, siejant su gyvenimu socialiniame būste bei šeimos 
socioekonomine padėtimi; vidinės asmens predispozicijos, motyvacija, 
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aspiracijos; valstybės vaidmuo ir taikomų priemonių jaunimo būsto priei-
namumui užtikrinti vertinimas.

1 lentelė. Tiriamųjų charakteristikos

Eil. Nr. Vardas Amžius, metai Namų ūkio sudėtis Išsilavinimas

1 Evelina 23 Gyvena su mama ir broliu Vidurinis

2 Monika 20 Gyvena su mama ir broliu Pagrindinis

3 Ugnius 18 Gyvena su mama ir sese Neb. profesinis

4 Loreta 25 Gyvena su mama Vidurinis

5 Kristina 24 Gyvena su mama ir broliu Vidurinis

6 Gediminas 29 Gyveno su mama ir broliu (š.m. užs.) Pagrindinis

7 Auksė 29 Gyvena su vaikais ir mama Profesinis

8 Neringa 19 Gyvena su mama ir sese Neb. profesinis

9 Vilma 23 Gyvena su mama Vidurinis

10 Kęstas 18 Gyvena su mama ir sese Pagrindinis

Interviu duomenys buvo analizuojami laikantis bendrų kokybinės ana-
lizės principų (Gubrium, Holstein 2002; Kvale 2006). Jaunimo gyvenimo 
socialiniame būste patirtys ir požiūriai buvo grupuojami į temas, t. y. atlie-
kama teminė analizė. Tai atliekant buvo nustatyti pagrindiniai jaunų asme-
nų, reziduojančių socialiniame būste, bruožai, požiūriai, atskleistos būsto 
prieinamumo problemos, būsto politikos disfunkcijos. 

Tyrimo rezultatai

Interviu su jaunais socialinio būsto gyventojais rezultatai išryškino tris pa-
grindinius siužetus, kurie charakterizuoja jaunų asmenų, gyvenančių socia-
liniame būste, patirtis ir lūkesčius: ribotos savarankiško gyvenimo galimy-
bės; skurdo kultūros formavimosi prielaidos ir išryškėjusios būsto politikos 
disfunkcijos. 

Ribotos savarankiško gyvenimo galimybės

Įvairūs autoriai akcentuoja jaunimo perėjimo į suaugusiojo gyvenimą poky-
čius: jaunimo gyvenimo trajektorija, pereinant į suaugusiojo fazę, įgauna įvai-
resnes formas, išsitęsia laike (ilgėja dalyvavimo švietimo sistemoje laikas, ne-
palanki darbo rinkos situacija, užsitęsęs gyvenimas tėvų namuose), lyginant 
su jų tėvų kartos gyvenimo ciklu pereinant į suaugusio (ar jauno suaugusio) 
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fazę (Doling, Elsinga 2013; Kemeny 2001; Lennartz 2011 ir 2014). Perėjimas 
į suaugusiojo gyvenimo etapą siejamas su gyvenimu savo ar nuomojamame 
būste. Tačiau, vykstant nepalankiems būsto rinkos pokyčiams, būsto poli-
tikos liberalizavimas apsunkina jaunų žmonių būsto prieinamumo galimy-
bes, didina priklausomybę nuo šeimos paramos. Jaunų asmenų apsirūpini-
mo būstu procesui tampant vis mažiau tradiciniam, išauga tėvų paramos 
vaidmuo vaikams, pradedantiems savarankiškas būsto karjeras. Tėvų namų 
ūkio turimi finansiniai, socialiniai ir kiti ištekliai daro įtaką jaunų asmenų 
apsirūpinimo būstu galimybėms. Ši parama pažymi ir ekonomines jaunų 
žmonių perspektyvas, kurios yra stipriai paveiktos jų apsirūpinimo būstu 
trajektorijų. Išaugusi tėvų paramos reikšmė jų vaikų apsirūpinimo būstu si-
tuacijoje kartu pažymi ir valstybės atsakomybės už šią sritį mažėjimą ir išau-
gusį rinkos vaidmenį būsto politikoje. Tačiau situacija, kai šeima gyvena so-
cialiniame būste, praktiškai visuomet nurodo į nepakankamus ekonominius 
išteklius, o tai reiškia menkas pagalbos vaikams įsigyjant būstą galimybes. 
Ir čia valstybės socialinio būsto politikos vaidmuo tampa ypač reikšmingas, 
siekiant užtikrinti būsto prieinamumo galimybes jauniems asmenims, ypač 
priklausantiems rizikos grupėms.

Tačiau tyrimo dalyviai labai nepalankiai vertina savo galimybes pra-
dėti savarankišką gyvenimo etapą ir tai sieja su nepakankamu aprūpinimu 
socialiniu būstu, nepakankamu jo prieinamumu. Pastebima, kad socialinio 
būsto prieinamumas siejamas su ilgu laukimo periodu. Socialinės įtraukties 
didinimo 2014–2020 metų veiksmų plane (2013) nurodoma, kad Lietuvoje 
yra patenkinama tik nedidelė socialinio būsto poreikio dalis. Šiuo metu Lie-
tuvos savivaldybėse į socialinio būsto eiles registruota per 32 tūkst. asmenų 
ir šeimų, o būstas suteikiamas vos keletui procentų laukiančių per metus. 
Tiriamieji akcentuoja, jog „labai sunku gauti tą socialinį būstą. Iš tikro aš 
bijau išeiti iš mamos, nes aš bijau, kad gausiu kokio vieno kambario butą 
kokiam barake, kuriam man bus baisu gyvent. O jei aš jo nepasirinksiu, tai 
sakys ko tu nori. O jau atgal prisiregistruoti jie nelabai nori tuos socialinius 
registruoti, nesvarbu ar tu šeimos narys ar ne“ (Loreta). Savo būsto įsigijimas 
ar nuoma privačiame būsto sektoriuje vertinama kaip neįmanoma dėl ribotų 
šeimos ekonominių išteklių ir nepalankios paskolų sistemos. Taip jaunimas 
jaučiasi „pririštas“ prie šeimos aplinkybių, o perėjimas į savarankiško gyve-
nimo etapą tampa komplikuotas ir uždelstas. 

Kai pasakiau, kad noriu savo būsto, pasakė: išsiregistruok iš mamos ir 
stok į eilę. Jeigu aš atsistoju į eilę, aš lauksiu tikrai ne metus ir ne du, kol 
gausiu būstą. Man sakė skaičius, bet neatsimenu, jie tikrai labai dideli. 
(Evelina)
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O, vat, man tenka gyventi su mama, ir ne dėl to, kad aš neturiu savo 
socialinio būsto, bet ir dėl to, kad aš ją turiu prižiūrėti. Bet kai apsižiūri, 
man 23 m., man sako: „Evelina tu gyveni su mama, eik nuomotis“. Už 
ką aš nuomosiu, aš visus pinigus atiduosiu nuomai, o kur dar mamai 
padėti, sau kažką, rūbus ir pan. O atsistoti į eilę… aš automatiškai nega-
lėsiu dirbti, nei mokintis, nes neturėsiu registracijos. Tai tenka tenkintis 
tuom, ką turiu. Jaučiuosi tarsi priklausoma nuo situacijos. (Kristina)

O tai kur man eiti, jei aš dirbdama kasoj gaunu tuos ris šimtus, tai aš 
grynai atiduosiu už nuomą, aš nieko sau negalėsiu leisti. Aš vėl prašysiu 
pas mamą. O kaip aš galiu prašyti pas mamą, jei ji gauna tuos du šimtus 
eurų...tai mes automatiškai grimsim skolose. Valstybė turėtų duoti para-
mą, būstą, kad žmogus galėtų jaunas gyventi sau. (Neringa)

Skurdo kultūros formavimosi prielaidos

Gyvenimas socialiniam būste susijęs su tam tikrais iššūkiais. Pastebima, 
kad socialiniai būstai daugiau ar mažiau koncentruojasi vienoje vietovėje, 
juose koncentruotai gyvena socialiai pažeidžiamos žmonių grupės. Tai su-
daro sąlygas formuotis tam tikroms skurdo kultūros klišėms. Tokie rajonai 
yra socialiai atskirti, nes juose vyksta daugiau nusikaltimų, pastebima ypač 
bloga kaimynystė, nes gyvena socialiai pažeidžiamos žmonių grupės, yra 
įsivyravęs skurdas, kuris yra viena iš priežasčių socialinei atskirčiai  atsirasti 
(Dumbliauskienė, Braukylaitė 2010). Dažnai dėl to išsivysto skurdo kultūra, 
kuriai būdingas nusivylimas gyvenimu, fatalistinė pasaulėžiūra, kuri veda 
prie tikėjimo, kad viskas yra nulemta, o tai veda prie nusivylimo ir asmenų 
ar šeimų pasyvumo spręsti savo problemas (Bražiūnas 2004).

Tyrimas atskleidžia, kad vaikams, augusiems nepasiturinčioje šeimoje, 
nepriteklius nuo pat mažens tampa natūralia būsena, t. y. formuojasi specifi-
nė skurdo pasaulėžiūra, kuri stipriai veikia tolimesnes jaunų žmonių gyveni-
mo perspektyvas. Jie išmokomi „nieko nenorėti“, užgniaužti savo poreikius, 
o tai sudaro sąlygas atsirasti pasyvumui, pradeda dominuoti išorinis kon-
trolės lokusas, mažėja mokymosi motyvacija, būdingos menkos profesinės, 
gyvenimo siekių aspiracijos:

Jei negalėdavau važiuoti į ekskursiją, pvz., mama neturi galimybių duoti 
pinigų, aš gaudavau iš klasiokų ir saldainių, ir lauktuvių, aš nesijaus-
davau blogai, aišku liūdna būdavo, kad norėjosi važiuoti su klasiokais, 
bet nesijausdavau labai blogai, kad mama iš principo nedavė tų pinigų, 
aš suprasdavau nuo mažų dienų, kad nu nėra tų pinigų, mama kai gali 
duoda visada tikrai. (Evelina)
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Mama mane skatino eiti mokytis, bet aš mačiau, kad neturiu tų pinigų 
eiti mokintis už pinigus, tai aš pasirinkau darbą, nes mačiau, kad sunki 
situacija ir man teko eiti dirbti.

Vaikystė tikrai nebuvo tobula, aš mačiau, kad nesu prastai apsirengusi, 
bet mačiau, kad kiti turi daugiau nei aš. Ir man buvo liūdna ir pavydu. 
Bet aš dabar matau, kad tai, kaip mama gyveno ir, kad mus tris augino, 
tai aš palyginus daug turėjau. (Vilma)

Negatyvios mokyklinės patirtys– dar viena praktiškai bendra visų tiriamųjų 
charakteristika. Negalima pasakyti, kad jos tiesiogiai susijusios su gyveni-
mu socialiniame būste. Tai greičiau veikia per nepakankamus ekonominius 
šeimos išteklių mechanizmus  – pinigų trūkumas padaro tave „matomą“ 
bendrame bendraamžių kontekste, t.  y. apranga, statuso daiktų turėjimas, 
įsitraukimo į bendras veiklas galimybės ir pan. Tai lėmė atskirtį bendraam-
žių grupėje, o iš mokytojo patiriamas pažeminimas, nepalaikymas tampa 
ypač reikšmingu kintamuoju mokymosi biografijoje vėliau. 

Nemokamas maitinimas, pradinėse klasėse nereikėjo mokėti į mokyklos, 
klasės fondą. Bet mokytoja pagėdino mane prieš visą klasę. Rinko pinigus 
klasės fondui ir grįžau namo, ir sakau „mama manęs prašo pinigėlių“. 
Tai mama sako „pasakyk, kad tau nereikia, mokytoja turi žinoti“. Aš nu-
ėjau sekančia dieną ir pasakiau. Pradėjus vykti pamokai, mokytoja mane 
pastatė prieš vis klasę prie lentos ir pasakė: vaikai nebendraukite su Eve-
lina, nes ji neatneša pinigų. It visa klasė nuo manęs nusisuko. (Evelina)

Klasiokai atrodo, kad ir bendraudavo, bet užgauliodavo: tu neturi pini-
gų, tu skurdė, valkata, tu tokia, vienokia. Nors aš niekada nesijaučiau, 
nors ir gyvenau socialiniam (būste), kad aš kažkuo skiriuosi. Tikrai pas 
mane buvo ir gražios suknelės, ir tvarkingai aprengta, ir maitinta, tikrai 
nesiskyriau nuo kitų. (Kristina)

Komplikuoti santykiai su bendraamžiais ir mokytojais, užgniaužti poreikiai 
susiję sumenka mokymosi motyvacija ir aspiracijomis. Viena mergina pasa-
kojo, kad „po to įvykio neatsirado noras mokintis, nes žinau, kad su manim 
niekas nebendraus ir aš vėl stovėsiu viena prie palangės“ (Evelina). Menka 
mokymosi motyvacija veda prie pamokų nelankymo, didina iškritimo iš 
švietimo sistemos riziką, vėliau riboja įsitraukimo į darbo rinką galimybes, 
formuoja pasyvumą. Pastebėta, kad tiriamai grupei būdingos menkesnės 
profesinės aspiracijos, savo galimybių ribotumo akcentavimas ir priėmimas. 
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Neidavau į pamokas, kiti neidavo, ir aš neidavau. Po to praleidi, paaiški-
na mokytojas, jau trumpiau viskas, bet jau vis tiek nesupranti. (Evelina). 

Labiau plaukiau pasroviui, nei siekiau, nedėjau didelio noro mokintis. 
Aš jau pirmoje klasėje miegodavau ant suolo. Vėliau nelankiau pamokų, 
buvo neįdomu mokytis. (Kęstas)

Man pasakė, kad geriau eiti į profesinę, nes nenoriu mokytis, tai ir ėjau 
ten. (Gediminas)

Aš dabar pasibaigiau floristiką, eisiu dirbti pagal tą specialybę, brolis dar 
mokinasi profesinėj mokykloje. Floristiką baigiau per darbo biržą. Po vi-
durinės niekur nebandžiau stoti, nenorėjau, nes aš žinojau, kad tai ne 
mano jėgoms bus, nes man su mokslais sunkiai sekėsi. Buvo didžiausia 
kančia mokykloj. (Kristina)

Gyvenimas socialiniame būste dažnai susijęs su stigmatizuojančiu, stere-
otipiniu požiūriu. Tai formuojasi per du mechanizmus. Vienas jų veikia 
per socialinio būsto politikos ypatumus  – įprasta praktika, jog socialiniai 
būstai telkiasi koncentruotai, kas sudaro sąlygas nepalankiai kaimynystei, 
didesniam nusikalstamumui, skurdo kišenėms formuotis (Andersen 2002). 
Tačiau pastaruoju metu situacija pamažu gerėja, nes, esant socialinio būsto 
fondo nepritekliui, socialiniai būstai steigiami gyvenamuosiuose namuose, 
kuriuose gyvena asmenys, nesusiduriantys su socialine atskirtimi ir rizika. 
Tai pamažu gerina socialinių būstų gavėjų integraciją į visuomenę. Antras 
mechanizmas susijęs su kultūriniais aspektais, yra vyraujanti nuomonė, kad 
socialiniame būste gyvenantys asmenys yra asocialūs, gyvenantys skurde ir 
turintys ribotų galimybių. Tai dažnai tampa priežastimi, dėl ko šie žmonės 
dažniau patiria socialinę atskirtį jau mokykloje. Pažymėtina, kad tyrimo da-
lyviai savo šeimos nepriskyrė asocialių asmenų kategorijai, mamos jais rūpi-
nosi, akcentuojamos jų pastangos užtikrinti pagrindinius vaikų poreikius: 
„aš tikrai buvau aprengta, soti, mama pagal išgales stengėsi duoti smulkių 
pinigų“ (Evelina); „rūbus nešiojau brolio, bet jie buvo tvarkingi, nebuvo pra-
bangos, bet ir neišsiskyriau“ (Kristina). Taip pat visi gyveno socialiniame 
būste, kuris yra integruotas į įprastą daugiabutį, kai kuriais atvejais reno-
vuotą. Pora šeimų persikėlė gyventi iš labai prastos kokybės būsto nedide-
liame mediniame name, kur „buvo tikrai prastos sąlygos, varvėjo per stogą 
vanduo, iš pečiaus rūko dūmai“ (Evelina), į gana geros kokybės būstą. Šiais 
atvejais išryškėjo, kad vaikų savivertę, jų bendravimą su bendraamžiais, pri-
klausymo grupei jausmą stipriai veikė gyvenamosios sąlygos, būsto kokybė:
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Nesivesdavau draugų į namus, nes buvo gėda. Bet gal tai ne tiek, kad 
socialinis būstas, kiek dėl aplinkos. (Gediminas)

Dabar, kai davė naują socialinį būstą, pasikviečiu draugus, nes jis nau-
jesnis, geresnis, o į aną nesivesdavau. (Kęstas)

Socialinio būsto politikos disfunkcijos

Tyrimas atskleidė tam tikras socialinio būstopolitikos disfunkcijas. Išryškė-
jo tai, kad esama būsto politika neskatina žmonių siekti ištrūkti iš esamos 
situacijos, išlaiko esamą status quo. Pagal galiojančius įstatymus socialinis 
būstas Lietuvoje skiriamas nepasiturintiems asmenims, gaunantiems mažas 
pajamas. Įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar įsinuomoti įstatymui (2014), 
„savivaldybės socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos bei pageidau-
jantys išsinuomoti socialinį būstą asmenys ir šeimos, t.  y. įrašyti į asmenų 
ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ar turinčių teisę į so-
cialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašus, kasmet privalo Lietuvos Respu-
blikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka iki einamųjų 
metų gegužės 1 dienos deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas)“. Viena 
vertus, ši įstatymo pataisa prisideda prie geresnio socialinio būsto poreikio 
užtikrinimo ir kontrolės, kita vertus, pajamų ir turto apribojimai bei jų de-
klaravimas kas metus skatina slėpti pajamas, „netgi išregistruoti dirbančius 
vaikus ar vyrą, kad neįskaičiuotų į bendras gaunamas pajamas“ (Auksė). 
Tokie pajamų ir turto apribojimai nemotyvuoja socialinio būsto vartoto-
jų įsidarbinti, nes, padidėjus pajamoms, jie neteks teisės į socialinį būstą. 
Taip skatinama naudoti pašalpas. Neseniai priimta pataisa, kad asmuo, pre-
tenduojantis į socialinį būstą, turi būti registruotas darbo biržoje ar kitaip 
įrodyti, kad dirbti jis negali.

Tokia tvarka verčia žmones eiti į šešėlį. Pažįstų vieną žmogų, kuris keitė 
darbą vien todėl, kad buvusiam darbe darbdavys nesutiko rodyti mažesnį 
atlyginimą, nei gaudavo. Nes jei jis rodytų tiek, kiek uždirba, tai iš ma-
nęs atims per nuomą. Mes investuojam į jį, tvarkom, ir po to jį iš mūsų 
atims vien dėl to, kad mes šiek tiek geriau uždirbam. (Auksė)

Išryškėjo nepalankios socialinio būsto išsipirkimo sąlygos. Tyrimo dalyviai 
atskleidė, kad, norint išsipirkti socialinį ar savivaldybės būstą, reikia imti 
paskolą. Tačiau paskolų sąlygos neatitinka socialinio būsto gyventojų gali-
mybių jomis pasinaudoti. Evelina pasakoja, kad „buvo vieni metai, kai visi 
pradėjo pulti išsipirkinėti tuos butus. Ir mes parašėm prašymą, atėjo įverti-
no,  tai buvo per 6000 eurų. Ir pažiūrėjus į mamos pajamas, buvo jai visiškai 
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neįmanoma išsipirkti, nes jai paskolos neduoda, ji nedirbanti, trečios grupės 
invalidė, aš tuo metu kažkiek dirbau, bet mano pajamų neužteko, brolis tu-
rėjo savo šeimą ir neįėjo į mūsų biudžetą, ir mums neišėjo jo išsipirkti. Nes 
mes turėjom pusę sumos pirma padengti, o po to dalim. Bet mes net tos 
pusę sumos negalėjom gauti. Tai taip ir neišsipirkom“. Pastebima daug prieš-
taravimų privataus kapitalo bankams nustatant tokias pajamų ribas, norint 
gauti būsto paskolą, kad jei asmuo jomis disponuotų, jis pagal galiojančius 
socialinio būsto skyrimo kriterijus teisės į socialinį būstą netektų:

Einu į banką ir klausiu, kokia man būtų galimybė paimti paskolą butui. 
Tai kaip, pvz., pernai nusipirko pažįstami vieno kambario butelį mokėjo 
35 000 eurų. Tai jei imi tokią paskolą, man reikia turėti 6000 eurų su-
sitaupius, dar reikia turėti laiduotoją, turėti turiu turto. Bent pusę metų 
atlyginimas turi būti ne mažiau 600 ar 700 eurų. Tai jei aš gaunu tokį 
atlyginimą, dar sesuo, jau automatiškai mes viršysim nustatytas lubas. 
Tai mane arba meta iš socialinio būsto, arba pradeda imti komercine 
kaina nuomą. Tai iš ko man sutaupyti, jei aš jiems turiu sumokėti ko-
mercinę kainą. Žodžiu, mes esam vergai. Valstybė savivaldybei leidžia 
mus terorizuoti, čia yra valstybinis žmogaus reketas, nes logikos jokios. 
Iš kur žmogui gauti paskolą, bankas jos neduos, nes pajamos neleidžia, 
jei viršiji – uždeda komercinę kainą. Na, bent jau kažkoks pereinamasis 
laikotarpis dviejų ar trijų metų turi būti, kad duoti atsigauti. (Auksė)

Kur logika? Jeigu aš gyvenu socialiniam būste, su mažom pajamom, iš 
kur pas mane gali būti pajamos pirkti? Jeigu aš turėčiau iš kur pirkti 
arba imti paskolą, aš neimčiau socialinio būsto. Pirma, mano pajamos 
neatitiktų, antras – kam aš turiu mokėti nuomą savivaldybei, jeigu aš 
galiu įsigyti savo, mokėti bankui ir po kiek tai laiko jis bus mano. Logikos 
nėra – būdama socialiniam būste, turėdama teisę jame gyventi, aš turiu 
imti paskolą ir tada išsipirkti iš savivaldybės tą būstą. Tai jei aš turėčiau 
galimybę imti paskolą, tai aš ją pasiimčiau ir nusipirksiu butą kur man 
patiks, ir koks patiks, o ne tą, kurį man jie davė. Dabar aš jį remontuoju, 
taisau kranus, investuoju į jį, duris keičiu, man už tai niekas nekompen-
suos, jei aš išeisiu. (Kristina)

Jauni tiriamieji pasigenda aktyvesnio valstybės vaidmens sudarant galimy-
bes įsigyti būstą jauniems žmonėms. Jie akcentuoja, kad jaunimas Lietuvoje 
turi labai mažas galimybes anksti pradėti savarankiškai gyventi, o juo labiau 
įsigyti savo būstą ar jį nuomoti. Tai siejama su mažesnėmis jaunimo pajamo-
misir šeimos galimybėmis – skurdžiai gyvenančios šeimos labai ribotai gali 
padėti savo vaikams įsigyti būstą ar suteikti kitą paramą (padėti sumokėti 
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pradinį įnašą, remti būto paskolos išsimokėjimą, dovanoti būstą ir pan.). To-
kia situacija skatina jaunimo emigraciją (Jurevičienė, Neverauskienė 2008):

Užauga vaikas ir, jeigu jis nebaigia aukštojo mokslo, nors ir tokiu atveju 
ne visada, jaunas žmogus negali išsinuomoti ar pirkti su banko paskola 
būstą. Kas yra žmogus be namų – niekas. Jis gali be mašinos, be gražių 
rūbų, bet be namų ne. Aš nesakau, kad valstybė turi duoti po du, po 
tris kambarius, bet vieno kambario, nors mažytį butuką privalo suteikti 
pradžiai. Nes žmogus neturi, jis baigė mokyklą, taip, jis gyvena pas tėvus, 
apsiženija, ir gyvena vienam kambary. O kur dar būna bendrabučiuose 
vienam kambary gyvena. Todėl ir bėga žmonės iš Lietuvos. Bendrabučių 
panaikinimas yra didelė klaida. Tegul tvarkosi, prižiūri, jis saugus, o to-
liau tegul tobulėja. (Auksė)

Tokiu atveju valstybės vaidmuo tampa labai svarbus, siekiant gerinti būs-
to prieinamumo sąlygas ne tik jaunimui iš rizikos šeimų, bet jaunimui 
apskritai:

Tikrai, galėtų tiems, kam sueina aštuoniolika ir bando kibtis į gyvenimą, 
tikrai galėtų bent jau iš pradžių suteikti bent jau kažkokį mažą būstuką. 
Vis tiek nemanau, kad jie norės visą gyvenimą gyventi tam socialiniam, 
vis tiek jie norės jį išsipirkti, kad turėti sau. Tikrai galėtų duoti tą šansą 
gyventi atskirai nuo tėvų ir sėdėti jau savam gyvenime. Nes dabar aš 
jaučiuosi ne savam gyvenime, nes aš priklausoma nuo mamos. (Evelina)

Būstas suteikiamas nepakankamai atsižvelgiant į gyventojų poreikius. Pagal 
dabar galiojančią tvarką teisė į socialinį būstą galioja toje savivaldybėje, ku-
rioje asmuo yra užpildęs prašymą socialiniam būstui suteikti, deklaruojamąją 
gyvenamąją vietą nurodo toje pačioje savivaldybėje. Tai riboja asmens gali-
mybes laisvai rinktis gyvenamąją vietą, nes pakeitę deklaruojamą vietą as-
muo ar šeima iš sąrašų braukiami be atskiro perspėjimo. Pateikęs prašymą 
socialiniam būstui kitoje savivaldybėje, asmuo užrašomas į naują eilę, ir tai, 
kokioje pozicijoje socialinio būsto eilėje jis buvo, kitoje savivaldybėje nėra 
atsižvelgiama. Taip pat tiriamieji akcentavo, kad, renkantis būstą, duoda-
mas pasirinkimas taip pat labai ribotas, dažnai jis netenkina savo kokybe, 
nepritaikytas prie šeimos aplinkybių, siūlomi prastesni rajonai. Evelina at-
skleidžia, kad „šitos sąlygos žymiai geresnės, bet jie neatsižvelgė duodami 
būstą, jie davė jį mano mamai, jie neatsižvelgė į tai, kad ji sunkiai vaikšto, 
jai reikia priežiūros, ir pristatytos visos pažymos, o jie suteikė trečią aukštą, 
kur nėra lifto. Buvo pasirinkimų, bet arba duoda vieną didelį kambarį, arba 



Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų asmenų požiūriai ir patirtys / 
Inga Mikutavičienė

163

duoda penktą aukštą be lifto, tai mama net nelipo. Ir pasakė, kad jeigu ne-
pasirenkat jūs iš tų trijų variantų, tai mes duosim savo nuožiūra“. 

Apibendrinimas

Šiame straipsnyje analizuotos socialiniame būste gyvenančių jaunų asme-
nų patirtys. Iššūkius, su kuriais susiduria jauni socialinio būsto gyventojai, 
lemia sudėtingas socialinių, kultūrinių, ekonominių ir politinių veiksnių 
rinkinys (Mullins, Western, Broadbent 2001). Čia svarbūs tiek makrokon-
tekstiniai-struktūriniai veiksniai, tokie kaip valstybės apsirūpinimo būstu 
politika, būsto rinka, šalies socioekonominė situacija, darbo rinka, tiek 
ir mikroaplinkos kintamieji: šeimos socioekonominis statusas, vertybės, 
struktūra, kaimynystės ypatumai, individualūs resursai. Galima manyti, 
kad apsirūpinimo būstu galimybes mikrolygmeniu stipriausiai veikia šeimos 
ar asmeniniai ekonominiai ištekliai, tačiau ne mažiau jauno asmens būsto 
biografija yra veikiama ir kultūrinių mechanizmų: šeimoje susiformavusių 
požiūrių, nuostatų, aspiracijų ir pan. Nemažai tyrimų patvirtina, kad jau-
nimas gyventi renkasi tokias socioekonomines sąlygas ir aplinkas, kuriose 
užaugo, gyvendami tėvų namuose (Van Ham ir kt. 2014).

Tyrimo rezultatai atskleidė tam tikrą jaunų socialinio būsto gyventojų 
paveikslą. Jiems būdingas apsunkintas perėjimas į savarankišką gyvenimo 
etapą, kuris siejamas su nepalankia tėvų šeimos socioekonomine situacija. 
Ji veikia keliomis kryptimis  – ekonomine ir kultūrine. Viena vertus, jauni 
asmenys, gyvenantys socialiniame būste tampa pririšti prie šeimos situacijos 
dėl ribotų galimybių įsigyti savo būstą ar jį nuomotis, nes tėvai neturi ga-
limybės finansiškai remti vaikų perėjimo į savarankišką gyvenimo etapą, o 
valstybės vaidmuo nepakankamas užtikrinant geresnį būsto prieinamumą 
jaunimui. Kita vertus, nuolatiniame nepritekliuje gyvenančių šeimų vaikai 
išmokomi skurdo kultūros, per kurią generuojami ir iš kartos į kartą per-
teikiami (disfunkciniai) įsitikinimai, vertybės ir elgesio modeliai (Keršie-
nė 2011). Tyrimas atskleidė, kad nepriteklius vaikams tampa natūralia bū-
sena, užgniaužiami socialiniai ir intelektiniai vaiko poreikiai, komplikuojasi 
mokymosi biografija, jiems būdinga menkesnė savivertė ir profesinės aspira-
cijos, o stigmatizuojantis požiūris į socialinio būsto gyventojus šias patirtis 
tik pagilina. Analizuotos jaunų asmenų patirtys atskleidžia ir tam tikrą 
bejėgiškumo būseną, kai situacijos pasikeitimo galimybės (pradėti savaran-
kišką gyvenimą, įsigyti būstą) yra matomos tik per išorinės (t. y. valstybės) 
pagalbos priemones.

Tačiau individualių savybių akcentavimas, analizuojant socialiniame 
būste gyvenančių jaunų asmenų patyrimus, yra nepakankamas. Ne mažiau 
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svarbūs tampa ir politinės bei ekonominės sistemos struktūriniai trūkumai 
(Keršienė 2011). Tyrimas atskleidė šias būsto politikos disfunkcijas: yra aki-
vaizdi socialinio būsto prieinamumo problema, neefektyviai sprendžiami 
būsto įsigijimo (paskolų suteikimo) klausimai, o esamos politikos priemonės 
savo ruožtu prisideda prie esamo status quo išlaikymo.

Atliktas tyrimas buvo žvalgomojo pobūdžio, jo metu nebuvo pasiek-
tas „prisotinimo“ efektas. Tad vertinga būtų tęsti kokybinį tyrimą didinant 
tiriamųjų skaičių. Kita vertus, siekiant išplėsti jaunų asmenų, gyvenančių 
socialiniame būste, patyrimų lauką, interviu tikslinga plėtoti papildomas 
temas, įtraukiant vaikystės ir mokymosi patirtis, gilinantis į įvairių šeimos 
kontekstų bei makroaplinkybių ir tolimesnės vaiko gyvenimo (ir būsto) bio-
grafijos sąsajas. 
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Social Housing: Attitudes and Experiences of Young 
People

Summary

In Lithuania, social housing is still unresolved topic both in science and policy. Cur-
rently, the unfavorable socioeconomic situation in the country prevents young adults 
from owning or renting housing. While the number of families in need, multi-child 
families and other risk groups has been increasing, the demand for social housing 
also grew. Furthermore, residing in a social housing is still associated with some chal-
lenges and difficulties because it is often located in the areas inhabited bya number 
of socially disadvantaged families. The article focusesonboth the experiences, hopes 
and expectations of young adults who live in social housing and the Lithuanian state’s 
role in social housing provision. Ten semi-structured interviews with 18–29 year old 
young adults residing in social housing demonstrate that the respondents experienced 
a difficult transition to an independent stage of life because oftheir parents’ disadvan-
taged socio-economic background. On the one hand, their parents could not finan-
cially support these young people, therefore, they had to apply for social housing. On 
the other hand, the Lithuanian state was also not able to provide them with a better 
access to housing. It should also be emphasized that these young people from the 
disadvantaged family backgrounds adjusted to the culture of poverty: they accepted 
deprivation as a natural state difficult to overcome. The study also demonstrates the 
dysfunctional housing policy in Lithuania characterized by the limited access to so-
cial housing and the inefficient system of loans for buying housing. 

Keywords: social housing, young adults, housing policy, housing.
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Socialinio būsto politikos samprata ir paramos 
būstui prieinamumo galimybės Lietuvoje

Rasa Indriliūnaitė
Vytauto Didžiojo universitetas

Santrauka. Straipsnyje analizuojama socialinio būsto sistemos, kaip gerovės valstybės teikia-
mos paramos priemonės asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti gyvenamuoju būs-
tu, samprata, nagrinėjami bendrieji paramos būstui politikos principai. Kintant socialinio būs-
to sektoriaus reguliavimui ir mažėjant valstybės vaidmeniui šioje sistemoje, skiriama parama 
socialiniam būstui koncentruojama į ekonominiu atžvilgiu silpniausias visuomenės grupes. 
Šie pokyčiai lemia, kad nemaža dalis namų ūkių netenka teisės į paramos būstui priemones. 
Iššūkius socialinio būsto sistemai Vakarų Europoje kelia ir augantys naujų socialinių grupių – 
migrantų, pabėgėlių – namų ūkių skaičiai. Straipsnyje aptariami pagrindiniai socialinio būsto 
politikos modeliai ir jų bruožai. Pristatomos posovietinio regiono socialinio būsto sistemos for-
mavimosi prielaidos ir sektoriaus ypatumai ir Lietuvos socialinio būsto politikos įgyvendinimo 
raida. Atlikta žinybinės statistikos antrinių duomenų aprašomoji analizė leido įvertinti socia-
linio būsto fondo skirtumus šalies savivaldybėse (N = 60). Tyrimo rezultatai atskleidė tikslinių 
grupių asmenų, kuriems suteiktas socialinis būstas, ir asmenų, įrašytų į laukiančių paramos 
būstui išsinuomoti sąrašus, populiacijos dydžio skirtumus šalies savivaldybėse ir tikslinių socia-
linio būsto sektoriaus grupių hierarchiją būsto aprūpinimo sektoriuje. 

Reikšminiai žodžiai: socialinis būstas, būsto nuoma, būsto politika, gerovės valstybė.

Įvadas

Paskutiniais dešimtmečiais gyvenamojo būsto sektoriuje vykstantys intensy-
vūs, būsto politikos liberalizavimo procesų sukelti pokyčiai lemia privačios 
būsto nuosavybės vaidmens augimą, gerovės valstybei pamažu prarandant 
turėtą įtaką (Arbaci 2007; Malpass 2008; Doling, Ronald 2010; Aidukai-
tė ir kt. 2014). Kylančios gyvenamojo būsto kainos pradeda riboti nuosavo 
būsto įsigijimo galimybes ir plečia privačios būsto nuomos poreikį, kuris 
dėl menko sektoriaus kainų reguliavimo nepajėgia užtikrinti tinkamos 
 nuomininkų apsaugos (Hoekstra 2009). Sparčios darbo rinkos kaitos ir jos 
keliamų rizikų sąlygomis būsto sektoriaus pokyčiai itin skausmingi jauniems 
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asmenims, siekiantiems plėtoti savarankiškas būsto karjeras, ir ekonomiškai 
silpnesniems namų ūkiams (McKee 2012; Clapham et al. 2014). Būsto poli-
tikos raidos pokyčius analizuojantys autoriai, vertindami pakitusį valstybės 
vaidmenį būsto reguliavimo politikoje, diskutuoja, kiek šiuolaikinė gerovės 
valstybė yra pajėgi prisidėti prie būsto kaip labiausiai komodifikuoto ir rin-
kos veiksnių lemiamo (lyginant su kitais, pvz., švietimu, socialinėmis pas-
laugomis) išteklių užtikrinimo (Harloe  1995; Malpass  2008; Matznetter, 
Mundt 2012). Ši abejonė aktualizuojama ir socialinio būsto sektoriuje, kurį 
plačiąja prasme galima traktuoti kaip gerovės valstybės teikiamą priemonę, 
skirtą aprūpinti būstu asmenis ir namų ūkius, kurie nėra pajėgūs patenkinti 
šio poreikio dėl tam tikros gyvenimo situacijos (jauno ar vyresnio amžiaus, 
negalios) ar stokoja ekonominių ir socialinių išteklių (The Housing Europe 
Review 2012). Tokio pobūdžio parama sulaukia ir kritikos bei traktuojama 
kaip institucijų paternalizmo išraiška, kai, nepasitikint paramos gavėjais, 
abejojama jų gebėjimais planuoti ateitį ir, ribojant trumpalaikių tikslų pa-
tenkinimo galimybes, siekti įsigyti tinkamą būstą. Galimybės socialiniame 
būste gyventi tik tam tikrą ribotą laiką „gerovės priklausomybės“ šalinin-
kų įvardijamos „disciplinuojančia galios priemone“ (Marsh 2013). Anot šių 
šalininkų, socialinio būsto priemonė ja besinaudojančius asmenis įtrau-
kia į nuolatinės priklausomybės ciklą, taip sumažindama jų galimybes ir 
gebėjimus prisiimti asmeninę atsakomybę už savo situaciją (Greenhalgh, 
Moss 2009). Todėl paramos socialiniu būstu priemonės vertinamos ir kaip 
socialinės atskirties mechanizmas (Robinson 2013).

Didžiojoje dalyje Europos šalių kylant gyvenimo lygio standartams ir 
augant gyventojų lūkesčiams gyvenamojo būsto atžvilgiu, stokodamas pa-
trauklumo ir investicijų, socialinio būsto sektorius nėra pajėgus konkuruoti 
su privačios nuomos sektoriumi ir praranda turėtą reikšmę (Priemus, Diele-
man 2002). Investicijų socialinio būsto sektoriui mažėjimas siejamas ir su 
pasaulinės finansų krizės poveikiu, kai dalies Europos šalių vyriausybės ėmė 
taikyti įvairias taupymo priemones. Taupymo režimo, apkarpant socialinio 
būsto subsidijas, ėmėsi tokios šalys, kaip Jungtinė Karalystė, Portugalija, 
Lenkija, Graikija, o Prancūzijoje, priešingai, šalies investicijos į socialinį 
būstą išaugo (Elsinga 2015, 28). Valstybei traukiantis iš socialinio būsto 
sektoriaus reguliavimo, jį privatizuojant, daugelyje šalių palaipsniui kinta jo 
specifika ir dydis – didelė namų ūkių dalis „iškrinta“ iš sektoriaus jam kon-
centruojantis į mažas pajamas ir socialines garantijas turinčius namų ūkius 
(Malpass  2008). Dalies šalių socialinio būsto sektorius susiduria ne tik su 
stipriai išaugusiais skurstančiųjų, pažeidžiamų asmenų namų ūkių skaičiais, 
bet iššūkius patiria ir dėl naujų socialinių grupių – migrantų ir pabėgėlių – 
namų ūkių skaičiaus augimo (Scanlon et al. 2014; Whitehead 2017). 
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Šiame straipsnyje siekiama aptarti socialinio būsto politikos sampra-
tą ir šio būsto sektoriaus prieinamumo galimybes Lietuvoje. Straipsnyje 
aptariami dominuojantys šios gerovės paramos priemonės modeliai, ku-
rie tiesiogiai siejasi su atskirų šalių įgyvendinamomis bendrosiomis būsto 
politikos kryptimis, kurios ir apibrėžia socialinio būsto fondo dydį, tipą, 
administravimo ypatumus ir prieinamumo galimybių skirtumus. Trumpai 
apžvelgiami posovietinio regiono socialinio būsto sektoriaus formavimosi 
raidos ypatumai. Aptariama Lietuvos socialinio būsto sektoriaus samprata, 
trumpai pristatoma jos raida ir administravimo praktikos bei prieinamumo 
galimybių skirtumai šalies savivaldybėse.

Socialinio būsto politikos samprata ir jos įgyvendinimo 
galimybių skirtumai 

Socialinio būsto sektoriaus samprata, valdymas ir fondo dydis skirtingose 
Europos šalyse varijuoja priklausomai nuo šalyje įgyvendinamos socialinės 
ir būsto politikos. Bendrąja prasme socialinis būstas gali būti apibrėžiamas 
kaip viešasis būstas, subsidijuojamas valstybės ir socialiai remiamas būstas. 
Taip pat jis gali būti suprantamas kaip subsidijuojama būsto sektoriaus for-
ma arba tiesioginė ar netiesioginė parama bet kurio tipo būstui, kuri gali ap-
imti būsto mokesčių lengvatas, viešojo bendrojo naudojimo paslaugų (elek-
tros, vandens ar nuotekų) mokesčių kompensacijas (The Housing Europe 
Review 2012). Bendrieji socialinio būsto sektorių apibūdinantys bruožai, 
išskiriantys jį iš kitų būsto valdų formų, yra tokie, kad socialinis būstas tei-
kiamas pasitelkiant pelno nesiekiančius tarpininkus, ši būsto forma skiria-
ma atsižvelgiant į namų ūkio poreikius (Harloe 1995). 

Socialinio būsto sektorius kaip gerovės paramos priemonė turi senas 
tradicijas (Doling, Elsinga 2006; Mandič 2010). C. Whitehead (2017), res-
trospektyviai pristatydama socialinio būsto sampratos ir sektoriaus kaitą 
Europoje, sektoriaus proveržiu įvardija industrializacijos laikotarpį, kai, iš-
augus darbininkų skaičiams, miestuose išryškėjo gyvenimui tinkamų sąlygų 
stygius. Šios problemos spręstos pasitelkiant karitatyvinių paramos organi-
zacijų ir privačių kompanijų pagalbą. Socialinio būsto sistemos centraliza-
cija įvyksta po Antrojo pasaulinio karo, siekiant likviduoti jo padarinius ir 
spręsti gyvenamojo fondo trūkumo problemas (Whitehead 2017, 15). Kaip 
pažymi M. Harloe (1995), vertinant socialinio būsto aprėptį ir prieinamu-
mą skirtingais laikotarpiais, matyti, kad plačios apimties (visuotinai priei-
namo) socialinio būsto modelis, kai socialinio būsto sektorius yra laisvai 
prieinamas gana plačiam potencialių šios paramos gavėjų ratui, būdingas 
tik atskirais laikotarpiais  – po karų ir panašių sukrėtimų. Ilguoju periodu 
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socialinio būsto sektoriuje vis dėlto dominuodavo vadinamasis tikslinis (li-
kutinis) modelis, orientuotas į tas individų grupes, kurie to meto rinkos 
sąlygomis negalėdavo įsigyti prieinamo būsto (Harloe 1995). 

Lyginamosiose būsto politikos studijose analizuodamas būsto rinkos ir 
gerovės valstybės santykį, J. Kemeny išskiria vadinamąsias dualistines būsto 
sistemas, kurias grindžia tiesiogine socialinės nuomos sektoriaus ir kitų būs-
to formų sankirta, bei unitarines, grindžiamas socialinės rinkos strategija 
(Kemeny 1995). Dualistinėms, dar vadinamoms britiškosiomis, sistemoms, 
anot autoriaus, būdinga rinkos reguliuojama būsto politika, didelis privačios 
būsto nuosavybės fondas ir mažas socialinės nuomos sektorius, galintis at-
liepti tik gana nedidelės dalies gyventojų poreikius. Šalių vyriausybės jį nau-
doja, kaip tam tikrą saugumo tinklą pažeidžiamiausioms – mažas pajamas 
gaunančių asmenų  – grupėms, kurios rinkoje negali apsirūpinti tinkamos 
kokybės būstu už prieinamą kainą (Kemeny  1995; Braga, Palvarini  2013). 
Toks modelis atliepia vadinamuosius tikslinio socialinio būsto skyrimo 
principus. Priklausomai nuo socialinio būsto sektoriaus tipo, dydžio ir sky-
rimo kriterijų šis modelis dar gali būti skaidomas į vadinamąjį bendrąjį (vi-
suotinai prieinamo) ir likutinį socialinio būsto submodelius (1 lentelė). 

1 lentelė. Socialinio būsto sektoriaus tipologija ES šalyse 
(šaltinis: Braga, Palvarini 2013)

Sektoriaus 
dydis

Socialinio būsto skyrimo kriterijus

Universalusis
Tikslinis

bendrasis likutinis

Didelis
(>19 proc.)

Nyderlandai, Danija, 
Švedija

Austrija Jungtinė Karalystė

Vidutinis 
(11–19 proc.)

Čekija, Prancūzija, 
Suomija, Lenkija

Prancūzija

Mažas 
(5–10 proc.)

Belgija, Vokietija, Italija
Airija, Belgija, Estija, 

Vokietija, Malta

Labai mažas 
(0–5 proc.)

Slovėnija, Liuksembur-
gas, Graikija

Vengrija, Kipras, Portu-
galija, Bulgarija, Lietuva, 

Latvija, Ispanija

Šalyse, kuriose veikia bendrojo (visuotinio) socialinio būsto skyrimo 
tipo submodelis, atsižvelgiant į numatytas taisykles ir procedūras, būstas 
skiriamas išskirtinai tiems namų ūkiams, kurių bendrosios pajamos nesiekia 
valstybės nustatytos ribos. Likutinio socialinio būsto skyrimo submodelis 
orientuotas į pažeidžiamiausių visuomenės grupių aprūpinimą būstu, ir šiuo 
atveju būstas skiriamas atsižvelgiant į konkretų poreikį. Autoriai pažymi, 
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kad bendrasis (visuotinai prieinamo) socialinio būsto submodelis atliepia 
natūralią tradicinio socialinio būsto raidą Vakarų Europoje, kuris pir-
miausia buvo orientuotas į darbininkus ir vidutinių pajamų asmenų grupę. 
Tikslinis socialinio būsto skyrimo submodelis labiau apriboja potencialių 
šio būsto gavėjų grupę ir atliepia tik pažeidžiamiausių asmenų (bedarbių, 
neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, vienišų tėvų), kurie įprastai sulaukia 
ir kitos gerovės paramos, būsto poreikius (Braga, Palvarini  2013). Valdant 
šio socialinio būsto sektoriaus tipą itin reikšmingas yra valstybės ir jos insti-
tucijų vaidmuo, nes sektorius yra valstybės nuosavybė (Kemeny 1995). Vals-
tybės taikomų biurokratinių procedūrų, kuriomis siekiama palaikyti aukštą 
socialinės nuomos sektoriaus kontrolės lygį, gausa šio modelio atveju sukelia 
ir priešingą efektą  – jos apsunkina galimybes įvertinti ir jautriau atliepti 
tikruosius socialinio būsto gyventojų poreikius (Tsenkova, Turner 2004). 

Vadinamąją vokiškąją tradiciją atliepiančiose unitarinėse nuomos 
sistemose socialinio būsto sektorius užima daug didesnę būsto sektoriaus 
dalį – būstas čia suprantamas kaip socialinis kontraktas tarp valstybės ir vi-
suomenės, todėl į jį pretenduoti gali visi būsto poreikį turintys namų ūkiai, 
siekiantys tinkamos kokybės būsto už prieinamą kainą. Taigi šis būstas nėra 
orientuotas išskirtinai tik į mažas pajamas turinčius namų ūkius (Tsenkova, 
Turner 2004; Whitehead 2017). Šis modelis atliepia vadinamojo universa-
liojo socialinio būsto skyrimo tipą, kai socialinio būsto sektorius prisiima 
rinkos reguliavimo vaidmenį (pavyzdžiui, per nuomos kontrolę), garan-
tuodamas visai populiacijai prieinamumą prie kokybiško būsto (socialinis 
būstas skirstomas pagal laukiančiųjų sąrašus). Būsto nuoma šiuo atveju yra 
paremta išlaidų kompensavimu, tačiau sunkumų turintiems namų ūkiams 
skiriamos papildomos lėšos butui išlaikyti. Dalyje Šiaurės ir Vakarų Euro-
pos šalių šis sektorius veikia kaip tam tikra socialinė rinka, nes siūlomi būs-
tai nėra valstybiniai, bet pernuomojami iš privačių savininkų, nesiekiančių 
iš to gauti pelno, pati nuoma yra žemesnė nei rinkoje bei jautriai reaguojanti 
į esamą tokių būstų poreikį, todėl yra atvira skirtingas pajamas turinčioms 
socialinėms grupėms. Skiriant butus taip yra siekiama socialinės įvairovės 
(etniškumo, pajamų atžvilgiu) tarp paramos gavėjų, idant būtų išvengta 
getų kūrimosi ir siekiant socialinės sanglaudos (Braga, Palvarini 2013).

Lietuva ir kitos posovietinio regiono šalys, patenka į vadinamąją li-
kutinio socialinio būsto kategoriją (kartu su keletu Pietų Europos šalių), 
kuri pasižymi itin mažu socialinio būsto sektoriumi (1 lentelė). Tik keletas 
posocialistinio režimo šalių – Čekija, Lenkija ir Estija – išlaiko didesnį nei 
5  proc. socialinio būsto sektorių ir patenka į vadinamąją bendrojo (visuo-
tinio) socialinio būsto kategoriją. Universaliojo tipo socialinio būsto sekto-
riui būdingas didelis socialinio būsto fondas, siekiantis daugiau nei 20 proc. 
bendrojo būsto sektoriaus (būdingas Nyderlandams, Danijai, Švedijai) 
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(1  lentelė). Socialinio būsto teikėjai skirtingose šalyse taip pat įvairuoja, iš-
skiriamas vadinamasis Šiaurės–Vakarų šalių (Švedija, Danija, Nyderlandai) 
modelis, pasižymintis platesniu socialinio būsto valdytojų spektru  – nuo 
savivaldybių kompanijų, būstų asociacijų, nevyriausybinio sektoriaus, pri-
vačių savininkų ir vadinamasis Pietų–Vakarų modelis, kur socialinio būsto 
sektorius mažas ir yra administruojamas viešųjų savininkų. 

Permąstant socialinio būsto sektoriaus vaidmenį šiandienėje Europoje, 
netyla diskusijos, ar socialinio būsto sektorius turėtų tapti universalus, ar 
likti tikslinis. Augantis pažeidžiamiausių visuomenės grupių skaičius (sie-
jamas su pasaulio ekonominės krizės padariniais), didelė mažas pajamas 
gaunančių namų ūkių dalis (Elsinga 2015) ir liberalizuotos būsto rinkos 
ypatumai, ribojantys sklandų privačios būsto nuosavybės įgijimo procesą, 
nepalieka kitų alternatyvų, be socialinės nuomos arba nuomos privačiame 
būsto sektoriuje, ne visada galinčiame garantuoti tinkamą nuomininko ap-
saugą (Hoekstra 2009). Išsiskiriant socialinio būsto poreikiams, siekis juos 
patenkinti reikalauja naujų inovatyvių priemonių ir tikslinių sprendimų. 
Pažymima, kad šie būsto poreikiai nėra tik tam tiktų atskirų šalių specifika, 
bet fiksuojami globaliai, todėl diskutuojama tam tikrų bendrų koordinuotų 
veiksmų ir finansinių priemonių būtinybė.

Posovietinio regiono socialinio būsto sektorius

Socialinio būsto politikos posovietinėse šalyse raida yra glaudžiai susijusi 
su vadinamojo Rytų Europos būsto politikos modelio deformacija potrans-
formaciniu periodu ir naujos būsto sistemos susiformavimu (Hegedüs, Lux, 
Teller 2013). Beveik iki 1990 metų Rytų Europos ir buvusio sovietų bloko 
šalyse veikęs būsto politikos modelis kūrėsi vadinamosios „stygiaus ekono-
mikos“ (Kornai 1992) sąlygomis, kai valstybė užėmė išteklių paskirstymo 
kontrolę (Hegedüs, Lux, Teller 2013). Būsto politikos ypatumus sovietinio 
regiono šalyse analizuojantys mokslininkai šį modelį apibūdina kaip pasižy-
mintį politine būsto sektoriaus kontrole, biurokratiniu valdymu, rinkos me-
chanizmų subordinacija (Hegedüs, Lux, Teller 2013; Tsenkova  2000). Šio 
modelio trūkumus – būstų skirstymą atsižvelgiant į nuopelnus, nepagrįstai 
pigų jų išlaikymą, šalia centralizuotos būsto sistemos egzistavusią neforma-
liąją rinką – galiausiai apnuogino staigūs industrializacijos ir urbanizacijos 
procesai. Socialinio būsto sektoriaus formavimasis naujajame Centrinės ir 
Rytų Europos regione, kaip pažymi šiuos procesus analizuojantys autoriai, 
buvo tam tikrų socialinių jėgų, kurios apibrėžė perėjimą nuo planinės prie 
rinkos ekonomikos, veiklos pasekmė (Hegedüs, Teller 2006). Kaip pažy-
mi J. Hegedüsas ir N. Teller (2006), privatizacijos ir nuosavybės atkūrimo 
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procesai turėjo lemiamą vaidmenį transformaciniu periodu ne tik dėl dra-
matiškų valdymo struktūros pokyčių, bet ir dėl jų sukurtos nežinomybės1. 
Patiriamas nesaugumas skatino gyventojus privatizuoti būstus ir tapti sa-
vininkais. Šioje situacijoje viešosios nuomos sektorius tapo nepatrauklia ir 
nepageidaujama būsto valda, kuria, kaip viena paskutinių galimybių, naudo-
josi namų ūkiai, negalėję įpirkti nuosavo būsto arba neturėję prieigos prie 
būsto, kurį galėtų paversti nuosavybe (Hegedüs, Teller  2006). Galiausiai, 
pakeitus valdos struktūrą ir jos reikšmę, viešosios nuomos sektorius privati-
zacijos procesų metu buvo praktiškai sunaikintas – perduodamas juo besi-
naudojusiems gyventojams (nemokamai arba laiduojant, ar už nominaliąją 
kainą) (Clapham et al. 1996). Pabrėžiama, kad dalis mažas pajamas gaunan-
čių namų ūkių, negalėdami išsipirkti šių būstų už mažesnę nei rinkos kainą, 
įstrigo socialinės nuomos sektoriuje, o tai lėmė jo, kaip koncentruojančio pa-
žeidžiamiausias gyventojų grupes, situaciją (Hegedüs, Lux, Teller 2013, 13). 
Likęs savivaldybėms priklausančių būstų sektorius nebuvo iki galo įtvirtin-
tas instituciškai ir finansiškai. Vietos savivaldybės tapo atsakingos už soci-
alinio būsto sektorių, kuris reprezentuoja labiausiai apleistą bendrojo būsto 
sektoriaus dalį ir koncentruoja skurdžiausius namų ūkius. Mokama nuoma 
paprastai nepadengė šio būsto išlaikymo ir valdymo kaštų, kas įvardijama 
kaip viena svarių priežasčių, kodėl šių šalių vyriausybės neturėjo intereso 
plėsti socialinės nuomos sektoriaus (Hegedüs, Lux, Teller 2013).

Kaip pažymi I. Tosicsus ir J. Hegedüsas (1996), posovietinėse šalyse po 
būstų privatizacijos viešosios nuomos sektorius liko kaip tam tikras likutis, 
likęs nuo privatizuotų būstų sektoriaus. Tai implikuoja ir šiandienio socia-
linio būsto sektoriaus trūkumus: prastą šių būstų kokybę, kuri dar labiau 
marginalizuoja šio sektoriaus gyventojų padėtį. Ilgainiui labiau pasiturintys 
šio būsto gyventojai persikėlė į geresnes sąlygas garantuojančius būstus, tad 
likusios sektoriaus dalies tvarumas yra sunkiai užtikrinamas, nes gyvento-
jų mokama nuoma nepadengia šio sektoriaus išlaikymo sąnaudų (Tosics, 
Hegedüs 1996).

Šios priežastys lemia socialinio būsto sektoriaus atotrūkį nuo priva-
taus (nors daugeliu atvejų ir neformalaus bei šešėlinio) nuomos sektoriaus. 
Dominuojantis privataus būsto sektorius su labai mažu likutiniu viešosios 
nuomos sektoriumi indikuoja radikalius būsto sektoriaus pokyčius Rytų 
ir Vidurio Europoje. Išaugusios gyvenamojo būsto kainos, pajamų nelygy-
bė, nedarbas, dalyvavimas neformalioje darbo rinkoje lemia, kad nuosa-
vas būstas tampa neprieinamas didelei daliai namų ūkių. Anksčiau buvusi 

1 „Socialistinėje sistemoje vadinamoji viešoji nuoma (angl. public rental) laikyta tam tikra 
saugia valda tiek dėl lengvo valdos statuso keitimo (pereinant nuo privačios nuosavybės 
prie viešos, ir atvirkščiai, tiek kaip paveldėjimo teisė), tiek dėl galimybės numatyti nuomos 
„sudegimą“ (nuoma sudarė maždaug 5–6 proc. vidutinių pajamų)“ (Hegedüs 2006, 13).
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aktuali gyvenamojo būsto trūkumo problema daugeliui namų ūkių tampa 
prieinamo būsto trūkumo problema (Tsenkova 2000, 132). Šioje situaci-
joje labiausiai nukenčia tie namų ūkiai, kurių socialinė ar ekonominė si-
tuacija neatitinka reikalavimų, keliamų asmenims, galintiems pretenduoti 
į socialinį būstą. Nepajėgdami įsigyti privataus būsto, jie yra stumiami 
į minėtą neformaliąją būstų nuomos rinką, pasižyminčia nesaugumu, 
sunkumais siekiant socialinių garantijų (tais atvejais, kai reikalinga regis-
tracija, tačiau būsto savininkas tam nepritaria), programuojančia žemas 
mobilumo galimybes. 

Socialinės paramos sektoriaus samprata ir 
reglamentavimas Lietuvoje

Lietuvoje, kaip ir kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse, sovietinės siste-
mos žlugimas iš esmės pakeitė buvusią centralizuotą bei formalia valstybės 
kontrole grįstą būsto paskirstymo politiką. Būsto politikos liberalizavimas 
ir marketizavimas lėmė ne tik būsto vertės kaitą, bet ir gilino kokybiško 
būsto poreikio, valstybės remiamo socialinio būsto trūkumo, būsto reno-
vacijos trikdžių ir kitas šio sektoriaus problemas (Tsenkova 2009; Aidu-
kaitė ir  kt. 2014). Mažėjant valstybės vaidmeniui ap(si)rūpinimo būstu 
sistemoje, socialinės institucijos stokojo pajėgumų ir išteklių efektyvaus 
saugumo tinklo plėtrai, pajėgdamos reaguoti tik į sunkiausiose ekonomi-
nėse ir socialinėse situacijose atsidūrusių visuomenės grupių problemas. 
Sudėtingiausiai institucinės paramos teikimas vyko struktūrinių ekono-
mikos pokyčių (viešųjų paslaugų privatizacijos, komodifikacijos ir kt.) pa-
veiktoms socialinėms grupėms. 1992 m. priimtame Lietuvos Respublikos 
gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatyme išskirta tik 
viena socialinė grupė  – socialiai remtini asmenys, kuriems pirmumo tei-
se savivaldybėse gali būti išnuomojamos gyvenamosios patalpos. Ši tvarka 
veikė iki 2003  m., kai įsigaliojusi nauja Lietuvos Respublikos valstybės 
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo 
redakcija apibrėžė savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo sąly-
gas, šio būsto nuomos tvarką ir tikslines grupes, už kurių sąrašų admi-
nistravimą atsakingos savivaldybės. 2004 m. patvirtintoje Lietuvos būsto 
strategijoje, apibrėžusioje būsto reglamentavimą ir prieinamumą skirtin-
goms socialinėms grupėms, numatytos galimybės formuoti socialinio 
būsto fondą, superkant rinkoje mažiau paklausų būstą ir sudarant sąlygas 
juo pasinaudoti (kompensuojant dalį būsto įsigijimo ar jo nuomos išlai-
dų) valstybės paramą gaunančioms tikslinėms grupėms. Nuolat augant 
 socialinio būsto poreikiui, šio būsto sektoriaus prieinamumo galimybių 
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didinimas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms buvo deklaruojamas 
tiek socialinio būsto fondo plėtros programose, tiek šalies Vyriausybės 
2014–2020  metų nacionalinės pažangos programoje, kurioje šalis buvo 
įsipareigojusi iki 2020 metų pažeidžiamoms gyventojų grupėms padidinti 
būsto prieinamumą 100  proc.2 2015  m. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos 
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas išplėtė tikslinę šios sis-
temos grupę  – būsto parama gali būti skiriama visiems mažas pajamas 
gaunantiems asmenims (šeimoms), nediferencijuojant jų pagal skirtin-
gas galimybes savarankiškai susirasti būstą. Teisė į paramą socialiniam 
būstui3 minėtame įstatyme apibrėžiama šioms gyventojų kategorijoms: 
„jaunoms šeimoms, kuriose abu sutuoktiniai yra ne vyresni nei 35  m.; 
šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių); našlaičiams ir li-
kusiems be tėvų globos asmenims; neįgaliesiems ar šeimoms, kuriose yra 
neįgalių asmenų; bendroji eilė (kitiems asmenims)“ (LR paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstatymas  2014). Siekiant didinti socialinio būsto 
prieinamumą, 2015 m. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvir-
tino 2015–2020 m. savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros programą, 
kurioje išreiškiamas siekis aprūpinti būstu kuo daugiau jo laukiančių as-
menų ir šeimų bei didinti savivaldybių socialinio būsto fondą. Tais pačiais 
metais patvirtintos naujos socialinės paramos priemonės socialinio būsto 
laukiantiems asmenims  – būsto nuoma ir išperkamosios būsto nuomos 
mokesčių dalies kompensacijos galimybė. Paminėtina, kad šios priemonės 
nesulaukia didelio susidomėjimo ne tik dėl savivaldybių tarpininkavimo 
tarp socialinio būsto paramos laukiančių asmenų ir būstą nuomojančių 
subjektų trūkumo, bet ir dėl menkai išvystyto privačios gyvenamojo būs-
to nuomos sektoriaus (Valstybinio audito ataskaita 2017, 17). Bandymai 
ieškoti alternatyvių socialinės paramos būstui sprendimų ir priemonių 
gali būti vertinami kaip tam tikros pastangos efektyviau administruoti 
didžiulį tokios paramos poreikį, kita vertus, ieškant sprendimų ne visada 
įvertinami skirtingi pirmiau išvardytų grupių poreikiai ir bendra šalies 
gyvenamojo būsto politikos situacija. Kaip pabrėžia A. Lipnevič (2012), 
socialinio būsto pramos sistema Lietuvoje, viena vertus, leidžia bent iš da-
lies spręsti būsto nepritekliaus problemą, tačiau, kita vertus, generuoja ir 
2 Paminėtina, kad 2016 m. tokio ambicingo tikslo atsisakyta. Jis pakeistas įsipareigojimu siek-

ti, „kad 2020 m. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompen-
sacijomis naudotųsi 20 proc. visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų“ (Valstybinio 
audito ataskaita 2017, 5).

3 Įstatyme socialinis būstas apibrėžiamas kaip „į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės 
socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto savivaldybės būsto fondo dalis. <…> prie socialinio 
būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, 
gydymo ar globos (rūpybos) įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie 
nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis“ (Lietuvos Respublikos paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstatymas 2014).
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naujas  – nemokumo, svetimo turto nepriežiūros, prastos reputacijos kai-
mynystės – problemas (Lipnevič 2012, 843). 

Kaip ir kitų posovietinio bloko šalių, Lietuvos būsto sektoriaus siste-
moje reikšmingas vaidmuo tenka vietos savivaldybėms. Decentralizuotame 
būsto politikos modelyje jos yra atsakingos ir už socialinio būsto plėtrai 
skirtų asignavimų naudojimą ir šios plėtros vykdymą bei gyventojų aprūpi-
nimą gyvenamuoju būstu. Socialinio būsto nuomai nepadengiant būstų eks-
ploatacijai ir išlaikymui skirtų išlaidų, jos (kaip ir šalies Vyriausybė) nėra sti-
priai suinteresuotos plėtoti socialinio būsto sektorių. Kita vertus, tiesiogiai 
susidurdamos su gyvenamojo būsto nepriteklių patiriančiais asmenimis, jos 
neišvengiamai priverstos ieškoti aprūpinimo būstu sprendimų. Regioniniai 
skirtumai ir savivaldybių disponuojamo gyvenamojo fondo netolygumai le-
mia nevienodas jų galimybes tinkamai atliepti tikslinių grupių poreikius, 
kurie skirtingose savivaldybėse įvairuoja. Todėl tikslinga plačiau aptarti ša-
lies savivaldybių situaciją paramos būstui skyrimo srityje. 

Metodologinės pastabos

Apžvelgiant aprūpinimo socialiniu būstu situaciją Lietuvoje, straipsny-
je naudojama žinybinės statistikos antrinių duomenų aprašomoji analizė, 
remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
2017 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu šalies savivaldybių (N = 60) 
pateiktais duomenimis apie šalies savivaldybių disponuojamą būstų fondą, 
asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą skaičių, asmenų (šeimų), įra-
šytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičių. Remiantis 
šiais duomenimis, atlikta lyginamoji analizė, kurios tikslas – įvertinti šalies 
savivaldybių disponuojamą socialinių būstų fondą, išskiriant nuomojamo, 
laisvo, rezervuoto, avarinio arba netinkamo gyventi bei neteisėtai užimto 
būsto fondo dydį bei šiuose būsto sektoriaus segmentuose gyvenančios po-
puliacijos dydį. Taip pat siekiama apibrėžti skirtingų savivaldybių gebėjimus 
atliepti prioritetinių socialinių grupių būsto poreikius ir administruoti šią 
sistemą. Analizėje naudojami aprašomieji statistiniai rodikliai ir matemati-
niai – vidurkio, standartinio nuokrypio, rangų, minimalios ir maksimalios 
reikšmės – rodikliai bei dvimatės diagramos, skirtos dviejų rodiklių sąryšiui 
palyginti.
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Socialinio būsto fondo ir gyventojų aprūpinimo 
socialiniu būstu skirtumai šalies savivaldybėse

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikiami 
duomenys apie šalies savivaldybių socialinio būsto fondą leidžia įvertinti 
nuomojamo, laisvo, rezervuoto, avarinio arba netinkamo gyventi bei ne-
teisėtai užimto būsto fondo dydį ir šio būsto sektoriaus dydžio skirtumus 
šalies savivaldybėse. Remiantis minėtais duomenimis, 2017  m. sausio 1 d. 
bendras šalies savivaldybių socialinio būsto fondas sudarė 10  777 vienetus 
būstų, kurių bendras plotas  – 480  494,40  kv.  m. Vidutinis savivaldybės 
disponuojamo socialinio būsto fondo vieneto dydis sudaro 45,42  kv.  m 
(S.N. = 4,67 kv. m), vidutinis išnuomoto būsto dydis – 45,66 kv. m (S.N. = 
4,87 kv. m) (2 lentelė). Vertinant šalies savivaldybių socialinio būsto fondą, 
matoma labai aiški koreliacija tarp nuomojamo ir bendro savivaldybių dis-
ponuojamo socialinio būsto fondo dydžio.

2 lentelė. Lietuvos savivaldybių disponuojamas socialinio 
būsto fondas (N = 60) (šaltinis: LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija)

Rangai
Minimali 
reikšmė

Maksimali 
reikšmė

Vidurkis
Standartinis 

nuokrypis

Savivaldybės socialinio 
būsto fondo vieneto 

dydis
27,98 37,55 65,54 45,42 4,67

Savivaldybės 
nuomojamo socialinio 

būsto vieneto dydis
30,05 37,85 67,89 45,66 4,87

Vertinant šalies savivaldybių disponuojamo socialinio būsto fondo 
dydžio skirtumus, išsiskiria Akmenės rajono savivaldybė, kurioje tiek dis-
ponuojamo, tiek nuomojamo socialinio būsto vieneto dydis stipriai virši-
ja šalies vidurkį (vid. = 45,42 kv. m (S.N. = 4,67) ir vid. = 45,66 kv.  m 
(S.N.  =  4,87)). Pagal šį parametrą išsiskiria ir Šalčininkų, Panevėžio, Ku-
piškio, Molėtų rajonų savivaldybės, kurių disponuojamas socialinio būsto 
fondo vieneto dydis taip pat lenkia bendrą šalies vidurkį (1 pav.).
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1 pav. Savivaldybių disponuojamo socialinio būsto fondo 
vieneto dydžio ir nuomojamo socialinio būsto vieneto 

dydžio sąryšis (šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija)

Vertinant 2017  m. sausio 1 d. šalies savivaldybėse tikslinėms sociali-
nėms grupėms (jaunoms šeimoms, kuriose abu sutuoktiniai yra ne vyresni 
nei 35 metai (toliau – jaunos šeimos (sutuokt. iki 35 m.); šeimoms, auginan-
čioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių) (toliau – šeimos (3 ir daugiau vaikų / 
įvaikių)); našlaičiams ir likusiems be tėvų globos asmenims (toliau – našlai-
čiai / be tėvų globos asmenys); neįgaliesiems ar šeimoms, kuriose yra neįga-
lių asmenų (toliau – neįgalieji  / šeimos, kuriose yra neįgaliųjų); į bendrąją 
eilę įrašytiems (kitiems asmenims)) (toliau  – bendroji eilė (kitiems asme-
nims)) išnuomoto socialinio būsto fondo dydį ir jo dalį, tenkančią kiekvie-
nai iš minėtų grupių, išsiskiria šeimų (3 ir daugiau vaikų / įvaikių) ir jaunų 
šeimų (sutuokt. iki 35  m.) grupės (3 lentelė). Didžiausia socialinio būsto 
fondo dalis šalies savivaldybėse atitenka asmenims (šeimoms), patenkan-
tiems į šeimų (3 ir daugiau vaikų / įvaikių) kategoriją – vid. = 76,09 kv. m 
(S.N.  = 110,65), ir asmenims (šeimoms), patenkantiems į jaunų šeimų 
(sutuokt. iki 35  m.) kategoriją  – vid. = 46,70  kv. m (S.N. = 8,07). Pagal 
savivaldybėse išnuomoto socialinio būsto fondo dydį toliau eina asmenys 
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(šeimos), priskiriami neįgaliųjų / šeimų, kuriose yra neįgaliųjų, kategorijai –  
vid. = 40,28 kv. m (S.N. = 8,29). Mažiausia išnuomoto socialinio būsto fon-
do dalis savivaldybėse tenka asmenims, patekusiems į vadinamąją bendrąją 
eilę – vid. = 39,05 kv. m (S.N. = 7,21), bei našlaičiams ir likusiems be tėvų 
globos asmenims – vid. = 38,32 kv. m (S.N. = 9,26).

3 lentelė. Asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą, 
skaičius Lietuvos savivaldybėse (N = 60) (šaltinis: LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Kategorija N Rangai
Minimali 
reikšmė

Maksimali 
reikšmė

Vidurkis
Standartinis 

nuokrypis

Jaunos šeimos, kuriose abu 
sutuoktiniai yra ne vyresni 

nei 35 metų
56 49,59 29,59 79,18 46,70 8,07

Šeimos, auginančios tris ir 
daugiau vaikų (įvaikių)

57 882,90 6,55 889,45 76,09 110,65

Našlaičiai ir likę be tėvų 
globos asmenys

37 52,66 14,23 66,89 38,32 9,26

Neįgalieji ar šeimos, kuriose 
yra neįgalių asmenų

53 54,27 16,85 71,12 40,28 8,29

Bendroji eilė (kitiems 
asmenims)

57 50,56 13,25 63,81 39,05 7,21

Socialinio būsto 
nuomininkai, turintys teisę 

į socialinio būsto sąlygų 
pagerinimą

33 61,65 33,65 95,30 52,16 12,40

Nenurodytas 53 45,40 25,71 71,11 44,47 7,30

Vertinant šalies savivaldybių pateiktus duomenis apie disponuojamo 
socialinio būsto fondo dydį ir kitus jį apibrėžiančius parametrus, išskiria-
ma nuomininkų, laukiančių socialinio būsto sąlygų pagerinimo kategori-
ja – vid.= 52,15 kv. m (S.N. = 12,40), leidžianti su tam tikromis išlygomis 
spręsti apie savivaldybių socialinio būsto fondo būklę ir jų pastangas gerin-
ti socialinio būsto nuomininkų gyvenimo sąlygas (3 lentelė). Ši kategori-
ja randama tik beveik pusės  – 33 (iš 60) – šalies savivaldybių pateiktuose 
duomenyse apie socialinio būsto fondą. Vertinant būsto sąlygų laukiančių 
asmenų (šeimų) populiacijos dydį, iš šį parametrą pateikusių šalies savival-
dybių išsiskiria Jurbarko, Akmenės rajonų, taip pat Rietavo, Vilkaviškio r., 
Raseinių r. savivaldybės, kuriose būsto atnaujinimo ir gyvenimo sąlygų pa-
gerinimo reikalaujantis būsto fondas viršija bendrą vidurkį (2 pav.).
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2 pav. Savivaldybių disponuojamo socialinio būsto fondo 
vieneto dydžio ir asmenų (šeimų), laukiančių būsto sąlygų 

pagerinimo, būsto dydžio sąryšis (šaltinis: LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija)

Vertinant socialinio būsto ploto dydžio, skiriamo asmenims, paten-
kantiems į jaunų šeimų (sutuokt. iki 35  m.) kategoriją, skirtumus šalies 
savivaldybėse, šiai grupei išnuomoto socialinio būsto ploto dydis, viršijan-
tis šalies vidurkį, tenka Kupiškio, Šalčininkų, Širvintų, Akmenės rajono 
savivaldybėms (3 pav.). Prasčiausia šios grupės aprūpinimo socialiniu būs-
tu situacija susiklostė Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Šiaulių miesto savivaldy-
bėse. Čia šioms grupėms skiriamo socialinio būsto dydis nesiekia šalies 
vidurkio. 

Lietuvos statistikos departamento paskutinio dešimtmečio duomenys 
apie asmenis, turinčius teisę gauti socialinį būstą ir įrašytus į savivaldy-
bėse sudaromus šio būsto laukiančiųjų sąrašus, atskleidžia nuoseklias to-
kio poreikio augimo tendencijas iki 2015 m. (4 pav.) Nuo 2015 m. spartus 
socialinio būsto laukiančių asmenų skaičiaus mažėjimas siejamas su tais 
pačiais metais įsigaliojusio Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir 
išsinuomoti įstatymo nuostata, kuri įpareigojo kasmet deklaruoti pajamas 
ir turtą asmenis ir šeimas, pageidaujančius gauti paramą būsto nuomai. Ne-
deklaravusieji turto ir pajamų asmenys buvo išbraukiami iš laukiančiųjų 
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paramos būstui sąrašų, tad skelbiama, kad laikotarpiu nuo 2014 m. pabai-
gos iki 2017  m.  kovo  31  d. laukiančiųjų paramos socialiniam būstui eilės 
sumažėjo 2,6 karto4 (Socialinis pranešimas 2016–2017, 92). Vertinant sa-
vivaldybių lygmeniu, didžiausias socialinio būsto poreikis fiksuojamas di-
džiųjų šalies miestų savivaldybėse – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Kauno 
ir Klaipėdos savivaldybėse 2017  m., lyginant su 2016  m., socialinio būsto 
laukiančių asmenų skaičius mažėjo: 2016  m. Kauno miesto savivaldybėje 
šie asmenys sudarė 18,6 proc., 2017 m. – 10,5 proc., atitinkamai Klaipėdos 
miesto savivaldybėje 2016  m.  – 8  proc., 2017  m.  – 5,2  proc. Lyginant tą 
patį laikotarpį, Vilniaus miesto savivaldybėje socialinio būsto laukiančių 
asmenų skaičius augo (2016 m. – 13,5 proc., 2017 m. – 15,2 proc.) (Socia-
linis pranešimas 2014–2016, 87; Socialinis pranešimas 2016–2017, 92).

3 pav. Savivaldybių disponuojamo socialinio būsto fondo 
vieneto dydžio ir jaunų šeimų, kuriose abu sutuoktiniai 

yra ne vyresni nei 35 metų, būsto dydžio sąryšis (šaltinis: 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

4 Vertinant išvestiniais rodikliais, skelbiama, kad 2017  m. šalyje vienam tūkstančiui 
gyventojų vidutiniškai teko apie dešimt į laukiančiųjų socialinio būsto nuomos sąrašus 
įrašytų asmenų (Socialinis pranešimas 2016–2017, 92).
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4 pav. Asmenys (šeimos), buvę sąrašuose socialiniam būstui 
nuomoti, metų pabaigoje (šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamento informacija)

Vertinant socialinio būsto laukiančios populiacijos dalies situaciją ša-
lies savivaldybėse (N = 60), 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį 
sudarė į bendrąjį sąrašą įtraukti asmenys (šeimos) (5753 asmenys) (5  pav.). 
Labiausiai prioretizuojamos šalies socialinės paramos būstu sistemoje gru-
pės, sudariusios mažiausią socialinio būsto laukiančiųjų populiacijos dalį, 
yra našlaičių  / be tėvų globos asmenų kategorijai priskiriami asmenys 
(1195 asmenys) bei šeimų (3 ir daugiau vaikų / įvaikių) kategorijai priskiria-
mi asmenys (1196 asmenys). Likusios socialinės grupės, laukiančios dvigubai 
ilgesnėse eilėse, lyginant su pirmiau minėtomis grupėmis, yra neįgalieji ir 
šeimos, kuriose yra neįgalių asmenų (2343 asmenys), bei jaunos šeimos (su-
tuokt. iki 35 m.) – 2274 asmenys. 

Papildomų kriterijų, kurie leistų aiškiau diferencijuoti laukiančius 
socialinio būsto paramos asmenis ir tikslingiau atliepti jų poreikius trū-
kumas, taip pat adekvataus šio sektoriaus finansavimo stygius lemia jo ne-
lankstumą. Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, kasmet 
 socialinį būstą gauna vos apie 3 proc. jo laukiančiųjų. Ilgiausiai šios paramos 
tenka laukti didžiųjų miestų savivaldybėse – Vilniaus ir Kauno, kuriose so-
cialinio būsto poreikis yra didžiausias – iki 30 metų. Klaipėdos, Panevėžio 
miestų savivaldybėse būsto gali tekti laukti 20  metų, rajonų savivaldybė-
se, turinčiose mažesnį tokio būsto poreikį,  – 10  metų (Valstybinė audito 
ataskaita  2017, 15). Vertinant socialiniame būste gyvenančios populiacijos 
dydžio pasiskirstymą šalies savivaldybėse (N = 60), 2017 m. sausio 1 d. duo-
menimis, didžiausią dalį sudarė į kategoriją „Nenurodyta“ įtraukti asmenys 
(5574 asmenys) ir į bendrąją socialinio būsto gyventojų eilę įrašyti asmenys 
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(2464  asmenys) (6 pav.). Šios apibendrintos kategorijos neleidžia aiškiai 
identifikuoti į jas patenkančios populiacijos dalies socioekonominių charak-
teristikų, kita vertus, jos išplečia potencialių socialinio būsto gavėjų ratą, 
suteikiant galimybę į šią paramą pretenduoti asmenims, nepatenkantiems 
į teisės aktuose apibrėžtas tokios paramos gavėjų kategorijas (benamiams, 
vyresnio amžiaus vienišiems asmenims ir pan.). Mažiausią socialinio būsto 
gyventojų dalį šalies savivaldybėse sudaro našlaičiai ir likę be tėvų globos 
asmenys bei jaunos šeimos (atitinkamai – 255 ir 431 asmenys).

5 pav. Asmenys (šeimos), įrašyti į laukiančiųjų paramos 
būstui išsinuomoti sąrašus šalies savivaldybėse (N = 60) 
(šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

6 pav. Asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą skaičius 
šalies savivaldybėse (N = 60) (šaltinis: LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija)
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Nors, kaip minėta, nuo 2015  m. įteisinta privaloma socialinio būsto 
paramos laukiančiųjų asmenų turto ir pajamų deklaracija stipriai sumažino 
laukiančiųjų eiles. Siekdamos efektyvesnio socialinio būsto sistemos valdy-
mo, savivaldybės imasi ir papildomų administracinių priemonių. Pavyzdžiui, 
Kauno miesto savivaldybė 2017  m. priėmė naują socialinio būsto nuomos 
tvarką, kuri numato, kad socialinis būstas nuomojamas terminuotam – trejų 
metų – laikotarpiui, kuriam pasibaigus yra galimybė pratęsti nuomos sutar-
tį (jei nuomininkai tinkamai vykdė nuomos sutarties sąlygas, taip pat nėra 
gauta nusiskundimų iš kaimynų ir pan.). Nors kol kas nėra parengto minėtų 
administracinių priemonių poveikio potencialiems socialinio būsto paramos 
gavėjams vertinimo ir tokių sprendimų padarinių analizės, tikėtina, kad, 
nepasiūlant alternatyvių problemos sprendimo galimybių, socialinio būsto 
fondo trūkumo ir šios priemonės prieinamumo problema išlieka.

Apibendrinimas

Vadinamajame dualistiniame, menkai valstybės reguliuojamame Lietuvos 
būsto sektoriuje, kuriame matomas ryškus atotrūkis tarp būsto nuosavybės 
ir būsto nuomos valdų, socialinės nuomos sektorius yra menkai išvystytas. 
Potransformaciniu periodu suformuotas likutinis socialinio būsto fondas 
lemia ribotas valstybės remiamo būsto prieinamumo galimybes ir yra orien-
tuotas tik į pažeidžiamiausias visuomenės grupes. Sektoriaus administravi-
mą ir aprūpinimo šia valstybės remiamo būsto forma atsakomybę Lietuvoje, 
kaip ir kitose posovietinio ir posocialistinio regiono šalyse, delegavus vietos 
savivaldybėms (Hegedüs 2006), išryškėjo, kad jos tokiai užduočiai nebuvo 
pasirengusios nei instituciniu, nei finansiniu atžvilgiu. Stingant nuosaikes-
nės valstybės politikos krypties šiuo klausimu ir išteklių jam spręsti, au-
gančios šio būsto segmento poreikio perkrovos fiksuojamos jau nuo pačios 
socialinio būsto nuomos programų įgyvendinimo pradžios. Jos, kaip liudija 
statistinė informacija apie po keletą dešimtmečių būsto paramos laukiančius 
asmenis, nėra galutinai išspręstos iki šių dienų. Nuoseklus tokios paramos 
poreikio augimas, fiksuojamas iki 2015 m. (kai buvo pakeista administravi-
mo tvarka), gali būti siejamas ir su finansų krizės metu sumažintu šio sekto-
riaus finansavimu, sparčia darbo rinkos kaita, įsitvirtinimo joje sunkumais 
ir pajamų nuosavam būstu įsigyti trūkumu (Lietuvos statistikos departa-
mentas 2012 ir 2013). Ėmus vėl didinti finansavimą socialinio būsto fondo 
plėtrai5, savivaldybės gautas lėšas buvo linkusios skirti naujų gyvenamųjų 

5 Paminėtina, kad krizės metu sumažintas šio sektoriaus finansavimas taip ir nebuvo atkur-
tas į iki tol buvusią situaciją (20 mln. eurų 2008 m. iki 8,6 mln. eurų 2014 m.) (Socialinis 
pranešimas 2014–2016, 87).
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namų statybai, užuot apsvarsčiusios kitas, pigesnes ir laiko atžvilgiu būsto 
laukiantiems asmenims palankesnes alternatyvas (būstų pirkimo, pastatų 
rekonstrukcijos ir pan.) (Valstybinio audito ataskaita 2017, 25). Taigi au-
gantis finansavimas sektoriaus plėtrai negarantuoja spartesnio gyvenamojo 
būsto poreikio patenkinimo jo laukiantiems asmenims. 

Šiuo metu šalyje galiojanti paramos būstui skyrimo tvarka, kurios tei-
kimo sąlygas apibrėžia asmens socioekonominė padėtis, būdinga likutinio 
socialinio būsto sektoriaus tipui ir yra orientuota į didžiausios socialinės at-
skirties asmenis. Ji yra kritikuojama dėl tikslinės grupės sudarymo atrankos 
kriterijų ribotumo ir nelankstumo, kai nėra taikomos papildomos priemo-
nės, leidžiančios įvertinti potencialių socialinio būsto gyventojų socialinės 
integracijos įgūdžius ir jų gebėjimą savarankiškai susirasti tinkamą būstą 
(Valstybinio audito ataskaita 2017). Sektoriaus administravimo spragos ir 
vidinio audito stygius (pvz., į laukiančiųjų būsto sąrašus įtraukiant asme-
nis, kuriems tokia parama nepriklauso) taip pat dirbtinai didina socialinio 
būsto laukiančiųjų asmenų eiles ir lėtina paramos suteikimo procesą. Nuo 
2015 m. sugriežtinta būsto paramos teikimo tvarkos kontrolė įstatyme nu-
matytomis priemonėmis palaipsniui mažina būsto laukiančiųjų eiles. Kita 
vertus, ši gerovės disciplina socialinio būsto gyventojus ir asmenis, siekian-
čius tokios paramos galimybės, skatina realizuoti alternatyvias praktikas. 
Siekdami išlaikyti teisę į socialinį būstą, dalis asmenų slepia pajamas ir/ar 
šeimos statusą bei naudojasi socialiniu būstu kaip pigesnio gyvenamojo būs-
to alternatyva. Privaloma registracija darbo biržoje arba būtinybė įrodyti as-
mens nedarbingumą taip pat dažnai tampa ribojančiu dalyvavimo oficialioje 
darbo rinkoje veiksniu (Valstybinio audito ataskaita 2017). Kita vertus, ir 
pats socialinio būsto sektorius gali būti įvardijamas kaip nesaugi it rizikinga 
gyvenamojo būsto alternatyva, lyginant jį su kitomis būsto valdų formomis. 
Socialinio būsto sektoriaus stigmatizacija, gyventojų marginalizacija ir kri-
minalizavimas siejami su nesaugia kaimynyste, kurią lemia skurdžių namų 
ūkių koncentracija (Priemus, Dieleman 2002). Alternatyvių šios srities prie-
monių (būsto nuomos, išperkamosios būsto nuomos mokesčių kompensaci-
jos), kuriomis siekiama išplėsti socialinės paramos priemonių būstui įsigyti 
spektrą, paieškos žymi poslinkį socialinių partnerių rato išplėtimo link, 
įtraukiant privataus sektoriaus veikėjus į paramos būstui sektorių. 

Pasitelkiant papildomą sektoriaus reguliavimą ir pritaikius šias priemo-
nes, jos galėtų tapti viena iš socialinio būsto alternatyvų didesnes socialinės 
integracijos galimybes turintiems asmenims, kartu „atlaisvinant“ socialinį 
būstą ir didinant jo prieinamumą skurdžiai gyvenantiems namų ūkiams, 
pasižymintiems žemesniais integraciniais gebėjimais. Kita vertus, tradici-
niame socialinio būsto sektoriuje ilgainiui pasiliekant žemiausio socialinio 
sluoksnio atstovams, kyla rizika jam tapti dar mažiau patraukliam. 
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Padėka

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant LMT finansuojamą nacionalinės moks-
lo programos „Gerovės visuomenė“ projektą „Jaunimo apsirūpinimas būstu: 
procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER 007/17).
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Concept of Social Housing Policy and Availability of 
the Support for Housing in Lithuania

Summary

This article analyzes the concept of the social housing system as a measure of support 
of the welfare state provided to persons who are unable to access housing themselves, 
and the general principles of the housing support policy. With the changing regula-
tion of the social housing sector and the diminishing role of the state in this sys-
tem, the provided support for social housing is directed at the economically weakest 
groups of the society. As a result, a significant part of households loses their right to 
the support measures for housing. The social housing system of Western Europe also 
faces challenges posed by the growing number of households of the new social groups 
including migrants and refugees. The article discusses the main models and features 
of the social housing policy in Lithuania. The prerequisites for the formation of the 
social housing system in the post-Soviet region and the characteristics of the sector 
as well as the development of the implementation of the Lithuanian social housing 
policy are presented in the article. The descriptive analysis of the secondary data of 
the Statistics Lithuania allowed the author to evaluate the differences in the social 
housing fund in the municipalities of the country (N=60). The results of the study 
uncover the differences across the Lithuanian municipalities in the size of population 
of the persons provided with social housing and the persons included in the waiting 
list of the support for renting a housing. The research also points to the hierarchy of 
the social housing sector group in the overall sector of housing provision.

Keywords: social housing, rental housing, housing policy, welfare state.
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Būsto karjera ir jos trajektorijos demografinio 
gyvenimo ciklo pradžioje: Lietuvos jaunimo 
apsirūpinimo būstu situacija 

Apolonijus Žilys
Vytauto Didžiojo universitetas

Santrauka. Straipsnyje analizuojama, kaip įvairūs būsto politikos ir būsto sektoriaus insti-
tuciniai mechanizmai geba užtikrinti ar apriboti jaunimo ir jaunų namų ūkių galimybes sa-
varankiškai apsirūpinti ir išlaikyti turimą būstą, kartu struktūruoti jaunų namų ūkių požy-
mius. Pastebėta, kad būsto pozicija, kuri dažnai įvardijama kaip būsto karjera, gali nulemti 
įvairius individualius ar namų ūkio požymius ar elgsenas. Skirtinguose būstuose gyvenantys 
asmenys priklausomai nuo būsto tipo ar valdos skiriasi kasdienio vartojimo praktikomis, teikia-
mų viešųjų paslaugų prieinamumo galimybėmis ar net sociodemografiniais požymiais. Būstą 
galima traktuoti kaip nevienodai prieinamą išteklių šiuolaikinėse visuomenėse, o jaunimas 
kaip socialinė grupė išskiriamas kaip didžiausia rizikos grupė, kuri pasižymi gerokai menkes-
nėmis galimybėmis apsirūpinti būstu savarankiškai, palyginti su kitomis amžiaus kohortomis. 
Taigi šio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos jaunimo (18–29 metų) ir jaunų suaugusiųjų 
(30–35 metų) būsto apsirūpinimo situaciją privačiame būsto fonde, pateikiant sociodemo-
grafinį Lietuvos jaunimo ir jaunų namų ūkių, užimančių skirtingas būsto karjeras, portretą. 
Straipsnyje pasitelkiami reprezentatyvios anketinės Lietuvos jaunimo ir jaunų suaugusiųjų ap-
klausos duomenys. Pastebėta, kad būsto nuoma asocijuotina su laikinumo pozicija ir savaran-
kiško gyvenimo startą apibendrinančiomis jaunimo sociodemografinėmis savybėmis, o nuosavo 
būsto valda integruoja įvairų jaunimą. Taip pat gyvenimas tėvų būste būdingas ne tik jaunuo-
liams, kurie užima ikikohabitacinį ir dar nesavarankiško gyvenimo atskirai nuo tėvų laikotar-
pį, bet net septintadalis jaunų namų ūkių dalis koreziduoja tėvų būste jau su savo vaikais. Tai 
parodo, kad dalis jaunų namų ūkių patiria būsto nepriteklių ir turi ribotas savarankiško apsi-
rūpinimo būstu galimybes. Kitos dvi būsto karjeros – išsimokamas ir visiškai nuosavas būstas 
Lietuvoje – sietinos su šeimos kūrimu (partneryste ar santuoka) ir prokreacine (vaikų turėjimu) 
elgsena namų ūkyje. Tai rodo, kad nuosavo būsto karjera derinama su šeiminio statuso pokyčiu 
ir demografiniais langais gyvenimo ciklo perspektyvoje. 

Reikšminiai žodžiai: būsto politika, būsto valda, jaunimas, jaunas namų ūkis, apsirūpini-
mas būstu, būsto karjera, gyvenimo ciklas. 
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Įvadas

Būsto prieinamumas ir apsirūpinimas būstu yra ypač aktualus klausimas, 
nes šios problemos sprendimo būdai atskleidžia, kaip visuomenėje užtikri-
namas saugios gyvenamosios aplinkos ir pastogės poreikis (Ansell 2014), 
kaip stratifikuojama gyvenimo kokybė priklausomai nuo būsto prieinamu-
mo galimybių (Kemeny 1995 ir 2005), kam būsto prieinamumas užtikrina-
mas pirmiausia, kas turi ribotas galimybes savarankiškai apsirūpinti būstu 
(Saunders 2005). Būstas tampa esminiu ar net svarbiausiu namų ūkių su-
kauptu turtu, žvelgiant viso gyvenimo ciklo požiūriu, taigi apsirūpinimas 
būstu – ar rinkoje, ar gaunant paramą iš valstybės – egzistuoja kaip namų 
ūkių ar individų vartojimo galimybių išraiška (Beer et al. 2006; Borrowman 
et  al. 2017; Doling, Elsinga 2013). Verta pažymėti ir tai, kad apsirūpini-
mo būstu galimybės nenusako būsto įsigijimo kaip baigtinio rezultato, nes 
apsirūpinimo būstu klausimo aktualumas neišnyksta po to, kai namų ūkis 
ar asmuo įsigyja savo nuosavą būstą ar gali reziduoti ilgą laikotarpį nuomo-
jamame būste. Būstas ir jo požymiai gali stipriai koreliuoti su namų ūkių 
gyvenimo šansus lemiančiomis struktūromis įsigijus būstą. Galiausiai pa-
tys individai ar namų ūkiai yra mobilūs, žvelgiant iš viso gyvenimo ciklo 
perspektyvos, nes jie gali keisti gyvenamąją vietą ir būstą kelis kartus. Taip 
pat namų ūkiai, gyvenantys skirtinguose būstuose, priklausomai nuo jo tipo 
(pvz., individualus namas ar butas daugiabutyje) ar valdos (angl. housing te-
nure), skiriasi tiek kasdienio vartojimo praktikomis, tiek teikiamų viešųjų 
paslaugų (kaip švietimo, sveikatos ar kt. paslaugos) prieinamumo galimybė-
mis (Aidukaitė 2013; Harloe 1994; Žilys 2015).

Būstą galima traktuoti kaip nevienodai prieinamą ir svarbų išteklių 
šiuolaikinėse visuomenėse, o jaunimas kaip socialinė grupė demografiniu 
pjūviu išskiriamas kaip didžiausia rizikos grupė, pasižyminti gerokai men-
kesnėmis galimybėmis apsirūpinti būstu savarankiškai, palyginti su kitomis 
amžiaus kohortomis (Filandri, Bertolini 2016). Žinoma, pats jaunimas nėra 
homogeniška grupė, nes jauni namų ūkiai pasižymi skirtingomis socioeko-
nominėmis ar sociodemografinėmis pozicijomis, tad ir minėtos galimybės 
atitinkamai struktūruojasi. Taigi šio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos 
jaunimo (18–29 metų) ir jaunų suaugusiųjų (30–35 metų) apsirūpinimo 
būstu situaciją privačiame būsto fonde, pateikiant sociodemografinę Lietu-
vos jaunimo ir jaunų namų ūkių analizę priklausomai nuo užimamos būsto 
pozicijos. Prieš atliekant Lietuvos situacijos apžvalgą ir duomenų analizę, 
pirmame skyriuje bus kontekstualizuojama būsto politikos reikšmė būsto 
apsirūpinimo klausimais, bandoma atskleisti, kaip priklausomai nuo ge-
rovės valstybės vaidmens ir įsipareigojimų už visą būsto sektorių keičiasi 
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jaunimo būsto prieinamumo galimybės. Kadangi Lietuvos būsto politika ir 
būsto sektoriaus situacija yra savita, tai, aptariant būsto politikos specifiką 
moderniose visuomenėse, bus trumpai supažindinama su bendrais Lietuvos 
būsto sektoriaus bruožais, kurie gali lemti jaunimo apsirūpinimo būstu situ-
aciją. Antrajame skyriuje apžvelgiamos įvairios empirinės demografų ir kitų 
mokslininkų studijos, kurios pasiūlo perspektyvą, kaip jaunimo ir/ar jaunų 
namų ūkių ir paties būsto požymiai yra susiję, kaip būsto įsigijimas susijęs 
jauno žmogaus namų ūkio kūryba, kaip gyvenamojo būsto požymiai yra 
susiję su jauno asmens gyvenimo ciklo stadijomis bei jo priimamais reziden-
ciniais ir būsto nuosavybės sprendimais. Galiausiai naudojantis empiriniais 
jaunimo reprezentatyvios apklausos Lietuvoje duomenimis pristatomi rezul-
tatai, koks jaunimas ar jaunas namų ūkis bus linkęs labiau gyventi vienoje 
iš išskirtų 6 nuosavo  būsto pozicijų, kurios darbe įvardijamos kaip būsto 
karjeros (angl. housing career). Minėti rezultatai leis kelti prielaidas apie būs-
to politikos situaciją Lietuvoje jaunimo grupės atžvilgiu, bet ir išryškinti 
bendrąsias būsto sektoriaus tendencijas.

Būsto politikos reikšmė jaunimo būsto apsirūpinimo 
klausimu

Būsto politikos analizė turi gilias tradicijas socialinės politikos valdysenoje 
analizuojant būsto apsirūpinimo problematiką moderniose visuomenėse. 
Valstybės vaidmuo patenkinti populiacijos būsto poreikius yra gana aiškus 
ir teisiškai apibrėžtas, kai diskutuojama apie socialinio būsto sektorių ir 
poreikį būstui įsigyti ar paramą būstui išlaikyti. Socialinis būstas dažnai 
apibrėžiamas kaip likutinis ar skirtas tik skurdžiausioms ar didžiausios so-
cialinės atskirties socialinėms grupėms, o šis būsto sektorius dažniausiai ko-
ordinuojamas viešojo administravimo aparato. Laikantis nustatytų įvairių 
tinkamumo kriterijų, kuriuos padiktuoja tuometinis politinis kursas, daž-
niausiai apibrėžiamos įvairios tikslinės grupės pagal savo ribotas galimybes 
savarankiškai apsirūpinti būstu, kurios turi teisę į socialinį būstą, būsto 
subsidijas, paramą būstui įsigyti ar išlaikyti ar kitokią valstybės pagalbą 
būstui gauti (Lennartz 2011). Be finansinės valstybės paramos būstui apsi-
rūpinti ar socialinio būsto fondo administravimo, valstybė gali reguliuoti 
būsto fonde privataus būsto sektoriaus dalį, pasitelkdama teisinius, orga-
nizacinius ir institucinius instrumentus (Harloe 1994). Nors skirtingose 
valstybėse įsipareigojimai už populiacijos būsto poreikius skiriasi priklau-
somai nuo būsto dekomodifikacijos laipsnio, pastebima, kad būstas kaip 
resursas (palyginti su tokiomis valstybinio aprūpinimo grandinėmis, kaip 
švietimas, sveikatos ir socialinė apsauga) buvo labiausiai komodifikuotas ir 
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priklausomas nuo rinkos net ir dosniausiose socialdemokratinėse gerovės 
sistemose (Aidukaitė 2013; Lennartz 2014). 

Modernios gerovės valstybės būsto politikos klausimu klasifikuojamos 
į dualistines ar unitarines-integruotas būsto sistemas: kuo aiškiau matomi 
socioekonominiai ir sociodemografiniai (populiacijos, gyvenimo kokybės ir 
būsto parametrų) skirtumai tarp (socialinio ir privataus būsto) nuomininkų 
ir būsto savininkų, tuo labiau tikėtina, kad būstas yra komodifikuotas ir 
matoma aiški duali skirtis tarp privataus (būsto nuosavybė ir privati nuoma) 
ir valstybinio (socialinio) būsto sektorių (Kemeny 1992 ir 1995). Valstybėse, 
kuriose dominuoja privati būsto nuosavybė, sukaupta gerovė paskirstoma 
per namų ūkio gyvenimo ciklą taip, kad jauni namų ūkiai turi prisiimti 
didesnę atsakomybę už savo būsto poreikių patenkinimą, kuo greičiau įžen-
giant į privačią būsto rinką. Tokią tendenciją dažniausiai atspindi dualios 
būsto sistemos, kai jauni namų ūkiai ir jaunimas stengiasi kuo greičiau pa-
imti būsto paskolą kaip tam tikrą apsirūpinimo būstu problemos sprendinį 
(Doling, Elsinga 2013; Kemeny 2001; Lennartz 2011). Pastebima univer-
sali tendencija, kad ES valstybinės gerovės sistemos aprūpinimas per pas-
taruosius kelis dešimtmečius transformavosi net ir unitarinėse-integruotose 
būsto sistemose į labiau individualaus lygmens ekonominio augimo ir pri-
vataus kapitalo kaupimo režimus, kuriuose gali dalyvauti įvairaus lygmens 
privatūs veikėjai (nuo namų ūkio iki stambių NT įmonių, bankų) (Filan-
dri, Bertolini 2016; Lennartz et  al. 2016). Privačiame būsto sektoriuje tai 
identifikuotina augančiu privataus būsto sektoriumi, mažėjančia valstybės 
parama būstui apsirūpinti, augančia finansinio sektoriaus įtaka būsto sek-
toriuje ir augančiomis būsto kainomis (Allen et al. 2004, Hulchanski 1995; 
van Gent 2009). Po 2008 m. globalios ekonomikos krizės gerovės valstybių 
išlaidų mažinimas, taupymo priemonių (angl. austerity measures) taikymas 
planuojant valstybės biudžetą ir vis mažesni gerovės valstybės įsipareigoji-
mai dėl visuomenės būsto poreikių aprūpinimo padidino galimybių stan-
dartiniam namų ūkiui tapti nuosavo būsto savininku ir narystės kitose būs-
tų valdose atotrūkį (pvz., gyventi socialiniame būste ar privačiai nuomotis 
būstą) (Ansell 2014; Borrowman et al. 2017). 

Besinuomuojantys privatų būstą namų ūkiai dualistinėse būsto siste-
mose patenka į „amžinos nuomos“ ir neplanuoto mobilumo spąstus: tokie 
namų ūkiai turi menkesnes galimybes įsigyti savo būstą be išorinės (tėvų) 
paramos; namų ūkiams privati nuoma kainuoja brangiai dėl kainų būsto 
rinkoje svyravimo (dažnu atveju augimo), norint išlaikyti privačiai nuo-
mojamą būstą. Išlaikant ilgą laiką privačiai nuomojamą būstą, namų ūkių 
skola akumuliuojasi, jų finansiniai įsipareigojimai dažniausiai tik didėja. 
Didelės būsto išlaikymo sąnaudos ar augančios būsto kainos be didesnės 
valstybės pagalbos tiesiogiai veikia namų ūkio skolą, o tai ypač aštrus 
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klausimas jauniems namų ūkiams, sprendžiantiems savo gyvenamojo būsto 
klausimus (Beer et  al. 2006, Borrowman et  al. 2017). Tokiame kontekste 
pagrindinis kiekvieno namų ūkio turtas dažnu atveju yra nuosavas būstas, 
kuris užtikrina ne tik saugią finansinę gyvenimo situaciją, bet ir suteikia 
didesnius gyvenimo šansus kopti socialinio mobilumo laiptais, geresnes 
galimybes kurti stabilesnę namų ūkio padėtį ir mažinti namų ūkių patiria-
mas įtampas (Ingram-Gilderbloom 2008; Rowley, Ong 2012). Pastebėta, 
kad nuosavo būsto savininkai turi didesnių galimybių rinktis gyvenamąją 
vietą ir taip kartu konsoliduoti kaimynystę, didinti bendrą socialinį kapi-
talo lygį ar net už(si)tikrinti asmeninio egzistencinio saugumo jausmą dėl 
ateities (Pahl 2001; Saunders 2005). 

Daugelis analitikų pabrėžia, kad būsto politikos posūkis individua-
listinio būsto apsirūpinimo link paaštrina tarpgeneracinius skirtumus ir 
kartu besikeičiančią sociodemografinę ir socioekonominę būsto sektoriaus 
struktūrą. Naujausiame moksliniame diskurse kalbama apie jaunus asmenis 
ir jaunus namų ūkius, kuriems sunku įsiterpti tarp senesnių namų ūkių ir 
tapti būsto savininkais, ar rizikas, kurios parodo, kaip lengva iškristi iš būs-
to savininkų klasės. Apie tokį jaunimą būsto politikos kontekste kalbama 
kaip apie nuomininkų kartą (angl. generation rent), kuri turi labai ribotas 
galimybes tapti būsto savininkais ir kuri turi daugiau šansų išlikti ilgą lai-
ką privataus būsto nuomininkais, palyginti su tėvų ar senelių kohortomis 
(Borrowman et  al. 2017; Filandri, Bertolini 2016; Lennartz et  al. 2016). 
Nors reikšminga privataus būsto nuomininkų dalis tarp visų gyventojų nėra 
kažkas naujo, bet naujausi tyrimai, kuriems atlikti naudojami longitudiniai 
duomenys, atskleidžia poslinkį link dualistinės būsto sistemos daugelyje 
išsivysčiusių šalių bei didėjančius tarpgeneracinius skirtumus ir nelygybes 
tarp skurdžiai gyvenančių (nuomoja būstą) ir turtingai gyvenančių (turi 
nuosavą būstą) gyventojų (angl. housing poor vs. housing rich). Jaunimas kaip 
nuomininkų karta turi mažesnių galimybių įsigyti nuosavą būstą, bet kartu 
apima plačią apsirūpinimo būstu trajektoriją, palyginti su tėvų karta. Taip 
yra dėl to, kad tradicinio suaugusio asmens atributai įgyjami vis vyresniame 
amžiuje, vidutinis santuokos sudarymo amžius ilgėja, ilgesnė kohabitacija 
ir korezidencija tampa santuokos preliudija, o didėjanti namų ūkių formų 
pliuralizacija veikia jaunimo būsto pasirinkimus (Buzar et al. 2005). Šiuo-
laikinio jaunimo gyvenimo trajektorija, pereinant į suaugusiojo fazę, įgau-
na įvairesnių formų ir išsitęsia laike, kol pasiekiami tradiciniai suaugusiojo 
gyvenimo atributai, kai jaunimo tėvų gyvenimo ciklo etapas, pereinant į 
suaugusiojo (ar jauno suaugusio) fazę, yra pastebimai mažiau dinamiškas, la-
biau linijinis ir nuspėjamas, taip pat trumpesnis laike (Doling, Elsinga 2013; 
Kemeny 2001; Lennartz 2011 ir 2014).
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Besitraukianti valstybinė parama socialinio būsto sektoriui nukreipia 
namų ūkius tapti privataus būsto sektoriaus veikėjais, kurie turėtų stengtis 
maksimizuoti savo gerovę ir kuo greičiau įžengti į būsto savininkų klasę 
per kuo trumpesnį gyvenimo ciklo periodą (Hulchanski 1995; Lennartz 
2011). Didėjanti būsto savininkų dalis ir mažėjantys valstybės įsipareigoji-
mai už būsto poreikius visuomenėje yra netiesioginis socialinis kontraktas 
tarp valstybės ir piliečių, kad jie turėtų tapti atsakingi už savo gerovės kū-
rimą ateityje būsto klausimu (van Gent 2009). Šis netiesioginis kontraktas 
tampa ypač svarbus tose gerovės sistemose, kuriose gerovė, sulaukus pensi-
nio amžiaus, priklauso nuo asmens galimybių sukaupti turtą per visą gyve-
nimo ciklą; tad būsto nuosavybė kaip pagrindinis ir didžiausias asmens ar 
namų ūkio turtas tampa esminiu kapitalu, leidžiančiu užtikrinti tą gerovę 
(Filandri, Bertolini  2016). Demografinis kontekstas tik paaštrina būsto 
nuosavybės, kaip namų ūkio gerovės garanto, klausimą: mažas gimstamu-
mas ir mirtingumas, besikeičianti namų ūkio formų struktūra, mažėjanti 
darbingo amžiaus populiacija tik sustiprina nuosavo būsto valdos reikšmę 
kaip (apsi) draudimą siekiant saugios finansinės padėties senėjančioje visuo-
menėje (Doling, Elsinga 2013; Lersch, De Wilde 2013). Minėti demogra-
finiai poslinkiai ir gyvenimo ciklas turi gerokai reikšmingesnį efektą dua-
listinėse būsto sistemose, kuriose yra silpna valstybinio būsto aprūpinimo 
sistemos pagalba ir gyvenimas nuosavame būste lieka saugiausia būsto apsi-
rūpinimo situacija nei integruotose sistemose, kur šiuos klausimus švelnina 
gerovės valstybė. Šį efektą patiria jauniausios kohortos, nes didėjančią ne 
būsto savininkų gyventojų dalį ES ir EBPO sudaro jaunimas iki 30 metų, 
kuriems vis sunkiau įsilieti į būsto savininkų klasę (Ansell 2014; Filandri, 
Bertolini 2016; Rowley, Ong 2012).

Lietuvos būsto sektorių galima apibūdinti kaip hiperdualistinį. Jame pas-
tebimi gana ryškūs skirtumai tarp būsto nuomos ir nuosavybės valdų, perėjus 
iš hiperintegruotos sovietinės sistemos, kurioje būsto apsirūpinimo klausimai 
buvo sprendžiami totalinės paternalistinės valstybės. Visų pirma, sovietinė 
būsto aprūpinimo sistema ir totalinė gerovės valstybė Lietuvoje sprendė būs-
to prieinamumo kaip (adekvataus būsto) deficito klausimą, o ne būsto pri-
einamumo kaip būsto įperkamumo klausimą. Sovietinė būsto politika buvo 
totalinė ir eliminavo bet kokius namų ūkio sprendimus rinktis būstą, jo tipą, 
būsto valdą, kaimynystę ar būsto lokaciją, nes visas būsto sektorius (būsto 
planavimo, statybos, paskirstymo ir administravimo grandinės) priklausė 
nuo viešojo administravimo aparato sprendimų, kas ir kokiame būste turė-
tų gyventi (Andrusz 1992; Bessonova 1992). Per pirmąjį nepriklausomybės 
dešimtmetį minėta sistema Lietuvoje buvo transformuota į hiperdualistinę 
būsto sistemą, kurioje išryškėja aiškūs skirtumai tarp socialinio ir privataus 
būsto sektorių. Netgi pereinamuoju laikotarpiu įgyvendinus masinės būsto 
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privatizacijos programą, buvo keliami aiškūs politiniai tikslai sukurti pri-
vačios būsto rinkos pamatus, atsisakyti „sovietinių“ plačios aprėpties būsto 
programų ir masinių įsipareigojimų už visos populiacijos būsto poreikius, o 
likusį (neprivatizuotą ir minimalų) valstybinio būsto sektorių transformuoti 
į socialinį būstą bei palikti tik skurdžiausioms tikslinėms grupėms, atliepiant 
jų būsto poreikius dėl jų menkų galimybių savarankiškai apsirūpinti būstu 
naujoje rinkoje (Jurgaitytė 2005). Bet pereinamojo laikotarpio Lietuvoje 
vykusios struktūrinės reformos nėra išskirtinės savo politiniu turiniu (be 
tam tikrų reformų institucinės įgyvendinimo specifikos), nes panašų kelią 
rinkosi daugelis posovietinių ir posocialistinių valstybių (Aidukaitė 2013; 
Ruopilla  2005 ir 2007; Stanilov 2007; Struyk 1996; Tsenkova 2009). Tai 
lėmė, kad dažniausiai privatus sektorius sudaro daugiau nei 80 proc. iki šiol 
daugelio posovietinių ir posocialistinių šalių viso būsto fondo, o Slovakijoje 
ir Lietuvoje privataus būsto fondo dalies rodiklis (89 proc.) yra antras aukš-
čiausias po Rumunijos (96 proc.) (Eurostat 2014).

Naujausi tyrimai Lietuvoje (Burneika et al. 2017; Valatka et al. 2014; 
Žilys 2015) leidžia apžvelgti, kokias pasekmes turi sėkmingai įgyvendin-
tos posovietinės reformos, pereinant prie privataus būsto apsirūpinimo ir 
atsitraukiant nuo bendros populiacijos būsto aprūpinimo. Pavyzdžiui, vie-
nas charakteringiausių išryškėjančių bruožų – tai pačios būsto nuosavybės 
dualumas. Pastebima, kad būsto nuosavybės valdoje didelę dalį sudaro (1) 
senieji būstų savininkai, įgiję būstą lengvatiniu privatizacijos būdu ir do-
minuojantys sovietinės statybos periodo būsto fonde, bei (2) gausėjanti 
naujųjų būsto savininkų dalis, kuri dažniausiai naudojasi būsto paskolų 
rinkos priemonėmis, dažniausiai įsipareigojant ilgam laikui už savo būstą 
priemiesčiuose. Būsimi būstų savininkai yra gana homogeniška grupė  – 
tai jaunos šeimos su mažamečiais vaikais, kurie linkę rinktis ilgesnio lai-
kotarpio finansinius įsipareigojimus, susijusius su būstu (t. y. ilgalaikę būs-
to paskolą), bei turintys kapitalo ir galimybių tą padaryti. Būsto nuomą 
Lietuvos didmiesčiuose renkasi (ar priversti rinktis) jauni bevaikiai, koha-
bituojantys namų ūkiai ar individai, o minėti namų ūkiai yra mobiliau-
sia grupė, nes daugiau nei  90  proc. negyvena ilgiau nei penkerius metus 
tame pačiame privačiai nuomojamame būste (Žilys 2015). Čia pastebimos 
panašios demografinės tarpgeneracinės nelygybės tendencijos tarp senų ir 
naujų namų ūkių, kai šie priversti įsipareigoti už visą nuosavo būsto kainą, 
palyginti su tėvų karta, o likusi reikšminga jaunų namų ūkių dalis gali 
būti apibūdinama kaip nuomininkų karta. Taigi, be minėto būsto politi-
kos konteksto, tampa svarbu suprasti, koks jaunimas ir jauni namų ūkiai 
užima skirtingas būsto pozicijas priklausomai nuo būsto valdos ir jo būsto 
kontrolės laipsnio, kaip susijęs jaunimo demografinis kelias kartu su būsto 
pasirinkimu, kaip galiausiai apsirūpinimas būstu formuoja pačio jaunimo 
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namų ūkio kūrybą ir reikšmingus šeiminius įvykius (partnerystės kūrimą, 
santuoką ar vaikų planavimą). 

Būsto karjeros ir jaunimo demografinio ciklo sąsajos

Būsto sektoriaus analizei skirtoje mokslinėje literatūroje daug dėmesio 
skiriama asmenų, namų ūkių sociodemografinių ir fizinių būsto bei rezi-
dencinio mobilumo požymių sąsajoms tirti, nes pastebėta, kad būsto pasi-
rinkimas ir būstų rinka stipriai koreliuoja su vykstančiais pokyčiais popu-
liacijoje (Fejten, Mulder 2002; Mulder, Wagner 1998). Minėtais empiriniais 
tyrimais siekiama atskleisti, kaip kinta būsto parametrai, ir tai, kad namų 
ūkių keičiamas būstas yra kompleksinis procesas, susijęs kitais reikšmingais 
namų ūkių pokyčiais ilguoju laikotarpiu. Taigi gyvenimo ciklas yra susijęs 
su įvairiomis laiko atžvilgiu kaičiomis būsto pozicijomis (Rossi, Shlay 1982; 
Rossi, Weber 1996).

Būsto pozicijos kiekybiniuose demografiniuose tyrimuose įvardijamos 
kaip būsto karjeros ar būsto trajektorijos, kai asmens ar namų ūkio užima-
ma būsto valda ir būsto tipas priklauso nuo gyvenimo ciklo bei darbo rin-
kos pozicijos ir reikšmingų demografinių (ypač šeimos) įvykių progų (angl. 
family event timing) (Kulu 2008; Kulu, Steele 2013; Mulder, Wagner 1998). 
Nors būsto karjera kaip analitinis konceptas turi skirtingas definicijas ir įvai-
rius apibrėžimus, bendroji būsto karjeros samprata nusako, kaip namų ūkis 
ar asmuo namų ūkyje geba kopti būsto valdos hierarchijos laiptais, stengian-
tis atsidurti jo būsto poreikius atitinkančioje būsto pozicijoje (pavyzdžiui, 
kraustytis iš socialinio būsto į privačiai nuomojamą ar iš privačiai nuomo-
jamo – į nuosavo būsto valdą, ar iš buto daugiabutyje – į individualų būstą 
ir pan.). Šie varijuojantys būsto poreikiai derinami kartu su darbo ir šeimos 
pozicijų pokyčiais viso gyvenimo ciklo metu (Clark et al. 2003; Kulu 2008; 
Kulu, Vikat 2007). Amžiaus rodiklis yra vienas reikšmingiausių, nusakan-
čių tikėtinas būsto karjeros ir kartu šeiminio bei darbinio statuso kaitos 
trajektorijas. Davies Withers (1998) teigia, kad amžius yra stiprus asmeninio 
rezidencinio mobilumo prediktorius, kai lūžis įvyksta ties 35-eriais asmens 
gyvenimo metais. Didžiausias mobilumas ir judėjimas tarp privačiai nuo-
mojamų būstų vyksta iki minėto amžiaus (t. y. tarp jaunų ir jaunų suaugusių 
individų) kohortos, nes ši amžiaus grupė santykinai patiria didžiausią namų 
ūkio statuso kaitą (pvz., kuriama partnerystė, vėliau kohabitacija transfor-
muojama į santuoką), tad rezidencinio mobilumo pokyčiai jauno asmens 
gyvenime yra intensyvesni nei vėlesnėse gyvenimo ciklo stadijose.

Visgi ši trajektorija nėra išskiriama kaip tiesiogiai determinuota tik 
amžiaus kintamojo, amžius greičiau nusako kalendorinę gyvenimo kurso 
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seką, nes ji atskleidžia demografinius pokyčius, prasidedančius jauno as-
mens gyvenime (Kendig 1984b). Demografinio ciklo seka verčia ieškoti vis 
kito būsto ar gyvenamosios aplinkos, kuri atitiktų kintančius poreikius. 
Gyvenimo kurso įvykiai veda skirtingų būsto pasirinkimų link bei kartu 
asmens ar namų ūkio mobilumo tiek fiziniu-geografiniu (pvz., miestietiška 
ar priemiesčio vietovė), tiek būsto tipo (pvz., individualus namas ar daugia-
butis), tiek būsto valdos atžvilgiu (pvz., privati nuoma ar būsto nuosavybė) 
(Clark et  al. 2003; Kulu 2008). Taigi būsto karjera, tiksliau, jos keitimas, 
yra asmens ir namų ūkio mobilumo funkcinė išraiška, kai būstas keičiamas 
priklausomai nuo kintančios gyvenimo kurso sekos (Clark, Davies Wit-
hers 2009; Clark, Huang 2003; Gober 1992; Mulder 2006).

Svarbu paminėti, kad dažnu atveju namų ūkio struktūros pokyčiai yra 
svarbesni nei asmens individualaus statuso pokyčiai, kai pirmieji yra tie-
sioginė populiacijos pokyčių būsto sektoriuje išraiška (Buzar et  al. 2005; 
Gober 1992). Ši namų ūkio galia individo atžvilgiu struktūruoja ir lemia as-
meninius norus, preferencijas ir poreikius keičiant ar renkantis būstą. Būsto 
karjeros pasirinkimas ar būsto keitimas yra ne individualus, o kolektyvinis 
individų elgesys namų ūkyje, kuris priimamas kooperatyviai1. Michielin ir 
Mulder (2008) teigia, jeigu šeima ar namų ūkis nusprendžia keisti gyvena-
mąją vietą, tuomet šeimoje kiekvienas šeimos narys turi derinti savo inte-
resus ir poreikius prieš gyvenamosios situacijos pakeitimą. Mincer (1978) 
išskiria, kad minėtas kooperatyvus sprendimas nebūtinai tampa lygiavertė-
mis individų poreikių derybomis, kuris priimamas be jokių kompromisų. 
Kraustymosi į naują gyvenamąją vietą nauda yra įvertinama namų ūkyje, 
kur priimami sprendimai dėl būsto keitimo naudos bus nulemti grynosios 
šeimos naudos (angl. net benefit of household) nei atskiro individo namų 
ūkyje asmeninės naudos.

Sekant minėta tendencija, demografiniu požiūriu namų ūkio karjeros 
pokyčiai ir šeimos rezidencinio mobilumo motyvai aiškinami kaip namų 
ūkio būsto keitimas, keičiantis jo būsto poreikiams konkrečiame gyveni-
mo ciklo etape (Beer et  al. 2016; Davies Whithers et  al. 2008; De Jong 
et  al.  2008; Lennartz et  al. 2016; Lersch, De Wilde 2014; Rossi, We-
ber  1996). Namų ūkio mobilumo priežastys, keičiant būsto karjeras pri-
vačiame būsto sektoriuje, gali būti įvairios, bet išskiriami trys pagrindiniai 
rezidencinio mobilumo tipai priklausomai nuo mobilumo motyvų: 1) pri-
verstinis kraustymasis, kai, namų ūkis, prarasdamas būstą, priverstas ieškoti 
naujos rezidencijos; 2) sužadintasis kraustymasis, kuris atsiranda dėl namų 

1 Atrodytų, šis apibendrinimas nėra tinkamas esant vienišam namų ūkiui, t. y. namų ūkiui, 
kurį sudaro vienas asmuo. Visgi vienišas namų ūkis demografijoje laikomas vienu iš dauge-
lio namų ūkio tipų, kur šioje situacijoje kooperatyvus sprendimas namų ūkyje dėl būsto 
keitimo ar įsigijimo priklauso tik nuo paties asmens apsisprendimo. 
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ūkio gyvenimo ciklo pokyčių ar kai namų ūkis nėra patenkintas paslaugų 
ar darbo vietos pasiekiamumu, kaimynyste ar pačio būsto parametrais; 3) re-
guliuojamasis kraustymasis, kurį sukelia tokios išorinės priežastys, kaip pa-
sikeitimai būsto politikoje, būsto rinkoje, darbo rinkoje, ar kiti instituciniai 
struktūros pokyčiai, kurie nepriklauso nuo namų ūkio (Clark, Onaka 1983; 
Clark et  al. 2003). Dažniausiai apsisprendimas keisti būstą ir rezidencinis 
mobilumas yra sietinas su namų ūkio pasitenkinimu esamu būstu, o namų 
ūkio mobilumą kaip būsto pozicijos pokytį lemia namų ūkio struktūros po-
kyčiai (pvz., santuoka, pirmojo vaiko atsiradimas šeimoje ir  kt.), kai šeima 
ieško naujų gyvenimo sąlygų ir būsto priklausomai nuo pakitusių poreikių 
(Michielin, Mulder 2008). Clark ir Onaka (1983), analizuodami longitudi-
nius JAV demografinius duomenis, pastebėjo, kad namų ūkių mobilumas 
dėl reguliuojamojo kraustymosi priežasčių sudaro menkesnę dalį nei su-
žadintasis mobilumas (pats rečiausias yra priverstinis mobilumas). Šeimos 
karjera – pakitęs santuokinis statusas, pasikeitęs namų ūkio dydis ar naujo 
namų ūkio susiformavimas  – apima svarbiausius etapus, kurių metu paste-
bimi didžiausi rezidencinio mobilumo mastai.

Visgi demografiniu požiūriu svarbu suprasti, kaip vyksta įsikėlimas į 
būstą (pakitusi būsto karjeros pozicija kaip rezidencinio mobilumo išraiška) 
ir reikšmingų namų ūkių  / šeimos įvykių (namų ūkio demografinio ciklo 
karjeros pokytis) seka korekcinio mobilumo atveju, t.  y. kurios karjeros 
pokytis lemia kitos karjeros pokytį. Minėtu atveju egzistuoja dvi korekci-
nio mobilumo variacijos  – tikrasis korekcinis mobilumas arba numatyta-
sis (angl.  anticipation) korekcinis mobilumas. Pirmuoju atveju dažniausiai 
keliamasi į naują būstą po namų ūkio pokyčių; o numatytas korekcinis 
mobilumas apibūdina situacijas, kai įsikeliama dar prieš reikšmingą ūkio 
demografinį pokytį (pvz., santuoką ar vaikų atsiradimą namų ūkyje), kai 
namų ūkis suplanuoja ir derina naujus būsto poreikius iš anksto. Michie-
lin ir Mulder (2008) atskleidžia, kad Nyderlanduose namų ūkių tikėtinas 
būsto keitimas vyksta prieš vedybas ir/ar prieš vaiko gimimą, o rezidencinės 
migracijos elgsena reikšmingai sumažėja po šeimos karjeros pokyčių. Šie 
būsto pokyčiai vėl suintensyvėja vaikams pasiekus mokyklinį amžių. Kar-
tu teigiama, kad šeiminės ir būsto karjerų kalendoriai sinchronizuojami, 
nes įsikrausčius į naują būstą reikšmingai išauga tikimybė susilaukti vaikų. 
Clark ir Davies Withers (2009) teigia, kad tai verčia atmesti namų ūkio rezi-
dencinio mobilumo kaip sutrikdymo (angl. disruption) tezę, kad korekcinis 
mobilumas vyksta po reikšmingų įvykių, kurie sujaukia įprastą tuometinį 
gyvenimą, o šeima turi ieškoti naujo būsto priklausomai nuo pasikeitusių 
gyvenimo aplinkybių.

Taigi būsto karjera dažnai tam tikru aspektu sinchronizuojama su to-
kiomis karjeromis, kaip pozicija darbo rinkoje, šeiminio statuso pozicija, 
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namų ūkio dydžio pokyčiai ar kitais reikšmingais gyvenimo įvykiais. Būsto 
karjera nėra tik būsto pasirinkimas, bet kartu galima atkleisti asmens vai-
dmenų ir įvykių pokyčius ar nustatyti tam tikrą gyvenimo kurso trajekto-
riją. Tokie įvykiai, kaip romantinių santykių susikūrimas, apsisprendimas 
kohabituoti, santuoka, vaikų planavimas ir jų atsiradimas namų ūkyje, sky-
rybos ir kelių namų ūkių susiformavimas, vaikų išsikėlimas iš tėvų namų 
ūkio ir pan., nusako gyvenimo kurso etapą, kuris koreliuoja su amžiumi ir 
kartu būsto pasirinkimu (Clark, Davies Withers 2009; Deurloo et al. 1994; 
Lersch, De  Wilde  2014). Kendig (1984a ir 1990) teigia, kad būsto nuosa-
vybė yra būsto karjeros hierarchijos viršūnėje, kurios siekia dauguma namų 
ūkių rinkos ekonomikos sąlygomis. Jauno suaugusio asmens trajektorija 
minėtos būsto karjeros link yra nulemta ekonominio ir kartu šeiminio sta-
tuso pokyčio, kai dvejas pajamas gaunančių asmenų namų ūkis yra startinė 
šeiminė ir ekonominė forma, leidžianti jaunam asmeniui užimti ar judėti 
nuosavo būsto pozicijos link. Namų ūkyje atsiradus vaikams, būsto karjera 
nukreipia namų ūkius rinktis ilgalaikę nuomą arba tapti būsto savininkais. 
Ši būsto karjera užtikrina turto akumuliaciją ir kartu mažesnių išlaidų, su-
sijusių su būstu, palaikymą. Bet visų namų ūkių aspiracija kopti nuosavo 
būsto karjeros link nebūtinai yra įgyvendinama, nes pastebėtina, kad šį mo-
bilumą reikšmingai pristabdo tie namų ūkiai, kurių gyvenimo cikle pastebė-
tas priverstinio išsikraustymo ar ištuokos (skyrybų) epizodas (Davies Wit-
hers 1998). Clark ir Davies Withers (2009) išskiria rezidencinio mobilumo 
standartizuotas trajektorijas būsto sektoriaus hierarchijoje, kai iš privačios 
nuomos pozicijos specifiniai namų ūkiai renkasi judėti tarp būsto karjerų 
pagal tris standartizuotus kelius: iš nuomojamo būstą – į kitą nuomojamą 
būstą, iš nuomojamo  – į nuosavą būstą, ar pasilieka ilgam laikotarpiui 
reziduoti tame pačiame nuomojamame būste. Antroji trajektorija būdinga 
kohabituojantiems ir ypač santuokoje gyvenantiems namų ūkiams, o liku-
sios dvi formos (reprezentuojančios ilgalaikius nuomotojus) asocijuojamos 
su namų ūkiais, kurie turi mažas pajamas, ar su mažumų grupėmis, kurios 
turi ribotas nuosavos būsto apsirūpinimo galimybes.

Be jau aptartų rezidencinio mobilumo motyvų ir būsto hierarchijos as-
pektų, ne mažiau svarbus yra namų aplinkos kūrimas, susijęs su kontekstiniais 
mobilumo, gimstamumo ir geografinės erdvės ryšiais. Namų ūkio būsto po-
reikių atitiktis priklauso nuo nuolatos besikeičiančių šeimos kompozicinių, 
dalyvavimo darbo rinkoje, mobilumo, dominuojančių lyčių santykių namų 
ūkyje veiksnių. Demografai kalba apie tai, kad namų ūkiai susinchronizuoja 
mobilumo, gimstamumo ir darbo rinkos langus pagal savo poreikius. Pavyz-
džiui, pastebėta, kad dviejų šeimos maitintojų rezidencinis mobilumas vyksta 
netolimoje gyvenamojoje geografinėje vietovėje, kai vieno šeimos maitintojo 
namų ūkio mobilumas apima platesnes geografines ribas. Taip pat pastebėtinas 
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svarbus ir lyčių vaidmenų pasiskirstymo kriterijus dviejų šeimos maitintojų 
namų ūkyje, kuris lemia būsto keitimą: moterys dažniau palieka darbo rinką 
keičiant būstą, bet kartu greičiau grįžta į ją, o vyrų sprendimai dažniau keisti 
darbą ar grįžti į darbo rinką siejami su vaiko gimimo, o ne būsto pokyčio 
faktu (Kurz 2004; Michielin, Mulder 2008). Kulu ir Steele (2013), analizuo-
dami longitudinius Suomijos duomenis, pateikia, kad namų ūkio prokreacinė 
ir moters vaikų planavimo ir auginimo elgsena stipriai koreliuoja su bendra 
namų ūkio būsto pasirinkimo elgsena. Fiksuojama, kad Suomijoje polinkis 
kraustytis į naują būstą priklauso nuo namų ūkio kompozicijos kaitos ir kon-
kretaus vaiko gimimo namų ūkyje: didesne tikimybe rinktis naują būstą, ypač 
individualų namą, pasižymi namų ūkiai, sulaukiantys pirmojo arba trečiojo 
vaiko. JAV namų ūkio kompozicija reikšmingai veikia jų būsto valdos pasirin-
kimus, nes stabilios namų ūkio formos (kaip santuokoje gyvenančios šeimos) 
ilguoju laikotarpiu apsigyvena nuosavame būste, tokio tipo šeimos dominuoja 
nuosavo būsto sektoriuje ir jų rezidencijos trukmė būste yra santykinai ilgesnė 
nei kito tipo šeimų (Deurloo et al. 1994).

Kitas svarbus veiksnys, lemiantis namų ūkio apsisprendimą įsigyti būs-
tą, yra pačios valstybės šeimos ir būsto politikos kursas, kuris gali paskatinti 
tam tikrus demografinius struktūrinius pokyčius ir kartu būsto sektoriaus 
situaciją. Būsto nuosavybė priklauso ne tik nuo asmenų ir namų ūkio (san-
tuokinių, prokreacinių, būsto ar kitų) lūkesčių, elgsenos ir kompozicijos 
kaitos, bet ir nuo to, kaip gerovės valstybės skatina ir formuoja (nebūtinai 
tikslingai) tam tikrą šeimos politiką reguliuodama būsto sektorių. Pavyz-
džiui, pastebėta, kad dažniausiai Nyderlanduose namų ūkiai renkasi įsigyti 
būstą dar prieš tampant tėvais, o Vokietijoje vyrauja inversinė tendencija – 
didelė dalis namų ūkių atsiduria nuosavo būsto valdoje jau įvykus tėvystės 
faktui. Šis dviejų santykinai panašių vakarų Europos šalių skirtumas būsto 
sektoriuje sociodemografiniu aspektu atskleidžia, kad namų ūkiai gali turė-
ti skirtingas strategijas įžengiant į būsto nuosavybę. Jau minėta, kad būsto 
karjera ir ypač būsto nuosavybės faktas priklauso nuo partnerystės ar tė-
vystės įvykio, bet būsto nuosavybė gali turėti skirtingą efektą šeimos įvykių 
sekai priklausomai nuo būsto politikos (ar rinkos) mechanizmų. Mulder ir 
Wagner (2001) tai sieja su tuo, kad Nyderlanduose prioretizuojama priva-
taus būsto valda ir vyrauja didesnės galimybės įsigyti būstą netgi santyki-
nai labai jauniems namų ūkiams, o Vokietijos būsto sektorius ir nuosavo 
būsto finansavimo priemonės yra labiau reguliuojami ir griežtesni. Minė-
tos dviejų šalių būsto sektoriaus kryptys suformuoja reikšmingus šeimos 
planavimo namų ūkio lygmeniu skirtumus nuosavo būsto valdoje: Nyder-
landuose namų ūkiai yra lankstesni rinkdamiesi būsto įsigijimo strateginį 
momentą, kai palanku tapti būsto savininkais, o Vokietijoje būsto įsigijimas 
tampa kritiniu momentu namų ūkiams tapti būsto savininkais konkrečiu 
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laikotarpiu. Nyderlandų nuosavo būsto sektoriaus lankstumas neverčia 
griežtai apsispręsti dėl reikšmingų šeimos įvykių (kaip kohabitacija, santuo-
ka ar tėvystė) derinimo su būsto įsigijimo elgsena, Vokietijoje yra priešinga 
situacija, ir čia namų ūkiai elgiasi daugiau pagal principą „pirma būstas, o 
paskui šeima“. Kurz (2004) teigia, kad tokia situacija Vokietijoje sukuria 
prielaidas atsirasti skirtumams tarp klasių ir tarp generacijų, nes jaunimas, 
gyvenantis nuosavame tėvų būste, pasižymi didesne tikimybe vėlesniame 
amžiuje taip pat tapti būsto savininkais. Minėtas būsto apsirūpinimo ga-
limybių potencialo skirtumas dar labiau pastebimas tarp skirtingo jauni-
mo, užimančio skirtingą klasinę poziciją: aukštesnė tėvų užimama klasinė 
pozicija ir socioekonominė padėtis užtikrina jaunimo galimybes greičiau 
įžengti į nuosavo būsto savininkų grupę, o būsto nuosavybė tokiu atveju 
tampa vis brangesnė būsto pozicija ilgalaikėje perspektyvoje jaunimui, kurio 
tėvai užima žemesnę socioekonominę poziciją ir kuris negalėjo įsigyti būsto.

Taigi jaunimas gali būti apibendrintas kaip santykinai viena pažeidžia-
miausių grupių, kai diskutuojama apie būsto prieinamumo klausimus, ypač 
demografiniu aspektu. Kartu būstas atspindi ne tik tiesioginius būsto po-
reikio klausimus, būsto apsirūpinimo galimybių stoka gali būti sisteminis 
trukdis namų ūkyje priimant sprendimus dėl reikšmingų šeiminių įvykių. 
Šiuo atžvilgiu būsto ir šeimos karjeros gali būti susinchronizuojamos arba 
asinchronizuojamos priklausomai nuo daugelio namų ūkio elgsenos ir po-
reikio situacinių kintamųjų, nuo to, kiek būsto ir šeimos politika leidžia 
priimti namų ūkiams sprendimus ir juos suderinti minėtose sferose, taip 
pat nuo to, kiek būsto sektoriaus mechanizmai lemia jaunimo ar jauno 
namų ūkio būsto situaciją priklausomai nuo tėvų situacijos. Būsto karjera 
gali atskleisti tam tikras jaunimo ir jaunų namų ūkių elgsenas ir požiūrius į 
būsto sektorių priklausomai nuo kintančių sociodemografinių individualių 
ir namų ūkio charakteristikų gyvenimo ciklo kontekste.

Tyrimo metodologija

Empirinė straipsnio dalis remiasi Lietuvos jaunų asmenų (18–35 metų) an-
ketinės apklausos duomenų, surinktų 2017–2018 metais, statistine analize. 
Anketinė apklausa buvo vykdoma tiesioginio interviu būdu, kurio metu 
buvo apklausta 1200 Lietuvos gyventojai, patenkančių į 18–35 metų am-
žiaus kategoriją. Kadangi bendroji anketos teminė aprėptis yra plati (anke-
toje daugiau kaip 500 pirminių indikatorių)2 ir reikalauja iš respondento 
2 Anketinė apklausa yra mokslinio projekto „Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, prob-

lemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER 007/17), kuris buvo finansuotas 
LMT pagal nacionalinę mokslo „Gerovės visuomenė“ programą, dalis. Straipsnyje, siekiant 
užsibrėžto tikslo, naudojama tik maža dalis minėtos anketinės apklausos duomenų.
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didelių kognityvinių išteklių ir laiko sąnaudų pildant klausimyną (anketos 
pildymas užtrukdavo vidutiniškai apie 50 min.), buvo pasirinktas lėtesnis, 
bet respondento klaidas ar neužpildytų anketų skaičių eliminuojantis tie-
sioginio interviu (PAPI) apklausos būdas, kuris buvo koordinuojamas ap-
klausėjo. Užfiksuotas imties atsako dažnis yra 51,7 proc. nuo visų pasiektų 
respondentų.

Šio tyrimo Lietuvos jaunimo imties reprezentatyvumo sąlyga buvo 
svarbus anketinės apklausos kokybės kriterijus, tad imtyje reprezentuojama 
pagal šešis imties bruožus remiantis viešai prieinamais naujausiais 2017 m. 
Lietuvos statistikos departamento ir 2015–2017 m. Eurostato duomenimis: 
amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos pagal apskritį, urbanizacijos ir admi-
nistracinio suskirstymo lygmens bei būsto valdos proporcijų (nuosavas būs-
tas vs. socialinis nuomojamas būstas) kriterijus. Paminėtina, kad jaunimo 
kategorijai apsibrėžti dažniausiai pasitelkiamas standartinis 18–29  metų 
amžiaus intervalas, kurį naudoja tiek ES ir Lietuvos institucijos savo pa-
grindiniuose jaunimo politikos dokumentuose, tiek Eurostatas ir Lietuvos 
statistikos departamentas, pateikdami apibendrintus jaunimo statistinius 
duomenis. Visgi šiame projekte ir kartu tyrime analizuojamos populiacijos 
amžiaus ribos buvo išplėstos šešeriais metais, nes minėtos jaunimo kohor-
tos ribos nebūtinai atitinka ekonominę, socialinę, demografinę ar kultūrinę 
„europinio standarto“ realybę3. Šiam tikslui buvo pasitelkta gretima amžiau 
grupė  – jauni suaugusieji (30–35 metų), kuri duomenų analizėje gali būti 
laikoma kaip tam tikra referentinė grupė palyginimui – kiek, kada ir kokie 
lūžiai įvyksta būsto apsirūpinimo klausimais kartu su standartine tiksline 
analitine jaunimo (18–29 metų) grupe.

Bendroje anketos indikatorių struktūroje buvo išskirtos mikro-, 
mezo- ir makrolygmens kintamųjų grupės, siekiant įvertinti jaunimo apsi-
rūpinimo būstu Lietuvoje problemas. Šiame straipsnyje pasitelkiama ana-
lizuoti tik 18 originalių kintamųjų (į minėtą skaičių neįeina papildomai 
(angl. dummy variables) sukurti analizei reikalingi kintamieji), kurie gali 
būti suskirstyti į kelias grupes: 1) priklausomieji kintamieji, apibūdinan-
tys būsto karjerą ar užimamą rezidenciją būste; 2) nepriklausomieji kinta-
mieji  – jauno asmens (respondento) charakteristikos, apibūdinančios jo/
jos sociodemografinį portretą; 3) jauno asmens (respondento) namų ūkio 
charakteristikos, apibendrinančios, su kuo ir kokiu asmenų skaičiumi ko-
reziduoja jis/ji dabartiniame būste. 

3 Nors tyrimuose 18–29 metų amžiaus ribos naudojamos kaip analitinė priemonė palygin-
imui, bet konceptualiai tampa vis sunkiau pagrįsti, kad ties 30 metais baigiasi jaunimo 
etapas ir pereinama į suaugusio asmens gyvenimo etapą, ignoruojant demografinius ir ki-
tus makrostruktūrinius pokyčius (kaip senėjanti visuomenė, ilgėjanti suaugystė, prailgėjęs 
tradicinio namų ūkio formavimosi laikotarpis ir pan.).
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Pateikiama empirinė duomenų analizė struktūruojama į dvi dalis, sie-
kiant atliepti išsikeltą tikslą – atskleisti, (1) koks jaunimas ir (2) koks jaunų 
asmenų namų ūkis Lietuvoje užima skirtingas privačios nuomos ir nuosavo 
būsto valdas ir karjeras. Tam buvo sukurti šeši išvestiniai binariniai kin-
tamieji, kurie ir reprezentuoja, ar jaunas asmuo/jaunas namų ūkis užima 
konkrečią būsto karjerą, ar ne. Šie kintamieji buvo naudojami kaip priklau-
somieji kintamieji dvylikoje binarinių logistinių regresinės modelių. Šeši 
modeliai padeda atskleisti, su kokiais asmeniniais socialiniais ir demografi-
niais respondento požymiais gali būti asocijuotina konkreti būsto pozicija; 
likę šeši modeliai padeda atskleisti, su kokiomis respondento namų ūkio 
kompoziciją apibūdinančioms charakteristikomis susijusi konkreti būsto 
pozicija. Visų regresinėse analizėse naudojamų kintamųjų aprašomoji sta-
tistika pateikiama 1 priede.

Analizėje išskirtos būsto karjeros ar pozicijos atitinka šešias skirtingas 
būsto situacijas, priklausomai nuo trijų mobilumo tarp būsto karjerų pako-
pų (1 pav.): privati būsto valdos karjera lemia rezidenciją privačiai nuomo-
jamame būste arba gyvenimą nuosavo būsto sektoriuje; jeigu jaunas asmuo 
reziduoja nuosavo būsto sektoriuje, jis gali gyventi (priklausomai nuo to, 
kieno yra reziduojamo būsto nuosavybė) tėvų arba paties nuosavame būste; 
bei jeigu jaunas asmuo / jaunas namų ūkis gyvena savo nuosavame būste, jo 
nuosavo būsto pozicija (priklausomai nuo nuosavo būsto kontrolės) lemia, ar 
jis gyvena išsimokamame ar visiškai jam ir jo namų ūkiui priklausančiame 
būste. Kaip matyti iš pateiktos schemos, šios pozicijos ne tik reprezentuoja 
skirtingas būsto karjeras ir rezidencijos formas, bet ir gali būti suskirsto-
mos hierarchiškai priklausomai nuo galimybių judėti tarp tų pozicijų. Kuo 
labiau leidžiamasi žemyn – tuo palankesnė ir geresnė būsto pozicija užima-
ma. Tai nereiškia, kad jaunimas, užstrigęs viršutinėje būsto karjeros pozici-
joje – privačioje būsto nuomoje kaip mažiausiai geistinoje pozicijoje, neturi 
galimybių hierarchiškai leistis žemyn. Ši hierarchija yra lanksti ir nusako ju-
dėjimo tiek aukštyn, tiek žemyn būsto karjeros pozicijomis galimybes. Visgi 
pateikiama analizė remiasi ne longitudinio, o skerspjūvio tyrimo duomeni-
mis, todėl analizuojama dabartinė situacija, o ne pokytis laike.

Pabrėžtina, kad egzistuoja įvairių kitų būsto situacijų (pvz., socialinis 
būstas, išperkamosios nuomos parama įgytas būstas ir pan.), kurios čia nėra 
išskiriamos ir analizuojamos kaip atskiros būsto karjeros bei kurios gali pa-
pildyti pasiūlytą būsto trajektoriją ir kartu hierarchiją. Ypač tai svarbu pa-
teikiant visuminį būsto karjeros sistemos paveikslą ir inkorporuojant kitas 
hierarchijos grandis, kai išorinė valstybės parama paslaugomis, parama ar 
paskirtas socialinis būstas dėl ilgalaikės LR politikos dažniausiai yra ma-
žiausiai geidžiamiausia būsto pozicija. Visgi straipsnio idėja remiasi tuo, kiek 
pats jaunimas turi savarankiškų galimybių užimti geriausią būsto poziciją 
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ir būti mobilus būsto karjeros hierarchijoje priklausomai nuo savo vidinių 
resursų, t.  y. nesinaudojant išorine valstybės parama. Svarbus niuansas tas, 
kad Lietuva išskiria dominuojančiu privatų sektorių ne tik tarp ES, bet ir 
tarp posovietinių šalių4. Taigi santykinai galima teigi, kad valstybės išorinės 
paramos vaidmuo Lietuvos būsto bendro apsirūpinimo procese yra menkas, 
didžiausia dalis būsto karjeros poslinkių, tikėtina, vyksta privačiame būsto 
sektoriuje.

 

(3) TĖVŲ NUOSAVAS BŪSTAS   
(N=460)

(2) NUOSAVO BŪSTO SEKTORIUS  
 (N=774)

(1) BŪSTO PRIVATI NUOMA
(N=185)

  (4) JAUNO ASMENS NUOSAVAS BŪSTAS
(N=314)

(5) JAUNŲ ASMENŲ
IŠSIMOKAMAS BŪSTAS

(N=120)
  

(6) JAUNŲ ASMENŲ VISIŠKAI
NUOSAVAS BŪSTAS 

(N=194)

Nuosavo būsto pozicija / karjera
priklausomai nuo, kam priklauso

būsto nuosavybė ir kontrolė 

Privačios būsto valdos būsto
pozicija / karjera

Nuosavo būsto pozicija / karjera
priklausomai nuo, kokiu būdu

priklauso būstas / kokią
nuosavybės kontrolę turi jaunas

asmuo 

1 pav. Apibendrinantis būsto karjerų pakopų ir mobilumo 
tarp būsto karjerų modelis (sudaryta autoriaus)

Kokiam jaunimui atitenka kokia būsto karjera Lietuvoje?

Kaip jau minėta, norint suprasti Lietuvos jaunimo apsirūpinimo būstu 
klausimus, aktualu atsakyti, kaip jaunimo užimamas būsto karjeras ar pozi-
cijas lemia jų požymiai, ar koks jaunas asmuo, tikėtina, užims vieną ar kitą 

4 Pagal paskutinius 2016 m. EU SILC duomenis, Lietuvos nuosavo būsto sektorius sudaro 
90,3 proc. viso būsto fondo. Tai yra antras didžiausias rodiklis, atspindinti privataus būsto 
fondo dalį, visoje ES po Rumunijos, kur šis rodiklis siekia 96 proc. Dauguma posovietinių ir 
posocialistinių šalių šis rodiklis yra didesnis nei 80 proc. Reikia paminėti, kad privati būsto 
nuoma įeina į privatus būsto fondo dalį ir minėto rodiklio apskaitą.
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būsto rezidenciją. Tam buvo pasitelkta binarinė regresinė analizė (1 lentelė), 
kai priklausomaisiais kintamaisiais tapo šeši būsto pozicijos dvinariai (ne-
gyvena–gyvena), o tokie jauno asmens požymiai, kaip jo amžius, lytis, išsi-
lavinimas, šeiminės padėtis, užimtumo statusas ir gyvenamoji vieta, buvo 
pasirinkti kaip leidžiantys nusakyti, diferencijuoti ir atskleisti, kurios jauni-
mo kategorijos reikšmingai asocijuotinos su konkrečiomis būsto karjeromis.

Pirmosios binarinės regresijos analizės rezultatai atskleidžia, kad būsto 
nuoma statistiškai reikšmingai priklauso nuo užimtumo, šeiminės padėties 
ir geografinės gyvenamosios vietos kintamųjų (χ2(11) = 152,077, p < 0,000), 
o amžiaus, lyties ir išsilavinimo požymiai reikšmingai neapibendrina besi-
nuomojančių ir gyvenančių ne nuomojamame būste skirtumų. Tikėtina dau-
giau nei 5 kartus, kad nuomininkai yra labiau kohabituojantys (gyvenantys 
partnerystėje) nei nevedę ir netekėjusios. Tikėtina daugiau nei 2 kartus, kad 
nuomininkai yra jauni asmenys, kurie studijuoja ir dirba, tik dirba arba nei 
studijuoja, nei dirba, palyginti su jaunimu, kuriems studijos yra pagrindinė 
veikla. Regioniniai skirtumai yra reikšmingi išskiriant nuomininkų socio-
demografinį portretą: tikėtina daugiau nei 2 kartus, kad jauni nuomininkai 
gyvena miesteliuose ar rajonų centruose, ir net daugiau nei 6 kartus, kad jie 
gyvena Lietuvos didžiuosiuose miestuose nei kaimiškose vietovės gyvenantis 
jaunimas. Jauni asmenys, gyvenantys nuosavo būsto sektoriuje, kuris pri-
klauso jų tėvams ar jų pačių namų ūkiui, gerokai skiriasi nuo nuomininkų 
savo bruožais, o skirtumus (χ2(11) = 159,684, p < 0,000) apibūdina tie patys 
asmeniniai požymiai, kaip kad šeiminė padėtis, užimtumas ir geografinė re-
zidencijos vietovė. Tikėtina su 76 proc. mažesne tikimybe, kad nuosavame 
būste gyvena su partneriu ar partnere, o ne nevedę ar netekėjusios, bei su 
41 proc. mažesne tikimybe – jaunas asmuo, kuris visą savo užimtumą skiria 
tik studijoms, nei tas, kuris derina studijas ir darbą. Gyvenamosios vietos 
skirtumai vėl yra ryškūs būsto savininkų indikatoriai, nes tikėtina su di-
desne 42 proc. tikimybe, kad tai yra kaime, o ne miesteliuose ar rajonų cen-
truose, bei su 74 proc. tikimybe – kaime gyvenantis jaunimas, o ne didžiuo-
siuose miestuose. Apibendrinant būsto nuomos ir nuosavo būsto sektoriaus 
skirtumus priklausomai nuo jauno asmens sociodemografinio portreto, pa-
žymėtina, kad jaunimas greičiau įžengia į nuomos sektorių, kuris turi asme-
ninių santykių įsipareigojimus (kohabitacijos), gyvena labiau urbanizuotose 
vietovėse, kuris neskiria viso užimtumo studijoms ar mokslams. Jaunimas 
gyvena nuosavo būsto sektoriuje, kurio pagrindinis užimtumas yra mokslai, 
nėra susaistytas tarpasmeniniais romantiniais santykiais ir gyvena mažes-
nėse gyvenvietėse.

Visgi rezidencijos situacijos nuosavo būsto sektoriuje nėra vienodos, to-
lygios ir atskleidžiančios apibendrintai visas įmanomas gyvenimo privačioje 
erdvėje aplinkybes. Jaunimą, gyvenantį nuosavame būste, galima išskirti į 
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kelias rezidencijos nuosavame būste pozicijas ar karjeras. Minėtos nuosavo 
būsto karjeros ar pozicijos išskiria tai, kam priklauso nuosavo būsto nuosa-
vybė ir kartu kontrolė (gyvenimas tėvų būste vs. gyvenimas paties asmens 
namų ūkio kontroliuojamame būste). Toliau analizėje pateikiamos binari-
nės regresijos analizės rezultatai, kai priklausomasis kintamasis yra skirtinga 
nuosavo būsto karjeros kategorija, o prediktoriais tampa tos pačios įvairios 
respondento sociodemografinės charakteristikos.

Binarinė regresija (χ2(11) = 370,961, p < 0,000) išskiria, kad amžiaus, 
išsilavinimo, šeiminės padėties ir gyvenamosios vietovės kintamieji gana 
reikšmingai atskleidžia jaunimo, gyvenančio tėvų būste, požymius. Nors 
ir tiriama jaunimo grupė, bet amžius išsluoksniuoja, kas, tikėtina, labiau 
gyvena nuosavame tėvų būste: padidėjus šešeriais metais sumažėja 32 proc. 
tikimybė, kad jaunas asmuo gyvens tėvų būste. Didėjant vienai išsilavini-
mo kategorijai, 18  proc. sumažėja tikimybė gyventi tėvų būste. Šeiminės 
padėties pozicijos aiškiai išskiria korezidavimo šansus su tėvais, nes vieniši 
respondentai turi gerokai didesnę tikimybę gyventi kartu su tėvais nei kitą 
šeiminės ar romantinių santykių poziciją užimantys jaunuoliai. Yra 65 proc. 
didesnė tikimybė, kad nesusaistytas romantiniais ar šeiminiais santykiais 
jaunimas gyvena kartu su tėvais nei skyrybų patirtį turintis jaunimas, ir 
90  proc. didesnė tikimybė nei kohabituojantis ar santuokoje gyvenantis 
jaunimas. Yra 41  proc. didesnė galimybė, kad su tėvais koreziduoja kaime 
gyvenantis jaunimas nei gyvenantis rajono centre ar miestelyje, ir 69  proc. 
didesnė tikimybė nei jaunimas, gyvenantis dideliuose miestuose. Jaunimo, 
gyvenančio ir kontroliuojančio savo nuosavą būstą, požymiai yra kito-
kie  – amžius, išsilavinimas ir šeiminė padėtis yra reikšmingiausi bruožai, 
išskiriantys šį jaunimo segmentą (χ2(11) = 395,926, p < 0,000). Savo būstą 
kontroliuoja brandesnio amžiaus jaunimas (padidėjus šešeriems metams, 
net 1,8 karto padidėja savo nuosavo būsto kontrolės galimybė) ir aukštes-
nį išsilavinimą turintis jaunimas (padidėjus vienai išsilavinimo kategorijai, 
1,5 karto padidėja savo nuosavo būsto kontrolės galimybė). Savo nuosavame 
būste gyvena, tikėtina, 2,5 karto daugiau kohabituojantis, 2,7 karto dau-
giau skyrybų patirtį turintis ir net 10,2 karto daugiau santuokoje gyvenantis 
nei vienišas jaunimas. Taigi korezidavimas su tėvais nuosavame būste yra 
jaunesnio amžiaus, turinčio žemesnį išsilavinimą, šeiminiu ar romantiniu 
aspektu pasižyminčio nepriklausomo jaunimo, kuris gyvena mažesnėse gy-
venvietėse, situacija, o turimo būsto nuosavybė yra vyresnio amžiaus, labiau 
išsilavinusio ir įvairią romantinių ar šeiminių santykių istoriją turinčio jau-
nimo būsto karjera.

Kitos nuosavo būsto karjeros pozicijos priklauso nuo to, kokioje savo 
nuosavo būsto situacijoje gyvena jaunimas  – ar vis dar išsimokamame, ar 
visiškai kontroliuojamame nuosavame būste. Išsimokamo būsto poziciją 
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(χ2(11) = 200,137, p < 0,000) apibendrina lyties, išsilavinimo ir šeiminės pa-
dėties bruožai. 40 proc. didesnė tikimybė, kad tai yra jauni vyrai, ir 1,7 karto 
didėja tikimybė, kad jaunimas įgyja aukštesnį išsilavinimą. Savo nuosavame, 
bet dar išsimokamame būste gyvena, tikėtina, 4,1 karto daugiau skyrybų pa-
tirties turintis, 5,3 karto daugiau kohabituojantis ir net 19,9 karto daugiau 
santuokoje gyvenantis nei vienišas jaunimas. Visiškai nuosavo būsto kontro-
lė priklauso tik nuo amžiaus ir šeiminės padėties parametrų (χ2(11) = 165,569, 
p < 0,000): minėtas jaunimo segmentas yra, tikėtina, 2,1  karto vyresnis ir 
3,5 karto ilgiau santuokoje gyvenantis nei vieni asmenys. Taigi skirtinga pa-
ties jaunimo kontroliuojamo nuosavo būsto pozicija integruoja vyresnius susi-
tuokusius ar vedusius asmenis, o išsimokamo būsto karjera daugiau būdinga 
susituokusioms ar vedusiems, kohabituojantiems ar skyrybas patyrusiems 
asmenims, kurie turi didesnį išsilavinimą ir, tikėtina, kad tai yra vyrai.

Cox-Snell ir Nagelkerke R2 koeficientai bei kartu Hosmer ir Le-
meshow kriterijai5 rodo, kad iš turimų išskirtų reikšmingų jauno asmens 
sociodemografinių charakteristikų – jauno asmens nuosavo ir tėvų nuosa-
vo būsto modeliai – geriausiai apibūdina turimus duomenis ir rezultatus, 
o bendro nuosavo būsto sektoriaus modelis mažiausiai atitinka analizuo-
jamus duomenis. 

Jauno asmenų namų ūkių kompozicijos atitiktis 
užimamai būsto pozicijai Lietuvoje

Svarbu atskleisti tai, ne tik kokioje būsto sektoriaus karjeroje atsiduria jaunas 
asmuo, bet ir tai, kokias būsto karjeros pozicijas užima jauno asmens namų 
ūkis. Tikėtinos namų ūkio, kuriame reziduoja jaunas asmuo, charakteristi-
kos gali atskleisti ne tik skirtumus tarp būsto karjerų, bet ir platesnį Lietuvos 
būsto sektoriaus kontekstą. Analizėje (2 lentelė) pasitelkiami vienuolika namų 
ūkio profilį apibendrinančių požymių: septyni kintamieji, kurie išskiria, su 
kokiais asmenimis, susijusiais giminystės, romantiniais ar kitais santykiais, 
respondentas koreziduoja, ir keturi kintamieji, apibūdinantys skirtingų am-
žiaus grupių asmenų, gyvenančių tame pačiame namų ūkyje, skaičių. Minėti 
vienuolika namų ūkio požymių buvo naudojami binarinės logistinės regresi-
nės analizės modeliuose, siekiant nuspėti tikėtiną rezidenciją išskirtose šešio-
se būsto karjerose. Reikia pridurti, kad visuose atliktuose regresinės analizės 
modeliuose buvo kontroliuojama nuo bendro asmenų skaičiaus namų ūkyje.

5 Cox-Snell ir Nagelkerke pseudodeterminacijos koeficientai indikuoja, kaip gerai binarinės 
logistinės regresijos modelis dera su analizuojamais duomenimis. Kuo didesnis koeficien-
tas,  tuo labiau modelis yra sukalibruotas su turimais duomenimis. Tuo tarpu Hosmer-
Lemeshow kriterijus parodo, kaip duomenys dera pateiktu modeliu priklausomai nuo to,  
ar jo nereikia tobulinti įtraukiant papildomų kintamųjų ar atliekant papildomas pateiktų 
kintamųjų interakcijas modelyje.
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Pirmoji analizuojama būsto karjera yra būsto nuomos pozicija, kuri 
atskleidžia, kad tai yra būsto sektorius, integruojantis įvairius namų ūkio 
tipus. Vieninteliai reikšmingi kintamieji yra rezidencijos su motina (ar glo-
bėja) ir vaikais (ar įvaikiais) kintamieji (χ2(11) = 228,691, p < 0,000), kai, 
tikėtina, jauno asmens namų ūkis, nuomojantis būstą, yra su 94 proc. tiki-
mybe nekoreziduojantis su motina ir su 57 proc. tikimybe nekoreziduojan-
tis su savo vaikais. Jauno asmens namų ūkio požymiai gyvenančio nuosavo 
būsto sektoriuje (χ2(11) = 540,681, p < 0,000) asocijuotini su korezidencija 
kartu su motina (globėja), tėvu (globėju), vaikais (įvaikiais), kitais giminai-
čiais, kambariokais ar draugais bei nepilnamečių asmenų skaičiaus kinta-
muoju. Nuosavo būsto sektoriaus poziciją užima jauni asmenys, gyvenan-
tys kartu su tėvais (rezidencijos su motina 6,7 karto ir su tėvu 2,5 karto 
didesnė tikimybė) ar kitais giminaičiais (keturis kartus didesnė tikimybė), 
ar gyvenantys su savo vaikais (6,8 karto didesnė tikimybė). Tikėtina, kad 
nuosavo būsto sektoriaus pozicijos yra užpildytos jaunų asmenų namų ūkių, 
kurie negyvena su draugais, pažįstamais ar kambariokais (tikėtina 94 proc. 
galimybė). Mažėjantis nepilnamečių asmenų skaičius namų ūkyje sumaži-
na jauno asmens namų ūkio galimybę 46 proc. reziduoti nuosavame būsto 
sektoriuje. Apibendrinant nuosavo būsto valdos rezultatus, pažymėtina, kad 
minėtą būsto karjerą užima jauno asmens namų ūkis, kuris gyvena arba su 
savo tėvų šeima ar giminaičiais, arba su savo vaikais, ir tai yra namų ūkis 
su mažesniu nepilnamečių vaikų skaičiumi. Šie rezultatai apie korezidenciją 
su vaikais ir kartu tikėtiną mažesnį vaikų skaičių gali pasirodyti kaip vienas 
kitam prieštaraujantys, bet reikia pažymėti, kad nuosavo būsto sektorius 
integruoja platų įvairių situacijų spektrą  – tiek rezidenciją tėvų būste, tiek 
jauno asmens sukurto namų ūkio rezidenciją savo nuosavame būste. Nepil-
namečių vaikų skaičius jauno asmens namų ūkyje nebūtinai turi sutapti su 
jauno asmens turimų vaikų skaičiumi ir rodyti nepilnamečių vaikų skai-
čiaus augimo tendencijas namų ūkyje, nes pirmuoju kintamasis gali kisti 
priklausomai nuo antrojo kintamojo, bet ir priklausyti nuo kitų situacijų, 
pvz., didėjantis ar mažėjantis jauno asmens brolių ir seserų skaičius. Toks re-
zultatas gali atsirasti ir dėl to, kad regresinėje analizėje buvo kontroliuojama 
nuo bendro namų ūkyje gyvenančių asmenų skaičiaus efekto.

Minėtas plačios aprėpties nuosavo būsto sektoriaus situacijas labiau 
paaiškina smulkesni regresiniai nuosavo būsto pozicijos modeliai, kurie 
nusako jauno namų ūkio rezidenciją tėvų būste arba paties jauno asmens 
namų ūkio kontroliuojamame būste. Binarinė regresija (χ2(11) = 1152,337, 
p  <  0,000) išskiria, kad rezidencija su tėvais, broliais ir seserimis, sutuok-
tiniu ar partneriu, vaikais, kambariokais ir nepilnamečių vaikų skaičiaus 
kintamieji gana reikšmingai atskleidžia jaunimo, gyvenančio tėvų būste, 
požymius. Nenuostabu, kad smarkiai išauga jaunimo rezidencijos su tėvais 
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(motina ir tėvu) tikimybė gyventi jų tėvų būste, bet reikšmingas ir kitas 
veiksnys  – tikimybių skirtumai: tikėtina 3,6 karto, kad jaunas asmuo re-
ziduos su tėvu, ir net 47,8 karto, kad jaunas asmuo gyvens su motina tėvų 
būste. Taigi tėvų būstas kaip jauno asmens gyvenamoji vieta gali būti aso-
cijuotini labiau kaip motinos įsipareigojimai (ar našta) savo vaikams. Tai 
galima paaiškinti postuluojant prielaida, kad atsakomybė už vaikus, daž-
nai atitenkanti motinai, ar pats skyrybų faktas namų ūkyje gali lemti vaikų 
skaičiaus augimą tokiuose namų ūkiuose. Kiti rezultatai atskleidžia, kad su 
3,5 karto didesne tikimybe jaunas asmuo koreziduoja tėvų būste su broliais 
ar seserimis ir net 83,5 karto didesne tikimybe – su kitais giminaičiais, su 
32 proc. mažesne tikimybe, kad gyvena kartu su sutuoktiniu ar partneriu, su 
98 proc. mažesne tikimybe, kad gyvena su draugais ar kambariokais. Vėl čia 
pastebimas tikėtinas vaikų skaičiaus namų ūkyje mažėjimas (73 proc. šan-
sas). Kitas svarbus veiksnys yra tas, kad 3,2 karto išauga paties jauno asmens 
korezidavimas kartu su savo vaikais jauno asmens tėvų būste. Jaunų asmenų 
didėjantis vaikų skaičius atskleidžia, kad tėvai įsipareigoja suteikti būstą tam 
tikrai jaunimo grupei su vaikais, o ši grupė sudaro 13,3 proc. viso jaunimo, 
gyvenančio kartu su tėvais6. Tai gana svarbus indikatorius, rodantis mažos 
Lietuvos jaunimo dalies, tikėtina, ribotas galimybes pradėti savarankiškai 
gyvenimą sulaukus vaikų, kurie priversti rinktis rezidenciją jų tėvų būste. 
Ketvirtoji regresinė analizė (χ2(11) = 450,132, p < 0,000) atskleidžia, kad 
jauno asmens namų ūkio portretą, kuris, tikėtina, dominuoja savo kontro-
liuojamame nuosavame būste. Jauno asmens namų ūkio rezidenciją apibū-
dina reikšmingi gyvenimo su tėvais, vaikais, kitais giminaičiais, draugais ar 
kambariokais kintamieji. Tokiame būste mažiau tikėtina, kad jaunas asmuo 
koreziduoja kartu su motina (80 proc.), tėvu (78 proc.), kitais giminaičiais 
(96 proc.), kambariokais (94 proc.), ir daugiau tikėtina (4,9 karto), kad gyve-
na kartu su savo vaikais. Apibendrinant gyvenimą tėvų būste arba nuosava-
me būste, išsiskiria skirtingos namų ūkių charakteristikos: gyvenimas tėvų 
būste asocijuotinas su korezidavimu su tėvais (ypač motina) ir giminėmis 
ir/arba su jaunimo namų ūkių mažuma, kurie jau turi savo vaikų, o jauno 
namų ūkio nuosavo būsto kontrolė susijusi su savų vaikų auginimu.

Jauno namų ūkio nuosavo būsto situacija gali būti išskiriama į dvi pozi-
cijas priklausomai nuo to, ar namų ūkis reziduoja vis dar išsimokamame, ar 
visiškai kontroliuojamame nuosavame būste. Penktasis binarinis regresinis 
modelis (χ2(11) = 213,591, p < 0,000) atskleidžia išsimokamame būste re-
ziduojančio namų ūkio charakteristikas, kai tik rezidencijos su sutuoktiniu 
ar partneriu ir savo vaikais kintamieji reikšmingai gali būti asocijuojami su 
šia būsto pozicija. Tikėtina 4,6 karto, kad jaunas namų ūkis, gyvenantis 

6 Šis rodiklis yra specialiai apskaičiuotas, bet nepateiktas lentelėse.
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išsimokamame būste, yra kohabituojantys ar santuoką sudarę asmenys, 
ir tikėtina 4 kartus didesne tikimybe, kad minėti namų ūkiai gyvena su 
savo vaikais. Visiškai kontroliuojamą nuosavą būstą (χ2(11) = 197,112, 
p < 0,000) įgyja jaunas namų ūkis, kuris, tikėtina, negyvena kartu su mo-
tina (su 80 proc. galimybe), tėvu (su 79 proc. galimybe), kitais giminaičiais 
(su 95  proc. galimybe), draugais kambariokais (su 93  proc. galimybe), bet 
tikėtina 2,2 karto, kad gyvena kartu su savo vaikais. Reziumuojant galima 
teigti, kad išsimokamo būsto karjera būdinga jaunų asmenų namų ūkiams, 
kuriuos saisto partnerystės ar santuokos santykiai ir vaikų turėjimas, kai 
visiškai kontroliuojamo nuosavo būsto pozicija išskiria kaip reikšmingą fak-
torių tik namų ūkio vaikų turėjimo faktą.

Pseudodeterminacijos Cox-Snell ir Nagelkerke koeficientai parodo, 
kad visi modeliai neblogai paaiškina turimus duomenis, o nuosavo būsto 
sektoriaus, jauno asmens nuosavo būsto ir ypač tėvų nuosavo būsto logisti-
nės regresijos modeliai turi ganėtinai aukštą patikimumą. Verta paminėti, 
kad visų būsto karjerų modelių, testuojamų priklausomai nuo namų ūkio 
požymių, koeficientai yra gerokai didesni nei gauti koeficientai, tikrinant 
būsto karjerų priklausomybę nuo jaunimo bruožų. Tai rodo, kad namų 
ūkio charakteristikos yra geresni prediktoriai, lemiantys būsto poziciją 
nei jaunų asmenų savybės. Visgi nuosavo būsto sektoriaus ir tėvų nuosavo 
būsto regresiniuose modeliuose buvo pažeistos Hosmer ir Lemeshow kri-
terijaus sąlygos, todėl tikėtina, kad egzistuoja dar keletas kitų reikšmingų 
kintamųjų ar jų interakcijų, kurie galėtų dar labiau patikslinti šių būsto 
pozicijų profilį.

Diskusija ir apibendrinimas

Rezultatai atskleidė kompleksinį sociodemografinį jaunimo paveikslą, kuris 
reziduoja skirtingose nuosavo būsto sektoriaus būsto karjerose. Kiekvienas 
skirtumas tarp būsto karjerų reprezentuoja, kaip veikia skirtingai būsto 
politikos ir būsto sektoriaus įvairūs instituciniai mechanizmai. Šie mecha-
nizmai, tikėtina, perfiltruoja jaunimo ir jaunų namų ūkių galimybes sava-
rankiškai apsirūpinti ir išlaikyti turimą būstą, kartu juos išstruktūruoja 
skirtinguose būsto sektoriaus fragmentuose priklausomai nuo jaunų namų 
ūkių požymių (Beer et al. 2006; Lennartz 2011 ir 2014). 

Lietuvoje privačiai būstą besinuomojantis jaunimas pasižymi panašio-
mis charakteristikomis ir demografiniais požymiais, kaip ir Vakarų šalių 
jaunimas. Būsto nuomą kaip būsto apsirūpinimo situaciją pasirenka daž-
niausiai jaunimas, gyvenantis didmiesčiuose ar miestuose, o ne mažiau ur-
banizuotose gyvenvietėse ar kaimiškose vietovėse. Aptiktas reikšmingas ir 
savitas bruožas, kad privačią nuomą renkasi daugiau studentai, kurie skiria 
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visą savo laiką tik studijoms, nei tie, kurie dirba ar dirba ir studijuoja, ar nei 
nedirba ir nestudijuoja. Siejant minėtus rezultatus galima teigti, kad privati 
nuoma Lietuvoje jaunimo atžvilgiu yra būsto karjera, skirta išimtinai spręsti 
studijuojančio jaunimo būsto poreikio klausimus. Kitas svarbus momentas, 
kad būsto nuomos poziciją užima, tikėtina, kohabituojantis jaunas namų 
ūkis, kuris dar neturi savo vaikų. Minėta namų ūkio forma reprezentuoja 
santykinai startinę šeimos poziciją (ikisantuokinę ir ikiprokreacinę namų 
ūkio stadiją). Demografinėse studijose (Deurloo et  al. 1994; Kurz 2004; 
Lersch, De Wilde 2014) pažymėta, kad tokie namų ūkiai apskritai turi di-
desnes tikimybes užimti rizikingesnes, mažiau saugias ir mobilesnes būsto 
karjeras (kaip privati ar socialinio būsto nuoma), nes patys namų ūkiai yra 
mažiau stabilūs (didelė rizika iširti namų ūkiui) arba atsiduria namų ūkio 
brandos etape, žvelgiant iš viso namų ūkio gyvenimo ciklo perspektyvos. 
Būsto nuomos karjera kaip būsto apsirūpinimo strategija apibendrina dvi 
specifines jaunimo savarankiško gyvenimo starto situacijas: būsto nuomos 
karjera derinama arba su partnerystės, arba su savarankiško gyvenimo stu-
dijų metu langais gyvenimo ciklo metu. Pirmuoju atveju sunku tiksliai teig-
ti, kad būsto nuomos karjera yra laikinas apsirūpinimo būstu sprendimas 
kohabituojatiems namų ūkiams, bet antruoju atveju galima kelti prielaidą 
apie tai, kad būsto nuoma studijuojančiam jaunimui, tikėtina, tėra laikina 
būsto pozicija, nes studijos kaip tam tikra užimtumo forma turi savo tru-
kmę. Kai moksliniame diskurse diskutuojama apie šiuolaikinio jaunimo 
rizikas užimti mažiau stabilią privataus būsto nuomos poziciją būsto sek-
toriuje dėl mažiau reguliuojamo būsto sektoriaus ir menkėjančio gerovės 
valstybės vaidmens, ši grupė dažnai apibūdinama kaip nuomininkų karta 
(Borrowman et  al. 2017; Filandri, Bertolini 2016; Lennartz et  al. 2016). 
Visgi, nors patys tyrimo rezultatai neleidžia kategoriškai teigti apie jauni-
mo kaip nuomininkų kartos mastą Lietuvoje, bet duomenys leidžia kelti 
prielaidas apie tai, kad būsto nuomos karjera pasižymi laikinumo pozici-
jomis (demografinis studijų laikotarpis) ar kaip tam tikras bendro namų 
ūkio sudarymo poligonas (kohabitacija be vaikų). Doling ir Elsinga (2013) 
teigia, kad šiuolaikinio jaunimo gyvenimo trajektorija, einant suaugusiojo 
statuso link, įgauna įvairesnių formų, kai dominuojantys jaunimo būsto 
apsirūpinimo klausimai sprendžiami nebūtinai tik nuosavo būsto sekto-
riuje, nes siekiama išgyventi neapibrėžtumo laikotarpius dinamiškesnėse 
būsto pozicijose.

Platus nuosavo būsto sektorius, apimantis įvairias būsto nuosavybės 
situacijas, integruoja įvairias jaunimo ir jaunų asmenų grupes Lietuvoje. 
Tai jaunimas, kurio tikėtina pagrindinė veikla yra studijos, ir jaunimas, 
kuris nėra susaistytas jokiais partnerystės santykiais, ir jaunimas, kuris gy-
vena mažesnėse gyvenvietėse. Šeimos statuso atžvilgiu rezultatai taip pat 
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ganėtinai varijuoja. Pažymėtina, kad minėtą būsto karjerą užima jauno 
asmens namų ūkis, kuris gyvena arba su savo tėvų šeima ar giminaičiais, 
arba su savo vaikais, ir tai yra namų ūkis su mažesniu nepilnamečių vaikų 
skaičiumi. Visgi svarbu prisiminti, kad tiek struktūriškai, tiek konceptualiai 
visas nuosavo būsto sektorius kaip atskira būsto karjera integruoja keletą 
smulkesnių būsto karjerų ir minėta jaunimo sociodemografinių požymių 
įvairovė suvienodėja priklausomai nuo analizuojamos mažesnės nuosavo 
būsto sektoriaus karjeros.

Tyrimo rezultatai parodė, kad amžius reikšmingai susegmentuoja pla-
čios aprėpties nuosavo būsto sektorių tiriamos populiacijos atžvilgiu  – ko-
rezidavimas su tėvais nuosavame būste yra tikėtina labiau jaunesnių, o ne 
jaunų suaugusiųjų būsto pozicija, kai pastarieji, jau tikėtina, gyvena savo 
nuosavame būste. Tai nėra stebinantis rezultatas, nes pastebima, kad dau-
gelyje modernių visuomenių įvyksta lūžis jauno asmens demografiniame 
kalendoriuje, t.  y. būsto nuosavybės rodiklių išaugimas fiksuojamas ties 
jaunimo brandos etapu pereinant į jaunų suaugusiųjų kategoriją, o amžius 
yra geras jaunimo būsto nuosavybės prediktorius (Clark et al. 2003; Davies 
Withers 1998;  Kendig 1990). Minėti du nuosavo būsto sektoriaus fragmen-
tai diferencijuoja jaunimo grupę ne tik pagal amžių, bet žymi santykinai 
dvi skirtingas jaunimo grupes pagal kitus sociodemografinius požymius. 
Jauni asmenys, gyvenantys tėvų būste, turi, tikėtina, žemesnį išsilavinimą, 
kai nuosavo būsto karjerą, tikėtina, užima tikslinė grupė, įgijusi aukštesnį 
išsilavinimą. Rezultatai parodo, kad jauno asmens rezidencija nuosavame 
tėvų ar savo būste priklauso ir nuo šeimos karjeros: kohabituojantys, san-
tuokoje gyvenantys ar santuokos istoriją turėję, bet išsiskyrę jauni asmenys 
gyvena savo kontroliuojamame būste, o rezidencija tėvų būste asocijuotina 
su jaunais asmenimis, kurie neturi santuokinės ar partnerystės istorijos. Šios 
dvi rezidencijos nuosavame būste formos reprezentuoja ir skirtingus namų 
ūkius: gyvenimas tėvų būste asocijuotinas su korezidencija su tėvais ar gi-
minaičiais, o gyvenimas nuosavame būste su korezidencija su savo jau pačių 
jaunų asmenų vaikais. Visgi net septintadalis (13  proc.) jaunų namų ūkių 
koreziduoja tėvų būste jau su savo vaikais, o tai rodo, kad dalis jaunų namų 
ūkių patiria būsto nepriteklių ir turi ribotas savarankiško apsirūpinimo 
būstu galimybes.

Dar viena svarbi detalė, gauta apibendrinant rezidencijos tėvų būste rezul-
tatus, yra ta, kad jaunimo, gyvenančio tėvų būste, namų ūkis pasižymi gerokai 
didesne (15 kartų didesne) tikimybe koreziduoti su motina nei su tėvu. Tai 
atskleidžia tiek jaunimo, tiek bendrai Lietuvos būstu apsirūpinimu situaciją, 
kad dalies jaunimo būstu apsirūpinimo klausimai tampa neproporcingai jau-
nų asmenų motinų rūpesčiu, o jaunų asmenų būsto apsirūpinimo našta nėra 
paskirstoma tolygiai tarp abiejų tėvų. Deja, šio straipsnio duomenys negali 
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atskleisti, dėl kokių konkrečiai priežasčių atsiranda toks ryškus korezidavimo 
diferenciacijos su motina nei su tėvu faktas7, bet tai svarbu, norint suprasti, 
kaip koreliuoja būsto ir šeimos karjeros. Demografai iškelia prielaidas apie tai, 
kad ištuokos epizodas dažnai sutrikdo tolimesnes namų ūkio narių galimybes 
gyventi nuosavame būste, kai vaikų (šiuo atžvilgiu jaunimo) globa ir kartu 
būsto aprūpinimo klausimas atitenka motinai (Clark, Davies Withers 2009; 
Davies Withers 1998; Kulu, Steele 2013). Mulder ir Wagner (2011) teigia, 
kad tai dažniausiai priklauso nuo to, kokia ir kaip parama būstui apsirūpinti 
pasiekiama įvairiems namų ūkių tipams, kokie dominuoja nusistovėję lyčių 
šeiminiai santykiai ir kaip suderintos būsto ir šeimos politikos.

Jaunimui priklausantis būstas gali būti išskiriamas į kitas dvi santyki-
nai skirtingas būsto karjeras – jaunimo išsimokamas būstas ir jaunimui vi-
siškai priklausantis nuosavas būstas. Dauguma sociodemografinių jaunimo 
tiek individualių, tiek namų ūkio charakteristikų praktiškai sutampa abiejo-
se būsto pozicijose, tad galima teigti, kad nuosavas būsto sektorius gali būti 
asocijuotinas su ganėtinai homogeniška jaunimo grupe. Tiek išsimokamas, 
tiek nuosavas jaunimui priklausantis būstas asocijuojamas su savarankišku 
išplėstiniu namų ūkiu, t. y. čia svarbūs šeimos kūrybos požymiai (kaip par-
tnerystės ar santuokos statusas) ir prokreacinė ar vaikų socializacinė (kaip 
vaikų turėjimas) elgsena. Be šių bendrų bruožų, išryškėja ir skirtumų, kurie 
rodo, kad nuosavo būsto karjera derinama su šeiminio statuso pokyčiu ir de-
mografiniais langais gyvenimo ciklo perspektyvoje. Išsimokamo būsto pozi-
cijoje, tikėtina, yra namų ūkiai, kurių šeiminį statusą apibrėžia santuokiniai 
ryšiai ar mažesne tikimybe partnerystė ar net skyrybų istorija, kai visiška 
būsto nuosavybė būdinga namų ūkiui, kurį apibrėžia tik santuokiniai ryšiai. 
Išsimokamame būste, tikėtina, reziduoja jaunimas, įgijęs aukštesnį išsilavi-
nimą, o nuosavo būsto karjera būdingesnė labiau jauniems suaugusiesiems 
nei jauniems asmenims. Abiem būsto pozicijos atvejais tikėtina, kad namų 
ūkiai jau gyvena būste su savais vaikais, bet gyvenančio išsimokamame būs-
te namų ūkiai pasižymi du kartus didesne tikimybe reziduoti su vaikais nei 
nuosavame būste. Šie rezultatai susidėlioja į gana tvarkingą linijinę jaunimo 
demografinę gyvenimo ir kartu būsto karjeros mobilumo trajektorijas. Stu-
dijų pabaiga ir įgytas aukštesnis išsilavinimas, įvairesnis, bet kartu domi-
nuojantis santuokinis namų ūkio statusas, didesnė tikimybė jau susilaukti 
vaikų yra savarankiško gyvenimo startą reprezentuojantys demografiniai 
atributai, kurie sinchronizuojami kartu su ilgalaikiais įsipareigojimais už 
būsto nuosavybę ir išsimokamo būsto karjera. Būsto nuosavybė pasižymi de-
mografinio ciklo statuso pokyčiais, kuriuos galima nusakyti kaip būdingus 

7 Čia galima tik spekuliuoti apie netolygią atsakomybę už vaikus namų ūkyje, asimetrinius 
lyčių santykius, gana didelį Lietuvos vyrų mirtingumą, didelius migracijos mastus, kai tėvai 
kaip pagrindiniai šeimos maitintojai dirba užsienyje, ir pan.
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brandesnėms ir vyresnėms jaunimo kohortoms, kai įvairūs šeiminiai statu-
sai, būdingi išmokamo būsto gyventojui, konverguojasi ir konvertuojami į 
santuoką. Žinoma, šis linijinis gyvenimo ciklas, pereinant iš išsimokamo į 
nuosavo būsto poziciją, yra prielaida, nes sunku nuspręsti iš skerspjūvio tipo 
tyrimo, todėl minėtą išvadą galima tikrinti atliekant longitudinius ar pakar-
totinius tyrimus. Bet iš daugumos reikšmingų požymių galima teigti, kad 
abi šios jaunimo nuosavo būsto karjeros sietinos su korekciniu mobilumu ir 
numatomų šeimos įvykių suformuotu rezidenciniu mobilumu. Pastarasis sie-
tinas su tokiais šeimoje numatomais pokyčiais, kaip santuokos ar vaiko šei-
moje planavimas, kai keičiamas būstas pasitaikant minėtiems reikšmingiems 
šeimos įvykiams namų ūkio kalendoriuje (Clark, Onaka 1983; Clark, Da-
vies Withers 2009). Iš šio tyrimo sunku atsakyti, ar korekcinis rezidencinis 
mobilumas įvyksta post-factum, t. y. po minėtų prokreacinių ar santuokinių 
įvykių, ieškant naujo būsto, ar prieš reikšmingus šeimos įvykius ir derinamas 
su minėtu planavimu iš anksto. Visgi tendencija akivaizdi, kad nuosavo būsto 
karjera derinama su šeiminio statuso pokyčiu ir demografiniais langais gyve-
nimo ciklo perspektyvoje (Kurz 2004; Michielin, Mulder 2008).
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among youth and young households. It argues that institutional social forces within 
the housing policy and sector could define the features of a household, and housing 
career predetermine individual and household behavior. Individuals living in differ-
ent housing arrangements that depend on the housing type and tenure differ among 
themselves by everyday consumption, access to public goods and households in which 
these individuals reside. If housing is an important resource distributed unequally 
in contemporary societies, young individuals are a precarious social group because 
their chances of acquiring a stable housing are much more limited compared to older 
generations. The goal of this study is to disclose the situation of housing self-provision 
among youth (18–29-year olds) and young-adults (30–35-year olds) in the private 
housing sector of Lithuania. The author achieves this goal by using the representa-
tive survey data analysis to present socio-demographic profile of youth and young 
adults who occupy different housing positions and have different housing careers. 
The housing career of the private rent sector is associated with socio-demographic 
characteristics of “temporality” and the start of independent young individual’s life, 
while housing ownership career integrates various types of youth groups. Moreover, 
the private housing career of living with parents is the feature of youth pre-cohabiting 
with a partner in their pre-independent phase of life cycle. However, one seventh of 
all young households with their own children live in parents’ housing units. This 
demonstrates that a substantial share of young households experiences housing dep-
rivation and lacks chances of housing self-provision in Lithuania. Other two housing 
careers—housing with mortgage and total ownership of housing by young house-
holds—are associated with features of family formation (cohabitation with a partner 
or marital union), childbirthing and childbearing. These two last housing positions 
synchronize with shifting household status in the demographic life cycle.

Keywords: housing policy, housing tenure, youth, young household, housing self-provi-
sion, housing career, life cycle.
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1 priedas. Jaunų asmenų ir jų namų ūkių sociodemografinių 
charakteristikų aprašomoji statistika (N = 1200)

Individualios sociodemografinės 
charakteristikos

Namų ūkio sociodemografinės charakteristikos

Kintamasis Dažnis Proc. Kintamasis
Dažnis/ 
Vidurkis

Proc./ 
Stand.  

nuokrypis
Lytis Gyvena su motina, globėja

Moteris 648 54,0 Ne 737 61,4
Vyras 553 46,0 Taip 464 38,6

Amžius Gyvena su tėvu, globėju
18–23 metai 388 32,3 Ne 868 72,3
24–29 metai 430 35,8 Taip 333 27,7
30–35 metai 383 31,9 Gyvena su (į)broliais ir (į)

seserimis
Išsilavinimas Ne 989 82,3
Pagrindinis ar žemesnis 88 7,3 Taip 212 17,7

Vidurinis 542 45,1 Gyvena su sutuoktiniu ar 
partneriu

Aukštesnysis 107 8,9 Ne 694 57,8
Aukštasis 464 38,6 Taip 507 42,2

Šeiminė padėtis Gyvena su vaikais ar 
įvaikiais

Nevedęs, netekėjusi 651 54,2 Ne 845 70,4
Gyvena su partneriu, 

partnere
172 14,3 Taip 356 29,6

Vedęs, ištekėjusi 331 27,6 Gyvena su kitais giminaičiais
Išsiskyręs, išsiskyrusi 46 3,8 Ne 1110 92,4

Užimtumas Taip 91 7,6
Tik mokosi, studijuoja 241 20,1 Gyvena su draugais, pažįsta-

mais ar kambariokais
Mokosi, studijuoja ir 

dirba
138 11,5 Ne 1092 90,9

Tik dirba 715 59,5 Taip 109 9,1
Nei mokosi, studijuoja, 

nei dirba
107 8,9 Nepilnamečių (iki 18 metų) 

asmenų skaičius namų ūkyje
0,55 0,831

Gyvenamoji vietovė 18–35 metų asmenų skaičius 
namų ūkyje

1,62 0,615

Kaimiška vietovė 241 20,1 36–65 metų asmenų skaičius 
namų ūkyje

0,72 0,878

Rajono centras ar 
miestelis 

265 22,1 Vyresnių nei 65 metų asmenų 
skaičius namų ūkyje

0,11 0,375

Apskrities centras 695 57,9 Bendras asmenų skaičius 
namų ūkyje

 3,00 1,228
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Energetinio saugumo sociologija politologo 
akimis

Dainius Genys ir Vylius Leonavičius. Energetinio sau-
gumo sociologija. Teorija ir praktika. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2017. ISBN 978-609-467-283-5 
(spausdintas); ISBN 978-609-467-282-8 (internetinis).

Justinas Juozaitis
Vytauto Didžiojo universitetas

2004  m. Lietuvai tapus Euroatlantinės bendruomenės dalimi, saugumo 
ekspertai Rusijos energijos išteklių tiekimo monopoliją palaipsniui pradė-
jo vadinti vieninteliu reikšmingu iššūkiu mažosios valstybės nacionaliniam 
saugumui1. Politologus tai paskatino labiau domėtis Lietuvos energetiniu 
saugumu ir energetikos politika. Aktyviai tyrinėtos Rusijos disponuojamos 
energijos tiekimo monopolijos ypatybės ir jos išnaudojimas Maskvos įtakai 
Lietuvoje plėsti (Česnakas 2012, 2016, 2018; Vitkus 2008; Grigas  2013); 
nagrinėti Lietuvos nacionaliniai interesai formuojant Europos Sąjungos 
bendrąją energetikos politiką (Vilpišauskas 2011; Vaičiūnas 2009) ir Vil-
niaus bandymai įtraukti energetinio saugumo koncepciją į NATO politinę 
darbotvarkę (Molis, Vaišnoras 2014); aptartos Lietuvos energetinio saugu-
mo politikos formavimo ypatybės (Česnakas 2013); analizuota Lietuvos 
užsienio politika Astravo atominės elektrinės atžvilgiu (Juozaitis 2016); 
domėtasi Lietuvos energetikos strategijų (Janeliūnas 2009) ir Visagino AE 
projekto problematika (Molis, Gliebutė 2012); konstruoti Lietuvos ener-
getinio saugumo rizikų (Molis 2011) ir politinio pažeidžiamumo indek-
sai (Česnakas  et  al.  2016) bei paliestos kitos temos (Vaišnoras 2010; Šve-
das 2017). Vis dėlto politologų įžvalgos laikui bėgant išsiblaškė po įvairius 
mokslinius žurnalus, konferencijų leidinius bei monografijų skyrius ir liko 
nesusistemintos. 

1 Teiginys atspindi 2004–2014  m. laikotarpį. Po Rusijos karinės intervencijos Ukrainoje 
Lietuvos politinėje darbotvarkėje gynybos klausimai tapo reikšmingesni nei iššūkiai ener-
getiniam saugumui.
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Skirtingai nei politikos mokslų atstovai, sociologai Dainius Genys ir 
Vylius Leonavičius sėkmingai parengė įvairiapusišką bei sistemišką Lietuvos 
energetinio saugumo tyrimą ir išdėstė jį savo naujoje monografijoje „Ener-
getinio saugumo sociologija. Teorija ir praktika“. Neperdedant galima teigti, 
kad tai išsamiausias lig šiol atliktas Lietuvos energetinio saugumo tyrimas, 
kuriame daugiau ar mažiau nagrinėjamos ne tik sociologų, bet ir politologų 
nagrinėtos temos. Atsižvelgiant į tai ir turint omenyje energetinio saugumo 
koncepcijos tarpdiscipliniškumą, „Energetinio saugumo sociologiją“ galima 
aptarti žvelgiant ne vien per sociologijos, bet ir per politikos mokslų prizmę. 

Mokslinė ambicija, teoriniai rėmai ir metodologija

Genys ir Leonavičius remiasi klasikine D.  Yergino energetinio saugumo 
samprata, pabrėžiančia energijos tiekimo patikimumą, įperkamumą ir su-
derinamumą su nacionalinėmis vertybėmis bei prioritetais, ir kelia du ambi-
cingus tikslus. Autoriai energetinį saugumą siekia tirti sociologiškai: „<…> 
atskleisti, kaip energetikos sistemą ir energetinį saugumą suvokia bei aiškina 
ją kuriantys ir nuo jos priklausantys socialiniai veikėjai, kaip šių veikėjų pa-
sirinkimas veikia energetikos sistemą ir energetinį saugumą“ (Genys, Leo-
navičius 2017, 11), ir tuo pačiu metu aptarti Lietuvos visuomenės socialinę 
būklę. 

Kadangi energetinio saugumo sociologiją D. Genys ir V. Leonavičius 
supranta kaip „įvairių sociologijos teorinių prieigų rinkinį, kuriuo remiantis 
analizuojami energetinio saugumo socialinės dimensijos aspektai“ (Genys, 
Leonavičius 2017, 42), monografija nėra įspraudžiama į vienos teorijos rė-
mus. Autoriai taiko mišrią teorinę prieigą ir skirtingus energetinio saugumo 
suvokimo aspektus nagrinėja pasitelkdami racionalaus pasirinkimo, reflek-
syvios modernizacijos, sistemų, kultūros, rizikos valdysenos ir postmoder-
nias teorijas. Daugiausia dėmesio skiriama rizikai teorizuoti. 

Empirinį knygos pagrindą sudaro dvi reprezentatyvios visuomenės 
nuomonės apklausos, kurių atlikimo chronologija siejasi su reikšmingomis 
geopolitinėmis aplinkybėmis. Pirmoji apklausa atlikta prieš Rusijos karinę 
intervenciją Ukrainoje, o antroji įvykdyta jau po Krymo aneksijos. Tyri-
mo išsamumą praplečia minimose apklausose atsiskleidžiančio visuomenės 
požiūrio gretinimas su anksčiau atliktais visuomenės nuomonės tyrimais, 
kiekybiniu ir kokybiniu žiniasklaidos diskursu, esminiais Lietuvos ener-
getikos politikos dokumentais, politinių partijų programomis, istorinėmis 
aplinkybėmis ir tarptautiniu energetikos politikos kontekstu. 



Energetinio saugumo sociologija politologo akimis / 
Justinas Juozaitis

231

Tad „Energetinio saugumo sociologija“ yra ambicingas, ilgai ir kruopš-
čiai rengtas mokslinis projektas, pasižymintis plačia teorine aprėptimi ir 
nuodugniu empiriniu tyrimu. Kokių rezultatų tai leidžia pasiekti? 

Tyrimo aprėptis, rezultatai ir jų reikšmingumas

Taikydami išsamų klausimyną ir skirtingas teorijas Genys ir Leonavičius 
Lietuvos energetinį saugumą ištiria įvairiais pjūviais. Autoriai savo knygoje 
ne tik nubrėžia bendrus energetinio saugumo suvokimo kontūrus Lietuvos 
visuomenėje, bet ir išskiria jų susiformavimą lemiančius veiksnius. Kaip ir 
daugelyje visuomenės nuomonės tyrimų, energetinio saugumo suvokimas 
gretinamas su respondentų materialine padėtimi, gyvenamąja vieta, išsila-
vinimu, amžiumi, lytimi ir kitomis klasikinėmis charakteristikomis, tačiau 
knygoje esama ir labiau intriguojančių tyrimo kampų, iš kurių verta pami-
nėti bent keletą. 

Trečiajame skyriuje nagrinėjama palankumo politinėms partijoms įta-
ka respondentų požiūriui į energetinį saugumą ir prieinama prie diskusiją 
provokuojančios išvados: „Energetinio saugumo suvokimas pasiskirsto pa-
gal tai, kokias politines jėgas žmonės palaiko arba kuriomis politinėmis jė-
gomis jis pasitiki“ (Genys, Leonavičius 2017, 102). Atitinkamai toks teiginys 
leidžia formuluoti prielaidą, kad ne politinių partijų artikuliuojami energe-
tikos politikos prioritetai skatina respondentus jas remti ar kritikuoti, bet 
respondentų pamėgtų politinių jėgų pozicija energetikos politikos atžvilgiu 
formuoja jų požiūrį į energetinį saugumą.

Penktajame skyriuje aptariamas valdančiųjų pateikiamos informacijos 
poveikis lietuvių požiūriui į energetinį saugumą papildo ankstesnę įžvalgą. 
Autoriai konstatuoja, kad „dauguma visuomenės narių net neturi pakanka-
mai informacijos apie Lietuvos energetikos politiką ir energetikos proble-
mas“ (Genys, Leonavičius 2017, 102), o tai savo ruožtu padeda paaiškinti, 
kodėl respondentų požiūris į energetinį saugumą yra glaudžiai susijęs su jų 
mėgstamų politinių partijų pozicijomis. 

Dešimtajame skyriuje analizuojamas viešojo diskurso poveikis visuo-
menės požiūriui į branduolinę energetiką ir tuo pačiu metu gvildenamas 
sudėtingas rebusas: kaip itin palanki lietuvių nuomonė branduolinės ener-
getikos atžvilgiu tapo tiek nepalanki, kad piliečiai 2012  m. nacionalinio 
referendumo metu rekomendavo nestatyti Visagino AE? Sumažėjusį lietu-
vių palaikymą branduolinei energetikai autoriai daugiausia sieja su perne-
lyg ilgai užtrukusiomis politinėmis diskusijomis, skandalais ir korupcijos 
apraiškomis. 
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Monografijoje aptariami ir kiti energetinį saugumą turintys užtikrinti 
projektai, pavyzdžiui, skalūninių dujų išgavimas ir daugiabučių gyvenamųjų 
namų renovacijos procesas, o apklausti respondentai provokuoti galvoti apie 
įvairias šių projektų problematiką atspindinčias priešpriešas. Kas jiems svar-
biau? Strateginis interesas ar žemės savininkų ir žemdirbių teisės? Aplinko-
sauga ar energetinis saugumas? Atsinaujinančios ar branduolinės energetikos 
plėtotė? Galimybė patiems apsirūpinti energijos ištekliais ar šios atsakomy-
bės delegavimas valdžiai? Energetinis savarankiškumas ir papildoma materi-
alinė našta ar tam tikras kompromisas ir pigesni energijos ištekliai? 

Atsakymus į šiuos klausimus autoriai gretina su gerokai abstraktesniu 
energetinio saugumo suvokimu Lietuvos visuomenėje, jos požiūriu į bendri-
nes valdžios formuluojamas energetinio saugumo politikos kryptis ir artiku-
liuojamas grėsmes energetiniam saugumui. Skirtingais analizės lygmenimis 
išnagrinėta lietuvių nuomonė autoriams leidžia įtikinimai pasakyti, kada 
visuomenė palaiko valdančiųjų formuluojamą energetinio saugumo politi-
ką, o kada ir kodėl jai prieštarauja.

Genio ir Leonavičiaus monografija visų pirma atskleidžia, kad politi-
nius sprendimus priimantys ir nuo jų priklausomi socialiniai veikėjai kiek 
skirtingai suvokia energetinį saugumą. Valdantysis elitas energetinį saugu-
mą tapatina ir su galimybe laisvai rinktis energijos išteklių tiekėjus, tiekimo 
kelius bei energijos išteklius, ir su palankiomis energijos kainomis, tačiau 
¾ respondentų pirmenybę teikia mažoms energijos kainoms, o ne laisviems 
pasirinkimams, kuriuos autoriai vadina energetiniu savarankiškumu. Kitaip 
tariant, energetinis savarankiškumas ir energijos įperkamumas lietuviams 
nėra lygiaverčiai prioritetai, kai pastarasis yra gerokai svarbesnis.

Nepaisant skirtingai sureikšminamų energetinio saugumo aspektų, 
visuomenė itin palankiai vertina valdančiųjų suformuluotas energetikos 
politikos kryptis ir pernelyg neginčija iš Rusijos užsienio politikos išplau-
kiančių grėsmių. Nors respondentams svarbiau energijos išteklių kaina, jie 
taip pat palaiko valdančiųjų suformuluotą energetinės nepriklausomybės 
siekį (~80 %) ir integraciją į Europos Sąjungos energetikos sistemas (~70 %). 
Dauguma apklaustųjų sutinka su Vilniaus pozicija, kad, siekdama išlaikyti 
Lietuvą savo įtakos zonoje, Rusija naudojasi monopolistine energijos tiekėjos 
pozicija (~55 %).

Tačiau monografijos autoriai pažymi, kad palankiai vertinamos Lie-
tuvos energetinio saugumo politikos kryptys neturėtų būti tapatinamos su 
taip pat vertinamomis jų įgyvendinimo priemonėmis. Konkrečių energeti-
kos infrastruktūros projektų, kuriais būtent ir buvo bandoma įgyvendinti 
energetinio saugumo politikos kryptis ir taip apriboti Rusijos įtaką Lietu-
vos politiniams ir ekonominiams procesams, palaikymas buvo kur kas ku-
klesnis, kai reikšminga respondentų dalis savo nuomonės taip ir neišreiškė. 
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Pavyzdžiui, trečdalis respondentų nežinojo, kaip atsakyti į klausimus apie 
Visagino AE statybas ir skalūninių dujų gavybą, daugiau neigiamai atsiliepė 
apie jų ekonominį potencialą ir nemanė, kad jie bus saugūs aplinkai. Net 
pusė respondentų laikėsi nuomonės, kad Visagino AE projektas sukels pa-
pildomų problemų šalyje, pavyzdžiui, oligarchijos įsigalėjimą. 

Kodėl Lietuvos visuomenė palaiko energetikos politiką, bet priešta-
rauja jos įgyvendinimo priemonėms? Autoriai tai aiškina dvejopai. Viena 
vertus, opozicija energetikos infrastruktūros projektams tapatinama su 
problemiška Lietuvos visuomenės materialine padėtimi, kita vertus, su val-
dančiojo elito veiksmais. Silpnai informuotiems respondentams abstrakčius 
ir stipriai ideologizuotus, pavyzdžiui, vadinamosios energetinės nepriklau-
somybės, energetinio saugumo politikos, tikslus gana sunku tiesiogiai sieti 
su savo gerove, o energetikos infrastruktūros projektai iškart provokuoja 
domėtis investicijomis ir dėl jų galimais mokesčiais. Kaip tai iliustruoja 
6.13 ir 6.14 lentelės, kuo mažesnės respondento pajamos, tuo labiau jis prieš-
taraus papildomoms investicijoms, kurios galimai padidins energijos išteklių 
kainas, tačiau net ir santykiškai didelėmis pajamomis disponuojantys res-
pondentai tik nedaug labiau palaiko nei nepalaiko investicijas į strateginius 
energetikos projektus. 

Pasitikėjimą strateginiais energetikos projektais mažina ne tik padidė-
jusių mokesčių baimė, bet ir nepasitikėjimas valdančiuoju elitu. D. Genio ir 
V. Leonavičiaus surinkti duomenys atskleidžia, kad respondentai neigiamai 
vertina tiek politikų, tiek valstybės tarnautojų kompetenciją. Didžioji dau-
guma apklaustųjų taip pat nemano, kad jie atstovauja viešajam interesui. 
Autoriai pabrėžia, kad visuomenės pasitikėjimą strateginių energetikos pro-
jektų sėkmingumu mažina ir kokybiškos informacijos trūkumas, pernelyg 
ilgos politikų diskusijos ir dėl korupcijos kylantys skandalai. Ypač žalinga 
dažna politikų pozicijos kaita, kai prieš vienus rinkimus politinė partija pa-
laiko tam tikrą projektą, o prieš kitus jau jam oponuoja ar teikia alternaty-
vius pasiūlymus 

Nors knygoje to pernelyg nesistengiama pabrėžti, autorių tyrimo rezul-
tatai vis tiek leidžia formuluoti aiškias praktines politines rekomendacijas. 
Norint sėkmingai įgyvendinti investicijoms ir laikui imlius infrastruktūros 
projektus ir taip sustiprinti Lietuvos energetinį saugumą, vykdomoji valdžia 
turėtų pasirinkti adekvatų komunikacijos būdą ir dėti dideles pastangas 
siekdama įtikinti visuomenę jų reikalingumu. Neskiriant tam pakankamai 
dėmesio, visuomenėje formuosis neapibrėžtumo ir nepasitikėjimo nuotai-
kos, kurias prieš rinkimus savo naudai bandys išnaudoti Lietuvos politinės 
jėgos, radikalai ir nedraugiškos užsienio valstybės. Siekiant sėkmingai už-
baigti strateginius projektus, kurių įgyvendinimas gali užtrukti bent kelias 
Seimo kadencijas, politinėms partijoms derėtų pasirašyti jų reikalingumą 
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pabrėžiančius susitarimus ir taip sumažinti tikėtinų tarpusavio ginčų mastą. 
Kartu tai galimai padidintų visuomenės pasitikėjimą politikais ir jų kompe-
tencija, kurią respondentai vertina itin kritiškai. Galiausiai, nors tai skamba 
kiek šabloniškai, valdantiesiems reikia skirti daugiau dėmesio ekonomiškai 
pažeidžiamų piliečių problemoms spręsti, nes itin mažomis pajamomis dis-
ponuojančią visuomenės dalį labai sunku įtikinti investicijoms imlių strate-
ginių projektų reikalingumu. Nepaisant to, kad dauguma esminių energeti-
nio saugumo projektų jau yra įgyvendinti, šios rekomendacijos vis dar gali 
būti taikomos Lietuvos elektros sistemų sinchronizacijai su kontinentinės 
Europos tinklu, Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų jungties projektui ir pa-
sipriešinimui Astravo AE elektrinės statyboms Baltarusijoje. 

Žvelgiant į platesnį socialinių mokslų tyrimų kontekstą, „Energetinio 
saugumo sociologija“ pateikia plačiausią ir išsamiausią Lietuvos energetinio 
saugumo analizę, pagrįstą ne tik visuomenės nuomonės apklausomis, bet 
ir geopolitinės Lietuvos energetinio saugumo problematikos, istorinio ir 
tarptautinio konteksto išmanymu. Gretindami politinio elito ir visuomenės 
požiūrius, D.  Genys ir V.  Leonavičius tuo pačiu metu atskleidžia lietuvių 
nuomonę apie įvairius energetinio saugumo aspektus suformavusias priežas-
tis, esmines valdančiųjų pozicijos ir piliečių požiūrio sankirtas bei jų impli-
kacijas Lietuvos energetiniam saugumui. Tad „Energetinio saugumo socio-
logija“ yra išsamus, novatoriškas ir reikšmingas darbas, galintis sudominti ne 
tik sociologus, bet ir politologus ar kitus energetinį saugumą tyrinėjančius 
mokslininkus. 

Nuo strateginio intereso link visuomenės lūkesčių

Ką naujo aptariamoje monografijoje gali rasti politologinę Lietuvos 
energetinio saugumo literatūrą pažįstantis skaitytojas? Genio ir Leonavi-
čiaus monografijos išskirtinumas yra sistemiškas šalies energetinio saugumo 
aiškinimas remiantis visuomenės pažiūromis. Autoriai akcentuoja politolo-
gams gerai pažįstamą teiginį, kad kuo demokratiškesnė yra valstybė, tuo di-
desnę įtaką visuomenė turi valdžios sprendimams, ir, priešingai nei energe-
tinį saugumą nagrinėjantys politologai, juo vadovaujasi savo monografijoje. 

Politikos mokslų literatūra piliečių interesus daugiau ar mažiau pamir-
šo. Į visuomenę juose žvelgiama kaip į objektą, kurį reikia įtikinti „teisin-
gais“ energetinio saugumo politikos sprendimais ar vadinamojo strateginio 
intereso svarba, bet ne kaip subjektą, turintį savitų lūkesčių energetinio sau-
gumo politikoje. Kai politologai nagrinėja esminių energetinio saugumo po-
litikos priemonių, pavyzdžiui, Visagino AE, įgyvendinimo problematiką, jie 
į ją žvelgia ne per visuomenės intereso, bet per strateginę prizmę, valstybes 
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traktuodami kaip vientisus ir tarpusavyje konkuruojančius analizės viene-
tus. Atsižvelgiant į tai, politologai Visagino AE stagnaciją sieja su Rusijos 
politiniu spaudimu, ypač konkuruojančiais Astravo ir Baltijos atominių 
elektrinių projektais, ir nesugebėjimu susitarti su regioniniais partneriais 
(Česnakas, Juozaitis 2017). Monografijos autoriai įvairiapusiškai nagrinėja 
visuomenės nuomonę, dėl kurios palankumo politinės partijos varžosi kas 
ketverius metus, ir mato visai kitokį paveikslą – Visagino AE projektas už-
strigo dėl neigiamos visuomenės nuomonės ir politikų bandymų ją išnaudo-
ti savo naudai. 

Susitelkdama prie visuomenės lūkesčių „Energetinio saugumo socio-
logija“ užpildo politikos mokslų literatūroje pastebimą spragą ir leidžia 
į Lietuvos energetinį saugumą pažvelgti kitu kampu, atskleidžiančiu Lie-
tuvos visuomenės nuomonės poveikį šalies energetiniam saugumui. Nors 
visuomenės nuomonės tyrimas pats savaime nėra kažkuo pranašesnis ar 
prastesnis nei strateginė energetinio saugumo analizė, kurioje valstybės yra 
esminiai analizės vienetai, jis plečia akiratį ir neabejotinai praturtina polito-
logo žinias apie Lietuvos energetinio saugumo problematiką ir visuomenės 
reikšmę joje. 

Ne iki galo išnaudotas potencialas ir skaitytojui 
nedraugiški redakciniai sprendimai

Aptarus teigiamus „Energetinio saugumo sociologijos“ aspektus, toliau iš-
sakoma kritika. Nors Genys ir Leonavičius sukonstravo solidžią ir išsamią 
Lietuvos energetinio saugumo analizę, vienas jos aspektas neišpildė pačių 
autorių provokuotų lūkesčių. Kadangi tyrimo pagrindą sudaro prieš ir po 
Ukrainos ir Rusijos karinio konflikto atliktos reprezentatyvios Lietuvos 
visuomenės apklausos ir autoriai teigia, kad „Krymo okupacija <…> darė 
įtaką Lietuvos visuomenės nuomonei apie energetinį saugumą“ (Genys, Le-
onavičius 2017, 15), skaitytojas tikisi susipažinti su visuomenės nuomonės 
skirtumais ir nori suprasti, kaip karinis konfliktas, kurį išprovokavo Lietu-
vos valdančiojo elito sugrėsminama valstybė, keičia lietuvių požiūrį į energe-
tinį saugumą. Kitaip tariant, kokiu mastu lietuviai tai supranta kaip riziką? 
Nepaisant to, monografija skaitytojo smalsumo nepatenkina. 

Priklausomai nuo skirtumų reikšmingumo, o autoriai leidžia suprasti, 
kad visuomenės nuomonė apie Lietuvos energetinį saugumą pastebimai pa-
sikeitė po Krymo aneksijos, jie galėjo būti arba koncentruotai aptarti ats-
kirame knygos skyriuje, arba nuosekliai komentuojami esamose struktūri-
nėse dalyse. Vietoje to knygoje sakoma, kad Ukrainos  ir Rusijos konfliktas 
sukelia visuomenės nuomonės pokyčius, tačiau sistemiškai neparodoma, kaip 
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pažiūros keičiasi. Norėjosi pamatyti išsamesnį nei Lietuvos energetinio saugu-
mo apžvalgoje publikuotą nuomonės kaitos palyginimą (Augutis et al. 2015). 

Abiejų apklausų taikymą taip pat gaubia neaiškumas. Nagrinėjant mo-
nografiją kai kada sunku suprasti, būtent kurios (ar abiejų) apklausos duo-
menis vaizduoja schemos ir grafikai  – kartais autoriai tai nurodo išnašose, 
kartais šią svarbią detalę nutyli.

„Energetinio saugumo sociologijoje“ ne visa apimtimi išplėtotas 
strateginės energetikos infrastruktūros arba nacionalinės energetinio sau-
gumo politikos įgyvendinimo priemonių dėmuo. Autoriai išsamiai nagri-
nėja energetinio saugumo ir energetikos politikos krypčių sampratą, tačiau 
tuo pačiu metu vienoms energetikos politikos įgyvendinimo priemonėms 
skiria daug dėmesio, pavyzdžiui, Visagino AE, skalūninių dujų gavybai ir 
daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai, o kitas (suskystintų gamtinių 
dujų terminalas, gamtinių dujų jungtis su Lenkija, sinchronizacija, elektros 
jungtys su Švedija ir Lenkija) aptaria daugiau ar mažiau epizodiškai.

Žvelgiant iš vienos pusės, toks dėmesio paskirstymas yra logiškas, nes 
atliekant apklausas SGD terminalo projektas jau buvo beveik įgyvendintas, 
sinchronizacija bei Lietuvos  ir Lenkijos dujotiekis GIPL tuo metu vertin-
ti kaip tolimos perspektyvos projektai, o elektros jungtys viešojoje erdvėje 
nekėlė pernelyg didelių ginčų. Visagino AE ir skalūninių dujų gavybos pro-
jektus supo neapibrėžtumas ir kontroversija: dėl jų vyko aktyvios ir aršios 
diskusijos, protestai, o dėl Visagino AE statybų net organizuotas konsulta-
cinis referendumas. Renovacijos procesas taip pat sulaukė palyginti dide-
lio visuomenės dėmesio, nes jis tiesiogiai veikė daugiabučiuose gyvenančių 
žmonių gerovę. Galiausiai moksliniams tyrimams nėra skiriamas neribotas 
išteklių kiekis, todėl autoriams paprastai tenka rinktis tarp to, kas yra svar-
bu ir kas yra svarbiau.

Žvelgiant iš kitos pusės, įvairiapusiškesnė strateginės infrastruktūros 
analizė būtų leidusi nuodugniau panagrinėti visuomenės nuomonę lėmusias 
priežastis ir patikrinti kai kuriuos tyrime formuluojamus teiginius. Pavyz-
džiui, visuomenės pasipriešinimą Visagino AE autoriai sieja su ilgomis poli-
tinėmis diskusijomis, tačiau apie elektros jungtį su Lenkija kalbėta dar prieš 
Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare (projektas minimas dar 1999  m. 
Nacionalinėje energetikos strategijoje), o jos statybos, praėjus penkiolikai 
metų, žymios kontraversijos nesukėlė. Tada galima būtų klausti: kodėl vie-
nu atveju užsitęsusios diskusijos išprovokuoja visuomenės pasipriešinimą, o 
kitu – ne? Panašių paralelių galima rasti daugiau.

Nors atskiras knygos dalis į bendrą sistemą jungia kryžminės nuorodos, 
standartizuota struktūra ir socialinė energetinio saugumo problematika, jas 
taip pat galima skaityti kaip individualius straipsnius, kuriuose plėtojami sa-
viti empiriniai tyrimai. Viena vertus, tai yra privalumas, kita vertus, autorių 
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siunčiama mintis pasiklysta tekste. Knygos gale autoriai pateikia glaustus 
atskirų dalių apibendrinimus, tačiau jie neapibendrina knygos kaip vientiso 
mokslinio darbo. 

Pabaigoje galima pridurti, kad daugumos lentelių perkėlimas į priedus 
yra skaitytojui nepatogus redakcinis sprendimas. Daugelis lentelių yra gana 
glaustos, kad papildytų autorių teiginius tekste, tačiau jos yra perkeltos į 
knygos pabaigą. Lentelių monografijoje yra daug, tad, norint su jomis susi-
pažinti, knygą nuolatos tenka vartyti pirmyn ir atgal. 

Nepaisant to, išsakyta kritika niekaip nemenkina Genio ir Leonavi-
čiaus indėlio į energetinio saugumo tyrimus. Dešimtmetį nuosekliai nagri-
nėta Lietuvos energetinio saugumo problematika autoriams leido parengti 
kokybišką, išsamų, diskusijas provokuojantį ir kitų specializacijų mokslinin-
kus dominantį mokslinį darbą. Kartu tai yra pirma plačios apimties mono-
grafija Lietuvos energetinio saugumo tematika, todėl ją tikrai verta skaityti.

Literatūra

Augutis, J., et. al. 2015. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2013–2014. 
Vilnius, Kaunas: Versus aureus, Vytauto Didžiojo universitetas.

Česnakas, G. 2012. „Energetinis saugumas Baltijos  – Juodosios jūros regione: nesau-
gumo ištakos ir poveikis valstybėms.“ Lietuvos metinė strateginė apžvalga 10: 
149–188.

Česnakas, G. 2013. “Energy Security Challenges, Concepts and The Controversy Of 
Energy Nationalism In Lithuanian Energy Politics.” Baltic Journal of Law & 
Politics 6: 106–139. 

Česnakas, G. 2016. “Energy Resources as the Tools of Foreign Policy: The Case of 
Russia.” Lithuanian Foreign Policy Review 35: 9–40.

Česnakas, G., et al. 2016. “Assessment of Political Vulnerabilities on Security of Energy 
Supply in the Baltic States.” Baltic Journal of Law & Politics 9: 153–182.

Česnakas, G., Juozaitis, J. Nuclear Geopolitics in the Baltic Sea Region. Exposing Russian 
Strategic Interests Behind Ostrovets NPP. Washington: Atlantic Council. 

Česnakas, G. 2018. „Baltic States“. In: Understanding Energy Security in Central and 
Eastern Europe. Russia, Transition and National Interest, ed. W. Ostrowski, 
E. Butler, 111–123. New York: Routledge. 

Gliebutė, J., Molis, A. 2012. „Branduolinės energetikos plėtros Baltijos regione perspek-
tyvos“. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 10: 119–145. 

Grigas, A. 2013. The Politics of Energy and Memory between the Baltic States and Russia. 
Farnham, Surrey: Asghate.

Janeliūnas, T. 2009. “Lithuanian Energy Strategy and its Implications on Regional 
Cooperation.” In: Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart?, 
ed. A. Sprūds, T. Rostoks, 190–222. Riga: Zinatne.



238

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2018 9 (2)

Juozaitis, J. 2016. “Lithuanian Foreign Policy vis-à-vis Belarusian Nuclear Power Plant 
in Ostrovets.” Lithuanian Foreign Policy Review 35: 41–66.

Molis, A. 2011. “Building Methodology, Assessing the Risks: The Case of Energy 
Security in the Baltic States.” Baltic Journal of Economics 11 (2): 5–80.

Molis, A., Vaišnoras, T. 2014. “Energy Security Through Membership in NATO and 
the EU: Interests and Achievements of Lithuania.” Lithuanian Foreign Policy 
Review 31: 13–32.

Švedas, R. 2017. „ES energetinės salos požymiai, grėsmės ir šios problemos sprendimo 
būdai: Lietuvos atvejo analizė.“ Lietuvos metinė strateginė apžvalga 15: 183–212. 

Vaičiūnas, Ž. 2009. „Europos Sąjungos bendros energetikos politikos formavimas ir 
Lietuvos interesai“. Politologija 3 (55): 89–120.

Vaišnoras, T. 2010. „Scenarijų metodo pritaikymas energetikos politikos formavimo 
procese: Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos energetinio saugumo scenarijai.“ Politikos 
mokslų almanachas 7: 141–160.

Vilpišauskas, R. 2011. “National Preferences and Bargaining of the new Member 
States Since the Enlargment of the EU: The Baltic States – Still Policy Takers?” 
Lithuanian Foreign Policy Review 25: 9–32.

Vitkus, G. 2008. “Russian Pipeline Diplomacy: A Lithuanian Response.” Acta Slavica 
Iaponica 26: 25–46.



239

ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online)
KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas. 2018 9 (2)
https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2

Recenzija | Book review 

Medaus mėnesio studijos1

Artūras Tereškinas. Nesibaigianti vasara. Sociologinis ro-
manas apie meilę ir seksą. Vilnius: Kitos knygos, 2017. 
ISBN 978-609-427-300-1 (spausdinta knyga), ISBN 
978-609-427-299-8 (el. knyga).

Alina Žvinklienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras

Įvadas

Artūras Tereškinas priklauso tai kategorijai autorių, kurie paprastai apibū-
dinami kaip „plačiai žinomas siaurame rate“. Tačiau Tereškino „siauras ra-
tas“ neapsiriboja vien humanitarinių ir socialinių mokslų atstovais bei drau-
gais ir pažįstamais. Mokslo biurokratų kalba, Tereškinas nuosekliai vykdo 
sklaidos tarp įvairių tikslinių grupių veiklą, t. y. bando perteikti savo mokslo 
žinias plačiajai visuomenei ir tokiu būdu plečia savo skaitytojų ratą2. Tereš-
kino knygos traukia dėmesį ir ne tik dėl dažnai provokuojančių viršelių, 
jos skaitomos ne tik dėl profesionalios pareigos. Daugelio Tereškino knygų 
ypatybė – temų de-taboo-izacija (Vakarų) mokslo koncepcijų priemonėmis 
Lietuvos visuomenėje.

Vienas pirmųjų įsiminusių pokalbių su Tereškinu tarp retų susitikimų 
neformalioje aplinkoje formaliame mokslo renginyje buvo skirtas asmeni-
nės atminties ir patirties fakto tinkamumui mokslo publikacijoje. Tuomet 
rengiamo tarptautinio straipsnių rinkinio redaktorė reikalavo, kad aš savo 
straipsnyje pateikčiau nuorodą į visiems žinomą faktą (bent mano kartos 
moterims), kad praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio Lietuvoje stojant 

1 Šis pavadinimas – tai nuoroda į amerikietės Lanos Del Rey dainą „Honeymoon“ (2015) 
ir autorės akademinės karjeros pradžią šeimos sociologijoje. Sutrumpintas šios recenzijos 
variantas pavadinimu „Perskaityk mano geidulį“ išspausdintas „Šiaurės Atėnuose“. Prieiga 
per internetą: http://www.satenai.lt/2018/02/13/perskaityk-mano-geiduli/.

2 Mokslo pasiekimų sklaida yra svarbus vertinimo kriterijus norint gauti finansinę paramą 
projektams vykdyti.
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į aukštąsias mokyklas vaikinams buvo taikoma affirmative action (angl. po-
zityvioji diskriminacija), t. y. prie stojamųjų balų vidurkio buvo pridedamas 
balas ar keli. Dėl to jie turėjo daugiau šansų negu merginos patekti į norimą 
specialybę; tai buvo vienas iš būdų kovoti su aukštojo mokslo feminizacija. 
Teisė panaudoti šį faktą be nuorodos savo straipsnyje man buvo nesuteikta, 
bet pamenu, kad tuometinis Tereškinas, trečioji šalis ginče, kaip ir dera, pa-
laikė redaktorės, t. y. institucionalizuotos galios, pusę. 

Nesibaigianti vasara suteikia pagrindą manyti, kad galbūt ilgainiui 
Tereškinui darosi ankšta įprastoje metodologijoje, kuri pripažįsta tik antri-
nius šaltinius, t. y. kitų pasakytą, parašytą, o dar geriau – publikuotą tekstą 
kaip informaciją (dokumentą), vertą mokslo analizės ir privalomą nuorodą 
mokslo publikacijoje. O gal tiesiog Tereškinas „atranda“ sociologiją, kuri 
Lietuvoje vis dar dažnai tapatinama su viešosios nuomonės apklausomis, 
ir socialinę antropologiją. Tai disciplinos, kurias domina, ne tik ką ir  / ar 
kaip kiti žmonės sako ir daro, bet jau ir pripažįsta tyrėjo / autoriaus aš kaip 
informacijos šaltinį, nesislepiantį už tariamo objektyvumo, kuris yra visada 
atskiestas subjektyvumo intarpais ir iš esmės tėra tik idealus tipas Maxo 
Weberio terminologijoje. Kita vertus, Tereškinas jau pats tapo institucija, 
tai tik formaliai patvirtina 2016 m. jam įteikta Nacionalinė mokslo premija. 
Nacionalinis mokslo pasiekimų pripažinimas suteikia daugiau galimybių as-
meniškai pasinaudoti Quod licet Jovi, non licet bovi (lot. „Kas leidžiama Jupi-
teriui, tas neleidžiama jaučiui“) principu, be abejo, priskiriant save prie Jovi.

Jovi pats pasirenka jam įdomias temas ir būdus jas gvildenti, kartais ne-
sitaikant į mokslo fondų šaukimų reikalavimus. Ar reikia sakyti, kad teks-
tas, kuriamas belles-lettres žanru, suteikia autoriui daugiau kūrybinės laisvės 
nei mokslinio teksto kūrimas?

Galiausiai bet kuris tekstas suponuoja autoriaus ir skaitytojo santykį, 
kuriame pirminis atskaitos taškas yra teksto skaitytojo refleksija su neišven-
giamais vertinimo elementais. Bet kuris autorius, turintis ar neturintis ryžto 
ir pagrindo identifikuotis su Jovi, laukia skaitytojų pritarimo ar neigimo, 
bet ne ignoravimo.

Nesibaigianti vasara gali būti apibūdinta kaip teksto in transition (angl. 
pereinamasis) mėginimas, t. y. teksto, pereinančio iš mokslo darbo į grožinės 
literatūros kūrinio žanrą. Šis terminas artimesnis skaitytojams, turintiems 
perėjimo nuo Tarybų į Europos Sąjungą patirties. Tačiau daugeliui Rytų 
Europos šalių, tarp jų Lietuvai, perėjimas oficialiai pasibaigė 2004 m., o šis 
terminas iš esmės sėkmingai nukeliavo į socialinės atminties archyvą. Gal 
viena tinkamiausių sąvokų Nesibaigiančios vasaros tekstui apibūdinti būtų 
hybridity, t. y. susimaišymas3. Šiuo metu žodis hybridity yra gana plačiai 

3 1990-ųjų pradžioje biologinė hybridity esmė buvo adaptuota kultūrinio imperializmo 
kritikų, pavyzdžiui, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Paul Giltoy etc., vystyti vadinamąjį 
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vartojamas kam nors nusakyti Lietuvos viešajame diskurse: nuo hibridinių 
automobilių reklamos iki hibridinio karo įspėjimų.

Skaitant ir reflektuojant hibridinę Nesibaigiančią vasarą ir bandant 
nepasimesti tarp autoriaus pasiūlytų stilių ir žanrų, prasminga atskirti 
neprofesionalaus literatūros kritiko ir akademinio skaitytojo, sociologo, 
perspektyvas. 

Neprofesionalaus literatūros kritiko refleksija

Taip jau sutapo, kad Artūro Tereškino Nesibaigianti vasara atsidūrė viena-
me „kalėdinių dovanų“ pakete kartu su Tomo Arūno Rudoko Pornomū-
za, 2007 metais išleista tos pačios Kitų knygų leidyklos. Abi knygos – apie 
herojaus atradimus, praradimus, meilės ilgesį ir seksą lydinčią atributiką. 
Pirmiau perskaityta Pornomūza, be abejo, turėjo tam tikros įtakos kuriant 
santykį su Nesibaigiančios vasaros herojumi. Tačiau abi knygos eilinį kartą 
pažadino nuostabą dėl muzikos socialinės reikšmės tiek jos pačios, tiek he-
rojų gyvenime. 

Herojaus apibūdinimui: abu autoriai atskleidžia skaitytojui, kokią mu-
ziką jis mėgsta. Muzikinės preferencijos – kaip socialinės identifikacijos ski-
riamasis ženklas. Rudoko herojus, ryte besirausdamas atsitiktinės merginos, 
su kuria praleido naktį, CD kolekcijoje, tarp popso su palengvėjimu atranda 
„The Doors“ (1967): „Father?“, „Yes, son?“, „I want to kill you“, „Mother? I 
want to...“4 Tiesiai ir šviesiai. Pro mano akis prabėga pusnuogio Jimo Mor-
risono šokis5, Mekongo slėnio džiunglės6. Kartu su šypsena prisimenu, kad 
mano paauglystės metais žodžio fuck reikšmė, šiuo metu tikriausiai žinoma 
net užkampio močiutei, buvo atrandama klausantis ir šios dainos. Rudoko 
herojus atpažįstamas bent man, o veikiausiai ir daugeliui. 

Tereškino herojus? Na... kita karta, kita muzika, kita kultūra – subkul-
tūra. Tai gali būti smalsu ir žadinti vaizduotę. 

Nesibaigianti vasara – tai į tris dalis suskaldytas pasakojimas pirmuo-
ju asmeniu apie trumpai trunkantį medaus mėnesį, paliekantį tik ilgalaikį 
prarastos meilės ilgesį. Meilės objekto ilgesys slopinamas antidepresantais, 
alkoholiu ir pedantiškai aprašytais vadinamojo atsitiktinio neįpareigojančio 
sekso susitikimais, kurie lyg ir atstoja neveiksmingos psichoterapijos seansus.

pokolonijį diskursą. Pokolonializmo studijų tikslas – atskleisti hybridity įtaką identiteto ir 
kultūros raidai.

4 „Tėve?“, „Taip, sūnau?“, „Aš noriu tave nužudyti“, „Mama? Aš noriu...“. The Doors. The 
End (1967).

5 Žr. rež. Oliverio Stone o̓ 1991 metų filmą The Doors.
6 Žr. rež. Franciso Fordo Coppolos 1979 metų filmą Apocalypse Now.
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Pagrindinis herojus, „blyškiakūnis vyras“, artėdamas prie vadinamo-
sios vidurio amžiaus krizės, reflektuoja savo kasdienybę susitelkdamas į 
seksualines patirtis. Refleksija racionalizuojama nuorodomis į populiarių 
dainų ar mokslo darbų tekstus ir filmus. 

Seksualinių patirčių savirefleksijos katalogavimas ir archyvavimas bei 
nuolatinis ilgesys kartais verčia herojų susimąstyti – „А был ли мальчик?“ 
(rus. O ar buvo berniukas?)7. Berniukas kaip (krikščioniškos) kaltės 
įkūnijimas? Jei taip, tada tai yra žingsnis link kaltės dėl homoseksualumo 
artikuliavimo ir galbūt jos slopinimo ir galiausiai vienas žingsnis link kūno 
naikinimo. Berniuko klausimas gali būti susietas ir su herojaus bandymais 
įsiveržti iš autoriaus diktato, iš „berniuko mušimui“ pareigų8. Autorius nėra 
gailestingas jam – jo herojus nuolat verčiamas daryti tai, ko jis nenori, daž-
nai kentėti. 

Kartais autoriai skundžiasi, kad būna, kai jų herojai priešinasi autoriaus 
užmojams ir siekia ištrūkti iš autoriaus pančių ir mąstyti bei veikti sava-
rankiškai. Nelaukiant aiškaus herojaus atsakymo  – buvo ar nebuvo?  – tą 
berniuką autorius numarina, primindamas mums, kas tikrasis bosas, o gal 
kratydamasis nuodėmės. Mirusieji juk turėtų išlaisvinti nuo eilinių nesė-
kmių baimės bei praturtinti ilgesį dar vienu, gal šiuo metu populiariu pilku 
atspalviu? 

Herojaus minties ir veiksmo suvaržymas, naudojantis jam svarbiais ki-
tais bei jo įrėminimas į griežtas stereotipines situacijas, galbūt slepia kažko-
kią ypatingą autoriaus mintį. Gal tai sociologinė mintis, kad stereotipai yra 
kelio į (pri)susitaikymo su gyvenimu orientyrai arba tiesiog kad kasdienybė 
grindžiama stereotipais? Jei taip, knygos siužetą dar lengviau nupasakoti. 
Dar lengviau įžvelgti autoriaus minties didaktinį pradą. 

Herojaus ir jo moterų keliai išsiskyrė. Vienišą herojų išprievartavo pa-
žįstamas. Išprievartavimas sužadino herojaus homoseksualius polinkius. 
Herojus įsimyli ir praleidžia tris laimingus vasaros mėnesius su mylimuoju9. 

7 „А был ли мальчик?“ — įprastas rusų kalbos pasakymas, reiškiantis kalbančiojo abejones 
dėl vieno ar kito dalyko egzistavimo. Jis kilo iš Maksimo Gorkio romano „Klimo Samgino 
gyvenimas“ (1 dalis, 1 skyrius, pirmas leidimas, 1927 m.) citatos. Šį klausimą romano hero-
jui užduoda vienas iš personažų, kuris ima dvejoti prisimindamas tai, kad čiuožinėdamas 
pačiūžomis berniukas nuskendo. Literatūros kritikai kildina „berniuko“ vaizdą iš herojaus 
kaltės motyvo Puškino „Borise Godunove“. Žr. Кормилов 1998. 

8 „Berniukai mušimui“  – pareigybė, kuri egzistavo Anglijos karališkajame dvare XV–
XVI amžiais. Žr. http://www.istidom.lt/2015/08/berniukai-musimui.html. Kaip berniu-
ko mušimui sinonimas dažnai vartojamas frazeologizmas „atpirkimo ožys“, t.  y. tas, kas 
moka už svetimą kaltę.

9 Trijų laimingų vasaros mėnesių leitmotyvas nukreipė į primirštą Allos Pugačiovos, 
Tarybų Sąjungos ir Rusijos megažvaigždės, atliekamą dainą „Три счастливых дня“ (Trys 
laimingos dienos, 1989 m., žodžiai Iljos Rezniko) ir būtent žodžius „Как же эту боль мне 
преодолеть? Расставанье – маленькая смерть!“ (rus. Kaip man nugalėti šį skausmą? 
Išsiskyrimas – maža mirtis!). 



Medaus mėnesio studijos / 
Alina Žvinklienė

243

Mylimasis išeina į kariuomenę – vyriškumo mokyklą, ir herojus pažada jo 
laukti. Po kariuomenės mylimasis negrįžta pas herojų, ir šis leidžiasi į keis-
tus slegiančius nuotykius. Bet yra teisybė žemėje10. Herojaus prievartautojas 
nužudomas, o herojaus meilės išdavikas miršta. Herojus lieka vienut vienu-
tėlis. „This is the end.“11 Užbaigiant knygos siužeto atpasakojimą, galima 
pridurti, kad vieno pabaiga reiškia kito pradžią. 

Profesionalūs literatūros kritikai, recenzuodami „Nesibaigiančią vasa-
rą“, konstruodami ir dekonstruodami jos herojų galbūt suteiks jam standar-
tinį „mūsų  / ne mūsų laiko herojaus“12 antspaudą, remdamiesi adekvačiais 
yuppie, metro, hipster ir kitokiais apibrėžimais. O galbūt neužmiršusieji rusų 
kalbos ir meilės rusų literatūrai bei 1990-ųjų reformų priskirs jį prie Ge-
neration „П“13 atstovų. Galbūt kritikai taikys įvairiausias koncepcijas nuo 
Jacques̓ o Lacano Jouissance (jei šis prancūzas dar populiarus tarp jų) iki 
Antonio Gramscio kultūrinės hegemonijos ir Raewyn Connell lyčių tvar-
kos teorijos, jei jie nebijos būti apkaltinti marksistinėmis pažiūromis. Galbūt 
kas nors iš jų, atkreipdamas dėmesį į herojaus meilės objekto akis, kurių 
net miegant neuždengia vokai, prisimins ir feministės filmų kritikės Lau-
ros Mulvey vyriško žvilgsnio sąvoką ar tiesiog George o̓ Orwello romano 
„1984“ Didįjį Brolį (angl. Big Brother) ar bent ilgametę TV laidą (reality 
show) tokiu pat pavadinimu14. Galbūt kas nors iš jų „pažais“ su „paslap-
tinga“ rusiška siela, kurios mitą griauna prieš tris dešimtmečius nugriuvu-
si geležinė uždanga, bet jos liekanos įsikūnija jaudinančiose pigmentinėse 
dėmėse herojaus meilės objekto intymiose vietose. Daug ko galima atrasti 
Nesibaigiančioje vasaroje, pasistengus net antifeministinių minčių.

Man asmeniškai Nesibaigianti vasara gvildena „amžiną“ (nuo kapita-
lizmo ir šeimos nuklearizacijos atsiradimo laikų) seksualinės frustracijos ir 
susvetimėjimo, paprasčiau tariant, vienišumo, kartais nepakenčiamo, temą. 
Jos muzikinis įkūnijimas girdėti roko monstrų grupės The Rolling Stones 
dainos Satisfaction (angl. pasitenkinimas) (1965) nesibaigiančio kartojimo 
režimu: „I can’t get no satisfaction, I can’t get no satisfaction/ ‘Cause I try 
and I try and I try and I try/ I can’t get no, I can’t get no...“15

10 Nuoroda į Aleksandro Puškino 1832 metų mažąją tragediją „Mocartas ir Saljeris“. Saljeris: 
„Nėra teisybės žemėje. Tačiau nerasi jos ir danguje.“

11 „Tai pabaiga.“ The Doors. The End (1967).
12 Dažnai literatūros kritikų vartojamas pasakymas herojui apibūdinti. Kilo iš Michailo 

Lermontovo 1840 metų apysakos Mūsų laikų herojus pavadinimo.
13 Nuoroda į Viktoro Pelevino postmodernistinį romaną Generation „П“. „П“ turi daugybę 

interpretacijų, kurių viena yra Пропащее поколение (rus. prarastoji karta). 
14 2002 m. pasirodė lietuviškas analogas – pirmas realybės šou „Akvariumas“.
15 „Negaliu pasiekti pasitenkinimo, negaliu pasiekti pasitenkinimo,/ nes stengiuosi, sten-

giuosi, stengiuosi./ Negaliu pasiekti, negaliu pasiekti...“ The Rolling Stones, Satisfaction 
(1965).
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Sociologinė refleksija

Plėtojant Nesibaigiančios vasaros sociologinę refleksiją pirmiausia reikia pa-
sakyti, kad mane ir Tereškiną sieja profesinis interesas nagrinėti daugias-
luoksnę ir todėl daugiareikšmę lytį, vis dar apipjaustytą iki trivialios binari-
nės lyties, t. y. vyrų ir moterų, kartu su tyrėjais, vartojančiais lietuvių kalbą 
lyties ir lytiškumo klausimų analizei. 

Pastabų, kilusių iš epistemologinių skirtumų, susiklosčiusių tarp mūsų 
istoriškai, nagrinėjant lyties klausimus16, tikslas – Tereškino hibridinių 
tekstų raidos skatinimas.

Nesibaigiančioje vasaroje Tereškinas naudoja Čia ir Dabar (angl. Here 
and Now) prieigą aprašyti tyrimo metu surinktiems lauko duomenims. 
Labai tikėtina, kad kai kurie atvejai, aprašyti su etnometodologiniu preci-
ziškumu, verti lyties konstravimo sampratos tėvo Haroldo Garfinkelio17 ir 
lytinio akto tyrimo laboratorijos sąlygomis tėvų įkūrėjų Alfredo Kinsey᾿io 
bei Masterso ir Johnson komandos pritarimo. Vis dėlto sakyčiau, kad Tereš-
kinas ne visai korektiškai vadina ir taiko deskriptyvinį etnografinį metodą 
aprašyti savo lauko tyrimo duomenims, nes socialinės analizės elementai 
aptinkami teksto herojaus refleksijoje. 

Čia ir Dabar prieigos ypatybė – ignoruoti veiksmo socialinį kontekstą, 
jo raidos istoriją. Taigi Tereškinas laikosi mainstreamo minties, išsakytos 
italų socialinio antropologo Christian Giordano, kad „dabarties interpre-
tavimas remiantis praeitimi vis dar laikomas anomaliu tyrimo būdu socia-
liniuose moksluose, kurių atstovai lieka įsitikinę, kad dabartį galima deko-
duoti savo pačios terminais“ (Giordano 2005, 54–55).

Tačiau Nesibaigiančios vasaros atveju Čia ir Dabar tam tikra prasme 
riboja teksto suvokimą, pavyzdžiui, juokelių apie buvusius komjaunimo 
lyderius, pakeitusius žmonas ir tapusius uoliais nacionalistais tam, kad iš-
silaikytų „ant bangos“, politinė reikšmė gali būti nesuprasta. Informacijos 
ribojimo, dažnai palengvinto kalbos barjerais, sąlygomis augusi, pavadin-
kim, stagnacijos karta lavino skaitymo tarp eilučių įgūdžius ieškodama ir 
atrasdama kito žinojimo (disidentinės minties) kruopelę nuodugniai cenzū-
ruotuose tekstuose, šitaip intelektualiai priešindamasi brukamai komunis-
tinei ideologijai. Dabartinėmis informacijos pertekliaus sąlygomis politinės 

16 Čia turima omenyje, kad kiekviena nauja tyrėjų karta stengiasi įgyti pripažinimą, 
atrasdama naujus analizės klausimus / aspektus ir metodologijas spręsti senas problemas. 
Vienas iš pavyzdžių gali būti feministinės minties raidos suskirstymas į tris ir jau net į 
keturias bangas (ketvirtoji – postfeminizmas), remiantis tyrėjų politine darbotvarke, 
akivaizdžiai susieta su kartų kaita.

17 Turimas omenyje Haroldo Garfinkelio Agnes Case (1967) (Garfinkelis 2005). 
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užuominos, nenurodant jų konteksto, labai tikėtina, daugeliui skaitytojų 
keliauja tiesiai į šiukšles (spam). 

Teigčiau, kad istorinių gairių paminėjimo atsisakymas seksualinių ma-
žumų klausimo institucionalizacijos raidoje yra suprantamas remiantis Čia 
ir Dabar prieiga, bet menkai dovanotinas kalbant apie Nesibaigiančios vasa-
ros socialinės pridėtinės vertės didinimą.

 Nesibaigiančios vasaros veiksmas vyksta paslepiant laiką ir aišku tik, 
kad aprašyti studijų atvejų veiksmai vyko po 1980 m. globalinės isterijos dėl 
AIDS įžengimo į politinę areną, nes veikėjai naudoja prezervatyvus ir kai 
kurie puola į isteriją jiems suplyšus. Galima numanyti, kad veiksmas vyko 
po 1993  m., kai homoseksualumas buvo dekriminalizuotas ir atitinkamas 
straipsnis buvo išbrauktas iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, ar 
net po 2003  m., kai diskriminacija dėl seksualinės orientacijos tapo drau-
džiama pagal Lygių galimybių įstatymą. Tačiau nėra pakankamai aišku, ar 
aprašyti įvykiai vyksta iki ar po 2010 metų „Baltic Pride“ parado, kuris at-
vedė į Seimą šį paradą Vilniuje ginančius ir bandančius uždrausti politikus, 
ar iki ar po 2017  m. vasaros, kai nuo AIDS mirė atsiskleidęs gėjus Seimo 
narys Rokas Žilinskas, kurio narystė Tėvynės sąjungoje–Lietuvos krikščio-
nių demokratų partijoje verta atskiro tyrėjų dėmesio.

Paskutinė pastaba taip pat susijusi su Čia ir Dabar prieigos ribotumais, 
bet yra veikiau apie tekste minimų koncepcijų, pavyzdžiui, amerikiečių ra-
šytojo Samuelio L. Delany᾿io urbanistinės erdvės erotizavimo, nepakanka-
mą išnaudojimą. Vilniaus miesto Naugarduko gatvė yra įtraukta į Nesibai-
giančios vasaros veiksmą, bet, be to, kad herojus ja nusileidžia išeidamas iš 
namų ar pakyla į juos grįždamas, jos simbolinė reikšmė beveik neatskleista. 
Galbūt tik Vilniaus senbuviai gali prisiminti, kad dabartinė Naugarduko 
gatvė – tai buvusi Partizanų gatvė. Manau, tai, kad herojus naudoja parti-
zanų kelią – žemyn–aukštin, iš–į, ten–atgal – būtų svarbu fiksuojant teksto 
dramaturgiją.

Apskritai Nesibaigiančioje vasaroje pateikiami studijų atvejai gerai apra-
šyti pagal etnografinę, net galima sakyti sociografinę tradiciją, o tai savaime 
reiškia, kad sociologinė empirinių duomenų analizė yra ribota. 

Baigiamasis žodis

Nors Nesibaigiančią vasarą apibūdinau kaip hibridinį romaną, jis neabe-
jotinai priklauso postmodernistiniams kūriniams, pasižymintiems tipiniu 
fragmentiškumu ir neapibrėžtumu. Manau, nėra prasmės sureikšminti nei 
Nesibaigiančios vasaros trūkumų, nei privalumų, nes kiekvienas skaitytojas 
sukurs savo kritines pastabas remdamasis savo patirtimi ir paklusdamas ar 
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priešindamasis vyraujančiam lyčių diskursui. Tačiau reikia pažymėti, kad 
Tereškinas suteikė galimybę kažkiek pažinti, galimai suprasti ir (krikščio-
niškai) atleisti, galų gale pripažinti kito kultūrą ir subkultūrą. 

Norisi tikėtis, kad Tereškinas nenumos ranka į kūrybinius eksperimen-
tus, reikalaujančius tam tikros drąsos ir energijos juos apginti. O Tereškino 
esamiems ir būsimiems herojams norisi palinkėti daugiau minties ir veiksmo 
laisvės net tipinėse situacijose; jų istorijose norisi išgirsti kažką artimo bent 
kartą patirtam nuostabiam geidulingumui, kurį kelia grupės „Led Zeppe-
lin“ šedevras „Whole Lotta Love“ (1969). Kitaip tariant, norisi Happy end.
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Apie žurnalą

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas – referuojamas 
socialinių tyrimų žurnalas, įkurtas 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete. 
Žurnalas pateikia tarpdisciplininius empirinius ir teorinius socialinius tyri-
mus. Čia spausdinami įvairių akademinių disciplinų, tarp jų – sociologijos, 
socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. 
Naudojantis skirtingomis metodologijomis „Kultūroje ir visuomenėje“ ana-
lizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine ge-
rove, multikultūralizmu. Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių ir anglų 
kalbomis. Žurnalas išeina du kartus per metus.
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About the journal

CULTURE AND SOCIETY. Journal of Social Research is a peer-reviewed 
social research journal founded in 2009 at Vytautas Magnus University, 
Lithuania. It presents interdisciplinary empirical and theoretical scholarship 
in social sciences. The journal welcomes contributions from a wide range 
of relevant fields, including sociology, social work, anthropology, gender 
studies, media and communication studies. Using diverse methodologies, 
the articles in “Culture and Society” explore a variety of topics related 
to globalization, identity politics in contemporary world, social welfare 
and multiculturalism. Contributions in both Lithuanian and English are 
welcome. The journal is published twice a year.
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