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PRATARMĖ 

 

Visi žinome posakį „sveikata – didžiausias turtas“, todėl sveikinant palinkėti sveikatos – 
tai palinkėti didžiausių turtų. Žodis pasveikinti reiškia sveikatos linkėjimą, o kartu ir 
partnerystę bei bendrystę. Kodėl sveikata tokia svarbi? Todėl, kad sveikata yra ne tik gyvenimo 
vertybė, bet ir gyvenimo planų įgyvendinimo garantas. „Mes nežinome, kas yra sveikata, bet tai 
greičiau privalumas negu trūkumas. Sveikata yra projekcinis ekranas, kuriame šiuolaikiniai žmo-
nės projektuoja savo lūkesčius ir troškimus. Kaip tik todėl, kad sąvoka tokia bendra, kiekvienas 
gali į ją sudėti tai, kas jam ar jai svarbiausia“ (H.A.M. ten Have). Kaip teigia mokslininkai, sveika-
tos priežiūros problemos nebus išspręstos, kol nebus pereita nuo individualaus prie bendruo-
meninio požiūrio į žmogaus sveikatą ir gerovę. Partnerystė – viena iš kokybiško darbo veiksnių, 
kai bendradarbiaujant institucijoms pasiekiamas kokybiškesnis, greitesnis ir  
efektyvesnis rezultatas. Sveikatą stiprinančios aukštosios mokyklos veikla be partnerystės ir 
bendrystės neįsivaizduojama. 

Aleksandro Stulginskio universitetas 2009 metais įsijungė į sveikatą stiprinančių mo-
kyklų tinklą, o 2015 m. kartu su Lietuvos sporto bei Klaipėdos universitetais įkūrė Sveikatą 
stiprinančių universitetų (SSU) tinklą. Pirmosios šio tinklo veiklos buvo trijų universitetų stu-
dentų sveikatos ir sveikos gyvensenos įvertinimo tyrimas, kurio rezultatai pristatyti bendroje 
konferencijoje „Sveikatos dizainas 2016“. 

Konferencijos tematika atliepia  šios dienos aktualijas. Rubrikoje žmogaus ekologija įvai-
riais aspektais nagrinėjama studijuojančiųjų sveika gyvensena: studentų žinios apie sveiką gy-
venseną, jos vertinimai ir reali elgsena; skirtingose studijų srityse studijuojančiųjų gyvensenos 
panašumai ir skirtumai, socialinių ekonominių veiksnių poveikis jaunų žmonių sveikai elgsenai. 
Pateikiamos įžvalgos dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės ženklų didėjančios vertės su-
vokimo sveikesnei gyvensenai. Sveikatos stiprinimo tradicijas atspindi 14-15 metų krepšininkų 
fizinio pajėgumo kaitos, taip pat nėščių moterų fizinio aktyvumo analizės, o jos inovacijas – ka-
niterapijos poveikio vaikams ir paaugliams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, kokybinis 
tyrimas. Džiugu, kad Lietuvoje daugėja tyrimų apie alternatyvius ir (ar) pagalbinius gydymo, 
reabilitacijos būdus, siekiant geresnės fizinės, emocinės sveikatos, pažintinių bei socialinių įgū-
džių tobulinimo. Į bendruomenės vaidmenį stiprinant sveikatą gilinamasi įvairiai: įvertinami Lie-
tuvos kaimo vietovių sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūros būklė bei prieinamumas; 
aptariama žaliosios infrastruktūros erdvių teikiama socialinė nauda tiek jaunimui, tiek vietos 
bendruomenei;  tiriamas asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu priemonių veiksmingumas 
verslo įmonėje. Rubrikoje sveikas ir saugus maistas mokslininkai pristato ir aptaria aktinidijų 
vaisių skynimo laiko bei smulkiavaisių dumplūnių cheminės sudėties tyrimų rezultatus, patei-
kia rekomendacijas jų vartojimui. 

Konferencijos organizatoriai dėkoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui už ini-
ciatyvų palaikymą ir metodinę pagalbą; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, 
parėmusiai leidinio išleidimą (projektas „Jaunimo gerovė ir sveika gyvensena — praktiškai ir 
teoriškai“ finansuotas iš Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų ska-
tinimo renginių rėmimo fondo) ir kitiems socialiniams partneriams. 

 
 

Leidinio sudarytojos 

Pratarmė 
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SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS  
STUDENTŲ SVEIKATAI IR SVEIKAI GYVENSENAI 

Žmogaus ekologija 
Doc. dr. Rita Mičiulienė 

Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 
Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras, Aleksandro Stulginskio universitetas,  

Universiteto g. 10-614A, Tel.: 8 (37) 752368, el. paštas: rita.miciuliene@asu.lt 
 

Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamos sąsajos tarp socialinių ir ekonominių veiksnių (šeimos, tauty-
bės, religijos, šeiminio statuso, gyvenamosios vietos, disponuojamų pajamų) ir studentų subjektyvių 
sveikatos ir sveikos gyvensenos vertinimų. 2016 m. atliktas empirinis tyrimas trijuose šalies  
universitetuose (N1030), atskleidė, kad reikšmingai skiriasi vaikinų ir merginų, skirtingo amžiaus, 
šeiminio statuso, gyvenančių bendrabutyje ir disponuojančių skirtingomis pajamomis požiūris į svei-
katą ir sveiką gyvenseną bei jų sveikatą žalojančią elgseną.  
Raktiniai žodžiai: studentų sveikata, sveika gyvensena, žalingi įpročiai. 

 
Įžanga. Modernioje visuomenėje vis labiau pabrėžiamas sveikatos ir sveikos gyvensenos 

ryšys. Šių dienų sveikatos supratimas apima fizinės, protinės ir socialinės gerovės būsenas (WHO, 
1989), o poveikį jai daro biologiniai-genetiniai, fizinės ir socialinės aplinkos, sveikatos apsaugos 
organizavimo veiksniai. Tačiau didžiausią poveikį (apie 50 proc.) sveikatai turi žmogaus gyve-
nimo būdas (arba gyvensena), jo pastangos gyventi sveikai (LR sveikatos sistemos įstatymas, 
1998). Sveika gyvensena – sveikatos praktikos, įgūdžių, įpročių ir papročių visuma – apima mi-
tybą, fizinį aktyvumą, darbo ir poilsio režimus, žalingus įpročius, patiriamą stresą ir gebėjimus jį 
įveikti bei kitą elgseną. Sveikatos elgsena ir sveika gyvensena formuojasi veikiami socialinės, kul-
tūrinės, ekonominės šeimos aplinkos, priklauso nuo žmogaus ryšių su kitais žmonėmis ir sociali-
nėmis grupėmis.  

Nors Lietuvos jaunimas žino, kad sveika gyvensena yra reikšminga jų gyvenime, tačiau šis 
žinojimas nėra esminis jų pasaulėžiūroje (Poteliūnienė, Viraliūnaitė, 2006). Studentų tarpe pla-
čiai paplitę kenksmingi sveikatai įpročiai: alkoholio, tabako, psichotropinių preparatų vartoji-
mas, fizinis pasyvumas, nesveika mityba. Jaunystėje susiformavusi sveikos gyvensenos elgsena 
gali turėti įtakos visam likusiam gyvenimui (Norkus). Daugelio mokslininkų (Smilgevičiūtė, 
2016; Dobrovolskij, Stukas, 2015; Butkutė, 2014; Strazdienė, Adaškevičienė, 2014; Kriaučio-
nienė, Barkauskienė, Petkevičienė, 2013; Norkus, 2012; Narkauskaitė ir kt., 2011; Tijūnėlienė, 
Barkauskaitė, 2009) tyrimų rezultatai rodo vis blogėjančią akademinio jaunimo fizinę, psichinę, 
dvasinę sveikatą. Sisteminiai tyrimai, siekiant įvertinti svarbiausių sveikatos ir socialinių veiks-
nių bei jų tarpusavio sąveikų poveikį visuomenės sveikatos būklei, atlikti 2013 m. (Savičiūtė, 
2013). Kaip nuo socialinių veiksnių priklauso studentų gyvensena buvo nagrinėta 2006 m. Taigi 
tam tikros visuomenės grupės – jaunų žmonių – sveikatos ir sveikos gyvensenos bei joms po-
veikį darančių socialinių ekonominių veiksnių tyrimai išlieka aktualūs.  

Tyrimo tikslas – nustatyti studijuojančiųjų sveikos gyvensenos ir socialinių–ekonominių 
veiksnių sąsajas. Realizuojant tyrimo tikslą, buvo siekiama nustatyti ryšį (uždaviniai):   

• tarp subjektyvaus sveikatos bei sveikos gyvensenos įvertinimo ir socialinių–ekonomi-
nių veiksnių; 

• tarp žalingų įpročių ir socialinių–ekonominių veiksnių. 
Tyrimo metodika. Tyrimas, kurį parėmė Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendinant 

projektą „Sveikatą stiprinantys universitetai – studentų sveikatai ir gerovei“, atliktas 2016 m. 

Žmogaus ekologija 
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rugsėjo – spalio mėnesį trijuose šalies universitetuose: Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto 
ir Klaipėdos. Klausimynus užpildė 1030 studentų (anketų grįžtamumas – 67,9 proc.) (Kiti ty-
rimo bendraautoriai: doc. dr. A. Rauckienė-Michaelsson ir dr. S. Mačiulskytė (KU), prof. habil. 
dr. I.Misevičienė, dr. K. Visagurskienė (LSU). 

Klausimynas parengtas pagal Lietuvoje (Petrauskas, 2004) ir užsienyje (Stock et al., 2006; 
Kramer et al., 2004) atliktus panašaus pobūdžio studentų sveikatos tyrimus. Jį sudarė 70 uždaro 
ir atviro tipo klausimų, kurie buvo suskirstyti į blokus: socialiniai demografiniai duomenys, 
klausimai apie sveikatą ir gyvenseną, apie žalingus įpročius ir apie sveikatos stiprinimą. Šiame 
darbe naudoti socialinių demografinių klausimų blokas ir subjektyvūs respondentų savo svei-
katos, rūpinimosi savo sveikata, sveikos mitybos, gyvenimo kokybės vertinimai bei atsakymai 
į klausimus apie žalingus įpročius (alkoholio vartojimą ir rūkymą). Naudotos dichotominės, 
ranginės trijų, keturių, penkių ir šešių balų skalės. 

Tyrimo rezultatai apdoroti naudojant kompiuterinę statistikos programą SPSS 17.0. Skir-
tumo tarp grupių statistiniam reikšmingumui nustatyti buvo taikyti chi-kvadrato, Cramer‘s V 
kriterijai. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.  
 

Tyrimo rezultatai 
 

Subjektyvaus sveikatos bei sveikos gyvensenos įvertinimo ir socialinių ekonominių 
veiksnių sąsajos. 

Lytis. Tyrime dalyvavo 613 merginų (arba 59,5 proc.) ir 417 vaikinų (arba 40,5 proc.). Mer-
ginos ir vaikinai vienodai rūpinasi savo sveikata (p > 0,05). Nors, kaip matyti iš 1 paveikslo, šiek 
tiek daugiau vaikinų (2.9 proc.) nei merginų (0.8 proc.) nekreipia dėmesio į savo sveikatą. 

 

1 pav. Vaikinų ir merginų rūpinimasis savo sveikata (n 1025) 
 

Tačiau vaikinai pozityviau vertina dabartinę savo sveikatą (2 pav.): daugiau nei trečdalis 
savo sveikatos būklę įvertino kaip „gerą“. Tuo tarpu mažiau nei trečdalis merginų savo sveika-
tos būklę vertina gana blogai (Cramer‘s V = 0,114, p < 0,05). 

Reikšmingai skiriasi merginų ir vaikinų gyvenimo kokybės per paskutines 3 savaites vertini-
mas: daugiau vaikinų savo gyvenimo kokybę įvertino kaip „tikrai puikią“ ar „gana gerą“. Daugiau 
merginų mano, kad jų gyvenime po lygiai yra gero ir blogo (Cramer‘s V = 0,115, p < 0,01). 
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2 pav. Vaikinų ir merginų dabartinės sveikatos vertinimai (n 1019) 

 
3 pav. Vaikinų ir merginų gyvenimo kokybės vertinimas (n 1017) 

 

Manytume, jog pozityvesnis vaikinų požiūris į savo sveikatą susijęs su didesniu pasitikė-
jimu savimi. Nors pastarųjų metų tyrimai rodo, kad susilygino merginų ir vaikinų bendrojo pa-
sitikėjimo savimi duomenys (Lekavičienė, Antinienė, 2013), tačiau šiame tyrime, vertinant savo 
sveikatą ir gyvenimo kokybę, socialinio elgesio pokyčių tarp vyrų ir moterų nėra: vaikinai nors 
mažiau rūpinasi savo sveikata, tačiau daug geriau vertina ją ir savo gyvenimo kokybę nei mer-
ginos. 

Amžius. Vyriausias tyrimo respondentas gimęs 1971 m., jauniausias – 1999 m. (SD – 2,7). 
Į anketos klausimus atsakė daugiausia gimusiųjų 1997 metais. Skirtingų amžiaus grupių res-
pondentai panašiai vertina savo sveikatą, rūpinasi ja, išskyrus požiūrį į mitybą. Kaip matome iš  
4 paveikslo, sveikai maitintis svarbiau vyresnio amžiaus (gimusiems 1971 – 1991 m.) respon-
dentams (Cramer‘s V = 0,95, p < 0,05). 

Žmogaus ekologija 
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4 pav. Sveikos mitybos svarba skirtingo amžiaus respondentams (n 1023) 

 

Pastebima tendencija, kad didėjant amžiui, daugėja ir sveikatos problemų (Savičiūtė, 
2013). Šią tendenciją iliustruoja ir mūsų atliktas tyrimas: vyresnio amžiaus studentai kreipia 
didesnį dėmesį į savo mitybą. 

Šeima. Šeimos poveikis sveikai gyvensenai buvo nagrinėtas pagal tokius kintamuosius 
kaip tėvų (mamos ir tėvo) išsilavinimas bei respondentų šeiminis statusas.  

Tyrimo dalyvių kilmės šeimą galima apibūdinti kaip išsilavinusią: daugiau nei dviejų 
trečdalių respondentų mamos ir beveik pusė tėvų turi aukštąjį (koleginį ir universitetinį) išsi-
lavinimą (5 pav.). Mamų išsilavinimas akivaizdžiai aukštesnis (Mo – 5, t.y. „universitetinis“) nei 
tėvų (Mo – 3, t.y. „profesinis“). 

 

5 pav. Respondentų tėvų išsilavinimas (n 1030) 
 

Nerasta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp rūpinimosi sveikata, sveikos mitybos svar-
bos, subjektyvaus dabartinės sveikatos būklės vertinimo ir respondentų tėvų skirtingo išsilavi-
nimo lygio. 

Didžioji dauguma (78 proc.) apklaustųjų neturi šeiminių įsipareigojimų, kitaip tariant, yra 
nevedę/netekėjusios, apie dešimtadalis (11,1 proc.) gyvena kartu nesusituokę. Tik 2,5 proc. 
respondentų yra sukūrę šeimas, o 1,3 proc. – spėję ir išsiskirti. Išsiskyrusieji mažiausiai rūpi-
nasi savo sveikata (Cramer‘s V = 0,96, p < 0,05): net 15,4 proc. teigia, kad sveikata jiems nerūpi. 
Gyvenantys vieni bei susituokę asmenys linkę savo sveikatą vertinti geriau (2013). Panašiai 

Žmogaus ekologija 
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kaip kilmės šeimos išsilavinimo, taip ir šeiminio statuso atveju nėra statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp tiriamų grupių rūpinimosi savo sveikata, sveikos mitybos, sveikos gyvensenos 
vertinimo. 

Tautybė ir religija. Didžioji dauguma tyrimo respondentų – lietuviai (1002 dalyviai arba 
97,4 proc.); kitas tautybes atstovavo 27 dalyviai  (arba 2,7 proc.; iš jų – 1,4 proc. rusų, 0,4 proc. 
lenkų; 0,9 proc. kitų tautybių). Didžioji dauguma (854 arba 83,1 proc.) save laiko katalikais, kitų 
religijų atstovų yra nuo kelių iki keliolikos, daugiau nei dešimtadalis (11,9 proc.) – netikintys. 
Studentų tarpe nėra daug labai religingų, didesnė dauguma teigia esantys nelabai religingi (6 
pav.). Save laikančių visiškai nereligingais dalis yra šiek tiek didesnė už netikinčiųjų dalis. Va-
dinasi, dalis studentų, identifikuojančių save su viena ar kita religija, yra nepraktikuojantys jos 
atstovai. Skirtingų religinių grupių ir skirtingo religingumo lygio respondentai vienodai rūpi-
nasi savo sveikata (nėra statistiškai reikšmingų skirtumų). Galima pastebėti, kad šiek tiek la-
biau savo sveikata rūpinasi stačiatikiai ir liuteronai. Labiausiai savo sveikata rūpinasi  religingi, 
mažiausiai – visiškai nereligingi.  

 
6 pav. Religingumo vertinimas (n 1026) 

Duomenys mokslinėje literatūroje apie religijos, religingumo ir sveikatos sąsajas tikrai 
nėra gausūs. Dažniau aptariamos religingumo ir psichologinės sveikatos sąsajos. Be to, didžioji 
dalis duomenų sukaupta tyrinėjant įvairių amžiaus grupių, ypač vyresnių, sveikatos socialinį 
elgesį. Todėl šiame darbe susilaikysime nuo interpretacijų. 

Gyvenimo vieta. 40,6 proc. respondentų gyvena su tėvais; beveik trečdalis (27,2 proc.) – 
su draugais, beveik penktadalis (18,5 proc.) – su vyru/žmona ar partneriu ir kiek daugiau nei 
dešimtadalis (12,5 proc.) – vieni. Mažiau nei pusė (46,4 proc.) apklaustųjų gyvena nuosavame 
name ar bute, beveik trečdalis (29,5 proc.) bendrabutyje, beveik ketvirtadalis (24 proc.) – nuo-
mojasi butą. Reikšmingai skiriasi subjektyvus gyvenimo kokybės vertinimas (Cramer‘s  
V = 0,89, p < 0,05): gyvenantys vieni (21,3 proc.) labiausiai patenkinti savo gyvenimo kokybe. 
Taip pat gyvenimo kokybe labiau patenkinti gyvenantys nuosavame bute/name (16,7 proc.), o 
labiausiai nepatenkinti – gyvenantys bendrabučiuose (4,6 proc.) (Cramer‘s V = 0,97, p < 0,05). 
Savo sveikata labiau rūpinasi nuomojantys butą (51,1 proc.), mažiausiai – gyvenantys bendra-
butyje (39,8 proc.) (Kruskall Walis = 8,682, df  = 2, p < 0,01). 2006 m. tyrimo rezultatai rodo, 
kad tik 3,6 proc. bendrabutyje gyvenančių studentų reguliariai maitinasi (Poteliūnienė, Viraliū-
naitė, 2006). Taigi gyvenamosios vietos veiksnys yra reikšmingas sveikatos ir sveikos gyvense-
nos komponentas.  

Pajamos. Apklaustų trijų universitetų studentų vidutinės pajamos per mėnesį yra 378 eu-
rai; dažniausiai nurodyta suma (Mo) – 300 eurų. Nurodytos sumos variavo nuo 1 iki 9999 eurų 
(SD=735,798), todėl tolesnei analizei studentų nurodytos vidutinės pajamos per mėnesį buvo 

 

4,9 39,8 41,5 13,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Labai religingas Religingas Nelabai religingas Visiškai nereligingas
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apjungtos į 10 blokų (7 pav.), o vėliau redukuotos iki keturių: mažos (1–299 eur.), vidutinės 
(300 – 599 eur.), didelės (600 – 899 eur.) ir itin didelės (nuo 900 eur). 

 
7 pav. Respondentų vidutinės pajamos per mėnesį proc. (n 903) 

 

Mažiau nei pusės (47,3 proc.) studentų vidutinės mėnesio pajamos nesiekia arba prilygsta 
skurdo ribai (259 eur.),  17,5 proc. – panašios į minimalų mėnesio atlyginimą. Didelė duomenų 
sklaida ir kai kurių respondentų nurodytos nelogiškai mažos ar didelės mėnesinės pajamos gali 
būti paaiškintos tuo, kad jauni žmonės itin jautriai reagavo į anketos klausimus apie finansus. 
Daugiau nei trečdalis (32,6 proc.) respondentų subjektyviai savo pajamas vertina kaip nepa-
kankamas, o 41,9 proc. – kaip pakankamas. Panašus skaičius respondentų (apie 12 proc.) iš-
reiškė kraštutines nuomones apie pajamų visišką pakankamumą ir jų visišką nepakankamumą.  

Domėjomės, kaip nuo ekonominių veiksnių priklauso savo sveikatos ir gyvensenos verti-
nimas (8 pav.). 

 

8 pav. Rūpinimosi sveikata priklausymas nuo pajamų dydžio (n 900) 
 

Nors didžioji dalis studentų rūpinasi savo sveikata, tačiau statistiškai reikšmingai (Krus-
kal Wallis = 11,256, df = 3, p < 0,05) išsiskiria studentų su vidutinėmis pajamomis grupė, kuri 
labiau nei kitos rūpinasi savo sveikata.  

Apibendrinat galima teigti, kad studentų rūpinimasis sveikata ir sveika gyvensena statis-
tiškai reikšmingai priklauso nuo lyties, amžiaus, pajamų ir gyvenamos vietos. 
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Žalingų įpročių ir socialinių ekonominių veiksnių sąsajos. 
Lytis. Reikšmingai skiriasi merginų ir vaikinų alkoholio vartojimo įpročiai (2 lentelė). Di-

desnis skaičius vaikinų nurodė, kad jie geria beveik kasdien tiek stiprius, tiek silpnesnius alko-
holinius gėrimus. Apie pusė vaikinų niekada negeria vyno (49,3 proc.) ir sidro (54,3 proc.), ma-
žiau nei pusė merginų (45 proc.) – alaus.  

 
2 lentelė. Vaikinų ir merginų alkoholio vartojimo įpročiai proc. 

Lytis n Kasdien 2-3 k./sav. 1 k./sav. 2-3 k./mėn. Kelis k./ 
metus 

Niekada  
negeriu 

Patikimumas 

Stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas 
Merginos 607 0,3 2,1 8,1 39,7 35,7 14 p < 0,001 Vaikinai 414 2,4* 5,1 16,2 32,6 32,4 11,4 

Vyno vartojimas 
Merginos 606 0,2 1,7 4,6 34,2 39,8 19,6 p < 0,001 Vaikinai 414 2,7* 1,2 4,3 11,1 31,4 49,3* 

Alaus vartojimas 
Merginos 606 0,5 1,7 6,4 22,6 23,8 45* p < 0,001 
Vaikinai 412 3,9* 11,4 20,9 22,8 20,6 20,4 
 Sidro vartojimas 
Merginos 600 0,2 1,7 4 24* 22,8 36,3 

p < 0,001 Vaikinai 411 1,9* 1,9 2,2 12,9 26,8 54,3* 
 

Šiame tyrime nebuvo giliau tyrinėtos alkoholio vartojimo priežastys. Galbūt galima pasi-
naudoti 2016 metų tyrimo pateiktais alkoholio vartojimo priežasčių paaiškinimais: alkoholio 
vartojimas merginų studenčių imtyje tiesiogiai susijęs su subjektyviai suvokiamu stresu ir pa-
tiriamu akademiniu atstūmimu; vaikinų studentų imtyje – su patiriamu akademiniu atstūmimu 
ir romantinėmis problemomis (Smilgevičiūtė, 2016). 

Rūkančių vaikinų ir merginų yra panašus skaičius: beveik kasdien rūko 21 proc. merginų 
ir 23 proc. vaikinų; ypatingomis progomis – 22,6 proc. merginų ir 24,3 proc. vaikinų; niekada 
nerūko 56, 4 proc. merginų ir 52,6 proc. vaikinų. Panašūs rezultatai gauti 2012 m. studentų 
sveikos gyvensenos tyrime: rūko penktadalis respondentų (Norkus, 2012). 2006 m. atliktame 
studentų gyvensenos tyrime buvo nustatyta, kad rūko kas ketvirtas studentas, o vaikinai rūko 
dažniau nei merginos (Poteliūnienė, Viraliūnaitė, 2006). Taigi per dešimt metų rūkančių stu-
dentų šiek tiek sumažėjo, tačiau padaugėjo rūkančių merginų. 

Amžius. Skirtingų amžiaus grupių respondentai skiriasi alkoholio (vyno ir sidro) varto-
jimo įpročiais (3 lentelė): vyresni vartoja mažiau, didesnė jų dalis iš viso nevartoja alkoholio. 
 

3 lentelė. Skirtingų amžiaus grupių alkoholio vartojimo įpročiai proc. 

Amžiaus grupės 
pagal gimimo me-

tus 
n Kas-

dien 
2-3 

k./sav. 
1 

k./sav. 
2-3 

k./mėn. 
Kelis 

k./metus 
Niekada 
negeriu 

Pati-
kimu-
mas 

Stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas 
1971-1991 54 0 3,7 9,3 37 29,6 20,4 p > 0,05 1992-1995 506 0,4 2,5 12,8 35,8 35,8 12,6 
1996-1999 461 2,2 4,1 10 38 33,4 12,4  

Vyno vartojimas 
1971-1991 54 0* 3,7 3,7 29,6 32,2 27,8 p < 0,01 
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Amžiaus grupės 
pagal gimimo me-

tus 
n Kas-

dien 
2-3 

k./sav. 
1 

k./sav. 
2-3 

k./mėn. 
Kelis 

k./metus 
Niekada 
negeriu 

Pati-
kimu-
mas 

1992-1995 505 1,2 1,4 5 26,7 40,4 25,3 
1996-1999 461 1,3 1,3 4,1 22,1 32,1 39* 

Alaus vartojimas 
1971-1991 54 1,9 9,3 9,3 18,5 22,2 38,9 

p > 0,05 1992-1995 504 1,6 5 13,5 23,8 24,4 31,7 
1996-1999 460 2,2 5,9 11,3 22 20,4 38,3 

Sidro vartojimas 
1971-1991 53 0* 3,8 3,8 9,4 20,8 62,3* 

p < 0,01 1992-1995 500 1 1 2 16,4 34,6 45 
1996-1999 458 0,9 2,4 4,6 24 28,2 40 

 
Kaip matyti, didžioji dauguma respondentų alkoholį (tiek stiprų, tiek silpnesnį) vartoja 

kelis kartus per metus. Tai rodo besikeičiančią jaunų žmonių elgseną, nes 2006 m. atliktame 
tyrime buvo nustatyti net 72 proc. vartojančių alkoholį dažnai ir labai dažnai (Poteliūnienė, Vi-
raliūnaitė, 2006). Tai, kad vyresnio amžiaus studentai mažiau vartoja silpnesnio alkoholio arba 
jo iš viso nevartoja, galima paaiškinti besikeičiančiu elgesiu vyresniame amžiuje. Tai gali būti 
susijęs su realiu kintančios sveikatos būklės įvertinimu arba sąlygotas kitų bendruomenės na-
rių įtakos natūralus keitimasis.  

Šeima. Jaunų žmonių rūkymo dažnumas reikšmingai priklauso nuo mamos išsilavinimo 
(Kruskal Wallis=9,572, df=4, p<0,05): didesnis skaičius studentų, kurių mamos turi aukštąjį išsi-
lavinimą (25,5 proc. mamų su universitetiniu ir 22,3 proc. mamų su koleginiu išsilavinimu), nu-
rodė, kad rūko kasdien. Visuomenėje pastebima, kad dažniau rūko aukštesnio išsilavinimo mo-
terys. Studentų sveikos gyvensenos tyrimas parodė, kad sveikos gyvensenos įpročių formavimui-
si svarbus tėvų (ypač – motinos) rodomas asmeninis gyvensenos pavyzdys (Norkus, 2012). 

Reikšmingai skiriasi skirtingo šeiminio statuso respondentų požiūris į stiprių alkoholinių 
gėrimų vartojimą  (Kruskal Wallis=14,2, df=3, p < 0,05). Juos labiau linkę vartoti išsiskyrę jauni 
žmonės, tuo tarpu turintys šeimas retai vartoja arba iš viso nevartoja stiprių alkoholinių gėrimų. 

2013 m. atliktame sisteminiame visuomenės sveikatos ir socialinių veiksnių tarpusavio 
ryšio tyrime, nenustatyta lyties, amžiaus ar šeiminio statuso tiesioginio poveikio sveikatos 
problemų atsiradimui, tačiau reikšmingą poveikį suponuoja šių veiksnių kombinacijos (pvz., 
lytis-amžius, lytis-amžius, šeima) (Savičiūtė, 2013). 

Pajamos. Vertinant koreliacijas tarp vidutinių mėnesio pajamų dydžio ir žalingų įpročių 
(4 lent.), rasti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp grupių (tikrinta Cramer‘s V testu): studen-
tai, turintys itin dideles pajamas, stiprius alkoholinius gėrimus (5,8 proc.), vyną (4,3 proc.), 
sidrą (4,4 proc.) vartoja kasdien. Mažiausia dalis tarp niekada negeriančių stiprių alkoholinių 
gėrimų yra studentai, disponuojantys didelėmis mėnesio pajamomis (5,7 proc.). 

Reikšmingai skiriasi studentų rūkymo įpročiai (χ2 = 35,05 df = 6 p < 0,001): mažiausia 
dalis mažas pajamas turinčių studentų pasižymi žalingais įpročiais (t.y. rūko kasdien tik 
15,7 proc.), daugiausia jų niekada nerūko (59,1 proc.). Įprastai manoma, kad mažas pajamas 
turintys gyventojai pasižymi sveikatą žalojančia elgsena. Šio tyrimo rezultatai teigia priešingai: 
beveik kasdien rūko dideles (38,7 proc.) ir itin dideles (33,8 proc.) pajamas turintys studentai.  
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4 lentelė. Skirtingomis pajamomis disponuojančių studentų alkoholio vartojimo įpročiai proc. 

Pajamų gru-
pės n Kas-

dien 
2-3 

k./sav. 
1 

k./sav. 
2-3 

k./mėn. 
Kelis 

k./metus 
Niekada 
negeriu 

Patikimu-
mas 

Stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas 
Mažos 481 0,8 4,2 9,1 38,5 34,3 13,1 

p < 0,05 Vidutinės 310 0,3 3,5 13,2 40,3 31,3 11,3 
Didelės 35 0 2,9 25,7 22,9 42,9 5,7* 
Itin didelės 69 5,8* 1,4 14,5 31,9 31,9 14,5 

Vyno vartojimas 
Mažos 482 0,6 0,8 3,3 25,1 38,4 31,7 

p < 0,05 
Vidutinės 309 1 2,3 6,1 30,1 33,7 26,9 
Didelės 34 0 5,9 8,8 32,4 26,5 26,5 
Itin didelės 69 4,3* 1,4 8,7 14,5 39,1 31,9 

Alaus vartojimas 
Mažos 483 1,7 6 12 20,3 22,8 37,3 

p > 0,05 
Vidutinės 307 1,6 6,5 11,7 26,7 21,5 31,9 
Didelės 34 0 5,9 23,5 23,5 17,6 29,4 
Itin didelės 68 5,9 2,9 17,6 25 23,5 25 

Sidro vartojimas 
Mažos 478 0,8 1 3,1 20,3 34,5 40,2 

p < 0,01 Vidutinės 305 0,3 2 4,3 22 28,5 43 
Didelės 35 0 5,7 5,7 17,1 17,1 54,3 
Itin didelės 68 4,4* 2,9 1,5 10,3 29,4 51,5 

 

Taigi žalingi įpročiai statistiškai reikšmingai susiję su lytimi, amžiumi, šeimine padėtimi, 
pajamomis.  

Išvados. Atliktas tyrimas leido atskleisti socialinių ekonominių veiksnių poveikį studentų 
sveikatai ir gerovei. Iš socialinių veiksnių grupės kilmės šeima, religija ir tautybė reikšmingai 
neįtakoja jaunų žmonių gyvensenos. Galbūt šiuos veiksnius derėtų panagrinėti išsamiau. Kiti 
nagrinėti veiksniai daro reikšmingą poveikį studentų sveikai gyvensenai ar sveikatą žalojančiai 
elgsenai. 

1. Subjektyvus sveikatos bei sveikos gyvensenos vertinimas priklauso nuo šių socialinių 
ekonominių veiksnių: 

- lyties: vaikinai savo sveikatą ir gyvenimo kokybę vertina palankiau nei merginos; 
- amžiaus: vyresni studijuojantys labiau kreipia dėmesį į sveiką mitybą; 
- pajamų: studentai, disponuojantys vidutinėmis mėnesio pajamomis labiau rūpinasi savo 

sveikata; 
- gyvenamos vietos: bendrabučiuose gyvenantys studentai mažiausiai rūpinasi savo svei-

kata. 
2. Žalingų įpročių susiformavimui ir jų palaikymui studijų metais poveikį daro šie sociali-

niai ekonominiai veiksniai: 
- lytis: alkoholinius gėrimus dažniau vartoja kasdien vaikinai; didesnė dalis merginų nie-

kada nevartoja stiprių alkoholinių gėrimų ir alaus, o vaikinai – silpnų alkoholinių gė-
rimų; rūkančių ir nerūkančių yra panašus skaičius vaikinų ir merginų; 

- amžius: vyresnio amžiaus studijuojantieji vartoja mažiau alkoholinių gėrimų; 
- šeiminis statusas: turintys šeimas studentai vartoja mažiau alkoholinių gėrimų; 
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- pajamos: alkoholį linkę dažniau vartoti turintys itin dideles pajamas, taip pat dažniau 
rūko turintys dideles ir itin dideles pajamas. 

 
Summary 
 
Impact of social and economical factors on students‘ health and healthy lifestyle 
The article examines the link between social and economic factors (family, nationality, religion, 

family status, place of residence, disposable income) and students' subjective health and lifestyle 
assessments. In 2016 an empirical study carried out in three of the countrie‘s universities (N1030), re-
vealed that the students‘ attention to health and healthy lifestyle depends mostly on their gender (boys 
scored their health and quality of life more favorably than girls), age (older students pay more attention 
to a healthy diet), income (students with average monthly income are more concerned with their he-
alth), and place of residence (students living in dormitories care about their health the least). Addictive 
habits have the strongest relation to gender (daily consumption of alcohol is more common amongst 
boys; a higher proportion of girls never consume strong alcoholic beverages and beer, whereas a higher 
proportion of boys never consume mild alcoholic beverages; a number of smokers and non-smokers is 
similar among boys and girls); age and marital status (older students and those students who have a 
family consume less alcohol); income (people with high and very high income smoke and consume al-
cohol more). 

Key words: students‘ health, healthy lifestyle, addictive habits 
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Anotacija. Straipsnyje pristatoma dalis tyrimo apie studentų gyvenseną, kurį atliko Sveikatą stipri-
nančių universitetų tinklo mokslininkai įgyvendindami Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotą 
projektą „Sveikatą stiprinantys universitetai studentų sveikatai ir gerovei“. 
Raktiniai žodžiai: studentų gyvensena, studijų kryptis, fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai.  

 

Įvadas 
 

Viena iš pagrindinių žmogaus teisių yra žmogaus sveikata, kurią svarbu apsaugoti, plėtoti  
ir išlaikyti tam tikrą jos lygį ilgą laiką. Tai yra svarbu kiekvienam individui prisiimant atsako-
mybę visuomenėje ir modeliuojant sveiką gyvenseną kaip savo kasdienę veiklą siekiant page-
rinti savo sveikatą (Komduur et al., 2009). 

Sveikatą stiprinanti gyvensena remiasi mitybos ir streso valdymu, gebėjimu išreikšti save 
socialinėje aplinkoje, gebėjimu prisiimti atsakomybę už savo sveikatą, mankštinimusi ir tarpu-
savio pagalba (Sonmezer et al., 2012). Daugelio mokslininkų atliekami tyrimai jau seniai atk-
reipė dėmesį į sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos formavimo jauname amžiuje svarbą 
(WHO, 1998).  Studentai yra ta populiacijos dalis, kuri patiria nemažus pokyčius: dažnai įgyjami 
netinkami gyvensenos įpročiai susiję su pakitusia gyvenamaja aplinka ir pakitusiais socialiniais 
vaidmenimis. Deja,  Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų sveikatos, gyvensenos ir gyvenimo ko-
kybės tyrimai rodo, jog didelės dalies studentų  fizinis aktyvumas nėra pakankamas, jų mityba 
yra netvarkinga, jie turi žalingų įpročių nors ir supranta šių veiksnių įtaką sveikatai (Kavaliaus-
kienė ir Zaborskis, 2010; Dobrovolskij, 2014).  

Klausimas: ar studijuojančių skirtingose studijų kryptyse studentų gyvensena skiriasi? Ar 
studijų metu suteikiamos žinios apie sveiką gyvenseną skatina sveikatą stiprinančią elgseną? 

Šiame straipsnyje pristatoma dalis tyrimo, kurį atliko Sveikatą  stiprinančių  universitetų  
tinklo mokslininkai (dr. R. Mičiulienė (ASU), doc. dr. A. Rauckienė-Michaelsson ir dr. S. Mačiuls-
kytė (KU), prof. habil. dr. I. Misevičienė, dr. K. Visagurskienė (LSU)) įgyvendindami Švietimo ir 
mokslo ministerijos finansuotą projektą „Sveikatą stiprinantys universitetai studentų sveikatai 
ir gerovei“. 

Vienas iš vykdyto tyrimo tikslų buvo atlikti įvairių gyvensenos aspektų palyginimus tarp 
skirtingose studijų kryptyse studijuojančių studentų. Tyrimo objektu pasirinktas fizinis akty-
vumas, mitybos ir žalingi įpročiai. 

 

Tyrimo metodika 
 

Buvo nuspręsta pasirinkti biomedicinos, technologijos ir socialinių-humanitarinių 
mokslų kryptyse studijuojančius studentus. Ištirta Aleksandro Stulginskio (ASU), Klaipėdos u-
niversiteto (KU) ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) I-ojo ir IV-ojo kurso bakalauro studijų 
programose studijuojančių studentų požiūris į sveikatą, gyvenseną ir sveikatos išsaugojimą.  

Tyrimui buvo  sukurta  unikali  anketa. Dalis  anketos klausimų buvo perkelti iš FINBALT 
tyrimo anketos su minėtų autorių žinia. Papildomi klausimai apie požiūrius į sveikatą, studijų 
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procesą ir aplinką buvo paimti iš tarptautinių studentų sveikatos tyrimų (Stock et al., 2006; 
Krämer et al., 2004), taip pat su autorių sutikimu. Anketą sudarė 70 klausimų, kurie apėmė ke-
turias sritis: sociademografiniai duomenys ir studijos, sveikata ir gyvensena, žalingi įpročiai, 
klausimai apie sveikatos stiprinimą. Studentų gyvensena vertinta pagal nepakankamo fizinio 
aktyvumo, viršvorio (pagal KMI), mitybos įpročių bei žalingų įpročių – rūkymo  ir alkoholio  
vartojimo – dažnius. Taip pat buvo klausiama ar respondentai studijavo dalykus, susijusius su 
sveikata ir sveikatos stiprinimu savo aukštojoje mokykloje. 

Trijuose universitetuose buvo išdalinta 1516 anketų, užpildyta 1030 anketų, bendras  at-
sakas –  67,9  proc.  

Lietuvos sporto universitete apklausoje dalyvavo šių studijų programų studentai: Fizinis ak-
tyvumas ir visuomenės sveikata, Taikomoji fizinė veikla, Treniravimo sistemos, Kineziterapija. 

Aleksandro Stulginskio universitete apklausoje dalyvavo šių studijų programų studentai: 
Mechanika, Atsinaujinanti energetika, Transporto inžinerija, Žemės ūkio inžinerija ir vadyba; 
Hidrotechninė statyba, Žemėtvarka; Agronomija, Maisto žaliavų kokybė ir sauga, Želdininkystė, 
Žemės ūkio technologijos ir vadyba, Augalų biologija ir selekcija; Medienos mokslas ir prekyba, 
Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir rekreacinė miškininkystė; Žuvininkystė ir akvakul-
tūros, Sumanioji gyvulininkystė, Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Kaimo plėtros ad-
ministravimas, Kultūros turizmo vadyba, Logistika ir prekyba, Taikomoji ekonomika. 

Klaipėdos universitete apklausoje dalyvavo šių studijų programų studentai: Slauga, Kine-
ziterapija, Visuomenės sveikata, Biomedicininė inžinerija, Radiologija, Psichologija, Socialinis 
darbas, Kūno kultūra ir sporto pedagogika, Rekreacija ir turizmas, Žurnalistika, Ekonomika, 
Viešasis administravimas, Politikos mokslai, Logistika, Vadyba. 

Tyrimo duomenų analizei taikyti aprašomosios statistikos metodai naudojant kompiute-
rinę programą SPSS 20.0. Statistinių hipotezių reikšmingumui vertinti pasirinktas p<0,05 reikš-
mingumo lygmuo. 

 

Tyrimo rezultatai 
 

Studentų pasiskirstymas pagal lytį trijose studijų kryptyse buvo toks: Biomedicinos 
mokslų krytyje studijavo 57,6 proc. moterų ir 42,4 proc. vyrų, Technologijos mokslų kryptyje – 
45,7 proc. moterų ir 54,3 proc. vyrų, o Socialinių-humanitarinių mokslų kryptyje moterų studi-
javo perpus daugiau nei vyrų (69,6 ir 30,4 proc. atitinkamai). 

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose teigiama, kad asmenį galima priskirti 
fiziškai aktyviam, jei jis kasdien būna fiziškai aktyvus, t.y. mankštinasi, sportuoja, dirba sode ar 
kt. mažiausiai 30 min. ir tokio fizinio krūvio metu padažnėja jo kvėpavimas ir pulsas. Kaip ma-
tyti pirmame paveiksle, visose studijų kryptyse besimokančių studentų fizinis aktyvumas yra 
nepakankamas: tik trečdalis Biomedicinos mokslus ir penktadalis Technologijos mokslus stu-
dijuojančiųjų yra pakankamai fiziškai aktyvūs, o Socialiniuose-humanitariniuose moksluose to-
kių yra vos 15 proc.. 

Šis rezultatas siejasi su kitų mokslininkų išvadomis, kuriose sakoma, kad dažniau studentai 
laisvalaikį praleidžia pasyviai (Pelegrimaitė ir kt., 2011). Nors yra žinoma, kad įvairi fizinė veikla 
gali padėti kontroliuoti kūno masę, sumažinti depresijos ir lėtinių neinfekcinių ligų riziką, page-
rinti kaulų ir raumenų sistemos būklę, pagerinti fizinį bei protinį darbingumą (Mickevičienė ir kt., 
2006; Česnavičienė ir kt., 2015), tačiau Technikos pažanga, urbanizacija, motorizacija sąlygoja 

Žmogaus ekologija 



17 

 

visuomenės fizinio aktyvumo mažėjimą (Strukčinskienė ir kt., 2013). Taip pat išmaniųjų įrengi-
nių bei interneto vartojimas skatina studentų sėdimą gyvenseną  (Wang et al., 2013). Kartais fizi-
nis aktyvumas ribojamas dėl mažos pasiūlos ir mažo prieinamumo. 

 
1 pav. Pakankamai fiziškai aktyvių studentų dažniai tarp skirtingose studijų kryptyse studijuojančių 

(*p<0,05) 
 

Studijų metais organizmo fiziologiniai poreikiai yra dideli, o dėl nuolatinės laiko stokos 
studentai dažnai nespėja laiku pavalgyti, sutrinka mitybos režimas, mityba tampa nevisaverte, 
gali atsirasti organizmui gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų stygius (Stukas ir kt., 2006). 

Nereguliari mityba, miego stoka dažnai padidina nutukimo riziką. Vienas iš mitybos 
būklę ir sveikatą apibūdinančių rodiklių yra kūno masės indeksas (KMI). Kai KMI viršija nor-
malų (18,5-24,99), didėja infarkto ir insulto, diabeto, osteoartrito, moterims nėštumo kompli-
kacijų rizika (Dobrovolskij ir Stukas, 2012).  Atliktas tyrimas parodė, kad mažiausiai 
(13,6 proc.) viršsvorio turėjo Socialinių-humanitarinių mokslų krytyje studijuojantys studen-
tai. Tai gali būti sietina su tuo, kad šias studijas studijuoja daugiau moterų, o jos dažniau laikosi 
įvairių dietų ir kontroliuoja savo svorį. Kas penktas (21,7 proc.) technologijos mokslų krypties 
studentų turėjo viršsvorį (2 pav.). 

 
2 pav. Turinčių  viršsvorį  (KMI > 25) dažniai tarp skirtingose studijų kryptyse  

studijuojančių (*p<0,05, lyginant su kitose kryptyse studijuojančiais) 
 

Daugiau kaip pusė (biomedicinos m. – 67,1, technologijos m. – 63,7 ir socialiniai-humanita-
riniai m. – 60,4) visų studijų krypčių studentų pažymi, kad sveikai maitintis jiems yra labai ir gana 
svarbu (p>0,05). Labai nedidelis procentas studentų nurodė, kad vartoja greitą maistą keletą 
kartų per dieną ir kasdien (2,7, 5,5 ir 5,2 proc. atitinkamai). Taip pat daugiau nei pusė respon-
dentų pažymėjo, jog vartoja šviežias daržoves keletą kartų per dieną ir kasdien.  
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Rūkančiais laikėme studentus, kurių atsakymas į klausimą „Ar dažnai rūkėte per praėju-
sius tris mėnesius“ buvo – „kasdien“. Atlikto tyrimo duomenimis penktadalis visose studijų 
kryptyse studijuojančiųjų rūko kasdien (3 pav.) 

Alkoholio vartojimas vertintas pagal studentų atsakymus, kaip dažnai jie vartoja stiprius 
alkoholinius gėrimus, vyną bei alų (kiek studentų vartoja alkoholinius gėrimus kartą per savaitę 
ir 2–3 kartus per mėnesį). Ketvirtame paveiksle matome duomenis, atspindinčius alkoholinių 
gėrimų vartojimo dažnį, galima teigti, kad gana didelė dalis studentų vartoja visų tyrinėtų rūšių 
(stipriuosius, vyną, alų) alkoholinius gėrimus gana dažnai (kartą per savaitę ar 2–3 kartus per 
mėnesį). Beveik visi respondentai teigė, kad jiems reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų.  

 
3 pav. Beveik kasdien rūkančių per pastaruosius 3 mėnesius studentų dažnis  

tarp skirtingose studijų kryptyse studijuojančiųjų (p>0,05) 

 
4 pav. Kartą per savaitę vartojančių įvairius alkoholinius gėrimus studentų dažniai  

tarp skirtingose studijų kryptyse studijuojančių (*p<0,05, lyginant su kitose kryptyse studijuojančiais) 
 

Daugiau kaip pusė biomedicinos krypties studentų studijuoja dalykus, susijusius su svei-
kata ir sveikatos stiprinimu. Mažiausiai tokių temų turi Socialinių ir humanitarinių mokslų 
kryptyje studijuojantieji. Rengiant universitetų mokymo programas reiktų įtraukti teigiamus 
gyvensenos, fizinio aktyvumo įpročius, sveikatos stiprinimą skatinančius modulius (dalykus), 
ir suteikti daugiau erdvės siekti elgesio pokyčių šiose srityse (Nacar et al., 2014). 
 

Išvados 
 

Apibendrinus gautus rezultatus galima teigti, kad visose trijose studijų kryptyse studijuo-
jančių studentų gyvensenos aspektai yra labai panašūs ir iš esmės nesiskiria (p>0,05). Visose 
studijų kryptyse: du trečdaliai studentų yra fiziškai neaktyvūs (ypač mažai aktyvūs socialiniu-
humanitarinius mokslus studijuojanteji), kas šeštas turi viršsvorį, tačiau matyti studentų mity-
bos pokyčiai. Daugiau nei pusė visų krypčių studijuojančiųjų nurodė, kad sveikai maitintis jiems 
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yra svarbu: padidėjęs šviežių daržovių suvartojimas ir sumažėjęs greito maisto vartojimas. 
Deja, gan plačiai paplitę žalingi įpročiai: kas penktas studentas rūkė kasdien per pastaruosius 
tris mėnesius. Gana dažnai vartojama visų rūšių alkoholiniai gėrimai: beveik pusė socialinių 
mokslų krypties studentų nurodė, jog stiprius alkoholinius gėrimus vartoja 2–3 kartus per mė-
nesį ir tai ženkliai daugiau nei tarp biomedicinos ir technologijos mokslų kryptyje studijuojan-
čių studentų. Vos ne kas ketvirtas biomedicinos ir socialinių  mokslų krypties studentas vartojo 
vyną 2–3 kartus per mėnesį, o kartą per savaitę vartojančių alų buvo statistiškai reikšmingai 
daugiausia tarp technologijos mokslus studijuojančių studentų, t.y. kas šeštas nurodė, jog geria 
alų kas savaitę, kai tarp biomedicinos ir socialinių mokslų kryptyse studijuojančių tokių stu-
dentų buvo kas dešimtas. 
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Anotacija. Gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė. Pasaulio 
sveikatos organizacijos duomenimis, apie 70 procentų sveikatos priklauso nuo paties žmogaus ir gy-
venamosios aplinkos. Taigi rūpinimasis sveikata yra ne tik valstybės, bet ir paties žmogaus pareiga. 
Straipsnyje aptariama sveikos gyvensenos samprata, jos vieta sveikatos ugdymo programose, bei A-
leksandro Stulginskio universiteto pirmo kurso studentų sveikos gyvensenos vertinimas. 
Raktiniai žodžiai: sveikata, vertybė, sveika gyvensena. 

 
Įvadas  
 
Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas, 

kad būtų sėkmingai sprendžiami kasdienio gyvenimo klausimai, įveikiami socialiniai ir ekono-
miniai iššūkiai. Visuomenės sveikata yra nacionalinis turtas, kurio saugojimas ir puoselėjimas 
yra svarbiausias valstybės tikslas, užtikrinantis šalies socialinę ir ekonominę plėtrą. Sveiki ir 
darbingi žmonės – šalies ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi garantas (Lietuvos sveikatos, 
2014). Lietuvos sveikatos programoje 2014 – 2025 nustatytas tikslas – formuoti sveiką gyven-
seną ir jos kultūrą. 

Tyrimo tikslas – apibūdinti sveikatą stiprinančios elgsenos komponentų raišką Alek-
sandro Stulginskio universitete.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų, empirinių duomenų analizė, sintezė 
ir apibendrinimas. 

 
Rezultatai 
 
Sveikata – tai asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Pasaulinės sveika-

tos organizacijos vertinimu, apie 50–60 procentų sveikatos lemia žmogaus gyvenimo būdas, 
apie 20 – paveldimumas, apie 20–40 – gyvenama aplinka (fizinė, emocinė, socialinė) ir apie 10 
– sveikatos priežiūros sistema. Gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir eko-
nominė vertybė (LR sveikatos, 1998). Sveikata dažnai suprantama kaip prigimtinė vertybė, le-
mianti žmogaus veiklumo galimybes. Vertybė apibūdinama kaip objektas, reikšmingai tenki-
nantis asmens ar visuomenės poreikius; asmenybės elgesio ar veiklos motyvas, susijęs su ob-
jektais, labiausiai atitinkančiais materialinius, kultūrinius ir dvasinius asmenybės poreikius (Jo-
vaiša, 1996).  

Sveikatą stiprinanti (palaikanti) elgsena (angl. health promoting behavior) – tai įvairūs 
veiksmai, kuriuos asmuo atlieka neatsižvelgdamas į sveikatos būklę, norėdamas sustiprinti 
sveikatos būklę, nesvarbu, ar jie veiksmingi, ar ne, t.y. kai sąmoningai elgiamasi taip, kad svei-
kata stiprėtų, arba tikimasi, kad taip elgiantis ji sustiprės. Kaip nurodo A.Norkus (2012, p.5), 
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lietuvių kalboje susiklosčiusioje mokslinės terminijos tradicijoje sveikos gyvensenos ir sveikatą 
stiprinančios (palaikančios) elgsenos terminai laikomi sinonimais.  

Sveikos gyvensenos sąvokos turinyje dažniausiai išskiriami šie pagrindiniai komponen-
tai:  mityba; fizinis aktyvumas / pasyvumas; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių me-
džiagų vartojimas / nevartojimas; farmacijos preparatų vartojimas; darbo ir poilsio (miego) re-
žimas;  seksualinė elgsena; patiriamas stresas ir gebėjimas jį įveikti; higienos įpročiai; profilak-
tinis sveikatos tikrinimasis; kita elgsena, galinti turėti įtakos sveikatai (pvz., naudojimasis so-
liariumų paslaugomis, vairavimo įpročiai ir kt.).  

Sveikos gyvensenos ugdymas Lietuvos bendrąjį ugdymą reglamentuojančiuose dokumen-
tuose suvokiamas kaip integralus ir apimantis daugelį mokomųjų dalykų. Sveikatos ugdymo 
bendrojoje programoje (2012), kuri skirta mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo prog-
ramas, nurodoma, kad siekiamas sveikatos ugdymo rezultatas – sveika asmens gyvensena (gy-
venimo būdas, kasdienių įpročių visuma, padedanti palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą) ir 
gera sveikata. Programoje formuluojami sveikatos ugdymo uždaviniai – pasiekti, kad mokiniai 
žinotų ir suprastų: sveikatą kaip dvasinio prado persmelktą psichinės, fizinės, socialinės sričių, 
glaudžiai tarpusavyje susijusių, visumą; pagrindinius sveikos gyvensenos principus; fizinio ak-
tyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo, asmens ir aplinkos švaros svarbą sveikatai 
ir gyvenimo kokybei; pozityvaus mąstymo, savivertės, emocijų ir jausmų darnos reikšmę svei-
katai ir gerovei; socialinių veiksnių, tarpasmeninių santykių, lyties ir šeimos vaidmenį, pagalbos 
kitam esmę ir svarbą socialinei sveikatai; gebėtų: teigiamai vertinti save, pozityviai mąstyti, 
kontroliuoti emocijas, priimti palankiausius racionalius sprendimus savo, artimųjų, bendruo-
menės sveikatai ir gerovei; mankštintis ir praktikuoti įvairias kitas fizinio aktyvumo formas, 
sveikai maitintis, laikytis darbo ir poilsio ritmo, asmens ir aplinkos švaros;  surasti, atsirinkti ir 
pritaikyti patikimą informaciją, priemones ir paslaugas sveikatai saugoti bei stiprinti; kritiškai 
vertinti šeimos, bendraamžių, medijų, technologijų, kultūros įtaką sveikai gyvensenai, atsispirti 
neigiamam socialiniam spaudimui; pasinaudoti savo fizinėmis, psichinėmis, dvasinėmis galio-
mis sveikatai palankiai aplinkai kurti; išsikelti trumpalaikius ir ilgalaikius sveikatos saugojimo 
ir stiprinimo tikslus; brandintųsi vertybines nuostatas: vertinti sveikatą kaip vieną iš esminių 
vertybių, lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę; rūpintis ir būti atsa-
kingi už savo, artimųjų, bendruomenės sveikatą, suprasti ir atjausti tuos, kuriems reikalinga 
pagalba; kurti darną su savimi ir aplinka, prisidėti prie saugios ir sveikos aplinkos bei visuome-
nės kūrimo.   

2016 metais patvirtinta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 
programa (2016), kurios tikslas – padėti mokiniams įgyti visumines sveikatos ir lytiškumo 
sampratas, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų svei-
katą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti ir palaikyti darnius ir 
brandžius tarpasmeninius santykius. 

 2009 metais Aleksandro Stulginskio universitetas įsijungė į sveikatą stiprinančių mo-
kyklų tinklą ir tapo Sveikatą stiprinančiu universitetu (toliau – SSU).  SSU programoje „Sveikas 
žmogus sveikoje aplinkoje” numatytos veiklos sritys: sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struk-
tūra, politika ir kokybės garantavimas; psichosocialinė aplinka; fizinė aplinka; žmogiškieji ir ma-
terialieji ištekliai; sveikatos ugdymas; sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęsti-
numo laidavimas. Sveikatą stiprinančios mokyklos misija – ne tik vykdyti sveikatos stiprinimo 
programą, bet ir rūpintis sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra, skleidžiant savo gerąją patirtį, taip 
pritraukiant kitus partnerius ir siekiant glaudaus  bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo srityje. 

Žmogaus ekologija 



22 

 

Todėl 2015 metais Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos sporto universitetas ir Klaipė-
dos universitetas įkūrė Sveikatą stiprinančių universitetų tinklą, kurio pagrindinis tikslas – kurti 
tinklo narių mokymosi aplinką ir organizacijos kultūrą, kurios stiprintų universiteto bendruome-
nės ir visuomenės sveikatą, gerovę ir tvarumą, suteiktų asmenims galimybių siekti visapusiškos 
asmenybės raiškos ir  laikytis sveikatą stiprinančių gyvensenos principų. 

Studentai sudaro savitą socialinę, demografinę grupę, kuriai būdinga bendra veikla  (mo-
kymasis, žinių ir įgūdžių įgijimas, rengimasis tapti aukštos kvalifikacijos specialistais), jaunas 
amžius, laikinas darbas bei pramogos ir kt. Raidos psichologų teigimu, suaugusiųjų žmonių rai-
dos stadijos egzistuoja, tačiau labiau priklauso nuo socialinio, nei nuo biologinio amžiaus (Žu-
kauskienė, 2012). Siekiant užtikrinti efektyvų sveikatos ugdymo programos vykdymą, būtina 
įvertinti studentų požiūrį į sveiką gyvenseną, jų žinias, nuostatas ir elgseną. Tuo tikslu 2016 
metų vasario mėnesį buvo vykdoma ASU Miškų ir ekologijos fakulteto bei Žemės ūkio inžineri-
jos fakulteto pirmo kurso studentų apklausa. Apklausoje dalyvavo 70 studentų: 37 Žemės ūkio 
inžinerijos fakulteto (ŽŪIF), iš jų – 70,3 proc. vyrai ir 29,7 proc. merginos, ir 33 Miškų ir ekolo-
gijos fakulteto (MEF), iš jų – 60,6 proc. vyrai ir 39,4 proc. merginos. 

Su teiginiu, kad Sveikata privalo būti kiekvienos visuomenės rūpinimosi objektu visiškai su-
tinka arba sutinka 97 proc. apklaustųjų, o 3 proc. – neturi nuomonės. Paklausus studentų apie 
sveiką gyvenseną, ryškesnių nuomonių skirtumų neužfiksuota. Tai, kas vadinama “sveiku gyve-
nimo būdu”, yra tik mados reikalas? Atsakymai į šį klausimą pasiskirstė taip: visiškai nesutinka 
arba nesutinka 80 proc. MEF vyrų ir net 92,3 proc. merginų bei 65,4 proc. ŽŪIF vyrų ir 36,4 proc. 
merginų. Toks pat procentas – 36,4 ŽŪIF merginų neturi nuomonės šiuo klausimu. Tačiau į tei-
ginį Mane nervina nerūpestingumas žmonių, kurie negalvoja apie savo sveikatą emocionaliu tik-
tai taip arba taip sureagavo 46,1 proc. MEF bei 45,5 proc. ŽŪIF merginų, šiek tiek daugiau nei 
trečdalis (34,6 proc.) ŽŪIF ir tik ketvirtadalis (25,0 proc.) MEF vyrų. 

Mokslininkų požiūriu (Norkus, 2012), didėjantis informacijos apie sveikatą ir sveiką gy-
venseną kiekis turi potencialą pozityviai veikti asmens sveikatą stiprinančią ir palaikančią 
elgseną.  Studentų požiūriai į teiginį Laikas, skirtas diskusijoms ir paskaitoms apie sveikatą yra 
tuščiai praleistas laikas, nes teorija yra viena, o praktika – visai kas kita pasiskirstė taip: pusė (50 
proc.) ŽŪIF vyrų ir 45,5 proc. merginų su šiuo teiginiu visiškai nesutinka arba nesutinka, tačiau 
beveik ketvirtadalis (23,1 proc.) vyrų ir trečdalis (27,3 proc.) merginų – visiškai sutinka arba 
sutinka; MEF – tiek pat (40 proc.) vyrų sutinka ir tiek pat nesutinka, merginų 61,5 proc. nesu-
tinka ir tik 15,4 proc. sutinka.  

Vienas iš svarbiausių sveikos gyvensenos komponentų yra fizinis aktyvumas. Su teiginiu 
Aktyvus poilsis duoda geresnį efektą, negu pasyvus visiškai sutinka arba sutinka 80,7 proc. ŽŪIF 
vyrų bei 72,7 proc. merginų ir 70,0 proc. MEF vyrų bei 69,2 proc. merginų. Nesutinka – 7,1 proc. 
apklaustųjų.  

Studentai prisipažino, kad jų elgsena skiriasi nuo žinių apie sveiką gyvenseną: laisvalaikį 
mieliau praleidžia prie TV, su knyga ar artimais žmonėmis net 63,6 proc. ŽŪIF merginų, 
56,0 proc. vyrų, MEF 43,8 proc. merginų ir 35,0 proc. vyrų. Apie mitybos įpročius: net 72,0 proc. 
ŽŪIF  vyrų (merginų – 54,5 proc.) ir 69,2 proc. MEF merginų (vyrų – mažiau negu pusė – 45,0 
proc.) labia dažnai ir dažnai, jeigu kas nors skanu, tai valgo ir nekreipia dėmesio į kalorijas ar 
neigiamą poveikį sveikatai. Studentų atsakymai į teiginį Neatsisakau jokių malonumų, nes nesi-
ruošiu numirti sveikesnis pasiskirstė taip: sutinku – 20,0 proc. ŽŪIF vyrų ir 18,2 proc. merginų; 
visiškai sutinku arba sutinku – 40,0 proc. MEF vyrų ir 23,1 proc. merginų. 
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Studijų universitete pradžia jaunam žmogui yra reikšmingas gyvenimo įvykis, kuris 
dažnai būna susijęs su iššūkiais ir stresu, prisitaikant prie naujos socialinės ir fizinės aplinkos 
bei akademinių krūvių. Nuo streso gelbstisi cigarete, kava ar alkoholiu dažnai 30,0 proc. MEF 
vyrų bei 18,2 proc. ŽŪIF merginų; retai – 46,2 proc. MEF merginų, 20,0 proc. vyrų bei 27,3 proc. 
ŽŪIF merginų ir 32,0 proc. vyrų.  

Pasaulio sveikatos organizacija 2015 m. patvirtindama Minsko deklaraciją ir joje 
išdėstydama viso gyvenimo paradigmą (angl. life course approach) pabrėžia, kad daugybė 
sveikatą stiprinančių, apsauginių ir rizikos veiksnių sąveikų per visą gyvenimą lemia 
konkretaus asmens sveikatą ir gerovę, o vėlyvieji poveikiai kitų asmenų sveikatai pasireiškia 
per kelias kartas (WHO, 2015). Šis dokumentas primena, kad kiekvienas žmogus, jaunas ar 
senas, yra atsakingas už savo gyvenseną. 

 
Išvados 
 
1. Gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė. Lietu-

vos respublikos programiniuose dokumentuose akcentuojama sveikatą stiprinančios elgsenos 
kompetencijų ir atsakomybės už savo gyvenseną ugdymo svarba. 

2. Aleksandro Stulginskio universiteto pirmo kurso studentų absoliuti dauguma  pripa-
žįsta, kad sveikata turi būti visuomenės prioritetas, daugiau kaip pusė apklaustųjų rūpinimosi 
sveikata ir sveikos gyvensenos nevertina tik kaip šiuo metu madingo reiškinio. Suprasdama 
sveikos gyvensenos vertingumą, nemaža dalis studentų pasirenka sveikatai nepalankią elgseną. 
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Anotacija. Kokybės ženklų (pasirinkto veiksnio) tema šiuo metu vis dažniau diskutuojama praktiniu 
konkurencingumo rinkoje užtikrinimo lygmeniu, tačiau moksliniu požiūriu ši sritis dar mažai tirta, 
sąsajose su prekės ženklo verte, analizuojant žemės ūkio ir maisto produktų sektorių. Nors teigiama, 
jog kokybės ženklai sukuria patį poreikį ,,vartoti‘‘ žemės ūkio ir maisto produktus bei pripažinti 
(laikyti pirkėjo pirkimų krepšelio pirmoje pozicijoje) prekės ženklą, tačiau tai kelia gilesnę diskusiją, 
kurią pagrindžia atliktas empirinis tyrimas.  Jis aktualizuoja pasirinkto veiksnio (kokybės ženklų) 
įtaką prekės ženklo vertei, siekiant pateikti naudingą įžvalgą dėl komunikavimo gerinimo aspektų, 
nes tik žinantys sertifikavimo kokybės ženklodarą pirkėjai, adekvačiai gali suvokti esamų rinkoje 
žemės ūkio ir maisto produktus siūlančių prekės ženklų vertę.  
Raktiniai žodžiai: žemės ūkio ir maisto produktai, kokybės ženklai, prekės ženklo vertė, pokyčiai. 

 

Įvadas 
 

Temos aktualumas. Dabartinėmis rinkos sąlygomis į prekės ženklą dažnai žiūrima kaip 
būdą stiprinti pozicijas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu ( Dinnie, Fola, 2009).  Pab-
rėžiama, jog esmine konkurencingumo rinkoje sąlyga vis labiau taps žemės ūkio ir maisto pro-
duktų kokybės (kokybės ženklų) informacija (Nagyova, Horska, Kadekova, 2011).  

Kokybės  ženklas (angl. quality label), tai vienas iš žemės ūkio ir maisto produktų kokybę 
reprezentuojančių ženklų, kuris identifikuoja tam tikras produkto charakteristikas, priklausan-
čias tik pačiam produktui kokybinių savybių atžvilgiu. Tai įregistruotas ženklas, kuriuo ženkli-
nami gaminiai turi būti sertifikuojami/gauti leidimą naudoti tam tikrą ženklą. Be to, atitiktį nus-
tatytiems reikalavimams kontroliuoja nepriklausoma institucija (Golubevaitė, Dapkutė, 2010, 
p. 13). Toks ženklas etiketėje garantuoja produkto išskirtinumą, kurio savybes lemia specifinės 
gamtos sąlygos ir tradicinės gamybos technologijos, nes šių produktų gamyba yra griežtai kont-
roliuojama. Esant gausiai maisto produktų pasiūlai, toks produktų ženklinimas specialiais ženk-
lais padeda pirkėjams lengviau pasirinkti originalų produktą.  Pasak Nagyovos, Horskos, Kade-
kovos (2011), kokybė yra ginčytinas klausimas kiekvienam ūkininkui, gamintojui ir pirkėjui, 
tačiau yra reglamentuotos kokybės ženklų specifikacijos. 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vis didesnis dėmesys yra skiriamas maisto produktų 
kokybei. Tai sąlygoja naujas pirkėjų požiūris į maistą bei žmonių susirūpinimas sveikata (Nar-
vidas, 2004). Pastaraisiais dešimtmečiais vartotojų pasitikėjimas maisto kokybe drastiškai su-
mažėjo, daugiausia dėl didėjančios ekologinės sąmonės ir keleto maisto skandalų. Tad, pirkėjai 
pradėjo ieškoti saugesnių ir geriau kontroliuojamų ženklinimu maisto produktų, pagamintų la-
biau tausojančios aplinką, autentiškos ir vietos sistema (Rembialkowska, 2004). 

Išsiaiškinta, kad pirkėjai rinkdamiesi produktus kreipia dėmesį į ženklinimą, tačiau jiems 
trūksta informacijos apie produktų specifinį žymėjimą (Alborovienė, Gavėnaitė, 2006, p. 11). 
Golubevaitė, Dapkutė (2010) taip pat pabrėžė, jog mokslininkai pažymi, kad kokybės ženklų 
įvairovė neretai supainioja vartotoją, o pats kokybės ženklas ne visada yra efektyvi komunika-
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cijos su vartotojais priemonė, ypač jei yra daug. Taigi valstybė, naudodamasi egzistuojančia tei-
sine baze, privalo užtikrinti pirkėjų teisių apsaugą bei jų teisę gauti teisingą informaciją (Albo-
rovienė, Gavėnaitė, 2006, p. 11). Išskirtina ir tai, jog anot Moschini, Menapace, Pick (2007) ko-
kybės ženklai turi būti informatyvūs. Jie turi funkcionuoti kaip naudinga produktų kokybės in-
formacijos priemonė pirkėjams, sumažinant jų suklaidinimo galimybę ir taupant prekių paieš-
kos išlaidas. 

Tyrimo tikslas – pristatyti kokybės ženklų pokyčius, informatyvumo padėtį ir įtaką pre-
kės ženklo vertei pirkėjų požiūriu. 

Uždaviniai: 
1) teorinių studijų kontekste pateikti kokybės ženklų  naudą ir ją susieti su prekės ženklo 

verte; 
2) pristatyti kokybės ženklų pokyčius bei informatyvumo tendencijas; 
3) pateikti rekomendacijas dėl kokybės ženklų  informavimo politikos.  
Tyrimo objektas – kokybės ženklų pokyčių tendencijos ir įtaką prekės ženklo vertei. 
Tyrimo metodika. Vakarų ekonomikose šie ženklai maisto produkto pakuotės etiketėse 

įgijo didelį pripažinimą, tačiau šių produktų pirkimas vis dar sudaro nedidelę dalį viso suvarto-
jamo maisto kontekste, kuris kelia klausimą apie pačių ženklų kaip komunikavimo priemonės 
veiksmingumą pirkėjui (Larceneux, Moreau, Renaudin, 2012) sąsajose su prekės ženklo verte.  

Tiriant ir analizuojant kokybės ženklų įtaką prekės ženklo vertei pirkėjų požiūriu naudoti 
tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė (pagrinde Alborovienė, Gavėnaitė, 
2006; Golubevaitė, Dapkutė, 2010;  Rembialkowska, 2004; Nagyova, Horska, Kadekova, 2011; 
Larceneux,  F.; Moreau, F.B.; Renaudin, V. 2012; Smith, Gradojevic, Irwin, 2007; Chieng, Goi, 
2011), loginis apibendrinimas, žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų apklausa (pateikiama  a-
pibendrinta nuomonė). Respondentų požiūriu kokybės ženklų  įtaka prekės ženklo vertei ver-
tinta 4 balų sistema (3 (Aukšta), 2 (Vidutinė), 1 (ZŽ ema), 0 (Neutrali)). Anketos dalyviai galėjo 
vizualiai matyti  vertinamus kokybės ženklus ir juos suskirstyti pagal charakteristikų priklau-
symą. Apklausta (2012 m. n=437, 2013  m. n=463  ir 2016 m. n=405). 

Anketinės apklausos apibendrintų duomenų reprezentatyvumui pagrįsti naudotasi 
Pannioto imties skaičiavimo formule, siekiant gaunant 95 proc. patikimumo laipsnį, (norima 
paklaida – 5 proc.). Kad duomenys būtų statistiškai patikimi, tyrime turėjo dalyvauti ne mažiau 
po 400 atsitiktinių Kauno miesto respondentų. 
 

Tyrimo rezultatai 
 

Diskutuojant apie kokybės ženklų įtaką prekės ženklo vertei, visu pirma nagrinėtinas že-
mės ūkio ir maisto produktų kokybės (kaip vienos iš prekės ženklo vertę formuojančių veiksnių 
(Ruževičiūtė, Ruževičius, 2010; Yaseen, Tahira, Gulza, Anwar, 2011) apibrėžimas. Remiantis 
Lietuvos Respublikos Maisto įstatymu (2000) kokybiškas žemės ūkio ir maisto produktas lai-
kytinas tas, kurio  maisto savybių visuma, tenkina konkrečius pirkėjų poreikius, kurių realiai 
galima tikėtis. Čia  svarbi atitiktis saugos ir kitiems privalomiesiems LR Maisto įstatymo (2000) 
ir kitų teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Tai ne tik maistinė ir energetinė vertė, bet ir 
maisto nekenksmingumas/ saugumas.  

Pabrėžiama, jog žemės ūkio ir maisto produktų kokybės ženklinimo poreikis kyla ir pro-
dukcijos gamintojui, ir jos pirkėjui.  Pirkėjai  neretai geba nustatyti kokybę ir be ženklo pagal 
sudėtį, spalvą, išvaizdą, tačiau čia iškyla problema: jei pirkėjas geba nustatyti tik apytikslę pro-
dukto kokybę, egzistuoja rizika, kad žemesnės kokybės produktai išstums aukštesnės kokybės 
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produktus, o pirkėjų lūkesčiai kokybės ir prekės ženklo vertės atžvilgiu taps vidutiniški (Golu-
bevaitė, Dapkutė, 2010; Vanagienė, 2013). Pagal  Ove (2008), kokybės ženklai esamam ir po-
tencialiam pirkėjui palengvina pirkimo procesą, didina konkretaus prekės ženklo identitetą, ži-
nomumą.  

Lietuva, būdama Europos Sąjungos narė, privalo užtikrinti pirkėjų teisių apsaugą ir teisę 
vartoti bei gauti teisingą informaciją apie perkamus produktus (Alborovienė, Gavėnaitė, 2006, 
p. 11). Siekiant išvengti pastarojo scenarijaus ir pirkėjo pasirinkimą palengvinti pateikiant aiš-
kius, lengvai atskiriamus kokybės parametrus, naudojami kokybės ženklai (Golubevaitė, Dap-
kutė, 2010, p.14), kurių pagrindu formuojama prekės ženklo vertė gamintojui, pirkėjui (1 len-
telėje). 

 
1 lentelė. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės ženklo ženklinimo ypatybės  

(Golubevaitė, Dapkutė, 2010; Vanagienė, 2013) 
 

Bruožai Kokybės ženklas 
Atliekamos funkcijos Užtikrina konkrečias kokybines charakteristikas (tiesiogiai ir ne-

tiesiogiai) 
Informuoja pirkėją, vartotoją apie prekės kokybę 

Informavimas pirkėjo apie pre-
kės kilmės šalį 

Taip/Ne 

Informavimas pirkėjo apie pre-
kės kokybę 

Tiesiogiai 

Informavimo tikslumas, dėl tik-
rinimo, ženklo sertifikavimo 

Taip 

Įvaizdžio kūrimas Sertifikuojanti institucija 
Priklausymas Institucijai, atsakingai už produktų sertifikavimą 
Naudojimas Ant produktų pakuočių 
Prekės ženklo vertė  Gamintojui, pirkėjui 

Vertinimas (pvz., 4 balų sistema (3 (Aukšta), 2 (Vidutinė),  
1 (Žema), 0 (Neutrali)). 

Funkcija marketinge Sveikesnės gyvensenos marketingas, socialiai atsakingas/ ,,žalia-
sisis‘‘ marketingas 

Apdovanojimai  Nacionalinis kokybės prizas ir kt. 
Tarptautinis lygmuo  Lengvesnis produkto pripažinimas tose šalyse, kur yra naudo-

jama 
 

2012, 2013, 2016 metais atliktų tyrimų palyginimas parodė, jog kokybės ženklų vertė prekės 
ženklui pirkėjų požiūriu  didėja (nuo vertinimo tarp žemos ir vidutinės – 1,75, 2,4 balo iki 2,6 balo  
– vidutinės), renkantis žemės ūkio ir maisto produktą prekybos vietose. Apibendrintai tirtų metų 
atžvilgiu kokybės ženklų vertė prekės ženklui suvokiama kaip vidutinė (2,25 balo). 

Kokybės ženklas turi veikti  kaip skiriamasis kodas ir per priskirtas reikšmes (simbolius, 
vertybes) apibendrintu požiūriu įtakoti pirkėjų mąstymo ir sprendimo priėmimo elgesį 
(Chattopadhyay, Shivani, Krishnan, 2009), tačiau tyrimas aktualizuoja žemą žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės ženklų žinomumo lygį. Analizuojamų metų duomenų vidurkis rodo, 
jog didžiausias žinomumas yra šių kokybės ženklų:  ES ekologiško gaminio ženklo (IV) 
(76,4 proc.)  ir nacionalinio Lietuvos ekologiškų produkto ženklo (58, 9 proc.) bei nacionalinės 
kokybės produkto (iki 2015 m. lapkričio 1 d. – išskirtinės kokybės produktai) (2 lentelė). 
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Verta pastebėti, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. 
įsakymu Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ įvesta Lietuvoje 
valstybinė, nekomercinė sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema.  Maisto 
gamintojai, tiekiantys rinkai įsakyme nurodytus kriterijus atitinkančius produktus, gali sava-
noriškai ir nemokamai ženklinti juos simboliu „Rakto skylutė“. Įsakymas parengtas vykdant 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių 
priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu 
Nr. 228, 178 priemonę „Įdiegti maisto produktų ženklinimo sistemą, skatinančią Lietuvos 
maisto gamintojus gerinti maisto produktų sudėtį, padedančią vartotojams lengviau pasirinkti 
sveikatai palankesnius maisto produktus“. „Rakto skylutės“ simbolis ir Lietuvoje naudojami jo 
kriterijai maisto produktams notifikuoti Europos Komisijai. Nors simbolio „Rakto skylutė“ tiks-
las – padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto 
produktų (LR Sveikatos apsaugos ministerija 2016), tačiau tai mažiausiai žinomas savanoriško 
ženklinimo kokybės ženklas -  ,,Rakto skylutė“ – sveikatai palankesnių maisto produktų ženklas 
(21,5proc.) (2 lentelė). 

 
2 lentelė. Žemės  ūkio ir maisto produktų kokybės ženklų žinomumo lygis, galint juos 

apibūdinti, proc. (n=437 ir n=463, n=405) 
 

Įteisi-
nimo  
metai 

I 
(2006 m.) 

II 
(2006 m.) 

III 
(2006 m.) 

IV 
(2010 m.) 

V 
(2007 m.)/ 

2015 m. lapkri-
čio 1 d. 

VI 
(2010 m.) 

VI 
(2014 m.) 

 

Kokybės 
ženklai 

       
Privalomas  Savanoriš-

kas  
Garantuotas 

tradicinis 
gaminys 

Saugoma 
kilmės 
vietos 

nuoroda 

Saugoma 
geogra-
finė nuo-

roda 

Ekologiškas 
gaminys 

Išskirtinės ko-
kybės produk-
tai/ nacionali-

nės kokybės 
produktai 

Ekologiški 
produktai 

,,Rakto sky-
lutė“ – svei-
katai palan-
kesni maisto 

produktai 
2012 
metų ty-
rimas 

41,2 31,6 43,5 72,1 44,9 55,1 - 

2013 
metų ty-
rimas 

40,2 37,8 41,5 74,5 47,1 59,4 - 

2016 
metų ty-
rimas  

51,1 44,0 51,1 82,7 49,1 62,2 21,5 

Vidurkis, 
proc. 

44,1  37,8 45,3  76,4  47,0  58,9  21,5 

Vieta  5 vieta 6  vieta 4 vieta 1 vieta 3 vieta 2 vieta 7 vieta 
 

Lietuvos pirkėjams ypač aktualu žinoti šį ženklą, nes simboliu pažymėtuose produktuose 
yra gerokai mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos ir daugiau maistinių skaidulų. Tai būtina, 
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nes Lietuvoje atliktų gyventojų faktinės mitybos tyrimų duomenys rodo, kad gyventojų mityba 
jau daugelį metų nesubalansuota – suvartojama per daug sočiųjų riebalų, paprastųjų angliavan-
denių, druskos ir per mažai maistinių skaidulų. Tokia nesubalansuota mityba skatina ser-
gamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, vėžiu, nutukimu, 2-jo tipo cukriniu diabetu. Vien dėl 
širdies ir kraujagyslių ligų ir vėžio miršta 3/4 visų Lietuvos gyventojų ir pagal šį rodiklį Lietuva 
yra tarp labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje. Rinkoje atsirandantys nauji šiuo 
simboliu pažymėti maisto produktai naudingi ne tik sveikatai, bet ir ekonomikai, nes išplečia 
maisto produktų asortimentą, vartotojų ratą, be to, maisto gamintojams atveria naujas rinkas 
užsienio, ypač Skandinavijos, šalyse. Simbolis „Rakto skylutė“ yra Europos Sąjungoje registruo-
tas ženklas, kurį Švedijos Nacionalinė maisto agentūra (ženklo savininkė) leido naudoti Lietu-
voje. Jo naudojimas yra savanoriškas ir nemokamas. Simbolis „Rakto skylutė“ plačiausiai papli-
tęs ES tarp panašios paskirties ženklų. Europos Komisija jį laiko objektyviausiu. Juo žymimi 
maisto produktai Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje. Makedonijoje ir Lietuvoje. Stoti į 
šį ženklą naudojančių šalių grupę rengiasi ir kitos ES valstybės. Skandinavijoje sergamumas mi-
nėtomis ligomis yra mažiausias ES. Šių šalių rinkoje yra jau dešimtys tūkstančių pavadinimų 
produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu. Pavyzdžiui, Švedijoje jis naudojamas jau ilgiau 
kaip 25 metus. Lietuvoje tokių produktų, kurie „pralįstų“ pro „Rakto skylutės“ simboliu ženk-
lintiniems produktams keliamus reikalavimus, šiuo metu jau yra kelios dešimtys. Sveikatos ap-
saugos ministerijos patvirtinti kriterijai atitinka tarptautinius kriterijus, vienodus visose šį sim-
bolį taikančiose šalyse. Ženklo naudojimo kontrolę ir maisto produktų priežiūrą rinkoje atlieka 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kaip ir bet kokios kitos informacijos apie maisto pro-
duktus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 7 straipsnį 
bei kitus Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktus. Maisto produktų sudėties gerinimas bei gy-
ventojų mitybos koregavimas atitinka šių tarptautinių dokumentų strategines nuostatas: 

• Pasaulio sveikatos organizacijos Europos kovos su nutukimu chartija 
(EUR/06/5062700/8); 

• Europos Komisijos Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutu-
kimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (KOM(2007) 279); 

• Pasaulio sveikatos organizacijos Europos maisto ir mitybos politikos veiksmų planas 
2007–2012 m., EUR/RC57/R4; 

• Globali mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategija, patvirtinta 2004 m. gegužės 
22 d. (LR Sveikatos apsaugos ministerija 2016).  

Taip pat mažai žinomi šie kokybės ženklai: saugoma kilmės vietos nuoroda (37,8 proc.), 
garantuotas tradicinis gaminys (44,1 proc.), saugoma geografinė nuoroda (45,3 proc.). 
 

Išvados 
 
1. Prekės ženklo vertė  vis dažniau bus valdoma socialinio verslo kontekste, atsižvelgiant 

į sveikesnės gyvensenos poreikį ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, tad kokybės ženklai ir jų ko-
munikacija taps itin reikšminga.  

2. Tyrimu nustatyta, jog kinta kokybės ženklų pavadinimai (Išskirtinės kokybės produktai 
- nacionalinės kokybės produktai), įvedami nauji ženklai (,,Rakto skylutė“ – sveikatai palan-
kesni maisto produktai), o tai gali sąlygoti komunikacijos trikdžius, jų žinomumą. Be to, pirkėjai 
šiuo metu nėra pakankamai informuoti apie maisto produktų kokybės ženklus: ,,Rakto skylutė“ 
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– sveikatai palankesni maisto produktai, saugoma kilmės vietos nuoroda, garantuotas tradici-
nis gaminys, saugoma geografinė nuoroda. 

3. Rekomenduotina prekybos centruose patalpinti stendą su visais ES ir nacionaliniais ko-
kybės ženklais (privalomais, savanoriškais), skirti atskirą lentyną (-as)/skyrių, komunikuoti 
per prekybos centruose naudojamas lojalumo korteles, teikiant asmeninius pirkimo pasiūly-
mus pirkėjams. Televizijos komunikaciniuose pranešimuose supažindinti ne su vienu kuriuo 
nors kokybės ženklu, tačiau su visais šiuo metu naudotinais - taip būtų pasiektas didesni efek-
tas. Didesnį dėmesį komunikacijai skiriant pvz., prieš Pasaulinę diabeto dieną (lapkričio 14 d.). 
Taip pat aktyvesnis dėmesys turėtų būti skiriamas sveikatinimo ugdymui mokyklose, pvz., per 
nepamokines dienas. 

4. Siūloma komunikaciniuose reklaminiuose pranešimuose aiškiau pagrįsti žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės ženklų grafinę koncepciją (spalvų, vaizdų elementus ir kt.), pavadi-
nimų pakeitimus pirkėjams. 

5. Rekomenduotina, jog kokybės ženklų reklaminė žinutė, turėtų inovatyviau atskleisti šių 
produktų kokybės savybes, jų naudą organizmui, patikimumą ir saugumą. Žinutės perdavimo 
priemonės ir būdai turėtų būti labiau orientuoti į tikslinės rinkos vartotojus – moteris (kurios 
pagrinde perka žemės ūkio ir maisto produktus), pasitelkiant mažai naudotus socialinius tink-
lalapius, internetinę socialinę reklamą, nurodant, jog daugiau informacijos galima gauti LR 
ŽŪM, VVTAT, LVI ir kitose internetinėse svetainėse. 

6. Siūlomos kokybes ženklais ženklinamų žemės ūkio ir maisto produktų mugės, rengia-
mos didžiuosiuose prekybos centruose, Aleksandro Stulginskio universitete ir kt. Taip pat ats-
kiro stendo sudarymas parodoje ,,Pirk prekę lietuvišką‘‘ ir kita. 
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Abstract. Purpose – to research the effect of animal-assisted therapy on children and teenagers who 
have emotional and behavioral disorders. 
Object – animal-assisted therapy effect on children and teenagers. 
Methods. Quantitative – qualitative research was conducted in 2014, during the months of October 
to December. The participants were 5 children (age 6-11) and 5 teenagers (age 12-18) with diagno-
sed emotional and behavioral disorders from the children welfare center “Pastogė“. To have the 
scientific research completed in the children welfare center “Pastogė“, consent forms from the admi-
nistration and the working pedagogues were collected. For the research the problem statements 
from ASEBA questionnaire, emotion evaluation survey, and observation protocol were used. 1 hour 
sessions once per week in the time of 10 weeks were passed by respondents. Each participant had a 
10 minute session with a dog of their choosing. 
Results. The attention and hyperactivity disorder median in the children group was 29 (28-30), after 
animal-assisted therapy it decreased to 18 (13-24). The children behavioral disorder median which 
was 9 (5-11) before animal-assisted therapy, after sessions decreased to 5 (3-14). In the teenager 
group the median for behavioral disorders before animal-assisted therapy was 11 (3-13), and after 
animal-assisted therapy it decreased to 7 (3-13). The teenager attention and hyperactivity disorder 
median before animal-assisted therapy was 28 (17-34), after animal-assisted therapy it decreased to 
10 (11-27).  During all 10 animal-assisted therapy sessions the teenager emotional expressions were 
greater than in the children group. If we compare both groups of respondents, a bigger benefit of 
animal-assisted therapy was for teenagers while treating anxiety (before 6 (5-7), after 3.5 (2-5)), 
while in the children group the median before was 6 (3-6) and after was 5 (3-6)). Treating contra-
dicting disobedience the bigger effect was in the children group (median before was 5 (3-8), after 4 
(3-8), while in teenagers median before was 3 (3-17), after 3 (1-3)). 
Conclusion. Animal-assisted therapy which is used for children and teenagers with emotional and 
behavioral disorders has more effect for the teenager age group. For both groups animal assisted 
therapy has shown a similar positive effect while dealing with lack of attention, hyperactivity, and 
behavioral disorders. 
Keywords: animal-assisted therapy, child, teenager, emotional and behavioral disorders. 
 
Introduction 
 

In healthcare, animal-assisted therapy (therapy with assisting dogs) has been practiced 
for over 50 years. Its positive effect on patients was noticed in palliative nursing home, psy-
chiatric departments, and hospitals (Esposito et al., 2011;Anderson, Olson, 2006; Marcus, 
2013). In USA and Great Britain's medical centers it has already been a habit to include a spe-
cially trained therapy dog into the team of medical or special education specialists. Other scien-
tific research has shown that being with a dog can help a person deal with stress as the dog 
works as a stress reducer. Various special education programs have improved the functions of 
children with various disorders (Altschiller, 2001): dyslexia, children with cerebral paralysis, 
hyperactivity, lack of attention, activity, and other disorders. More similar research (Morrison, 
2007) has shown that reading next to a lying dog can improve reading capabilities, but does not 
always improve the reader's attitude to their reading. 
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Anderson and Olson (2006) has conducted a qualitative research with a purpose to see if 
a dog can reduce a child's anger outbursts and aggressive behavior expressiveness, ease social 
communication and help pupils control their emotions. The conclusions have shown that pupils 
have felt a greater sense of responsibility, respect, empathy for the dog, and all of these things 
had a lot of influence on children communication with children their age. 

 The Toronto Young Offender Program, YAPP (Youth and Animal Pilot Project) in USA is a 
13 week dog training program where youth takes care of dogs from foster care so that later 
people with disabilities could keep them. The results of the program have shown that it impro-
ved the emotion and behavior management for the youth, they had less aggressive behavior 
outbursts, better communication skills, there was self-respect and empathy development (Ani-
mal assisted therapy…, 2003). 

Even though animal-assisted therapy is known from the start of 70s but the experimental 
animal-assisted therapy (for now they are officially called educational) have been only started 
recently in Lithuania. In this country the most common is horse therapy, there is also a profe-
ssional dolphin therapy. Unfortunately, the people who want to use this program often face 
problems of attaining it. That is why dogs could be a great alternative for various client groups 
for which the bonding with animals is much needed – especially for its attainability and low 
costs (Paplauskaitė, Pladas, Petružytė, 2014). Like all animal-assisted therapy, scientific re-
search of dog assisted therapy has only started recently in Lithuania and there are few of it 
(Paplauskaitė, Pladas, Petružytė, 2014). Lithuanian data and scientific research that evaluates 
dog-assisted therapy for children and teenagers with emotional or behavioral disorders was 
impossible to be found so it is still not clear what kind of effect this therapy has for these age 
groups with the mentioned disorders. 

Research purpose – to research the effect of animal-assisted therapy on children and tee-
nagers who have emotional and behavioral disorders. Research materials and methods. Re-
search object – effect of animal-assisted therapy. The sample consists of children and teenagers 
who live in children welfare center “Pastogė“. The criteria for being included in the research: 
the children and teenagers who agreed to participate in the research and who also have been 
diagnosed by specialists to have emotional and behavioral disorders. The children and teena-
gers who do not have any emotional and behavioral disorders as well as children and teenagers 
with disorders but did not agree to participate in the research were not included in the re-
search. The research was conducted by nursing bachelor study program students. During the 
planning of the research the researchers have met with social workers, children, and teenagers 
and explained the research purpose, accented the importance of therapy and received data, en-
sured confidentiality and anonymity. 5 children and 5 teenagers (10 respondents total) and 2 
social workers have agreed to participate in the research. The research was conducted during 
21st October and 16th December. Before and after animal assisted therapy 10 ASEB questionnai-
res about the children (5 surveys) and teenagers (5 surveys) were given to social workers, out 
of which all 10 ASEB questionnaires were returned. That makes the response rate 100%. The 
observation protocols and emotion surveys were not spread, all of those were carried out by 
the researchers. The therapy sessions were given 10 weeks to fulfill. 

After all ten animal-assisted therapy sessions there was a result evaluation which was 
presented with a quantitative and qualitative analysis. The quantitative part is presented with 
diagrams (charts), and the qualitative part with a descriptive methods. 
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For the behavioral changes evaluations ASEBA (Achenbach System of Empirically Based 
Assessment) questionnaire's 2001 year editorial Lithuanian translation was used. The author of 
ASEBA questionnaire is Thomas M. Ackenbach. In 2003 the questionnaire was translated and 
standardized after examining an accidental sample of 4186 children. ASEBA questionnaire con-
sists of 20 competence statements and 113 problem statements. Only problem statements were 
analyzed during the research. The problem statements are distributed to 8 scales. The main 
scale characteristics are presented in Table 1. 
 

Table 1. Main questionnaire characteristics in the research sample 

Scale name 
in Lithua-

nian 
 

Scale name in 
English 

 

Number 
of ques-

tions 

Example of a 
question 

Scale 
Chronbach 

α coefi-
cient 

Chrildren whose disor-
ders reached clinical level 

according to the scale 
before after 

Nerimas /  
depresija 

Anxious / Dep-
ressed 

15 „Cries a lot“ 0,810 8 5 

Šalinimasis 
/ depresija 

Withdrawn / 
Depressed 

8 „Is not happy 
with a lot of 
things“ 

0,686 2 0 

Somatiniai  
nusiskun-
dimai 

Somatic Comp-
lains 

9 „Weakness 
without a me-
dical reason” 

0,633 3 1 

Socialinės  
problemos 

Social Prob-
lems 

11 „Complains a-
bout being a-
lone” 

0,594 8 5 

Mąstymo  
problemos 

Thought Prob-
lems 

10 „Hears voices 
that are not 
present“ 

0,539 6 4 

Dėmesio  
problemos 

Attention 
Problems 

26 „Feels lost“ 0,910 10 12 

Taisyklių  
laužymas 

Rule Breaking 
Behaviour 

12 „Breaks 
school rules” 

0,884 11 6 

Agresyvus  
elgesys 

Aggressive Be-
haviour 

20 „Argues a lot 0,911 9 3 

 
The analysis of effect of animal assisted therapy for children and teenagers with emotio-

nal and behavioral disorders was based on ASEBA questionnaire problem statement scales and 
the gotten results were presented by using standard deviation charts (diagrams). Five impor-
tant evaluation criteria of before and after sessions for both respondent groups were distin-
guished. Each criteria was evaluated for both respondent groups together and separately. 
ASEBA questionnaire problem statement scale consists of 113 statements that were supposed 
to be evaluated from 0 to 2, where 0 is incorrect, 1 is partially correct and 2 is correct or often 
correct. The results presented in the charts were calculated by using ASEBA questionnaire 
problem statement scales and TRF difficulty scale which has 12 statements, out of which 6 were 
chosen: affective difficulties, anxiety, somatic difficulties, lack of attention, hyperactivity, di-
sagreeing disobedience, behavioral difficulties. The results of these statements were calculated 
by using TRF difficulty scale statement calculation method, that is from ASEBA questionnaire 
according to each statement to get the according questions and combine their scores to get one 
score. 
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The first criteria that was assessed by ASEBA problem questionnaire scale for both and 
separate respondent groups were affective difficulties which were evaluated by statements of 
fear, anxiety, nervousness – there were 8 statements in total were the maximum could have 16 
points before or after therapy and the minimum was 0. The second criteria was anxiety which 
was evaluated by statements about crying, fear – there were 16 statements in total, with the 
minimum of 0 points and the maximum of 32 points. The third criteria were somatic difficulties, 
evaluated with statements about fatigue, pain, and other health issues – 9 statements in total 
with points from 0 to 17. The forth criteria – lack of attention, hyperactivity, were evaluated by 
statements about behavior, attention, worry, obedience – 26 statements that in total could have 
points from 0 to 52. Fifth criteria – behavior disorders were evaluated by statements about 
problematic behavior, arguments, disobedience – there were 18 statements, that could in total 
have from 0 to 36 points. 

After the separate ASEBA questionnaire problem statement scale was evaluated, the  
analysis of animal-assisted effect on children and teenagers (quantitative part) was presented. 
It was conducted by basing it on the emotion evaluation survey that consisted of 12 emotions – 
6 positive and 6 negative. The first group consisted of such emotions like happiness, tranquility, 
courageousness, energy, focus. The second group consists of emotions like nervousness, fati-
gue, anger, fear, disinterest, and harshness. The minimum for the emotion point average was 0, 
and the maximum – 12. 

Another criteria that was presented by diagrams and analyzed in the quantitative part is 
children and teenager behavior. The analysis was based on the behavior evaluation protocol 
which was made by the authors. The protocol consisted of 6 criteria that describe children and 
teenager behavior. Five out of six criteria were distributed into subgroups that define the be-
havior in more detail. The behavior evaluation protocol was assessed by two statements: 0 – 
the statement is incorrect, 1 – the statement is correct. All group and subgroup statement eva-
luations were summed up and the sum was given in diagrams. The mentioned five criteria were 
evaluated for both respondent groups together and separately before and after the animal-
assisted therapy sessions. The bar charts show three out of five criteria, the other criteria are 
portrayed in the descriptive statistics. 

The animal-assisted therapy effect's qualitative data analysis was based on emotional e-
valuation and behavior evaluation protocol. The analysis of ten animal-assisted therapy session 
protocol was done by describing the child or teenager changes while observing the respondent 
during his session (10 minutes). The observation protocol was distributed separately by the 
authors' created emotion evaluation survey. This was done to evaluate the respondent's emo-
tional state and connect it to the behavior during animal-assisted therapy sessions. The results 
of objective observation method were presented by using the descriptive analysis method. The 
analysis of session observation and emotional state evaluation results has shown that both res-
pondent groups observation can be systematized into two change categories: emotional 
expression, behavioral changes. 

The child's/teenager's emotional state was observed during animal-assisted therapy 
sessions. The emotional state was evaluated during all ten minutes while observing the 
child/teenager during each session. While analyzing the results after all ten animal-assisted 
therapy sessions emotions were divided into good and bad emotions. Good emotions: “happy”, 
“energetic”, “tranquil”, “focused”, “affectionate“, „courageous“. Bad emotions: “nervous”, “tired”, 
“angry”, “cowardly”, “disinterested”, “rough”. 
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The behavioral changes of children/teenagers during the animal-assisted therapy 
sessions were also observed. The observation protocol for evaluating behavior was distributed 
into separate chapters and subchapters. The behavioral changes were evaluated after all ten 
animal-assisted therapy sessions and three most important behavior chapters were defined: 
„need for attention”, “posture”, “movements: going towards the dog”. These chapters may show 
the positive session effect. 

The research data statistical analysis was conducted by using the statistical data analysis 
and data gathering packet IBM SPSS Statistics 22 (Statistical Package for Social Science). MS 
Excel 2010 and MS Excel 2013 were used for the result presentation. In the descriptive part the 
qualitative characteristics are defined by their meaning and percentage frequency, the qualita-
tive characteristics were defined by their meaning average, standard deviation, the Wilcoxon 
non-parametric criteria was used for small samples. There is also given median, min-max mea-
ning, for a clearer difference visualization there is also the average. Differences between mea-
nings were considered statistically significant after the calculated p meaning was smaller than 
the chosen significance level α =0,05. 
 

Results 
 

The analysis of effect of animal-assisted therapy on children and teenagers who have 
emotional and behavioral disorders before and after animal-assisted therapy sessions ac-
cording to ASEB problem statement scale. 

The median of sum of points for children lack of attention and hyperactivity evaluation 
before  animal-assisted therapy was 29 points, as it was between 28 and 30. It is important to 
note that before animal-assisted therapy the median for most of the children was 29, but one 
child was 28 and another 30. After animal-assisted therapy the median was fluctuating between 
13 and 24, the median of the sum was 18. The research data shows that the points before and 
after animal-assisted therapy are significantly different. 

The median of sum of evaluation points for teenager lack of attention and hyperactivity 
before  animal-assisted therapy was 28 points as it fluctuated from 17 to 34. After animal-assis-
ted therapy the median was 20 and it was fluctuating from 11 to 27. The research data shows 
that the points before and after animal-assisted therapy are significantly different (Table 2). 

 
Table 2. The differences of before and after animal assisted therapy for children and teenagers while 

dealing with lack of attention and hyperactivity 
Characteristic Lack of attention and hyperactivity Behavioral difficulties 

Children Teenagers Children Teenagers 
Min Max Mdn Min Max Mdn Min Max Mdn Min Max Mdn 

Before animal-
assisted therapy  

28 30 29 17 34 28 5 11 9 3 13 11 

After animal-
assisted therapy 

13 24 18 11 27 20 3 14 5 3 13 7 

 
Teenager behavioral disorder evaluation point sum median before animal-assisted the-

rapy was 11 points with a minimum of 3 and a maximum of 13. After animal-assisted therapy 
the point sum median was 7 points, as the points fluctuated from 3 to 13. 
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Even though the research shows that the points before and after animal-assisted therapy 
are different, we cannot say for sure that it is statistically significant (Table 2). 

While evaluating children behavioral disorder change, it was seen that the minimum be-
fore  animal-assisted therapy was 5 points, maximum was 11 points and the median was 9. 
After animal-assisted therapy the median was 5 points as the points fluctuated from 3 to 14. 

Even though the research shows that the points before and after animal-assisted therapy 
are different, we cannot say for sure that it is statistically significant. 

The median for children anxiety points before animal-assisted therapy was 6 points, with 
a minimum of 3, and maximum of 6. After animal-assisted therapy the median was 5 points, 
with fluctuating points from 3 and 6. 

Even though the research shows that the points before and after animal-assisted therapy 
are different, we cannot say for sure that it is statistically significant. 

When evaluating the change of teenager anxiety points before and after animal-assisted 
therapy, it was noted that the median before the therapy was 6 (5-7) points. After the animal-
assisted therapy the median was 3,5 points with a possible minimum of 2 and maximum of 5. 

Even though the research shows that the points before and after animal-assisted therapy 
are different, we cannot say for sure that it is statistically significant. 

The median for children disobedience score before animal-assisted therapy was 5 points 
with a minimum of 3 and maximum of 8 points. After animal-assisted therapy the median was 
4 points with fluctuating points from 3 to 8. 

Even though the research shows that the points before and after animal-assisted therapy 
are different, we cannot say for sure that it is statistically significant. 

The median for teenager disobedience point sum before animal-assisted therapy was 3 
points with a minimum of 3 and maximum of 17. After animal-assisted therapy the minimum 
was 1, maximum was 3 and the median of the point sum was 3 points. 

Even though the research shows that the points before and after animal-assisted therapy 
are different, we cannot say for sure that it is statistically significant (Table 3). 
 

Table 3. Joint children and teenager anxiety and disobedience changes before and after animal-assis-
ted therapy 

Characteristic Anxiety Disobedience 

Children Teenagers Children Teenagers 
Min Max Mdn Min Max Mdn Min Max Mdn Min Max Mdn 

Before animal-
assisted therapy  

3 6 6 5 7 6 3 8 5 3 17 3 

After animal-assisted 
therapy 

3 6 5 2 5 3,5 3 8 4 1 3 3 

 
The analysis of effect of animal-assisted therapy on children and teenagers who 

have emotional and behavioral disorders by testing before and after animal-assisted the-
rapy sessions according to emotion evaluation surveys. 

In the teenager group the emotional fluctuation change was quite small, while in the chil-
dren group this fluctuation was more noticeable. 

During the second animal-assisted therapy session it was seen that the respondent groups 
the before animal-assisted therapy good emotion score average was the lowest during all ani-
mal-assisted therapy sessions. 
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Image 1. Joint children and teenager good emotions before animal-assisted therapy 

You can see a big difference of good emotions between children and teenager age groups 
already in the second session. During all ten animal-assisted therapy sessions, the good emo-
tions displayed by teenagers were more noticeable than the good emotions displayed by chil-
dren. Even though the good emotion fluctuation difference was rather small, you can see that 
the fluctuation is better noticed in the children age group between 1st and 4th sessions. 

Image 2. Joint children and teenager good emotions after animal-assisted therapy sessions 

The analysis of animal-assisted therapy effect on children and teenagers with emo-
tional and behavioral disorders before and after animal-assisted therapy sessions accor-
ding to behavior observation protocols. 

The first criteria that showed a difference before and after animal-assisted therapy 
sessions for both respondent groups were attention seeking behavior. In this criteria the 
maximum of respondents could be five from children and teenager groups separately. The mi-
nimum number could have been 0 respondents from each group respectively. The attention 
seeking behavior decrease was noticed during the second therapy session for teenagers (n=1), 
while in the children group this decrease was seen only during the sixth session (n=2). The 
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attention seeking behavior disappeared for teenagers during the sixth therapy, and it disappea-
red in children group only during the last session. The attention seeking problem was the most 
noticeable during the third therapy session in the children group (n=4), and during the first 
session in the teenager group (n=3). 

Image 4. Change of stiffness 

The second criteria that showed a behavior change after animal-assisted therapy for both 
respondent groups was posture – their stiffness during sessions was evaluated. The maximum 
number of stiff respondents could have been 5, the minimum could have been 0 in groups se-
parately. During the first session the biggest stiffness was noted in the teenager age group 
(n=3), but they have become more relaxed already in the third session, while the stiffness was 
again seen from 5th to 7th sessions (n=1).  

Meanwhile in the children age group the stiffness was seen up until sixth session, during 
the 7th session the children were completely relaxed (n=0). From the 8th session this relaxed 
behavior was noted in both respondent groups (n=0). 
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Conclusions 
 
1. Animal-assisted therapy did not show a noticeable improvement for children with 

affective disorders, but it is useful while teaching children to control their emotions: children 
became more affectionate, focused. 

2. Animal-assisted therapy did not show a significant change for children with behavior 
disorders, while decreasing anxiety, but it is working when treating attention, disobedience 
behavior: it decreases anger and aggressive behavior outbursts, enhances relaxation and 
courageous behavior not only during the contact with the dog but also with other people. 

3. Research results have shown that animal assisted therapy was effective for teenagers 
with emotional disorders: they had less social isolation, loneliness feelings. Teenagers learned 
to control their energy bursts, became less rough. They have learned to show their emotions in 
adequate ways. 

4. It was noticed that the teenager respondent group with behavior problems had 
decreased anxiety, lack of attention and hyperactivity problems. Animal-assisted therapy had a 
positive effect for decreasing pressure, teenagers got more confident in themselves and had a 
better social interaction with people their age and other people. 

5. Animal-assisted therapy while treating children and teenagers with emotional disorders 
was more effective for the teenager group. Animal-assisted therapy for children was more effective 
when treating disobedience. Animal-assisted therapy showed similar positive effect when treating 
lack of attention, hyperactivity, behavior difficulty disorders in both groups. 

 
Santrauka 
Darbo tikslas - ištirti kaniterapijos poveikį vaikams ir paaugliams, turintiems emocijų ir elgesio 

sutrikimų. 
Metodika: kiekybinis - kokybinis tyrimas atliktas 2014 metų spalio - gruodžio mėnesiais. Jame 

dalyvavo vaikų gerovės centro „Pastogė“ sutikę dalyvauti 5 vaikai (6-11 m.) ir 5 paaugliai (12-18 m.), 
kuriems specialistų buvo nustatytas emocijų ir elgesio sutrikimas. Tyrimui atlikti naudotos ASEBA klau-
simyno probleminių teiginių skalės, emocijoms įvertinti skirta anketa ir stebėjimo protokolas. Respon-
dentams buvo taikoma 1 valandos trukmės sesija, 1 kartą per savaitę, 10 savaičių. Kiekvienas tiriamasis 
turėjo 10 minučių individualią sesiją su pasirinktu šunimi.   

Kaniterapija neparodė reikšmingo pagerėjimo vaikams, turintiems afektinių sunkumų, tačiau yra 
veiksminga, mokantis valdyti savo emocijas. Taip pat nebuvo pastebėta ypatingai svarbaus pokyčio ma-
žinant nerimastingumo problemą, tačiau kaniterapija yra veiksni sprendžiant dėmesio trūkumo, prieš-
taraujančio neklusnumo ir elgesio sunkumo problemas. Pastebėta, kad kaniterapija buvo efektyvi pa-
augliams, turintiems emocijų sutrikimų, išmoko reikšti emocijas adekvačiais būdais. Paauglių tiriamųjų 
grupei, turinčiai elgesio sutrikimų buvo pastebėtas sumažėjusios nerimastingumo, dėmesio trūkumo ir 
hiperaktyvumo problemos. Kaniterapija taikoma vaikams ir paaugliams, turintiems emocijų sutrikimų 
yra labiau veiksmingesnė paauglių amžiaus grupei. Kaniterapijos taikymas vaikų amžiaus grupei buvo 
veiksmingesnis sprendžiant prieštaraujančio neklusnumo problemą. Abiems respondentų grupėms ka-
niterapijos taikymas parodė panašų teigiamą poveikį sprendžiant dėmesio trūkumo, hiperaktyvumo ir 
elgesio sunkumo problemas.  
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Anotacija. Krepšinio žaidimas yra labai sudėtingas žmogaus genotipinių ir fenotipinių adaptacinių 
reiškinių derinys. Žmogaus judamoji veikla pasireiškia įvairiais požymiais, gebėjimais, fizinėmis  
ypatybėmis: jėga, greitumas, ištvermė, lankstumas, pusiausvyra, vikrumas, koordinacija. Krepši-
ninkų integrali veikla skatina tyrėjus kompleksiškai domėtis sportininkų fiziniu vystymusi, adapta-
cija prie fizinių krūvių, taktiniu ir techniniu rengimu. 14-15 metų berniukų amžius yra sensityvus 
judesių mokymui ir žaidimo įgūdžių formavimuisi. Tokio amžiaus krepšininkams yra būdingi natū-
ralūs somatiniai pokyčiai: labai spartus kaulų augimas ir lėtas raumenų vystymasis, mažas jėgos 
prieaugis, maža judesių koordinacija. Todėl, yra aktualu tirti, kaip kasmet keičiasi jaunųjų krepši-
ninkų fizinės ypatybės. Tyrimo tikslas – nustatyti jaunųjų (14-15 m.) krepšininkų fizinio pajėgumo 
kaitą. 
Jaunųjų krepšininkų fizinio pajėgumo kaitos tyrimas vyko Kretingos sporto mokykloje, su Kretingos 
sporto mokyklos auklėtiniais. Gauti duomenys leidžia tegti, kad sistemingos treniruotės Kretingos 
sporto mokyklos auklėtiniams turi teigiamos įtakos fizinių ypatybių išlavinimui ir jų fizinio pajėgumo 
rodiklių aukštesnio lygio pasiekimui. 
Raktažodžiai: jaunieji krepšininkai, fizinės ypatybės, fizinis pajėgumas. 

 
Įvadas. Temos aktualumas. Lietuvoje visada buvo siekiama to, kad sportas tarnautų har-

moningam žmogaus vystymuisi, žadintų ir jungtų į darnią visumą kūno, valios ir dvasios savy-
bes, kad kūno kultūra ir sportas taptų populiarūs ir būtų neatskiriama mūsų tautos kultūros 
dalimi, skatintų kurti teisingą ir sveiką visuomenę (Stonkus, 2000). 

Krepšinio žaidimas yra labai sudėtingas žmogaus genotipinių ir fenotipinių adaptacinių 
reiškinių derinys. Žaidėjai, siekiantys didelio meistriškumo, ugdo specifinius fizinius ir funkci-
nius gebėjimus, pasižymi savitais fizinio išsivystymo rodikliais, nuolat patiria emocinį krūvį ir 
tobulina judesių struktūrą bei valdymą (Barfield, 2007). 

Sėkmė sportiniuose žaidimuose priklauso nuo daugelio veiksnių. Judesių mokymas yra 
labai sudėtingas vyksmas. Jo sudėtingumą rodo keturi  struktūros elementai: mokymas, moky-
masis, išmokimas, mokėjimų ir įgūdžių pritaikymo vertinimas (Gullich, Emrich, 2006). Atlie-
kant tyrimus ir naudojant informatyvius metodus, galima nustatyti stipriuosius ir silpnuosius 
žaidėjo požymius, suteikti reikiamą pradinę informaciją, rengti ugdymo programas siekiant ar-
timųjų ir tolimųjų tikslų (Stonkus, 2002). 

Svarbi krepšinio pratybų turinio dalis yra fizinių gebėjimų, įvairių funkcijų, psichikos 
bruožų nustatymas ir vertinimas. Atrenkant žaidėjus į rengimo grupes ir stebint jų pajėgumo 
kaitą, aktualu tirti jų organizmo adaptacijos požymius ir reiškinius (Stonkus, 2002; Skernevi-
čius ir kt., 2004).  

Svarbiais jaunųjų krepšininkų sportinio rengimo veiksmingumą lemiančiais veiksniais ir 
parengtumo požymiais yra jų fizinis, techninis rengimas ir parengtumas. Parengtumo rodikliais 
remiantis sudaromos, koreguojamas tiek atskirų amžiaus grupių, tiek daugiametis krepšininkų 
rengimas (Buceta, Killik, 2000; Stonkus, 2003).  

Nors fizinis pajėgumas jau seniai pripažintas svarbiu gyvenimo kokybės požymiu, tačiau pra-
eityje įvertinti daugelį jo komponentų tiksliai ir objektyviai buvo sudėtinga, apie fizinį pajėgumą 
buvo sprendžiama tik iš žaidimo varžybų rezultato: nugalėta ar pralaimėta (Eurofitas, 2002). 
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Fizinis ugdymas yra sudedamoji visapusiškos asmenybės ugdymo dalis, neatsiejama nuo 
dorovinio, estetinio, protinio ir darbinio lavinimo (Ivaškienė, 2002). Todėl, fizinis ugdymas yra 
labai svarbu vaikams, moksleiviams ir paaugliams. Reguliuodami vaikų fizinį aktyvumą, taip pat 
ir fizinį pajėgumą galime stiprinti jų sveikatą. Jaunuoliai pradeda jausti gyvenimo džiaugsmą, gali 
save išreikšti veikloje kurioje jiem sekasi, yra atsparūs sunkumams, neigiamiems veiksniams, gali 
gyventi pilnavertį ir visapusišką socialinį gyvenimą (Adaškevičienė, 2004). 

Žmogaus judamoji veikla pasireiškia įvairiais požymiais, gebėjimais, fizinėmis ypatybėmis. 
Nagrinėjant judamąją veiklą išskiriami žmogaus fiziniai gebėjimai (fizinės yapatybės): jėga, grei-
tumas, ištvermė, lankstumas, pusiausvyra, vikrumas, koordinacija (Skernevičius ir kt. 2011). 

Krepšininkų integrali veikla skatina tyrėjus kompleksiškai domėtis sportininkų fiziniu vys-
tymusi, adaptacija prie fizinių krūvių, taktiniu ir techniniu rengimu (Abdelkrim ir kt., 2010). 

14-15 metų berniukų amžius yra sensityvus judesių mokymui ir žaidimo įgūdžių forma-
vimuisi. Tokio amžiaus krepšininkams yra būdingi natūralūs somatiniai pokyčiai: labai spartus 
kaulų augimas ir lėtas raumenų vystymasis, mažas jėgos prieaugis, maža judesių koordinacija 
(Paulauskas, 2015). Todėl, yra aktualu tirti kaip kasmet keičiasi jaunųjų krepšininkų fizinės y-
patybės. 

V. Volbekienė, S. Kavaliauskas (2002) teigia, kad EUROFIT‘E (2002), vienas iš pagrindinių 
šiuolaikinės kūno kultūros uždavinių yra ugdyti mokinių fizinio aktyvumo ir pajėgumo kasdie-
niniame gyvenime motyvus ir įgūdžius. Labai svarbu yra suvokti tai, kad fizinis ugdymas yra tik 
dalis fizinio lavinimo, o fizinis lavinimas yra neatskiriama bendrojo ugdymo dalis. Todėl fiziniu 
pajėgumu privalo rūpintis ne tik treneriai ar kūno kultūros mokytojai. Fizinis pajėgumas turi 
būti bendras mokinių, tėvų, mokytojų ir net visos visuomenės rūpestis. 

Tyrimo tikslas – nustatyti jaunųjų (14-15 m.) krepšininkų fizinio pajėgumo kaitą. 
Tyrimo uždaviniai:  
1. Ištirti jaunųjų krepšininkų (14-15 m.) fizinį pajėgumą. 
2. Nustatyti ir palyginti kaip keitėsi jaunųjų (14-15 m.) krepšininkų fizinis pajėgumas 

per vienerius metus. 

Tyrimo metodai 
 

Testavimas. Testavimo metu buvo atlikti trys testai: šuolio į tolį iš vietos, 15+15 m bėgimo 
ir greitumo 6x5 m testai. Testai buvo atlikti 2014 metų rugsėjo mėnesį ir 2015 metų rugsėjo 
mėnesį. Visi testai buvo parinkti atsižvelgiant į autorių: M. Balčiūno S. Stonkaus V. Garasto 
(2008) rekomendacijomis. 

Šuolio į tolį iš vietos testas: vienas iš judesių kokybės požymių yra atletų gebėjimas daryti 
juos trimis kryptimis: pirmyn, atgal, į šonus, aukštyn. Jaunųjų krepšininkų greitumo jėgos ypa-
tybei, koordinacijai įvertinti vien šuolio aukštyn nepakanka. Žinome, kad žaidžiant krepšinį da-
romi staigūs judesiai, ir horizontalios krypties veiksmai (prasiveržimai, kamuolio perėmimas, 
gynėjo judėjimas, puolėjo judėjimas ir kt.). 

Testo tikslas – įvertinti staigiąją kojų raumenų jėgą ir krepšininko koordinaciją. 
Testo tinkamumas – taikytinas abiejų lyčių įvairaus amžiaus ir parengtumo krepšininkams. 
Įranga ir priemonės: minkštas takas arba paklotas, matuoklė (metras). 
Testavimas. Tiriamasis nuo pažymėtos vietos šoka tolyn, atsispirdamas abiem kojomis ir 

modamas rankomis. 
Testo rezultatas – nušoktas tolis (cm). Tiriamasis šoka du kartus, įskaitomas geriausias jo 

šuolis.  
Greitumo testas (15+15 bėgimas) 
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Testo tikslas – įvertinti krepšininkų greitumą. Testo tinkamumas – taikytinas abiejų lyčių 
krepšininkams nuo 10 metų. Įranga ir priemonės – žymėjimo medžiagos, matuoklė, laikmatis. 
Pasirengimas testuoti – Salėje pažymima starto vieta, 15 m atkarpa, bėgimo krypties ir keitimo 
vieta. Testavimas – Po signalo tiriamasis iš aukšto starto 15 m nuotolį bėga pirmyn ir atbulas 
atgal. Testas atliekamas tris kartus, tarp bėgimų daromos poilsio pertraukos, kad pulsas sug-
rįžtų į ramybės būseną.  

Testo rezultatas – laikas, sugaištas trims mėginimams, arba vidutinis laikas. (Bendra visų 
laikų suma dalijama iš 3). 

Bėgimo 6x5 m testas 
Testo tikslas – įvardinti krepšininkų kūno valdymą ir greitumą. Testo tinkamumas – taiky-

tinas abiejų lyčių, įvairaus amžiaus ir parengtumo krepšininkams. Įranga ir priemonės – žymė-
jimo medžiagos, chronometras. Pasirengimas testuoti – krepšinio aikštelėje brėžiamas kvadratas, 
kurio viena kraštinė yra 5 metrai. Viena kraštinė pratęsiama į abi puses po 50 cm. Viena iš šių 
atkarpų bus starto ir finišo vieta, kita – vieta kur tiriamasis krepšininkas pakeis judėjimo kryptį. 
Testavimas - tiriamasis stovi už starto linijos, veidu į judėjimo kryptį taip, kad kvadratas jam būtų 
iš kairės. Gavęs ženklą bėga pirmyn (5 m), paskui pristatomuoju žingsniu į kairę (5 m), paskui 
atbulas (5 m). Vienu žingsniu peržengęs pratęstą kvadrato liniją, keičia judėjimo kryptį ir prie-
šinga kryptimi įveikia tokiais pačiais būdais kelią atgal. Testas yra baigiamas tada, kai tiriamasis 
kerta finišo liniją. Tiriamasis bėga kvadrato išorėje. Testas daromas du kartus. 

Testo rezultatas – sugaištas nuotoliui įveikti laikas. Įskaitomas geresnis laikas iš 2 mėgi-
nimų. 

Matematinė statistika. Matematinis statistikos metodas buvo panaudotas tyrimo rezulta-
tams apdoroti kiekybiškai. Suskaičiuotas aritmetinis vidurkis. Sugrupuota informacija apie 
jaunųjų krepšininkų fizinio pajėgumo testų rezultatus. Padarytos lentelės, kuriose rezultatai ly-
ginami su kitais lietuvoje atliktais fizinio pajėgumo tyrimais. 

Tyrimo organizavimas. Jaunųjų krepšininkų fizinio pajėgumo kaitos tyrimas vyko Kre-
tingos sporto mokykloje, su Kretingos sporto mokyklos auklėtiniais. Pirmasis tyrimas buvo at-
liktas 2014 metų rugsėjo mėnesį. Antrasis tyrimas buvo atliktas po metų, 2015 metų rugsėjo 
mėnesį. Testavimo metu buvo atlikti trys fiznio pajėgumo testai: šuolio į tolį iš vietos, 15+15 
metrų bėgimo ir 6x5 m. testas. Buvo testuoti 15 jaunųjų krepšininkų, po metų tie patys 15. Jų 
rezultatai buvo sulyginti tarpusavyje, taip pat rezultatai buvo lyginami ir su Eurofito, bet LKKA 
krepšinio laboratorijos pateiktais duomenimis. 
 

Tyrimo rezultatai 
 
Atlikus tyrimus, rezultatų analizės duomenys pateikiami lentelėse ir diagramose. 
Pažvelgus į pirmojo šuolio į tolį iš vietos testo rezultatus, galime matyti, kad daugumos 

(n=10) Kretingos sporto mokyklos auklėtinių rezultatai lyginant juos su Eurofito rodikliais yra 
žemi arba žemesni už vidutinius. Tik vieno Kretingos sporto mokyklos auklėtinio rezultatas 
buvo aukštas, o dar vieno krepšiniko aukštesnis už vidutinį. 3 žaidėjų rezultatai vidutiniai. 

Pažvelgus į šuolio iš vietos į tolį rezultatus po vienerių metų galime matyti, kad daugumos 
jaunųjų krepšininkų rodikliai pagerėjo. Taip pat matome, kad aukštus rodiklius demonstravo jau 
ne vienas, o keturi krepšininkai. Taip pat matome, kad sumažėjo žemų rezultatų skaičius. 
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1 lentelė. Jaunųjų (14 metų) krepšininkų šuolio į tolį iš vietos testo I tyrimo rezultatai 
 

 
2 lentelė. Jaunųjų (15 metų) krepšininkų šuolio į tolį iš vietos testo II tyrimo rezultatai 

  

3 lentelė. Jaunųjų (14 metų) krepšininkų 15+15 m bėgimo rungties I tyrimo rezultatai 

 
Pažvelgus į pirmojo krepšininkų 15+15 m bėgimo rungties tyrimo rezultatus, galime ma-

tyti, kad daugumos Kretingos sporto mokyklos auklėtinių testų rezultatai lyginant su LKKA 
krepšinio laboratorijos duomenis yra blogi arba vidutiniai. Tik vienas krepšininkas atlikdamas 
testą pademonstravo rodiklius kurie buvo geresni nei vidutiniai. 

 
Amžius - metai 

I tyrimo vertinimas 
Žemas, cm Žemesnis  

už vidutinį, cm 
Vidutinis, cm Aukštesnis  

už vidutinį, cm 
Aukštas, cm 

Pagal Eurofitą (2002) orientaciniai vaikinų šuolį į tolį iš vietos rodikliai 
14 <=185 186-196 197-207 208-216 =>217 

I tyrimo 14 metų vaikinų šuolio į tolį iš vietos rodikliai 
 183 (V5) 195 (V8) 198 (V2) 210 (V1) 228 (V11) 
 170 (V6) 192 (V9) 198 (V3)   
 175 (V7) 195 (V12) 200 (V4)   
 170 (V10) 188 (V14)    
 181 (V13) 187 (V15)    

 
Amžius - metai 

II tyrimo vertinimas 
Žemas, cm Žemesnis už 

vidutinį, cm 
Vidutinis, cm Aukštesnis už 

vidutinį, cm 
Aukštas, cm 

Pagal Eurofitą (2002) orientaciniai vaikinų šuolį į tolį iš vietos rodikliai 
15 <=195 196-207 208-218 219-231 =>232 

II tyrimo 15 metų vaikinų į tolį iš vietos rodikliai 
 185 (V7) 197 (V14) 197 (V6) 210 (V9) 235 (V1) 
 195(V8) 198 (V2) 208 (V3)  220 (V4) 
 188 (V10) 206 (V5)   240 (V11) 
 190 (V13)    215 (V12) 
 195 (V15)     

 
Amžius - metai 

I tyrimo vertinimas 
Labai geras, sek Geriau negu  

vidutinis, sek 
Vidutinis, sek Blogiau negu  

vidutinis, sek 
Blogas, sek 

Pagal LKKA Krepšinio laboratorijos duomenis (2008) orientaciniai vaikinų 15+15 m rungties rodik-
liai 

14 6,5< 6,6-7,2 7,3-8,0 8,1-8,7 8,8> 
I tyrimo 14 metų vaikinų 15+15 m bėgimo rungties vertinimas 

  7,2 (V11) 7,7 (V1) 8,2 (V3) 9,0 (V7) 
   8,0 (V2) 8,3 (V8) 9,3 (V10) 
   7,8 (V4)  9,1 (V13) 
   7,6 (V5)  9,1 (V14) 
   7,5 (V6)  9,1 (V15) 
   8,0 (V9)   
   7,9 (V12)   
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4 lentelė. Jaunųjų (14 metų) krepšininkų 15+15 m bėgimo rungties II tyrimo rezultatai 
 

 
Analizuodami antrojo krepšininkų 15+15 m bėgimo rungties tyrimo rezultatus, galime 

matyti, kad po vienerių metų jaunųjų krepšininkų rezultatai lyginant su LKKA krepšinio labo-
ratorijos duomenimis šiek tiek pagerėjo, bet vis dar nei vienas Kretingos sporto mokyklos krep-
šininkas nedemonstravo labai gerų rodiklių. Galime matyti, kad visi krepšinkai po metų page-
rino savo asmeninius testo rodiklius. 

 
5 lentelė. Jaunųjų (14 metų) krepšininkų 6x5 m. testo I tyrimo rezultatai 

 

 

Pažvelgus į pirmojo krepšininkų 6x5 m. testo tyrimo rezultatus, galime matyti, kad 
didžiosios daugumos Kretingos sporto mokyklos krepšininkų rezultatai buvo vidutiniai 
lyginant su LKKA krepšinio laboratorijos duomenimis. 3 sportininkų rezultatai buvo geri. Nei 
vienas Kretingos sporto mokyklos auklėtinis nepademonstravo labai gero rezultato. 

 

 
Amžius - metai 

II tyrimo vertinimas 
Labai geras, sek Geriau negu  

vidutinis, sek 
Vidutinis, sek Blogiau negu  

vidutinis, sek 
Blogas, sek 

Pagal LKKA Krepšinio laboratorijos duomenis (2008) orientaciniai vaikinų 15+15 m rungties rodik-
liai 

15 6,0< 6,1-6,7 6,8-7,4 7,5-8,1 8,2> 
II tyrimo 15 metų vaikinų 15+15 m bėgimo rungties vertinimas 

  6,5 (V11) 7,2 (V1) 8,2 (V3) 8,8 (V7) 
  6,7 (V4) 7,3 (V2) 8,3 (V8) 8,6 (V10) 
  6,7 (V5) 6,8 (V6) 7,7 (V12) 8,9 (V13) 
   7,4 (V9)  8,3 (V14) 
     9,1 (V15) 

Amžius - metai I tyrimo vertinimas 
Vidutinis, sek. Geras, sek. Labai geras, sek. 

Pagal LKKA Krepšinio laboratorijos duomenis (2008) orientaciniai bėgimo 6x5 m. testo rodikliai 
14 10,0-9,7 s 9,6-9,3 9,2 ir mažiau 

I tyrimo 14 metų vaikinų  bėgimo 6x5 m. testo rodikliai 
 9.85 (V1) 9.58 (V6)  
 9.85 (V2) 9.45 (V11)  
 10.16 (V3) 9.56 (V12)  
 10.44 (V4)   
 9.78 (V5)   
 11.29 (V7)   
 10.80 (V8)   
 10.42 (V9)   
 11.78 (V10)   
 12.04 (V13)   
 12.73 (V14)   
 12.23 (V15)   
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6 lentelė. Jaunųjų (14 metų) krepšininkų 6x5 m. testo II tyrimo rezultatai 

 
Analizuodami antrojo jaunųjų krepšininkų 6x5 m. testo rezultatus, galime matyti, kad 2 

jaunieji Kretingos sporto mokyklos krepšininkai per metus laiko savo testo rodiklius nuo vidu-
tinių pagerino iki gerų. Bet ir po metų daugumos rodikliai liko vidutiniai lyginant juos su LKKA 
krepšinio laboratorijos duomenimis. 
 

 
1 pav. Šuolio į tolį iš vietos I ir II tyrimo vidurkių rezultatai (cm) 

 
Stebėdami I ir II šuolio į tolį iš vietos tyrimų vidurkių rezultatus, galime matyti, kad 

jaunųjų Kretingos sporto mokyklos krepšininkų šuolio į tolį testo vidurkių rezultatas per vie-
nerius metus pakilo daug (apie 14 cm.) 
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Amžius - metai II tyrimo vertinimas 
Vidutinis, sek. Geras, sek. Labai geras, sek. 

Pagal LKKA Krepšinio laboratorijos duomenis (2008) orientaciniai bėgimo 6x5 m. testo rodikliai 
15 9,5-9,3 9,2-9,0 8,9 ir mažiau 

II tyrimo 15 metų vaikinų  bėgimo 6x5 m. testo rodikliai 

 9.63 (V2) 9.15 (V1)  
 9.70 (V3) 9.19 (V5)  
 9.95 (V4)   9.10 (V6)  
 10.58 (V7) 9.18 (V11)  
 10.06 (V8) 9.02 (V12)  
 9.70 (V9)   
 10.85 (V10)    
 11.67 (V13)   
 12.55 (V14)   
 10.24 (V15)   
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2 pav. 5x6 m testo I ir II tyrimo vidurkių rezultatai (s) 

 

Stebėdami 5x6 m testo I ir II tyrimų vidurkių rezultatus, galime matyti, kad per metus 
testo rezultatų vidurkis pagerėjo  apie 0.6 sekundės. Todėl galime teigti, kad Kretingos sporto 
mokykloje buvo taikomi tinkami metodai jaunųjų krepšininkų greitumui gerinti. 

 

 
3 pav. 15+15 m. I ir II tyrimo vidurkių rezultatai (s) 

 
Analizuodami 15+15 m. testo I ir II tyrimo vidurkių rezultatus, matome, kad per vienerius 

metus testo rezultatų vidurkis pakito bevei 0.5 sekundės į gerają pusę. 
 

Apibendrinimas: Atlikti skaičiavimai rodo, kad visų trijų testų vidurkiai po vienerių metų 
pagerėjo. Didžiosios daugumos jaunųjų krepšininkų asmeniniai rezultatai taip pat pagerėjo. 
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Išvados 
 

1. Gauti duomenys parodė, kad Kretingos sporto mokyklos 14 ir 15 metų krepšininkų 
rezultatai lyginant juos su LKKA krepšinio laboratorijos arba Eurofito (2002) duomenimis yra 
vidutiniai arba blogi. Tiek ir 14 metų, tiek ir po metų (15 metų) dauguma šuolio į tolį iš vietos 
rezultatų buvo vidutiniai arba žemi, bet galime pamatyti, kad po metų t. y. jaunųjų krepšininkų 
gerų testo rezultatų padaugėjo. Dauguma 6 x 5 m greitumo testo rezultatų rodiklių lyginant juos 
su LKKA krepšinio laboratorijos duomenimis (2008) buvo vidutiniai arba geri. Aukštų rezultatų 
nebuvo nei I-ojo, nei II-ojo tyrimo metu, tačiau galime pastebėti, kad II-ojo tyrimo metu (15 
metų) padaugėjo gerų rezultatų ir sumažėjo vidutinių testo rezultatų. Dauguma 15+15 metrų 
rungties rezultatų lyginant juos su LKKA krepšinio laboratorijos duomenimis (2008) yra vidu-
tiniai arba blogi būnant 14 metų. Po vienerių metų dauguma rezultatų taip pat yra blogi arba 
vidutiniai, tačiau padaugėja rezultatų kurie yra geresni nei vidutiniai. Galime teigti, kad treni-
ruotės kurios vyko Kretingos sporto mokykloje per metus krepšininkų greitumo, staigiosios jė-
gos ir koordinacijos fizinėms ypatybėms padarė teigiamą įtaką. 

2. Nustatyta, kad I ir II testavimo metu: 6 x 5 m greitumo testo fiziniai rodikliai buvo 
geresni po metų - II testavimo metu. Tai rodo, kad 15 metų krepšininkų greitumo rezultatai kito 
į gerą, nes vidutinio laiko rezultatai pagerėjo ir atsirado daugiau rezultatų su geru laiku nei I 
testavimo metu, esant 14 metų. Rezultatai rodo, kad 15 metų krepšininkų šuolio į tolį iš vietos 
(staigiosios jėgos) testų rezultatai po metų pagerėjo. Taip pat 15+15 metrų rungties rezultatų 
vidurkis po metų – II testavimo metu buvo geresnis. Sistemingos treniruotės Kretingos sporto 
mokyklos auklėtiniams turi teigiamos įtakos fizinių ypatybių išlavinimui ir jų fizinio pajėgumo 
rodiklių aukštesnio lygio pasiekimui. 
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CHANGE IN PHYSICAL FITNESS IN 14-15-YEAR-OLD BASKETBALL PLAYERS 
 
Summary  
Basketball is a highly complex combination of human genotypic and phenotypic adaptation events. 

Players, pursuing excellence, develop specific physical and functional skills, have distinctive physical de-
velopment indicators, continually experience emotional burden and improve in structure and control of 
moves (Barfield, 2007). Success in sport games depends on a number of factors. Motor training is a highly 
complicated process. Its complexity is demonstrated through four structural elements: training, learning, 
acquisition, assessment of abilities and skill use (Gullich, Emrich, 2006). Identification and assessment of 
physical skills, different functions, and mental characteristics are significant to the contents of the basket-
ball practice when choosing players to form the training groups and observing their fitness change 
(Stonkus, 2002; Skernevičius et al., 2004). Even though physical fitness has a quite long history of being 
known as a significant indicator of life quality, however, precise and objective assessment of its compo-
nents has faced some difficulties in the past, since physical fitness was judged merely by game results: 
winning or losing (Eurofit, 2002). Human motor activity is expressed in different characteristics, skills, 
and physical features. When analyzing motor activity, physical skills, such as strength, speed, endurance, 
flexibility, balance, agility, and coordination, are considered (Skernevičius et al., 2011). Integral activity of 
the basketball players calls the researchers to holistically analyze physical activity, adaptation to physical 
load, tactical and technical preparation (Abdelkrim et al., 2010).  

The age of 14-15 is sensitive to motor training and formation of skills. Basketball players at this 
age are characterized by natural somatic changes: rapid bone growth and slow muscle development, 
low strength gain and coordination of movements (Paulauskas, 2015). For this reason, it is relevant to 
annually analyze the change in physical skills in young basketball players. 

Research aim – identify the change in physical fitness in young (14-15 years) basketball players. 
Research methods: analysis of research literature, testing, mathematical statistics. 
Research organization. Research on change in physical fitness in young basketball players was 

conducted at Kretinga sport school taking its students as research participants. The first research was 
conducted in September, 2014, while the second research took place in one year, in September, 2015. 
During the testing procedure three physical fitness tests were performed: standing long jump, 15+15 
meter run, and 6x5 m speed test. The same number of 15 young basketball players participated both in 
the first and the second research. Their results were compared with each other, as well as to the results, 
provided by Eurofit and LAPE basketball laboratory. 

Research results. Data showed that results of 14 and 15 year-old basketball players of Kretinga sport 
school compared to the results, provided by the LAPE basketball laboratory and Eurofit (2002), are ave-
rage or poor. Majority of the results for 14 and 15 year-olds in regards to the standing long jump were 
average or low, however, the numbers show that young basketball players demonstrated an increase in 
good results within a year. Majority of the 6 x 5 m speed test results, compared to LAPE basketball labora-
tory (2008) numbers, were average or good. High results were not demonstrated neither during the I, nor 
the II time of research, however, it may be noticed that during the II research the young basketball players 
(15 year-old) have demonstrated a higher number of good results and reduced average rated test results. 
Most of the 15+15 meter run test results, compared to the results provided by the LAPE basketball labora-
tory (2008), were average or poor at the age of 14. One year after, the majority of results still remain poor 
or average, while better than average results have experienced an increase. Practice, which took place at 
Kretinga sport school and lasted a year, had a positive effect on the basketball players’ physical skills, such 
as speed, explosive strength and coordination. Numbers show that during the I and the II testing: physical 
indicators of 6 x 5 m speed test were better after a year, i.e., during the II testing. It demonstrates that speed 
results of the young basketball players, being at the age of 15, have improved, as mean time results have 
improved and demonstrated a higher number of results with better time numbers compared to the I tes-
ting. The standing long jump test (explosive strength) results for the 15 year-old basketball players have 
improved in a year. Improvement has been recorded with the 15+15 meter test during the II testing. Syste-
matic practice with the young basketball players at Kretinga sport school has a positive effect on develop-
ment of physical skills and improvement of physical fitness. 

Keywords: young basketball players, physical skills, physical fitness. 
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FIZINIO AKTYVUMO POVEIKIS NĖŠČIOS MOTERS ORGANIZMUI 

 

Asta Tutlienė 
Klaipėdos universitetas (869839089, asta691123@gmail.com) 

 
Anotacija. Nėštumo metu dažniausiai mažėja fizinis aktyvumas, keičiasi  fiziologinių sistemų veikla.  
Šie vyksmai gali sukelti neigiamų padarinių nėščiosios ir vaisiaus organizmui: dėl didelės nėščiosios 
ir vaisiaus kūno masės, stuburo pokyčių, netaisyklingos laikysenos, mažėjančio raumenų tonuso, dar-
bingumo, nuolatinio nuovargio, gali pasunkėti gimdymas ir atsigavimas po jo. Tarp daugelio veiksnių, 
turinčių poveikį nėštumo eigai (mitybos, genotipo, įtampos), pastaraisiais dešimtmečiais nuodugniai 
tiriamas nėščiosios fizinis aktyvumas. Atlikta daug tyrimų, kuriais nustatyta, kad tinkamai dozuojami 
aerobiniai krūviai padeda išvengti antsvorio, raumenų pertempimo, nugaros skausmų, gerina laiky-
seną, lengvina ir greitina gimdymą ir atsigavimą po jo. Darbo tikslas buvo – paanalizuoti fizinio akty-
vumo poveikį nėščios moters organizmui.  
Anketavimo būdu buvo apklaustos 20 nėščiųjų moterų, kurios atlikinėjo fizinius  pratimus treniruo-
čių studijoje,  vandenyje,  mankštinosi namuose arba gryname ore, užsiiminėjo kita fizinio aktyvumo 
forma. Atlikta kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Tyrime dalyvavusios moterys laikėsi nuomo-
nės, jog FA visapusiškai teigiamai veikia po atsipalaidavimo pratimų.  
Raktiniai žodžiai: nėščiosios, fizinis aktyvumas, fizinis pratimas. 

         
Įžanga. Nėštumo metu dažniausiai mažėja fizinis aktyvumas, keičiasi medžiagų apykaita, 

endokrinininės ir kitų fiziologinių sistemų veikla, bendras kūno masės centras, raumenų ir stu-
buro apkrova. Šie vyksmai gali sukelti neigiamų padarinių nėščiosios ir vaisiaus organizmui: 
dėl didelės nėščiosios ir vaisiaus kūno masės, stuburo pokyčių, netaisyklingos laikysenos, ma-
žėjančio raumenų tonuso, darbingumo, nuolatinio nuovargio, gali pasunkėti gimdymas ir atsi-
gavimas po jo (Mačiūnienė, 2002). Tarp daugelio veiksnių, turinčių poveikį nėštumo eigai (mi-
tybos, genotipo, įtampos), pastaraisiais dešimtmečiais nuodugniai tiriamas nėščiosios fizinis 
aktyvumas (Beckman, Beckman, 1990). Atlikta daug tyrimų, kuriais nustatyta, kad tinkamai do-
zuojami aerobiniai krūviai padeda išvengti antsvorio (Clapp, Little, 1995; Gandolfi, Franklin, 
Catlin, 1997), raumenų pertempimo (Čigriejienė, Butylkina, Samulėnienė, 1993), nugaros 
skausmų (Sternfeld, Pendegraph, 2004), gerina laikyseną, lengvina ir greitina gimdymą ir atsi-
gavimą po jo (Clapp, Capeless, 1990; Katz, 1991). Fiziniai pratimai, atliekami nėštumo metu, 
turi teigiamą poveikį nėštumo, gimdymo, bei pogimdyminiu periodu. Mankšta vandenyje – tai 
puikios emocijos ne tik mamai, bet ir būsimam kūdikiui. Dėl to, darant pratimus vandenyje, ma-
žiau apkraunamos kojos, atsipalaiduoja raumenys, lengviau atlikti dinaminius pratimus, skirtus 
dubens ir klubų sąnarių paslankumo gerinimui, pilvo ir nugaros raumenų stiprinimui. Nėštumo 
metu moterų gyvenimo būdas mažai fiziškai aktyvus. Daugelis jų neužsiiminėja kūno kultūra, 
nesportuoja. Todėl būna silpni jų pilvo raumenys, kurie nėštumo metu pertempiami ir dėl to 
galimos netaisyklingos vaisiaus padėtys, hiperlordozė, dėl to skauda juosmens srityje, apatines 
galūnes. Jei moteris mažai juda, dažniau priauga placenta, prasideda arterinė hipertenzija, daž-
niau būna pirminis ir antrinis gimdymo silpnumas, vaisiaus asfiksija gimdoje, hipotoninis krau-
javimas ir kt. (Lindišienė, 2001). Fiziniai pratimai visokeriopai stiprina moters organizmą, 
praplečia fiziologinius jos rezervus, aktyvina visų sistemų veiklą ir kartu užtikrina normalią 
nėštumo eigą, stiprina pilvo preso raumenis, didina tarpvietės elastingumą, o pogimdyminiu 
laikotarpiu pagerina organų ir sistemų grįžimą į būseną prieš nėštumą (Jankauskas, 2001). 
Mankštinantis vandenyje gerėja kraujo apytaka, kuri glaudžiai susijusi su vaisiaus kraujo apy-
taka. Mankšta vandenyje saugesnė negu sausumoje, nes daug mažesnė traumų tikimybė 
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(sausgyslių bei raumenų patempimas). Taigi atliekant pratimus vandenyje gerėja kraujotaka, 
kuri teigiamai stimuliuojama žarnyno veiklą, diddina dubens dugno elastingumą. Vandenyje iš-
mokstama derinti fizinius pratimus su giliu ritmingu kvėpavimu bei atpalaidavimo pratimais 
(Urbonavičienė, 2006). Mankšta yra veiksminga profilaktikos priemonė, norint išvengti ants-
vorio nėštumo metu, taip pat svarbi nėščiosios savijautai ir laukiamo vaiko sveikatai (Čigrie-
jienė, Sadauskas, 1995).  

Tikslas – atskleisti fizinio aktyvumo poveikį nėščios moters organizmui. 
 

Tyrimo metodika 
  
Atlikta anketinė apklausa. Tyrimui pasirinkta patogioji imtis. Tyrime dalyvavo Klaipėdos 

miesto 20 nėščiųjų (n=20) moterų, iš kurių (n=6) atlikinėjo fizinius pratimus treniruočių studi-
joje “Stimulus“ (1-2 kartus per savaitę po 35-45 min.), (n=4) atliko „Smilties“ SPA centre prati-
mus vandenyje (1-3 kartus per savaitę po 30-40 min.), (n=6) nėščiosios mankštinosi namuose 
arba gryname ore, o (n=4) užsiiminėjo kita fizinio aktyvumo forma (pasivaikščiojimai parke, 
pajūryje ir kt.). Sudarant klausimus apie nėščiųjų fizinį aktyvumą buvo remiamasi daugelio au-
torių (Snyder, Pendergraph, 2004; Araujo, 1997; Čigriejienė, Butylkina, Samulėnienė, 1993; 
Jankauskas, 2001; Mačiūnienė, 2002) tyrimais, rekomendacijomis. 

Tyrimo rezultatai. Dauguma nėščiųjų atlieka fizinius pratimus: 55% (n=11) tiriamųjų 
nėštumo metu atlieka įvairius fizinius pratimus, per pus mažiau 25% (n=5), atlieka kartais ir 
20% (n=4) neatlieka jokių fizinių pratimų nėštumo metu. Tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma 
nėščiųjų (75%; n=15) mano, kad fizinis aktyvumas rekomenduojamas. 

 
1 pav. Respondentės apie fizinių pratimų atlikimo pasirinkimo priežastis (%) 

 

Respondentės teigia, kad dauguma jų nesportuoja, nes: neturi laiko ir noro (50%; n=10), 
yra blogos savijautos (25%; n=5), jog nėščiosioms nerekomenduojama sportuoti (25%; n=5). 
55% (n=11) nėščių moterų mankštinosi 1-2 kartus per savaitę, o 45% (n=9) nėščiųjų mankšti-
nosi 3-4 kartus per savaitę.  
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2 pav. Respondentės apie savijautą po mankštos (%) 

 

40% (n=8) mankštinasi sporto klube, 25% (n=5) namuose, kiti 25% (n=5) renkasi 
mankštą baseine, 10% (n=2) gryname ore. 50% (n=10) nėščiųjų labiausiai patinka atsipalaida-
vimo pratimai, 25% (n=5) pratimai apatinės kūno dalies raumenims stiprinti, 20% (n=4) tem-
pimo pratimai ir tik 5% (n=1) labiausiai mėgsta pratimus viršutinės kūno dalies stiprinimui. 
85% (n=17) tiriamųjų nurodė jog geriausiai jaučiasi po atsipalaidavimo pratimų, 10% (n=2) po 
tempimo pratimų ir tik 5% (n=1) geriausiai jaučiasi po pratimų stiprinančių apatinės kūno da-
lies raumenis. Beveik visos tyrime dalyvavusios nėščios moterys 75% (n=15) laikėsi bendros 
nuomonės, jog fizinis aktyvumas visapusiškai teigiamai veikia nėščiąją. 

Fizinius pratimus paskiria gydytojas ar kineziterapeutas, atsižvelgdamas į nėščiosios 
sveikatą, organizme vykstančius pokyčius, fizinį pajėgumą ir parengtumą. Svarbu tai, kad fizinis 
aktyvumas kelia nėščiosios nuotaiką, darbingumą ir pasitikėjimą savimi. Pusei (n=10) tiria-
mųjų labiausiai patinka atsipalaidavimo pratimai, nes po jų nėščiosios jautėsi geriausiai, prati-
mai suteikė gerų emocijų. Nėščiosios atlieka fizinius pratimus nėštumo metu dėl galimybės nep-
riaugti antsvorio (30%; n=6), noro pagerinti savo ir būsimo vaikelio sveikatą (25%; n=5), gerė-
jančios emocinės būsenos (25%; n=5), noro sustiprėti fiziškai (10%; n=2), 60% (n=12) nėščiųjų 
po mankštos jaučiasi energingos ir darbingos, 35% (n=7) pavargusios ir mieguistos, 5% (n=1) 
jaučia skausmą juosmeninėje ir dubens dalyje. Nėštumo metu labiausiai vargina pykinimas 
(45%; n=9), padažnėjęs šlapinimasis (35%; n=7), kojų tinimas (30%; n=6), jaučiamas padidėjęs 
jautrumas (60%; n=12), nerimas, baimės jausmas artėjant gimdymui (20%; n=4), stresas (30%; 
n=6). Visus šiuos negalavimus iš dalies padeda sumažinti įvairūs fiziniai pratimai sausumoje ir 
vandenyje. 

 

Išvados 
 

1. Nėštumo metu labiausiai vargina pykinimas, padažnėjęs šlapinimasis, kojų tinimas, 
padidėjęs jautrumas. Fizinis aktyvumas padeda sumažinti šiuos negalavimus, kelia nėščiosios 
nuotaiką, darbingumą ir pasitikėjimą. 

2. Labiausiai tiriamosioms patiko atsipalaidavimo pratimai, nes po jų jautėsi geriausiai. 
Nėščiosios fizinius pratimus atlieka dėl galimybės nepriaugti antsvorio, noro pagerinti savo ir 
vaikelio sveikatą, gerėjančios emocinės būsenos, noro sustiprėti fiziškai. 
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EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON PREGNANT WOMEN 
 

Summary  
During pregnancy women usually neglect physical activity. Majority of them fail to engage in 

physical training and exercising. For this reason, their abdominal muscles are weak, which during the 
pregnancy get overstrained and may cause abnormal fetal positions, hyperlordosis, may inflict pain in 
the lower back and the lower limbs. Physical exercising strengthens the women‘s body in every way, 
enhances physiological reserves, stimulates activity of all the systems and together ensures a normal 
course of pregnancy, strengthens  abdominal muscles, increases the elasticity of the perineum, while 
during the postnatal period, facilitates return of the entire body system to a preconception condition. 
Physical exercising during pregnancy positively influences pregnancy, labor and postnatal periods. 

The aim of research – to discuss the effect of physical activity on pregnant women. 
The research was conducted in the city of Klaipeda at Smilties SPA center‘s workout studio 

“Stimulus” and by interviewing pregnant women randomly met in Klaipeda city. The research had a 
sample of 20 pregnant women, six of which were exercising in the workout studio (1-2 times per week 
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for 35-45 min.), hour had water exercising (1-3 times per week for 30-40 min.), six pregnant women 
were exercising in the open air, and four of them were exercising at home only. During the survey it was 
identified that the majority of research participants were women in the age period of 24-29 years – 40% 
(n=8), 30-35 years – 30% (n=6), 18-23 years – 20% (n=4), while the minority of participants fell into 
the age period of 35-45 years – 10% (n=2). Prior to commencing the prenatal program, 
doctors‘ consultations and recommendations were received.   

Results have shown that half (n=10) of the research participants mostly appreciate relaxation 
exercises, which made them feel best, gave positive emotions. The  pregnant women engage in 
exercising avoiding to gain weight (30%; n=6), to improve own and the baby‘s health (25%; n=5), due 
to improved emotional state (25%; n=5), willingness to become physically stronger (10%; n=2), 60% 
(n=12) of pregnant women after exercising feel energetic and active, 35% (n=7) feel sleepy and heavy, 
5% (n=1) feel pain in the lower back and pelvic area. All of the complaints can be partially reduced by 
different exercising both in the open air or studio and water. 

Keywords: pregnant women, physical activity, physical exercising. 
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ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS SOCIALINĖ NAUDA JAUNIMUI 
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Anotacija.  Šiame straipsnyje nagrinėjama žaliosios infrastruktūros koncepcija ir jos galima socialinė 
nauda jaunimui. Žaliosios infrastruktūros erdvės yra tos vietos, kurias tinkamai panaudojant galima 
įvairiais metodais, per įvairias veiklas skatinti jaunimo integraciją ir dalyvavimą vietos bendruome-
nėje. Tokiu būdu jaunimas skatinamas būti aktyviais ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenės 
nariais. 
Raktiniai žodžiai: žalioji infrastruktūra, jaunimas, socialinė nauda. 

 
Įvadas  
 

Žaliosios infrastruktūros (toliau ŽI) koncepcija vis labiau analizuojama ir aptariama ne tik 
aplinkos mylėtojų ir aplinkosaugos politikos formuotojų, tačiau ji tampa ir svarbiu tyrimo objektu 
socialiniuose moksluose. Dėmesys vis dažniau kreipiamas į ŽI ir gyventojų tarpusavio sąveikas ir 
galimus rezultatinius efektus: potencialią naudą ar žalą. ŽI socialinė nauda tiek visai visuomenei, 
tiek atskiroms socialinėms grupėms nėra dažnas tyrimų objektas lietuvių mokslininkų darbuose, 
nors akivaizdu, kad jaunimo atveju ŽI erdvių panaudojimas yra svarbus jaunimui kaip besivys-
tančioms asmenybėms, nes sudaro galimybes atsiskleisti, realizuoti savo kūrybą, gebėjimus ir 
pan. Šio straipsnio naujumas ir aktualumas grindžiamas tuo, kad mažai yra atvejų, kur analizuo-
jama ŽI kaip galimybė siekiant stiprinti jaunimo integracijos ir dalyvavimo skatinimą vietos bend-
ruomenėje. Straipsnyje atsiribojama nuo įvairialypės ŽI sampratos ir dėmesys fokusuojamas jos 
socialinės naudos išryškinimui, t. y. kaip ŽI erdvės gali būti naudingos jaunimui ir kokiais būdais, 
metodais jas panaudoti išsaugant ir nepažeidžiant natūralių išteklių. Atvejo analizė grindžiama 
Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos jaunimo integracijos ir dalyvavimo skatinimo 
įgyvendintais projektais panaudojant žaliosios infrastruktūros erdves. 

Tyrimo objektas – ŽI socialinė nauda jaunimui. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ŽI socialinę 
naudą jaunimui. Tyrimo uždaviniai: 1) išanalizuoti žaliosios infrastruktūros koncepciją; 2) pag-
rįsti ŽI socialinę naudą jaunimui remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais. Tyrimo metodai: 
mokslinės literatūros, dokumentų analizė ir sintezė, abstrahavimo metodas, atvejo analizė.  

 

Žaliosios infrastruktūros koncepcija 
 

Žaliosios infrastruktūros samprata yra įvairialypė. Skirtinguose moksluose ŽI apibrėžtis 
priklauso nuo tyrėjų tikslų, veiklos ir interesų sričių. ŽI dažnai tapatinama su darnios plėtros ap-
linkos (aplinkosaugos) dimensija, ekologijos, ekosistemų aspektais, kuomet didžiausias dėmesys 
skiriamas natūralių išteklių racionaliam panaudojimui ir išsaugojimui. Šiame darbe analizuoja-
mas lietuvių mokslininkų darbuose dar nepakankamai atskleistas ŽI socialinis aspektas. 

Mokslinėje literatūroje ir studijose (Benedict, McMahon, 2006; Forest Research, 2010; 
Green infrastructure..., 2011; M‘Ikiugu et al., 2012; Kramer, 2014) apie ŽI panaudojimą ekolo-
giniams (aplinkosaugos), ekonominiams, socialiniams tikslams atskleidžiama, kad ŽI turi būti 
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prieinama ir naudojama individualiame lygmenyje, vietos bendruomenės, regiono, nacionali-
niame ar tarptautiniame lygmenyse. Minėtų tyrimų rezultatuose akcentuojama ŽI ir žmonių a-
bipusė nauda pasireiškianti ekosistemų tausojimu ir išsaugojimu. ŽI koncepcijos daugialypiš-
kumas ir raida atsiskleidžia žemiau pateiktose įvairių mokslininkų, tyrėjų darbuose: 

• ŽI tai visa erdvė, kuri nėra apsupta pilkosios infrastruktūros (žmogaus sukurtų stati-
nių) (Towards a green..., 2009); 

• ŽI tai yra priemonė, aplinka teikianti plataus pobūdžio naudą nuo žemės konservavimo 
palaikymo ir švaraus oro išsaugojimo iki teritorinės sanglaudos skatinimo (Green infrast-
ructure...,  2011); 

• Tai natūralios ar sukurtos ekosistemos, elementai ir koncepcijos, kurios pagrindžia že-
mės panaudojimo planavimą ir skatina tarpusavio darnų sąveiką tarp gamtos ir žmonių (M‘I-
kiugu et. al., 2012); 

• ŽI tai yra taupus, mažai kaštų reikalaujantis požiūris į vandens ir oro naudojimą bend-
ruomenės socialinės gerovės kontekste (EPA, 2012); 

• ŽI tai aplinka skirta gerinti gyventojų gyvenimo kokybę įvairiose gyvenimo srityse (socia-
linėje, ekonominėje, aplinkosaugos) panaudojant gamtinį kapitalą (The Multifunctionality..., 2012); 

• ŽI yra sudedamasis darnios bendruomenės elementas pirmiausia dėl siekio išsaugoti 
aplinką, propaguoti sveiką gyvenseną ir sveikatą, o ne tik siekiant ekonominių tikslų (Kramer, 
2014); 

• ŽI tai koncepcija apibrėžianti tiek kaimo, tiek miesto gyvenamosios aplinkos ypatybes 
ir jų tarpusavio ryšius (Natural environment..., 2014). 

Pateiktosios apibrėžtys atskleidžia, jog žmogus, bendruomenė ir visa visuomenė atlieka 
ypatingą vaidmenį ir yra atsakingi už natūralių išteklių naudojimą ir jų išsaugojimą. Kita vertus, 
savaime suprantama yra tai, kad ŽI yra žmogaus kasdienio gyvenimo dalis ir ŽI naudojimas ne 
visada yra sureikšminamas, nes toje aplinkoje gyvenama, ja naudojamasi ir pan. 

Nagrinėjant ŽI socialinę naudą svarbu suvokti, kaip ji pasireiškia. Įvairių tyrėjų darbuose 
pripažįstama (Forest Research, 2010; The Value…, 2010; M‘Ikiugu et al., 2012), kad socialinė 
nauda pirmiausia susijusi su visokeriopų žmogiškųjų poreikių tenkinimu. ŽI sudaro prielaidas 
tenkinti ne tik priminius, bet ir antrinius poreikius, susijusius su žmogaus sivairaiška, dalyva-
vimo užtikrinimu, pilnaverčio visuomenės nario jausenos stiprinimu. ŽI natūralūs ar pusiau na-
tūralūs (žmogaus sukurti) elementai (Benedict ir McMahon, 2006; The Multifunctionality..., 
2012; Natural environment..., 2014), kurie susiję su žmonių kasdienybe gali būti: parkai, gatvės, 
skverai, kiemai, pušynai, miškai, pasivaikščiojimų takai, gamtos paminklai, žaidimų aikštelės, 
architektūriniai statiniai ir kt. Akivaizdu, kad jie ne tik formuoja gyvenamąją aplinką, skatina 
puoselėti supančią gamtą, bet parodo ir kokios gėrybės, paslaugos gali būti gaunamos iš ŽI. To-
dėl ŽI socialinė nauda mokslinėje literatūroje (Benedict, McMahon, 2006; M‘Ikiugu et. al., 2012; 
Kramer, 2014) apibūdinama taip:  

• tinkamas ŽI panaudojimas sukuria sąlygas užimtumui bendruomenėje skatinti; 
• padeda formuoti patrauklią gyvenamąją aplinką; 
• skatinama vietos gyventojų socialinė sąveika; 
• skatinama ekologinė gerovė ir gerėja žmonių gyvenimo kokybė; 
• aplinkosauginis švietimas, kai skatinamas gamtos pažinimas per švietimą, mokinių eks-

kursijos, mokslininkų bendradarbiavimas ŽI srityje; 
• rekreacijos, lauko veiklų skatinimas (lauko sporto, pasivaikščiojimo, jodinėjimo, relak-

sacijos skatinimas); 
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• kultūrinio – istorinio palikimo puoselėjimas tarp skirtingų gyventojų kartų; 
• estetinio vaizdo kūrimas; 
• sveikatos ir sveikos gyvensenos puoselėjimas; 
• viešosios infrastruktūros kaštų mažinimas (pvz. transporto ribojimas jį keičiant ėjimu); 
• galimybė kvėpuoti švariu oru ir turėti tinkamo geriamojo vandens; 
• skatinami kaimo miesto integraciniai ryšiai; 
• didėja nekilnojamojo turto vertė; 
• skatinimas turizmas. 

Pastebėtina, kad galima ŽI socialinė nauda yra daugialypė ir nevienodo lygmens, tačiau 
pagrindinė paskirtis – tenkinti žmonių poreikius ten kur jie gyvena ir turėti galimybę pasinau-
doti ŽI. Jaunimo atveju ŽI viešosios erdvės tampa ta vieta, kur jauni žmonės per įvairias veiklas 
gali stiprinti savo kaip vietos bendruomenės nario statusą, ugdomi socialiniai, pažintiniai gebė-
jimai, stiprėja sveikata. 

Apibendrinant ŽI socialinį aspektą, galima teigti, kad žmonės pirmiausia ir yra atsakingi 
už ŽI išsaugojimą per skirtingų bendruomenės narių sutelktumą, skirtingų kartų dalyvavimą 
bendroje veikloje pasinaudojant ŽI teikiama nauda. Todėl toliau siekiama pagrįsti, kaip vietos 
bendruomenės nariai gali pasinaudoti ŽI teikiama nauda užtikrinant aplinkos puoselėjimą. 
 

Jaunimo integracijos ir dalyvavimo vietos bendruomenėje svarba 
 

Kaip buvo minėta aukščiau, jaunimui ŽI erdvės teikia įvairią socialinę naudą. Labiausiai sie-
kiama akcentuoti, kaip natūrali aplinka gali prisidėti aktyvinant jaunimą, padedant įsitraukti į 
vietos bendruomenę. Jaunimo dalyvavimas yra vienas iš darnaus vystymosi principų ir viena iš 
pagrindinių žmogiškųjų teisių. Integracijos į visuomenę skatinimas ir dalyvavimo įvairiose veik-
lose užtikrinimas (Jociutė, 2012) yra svarbus mažinant socialinius netolygumus bei socialinę ats-
kirtį ir atvirkščiai didinant socialinę integraciją, aukštesnę gyvenimo kokybę, geresnę sveikatą ir 
sveiką gyvenseną. Šioje koncepcijoje svarbiausiu veiksniu yra galėjimas būti su žmonėmis ir tarp 
žmonių, o ne veikimas pavieniui, kas sustiprina individualizmo, susvetimėjimo apraiškas ar net 
veda link socialinės atskirties. Atsižvelgiant į Jociutės (2012), Piškur et al. (2014) įžvalgas apie 
dalyvavimą - jis apibrėžiamas kaip procesas, kuriame žmonės įgalinami būti aktyviais ir iš tikrųjų 
įtrauktais į procesus, kai sprendžiami jiems aktualūs klausimai, priimami sprendimai, susiję su jų 
gyvenimui įtakos darančiais veiksniais; rengiant ir įgyvendinant politikas; planuojant paslaugas 
ir jas įgyvendinant; taip pat siekiant pokyčių. Tai parodo, kad kiekvienu atveju dalyvavimo laips-
nis gali būti skirtingas ir priklauso nuo tikslinės grupės, integracijos veiklose pobūdžio, arba, ki-
taip tariant, pasyvus ar aktyvus bus „dalyvaujančio“ statusas.  

Kadangi straipsnyje tikslinė grupė yra jaunimas, todėl jų atžvilgiu integracijos ir dalyva-
vimo skatinimas ir stiprinimas sudaro pagrindą formuotis stipriai, sąmoningai ir atsakingai as-
menybei. Šiuo požiūriu ŽI viešosios erdvės tampa puikia galimybe jaunimui patenkinti gamtos 
pažinimo poreikį, ugdo atsakingumo ir savanoriškumo vertybes. 

 

ŽI socialinė nauda skatinant jaunimo integraciją ir dalyvavimą  
 

Vertinant jaunimo integracijos ir dalyvavimo ŽI erdvėse ir apskritai vietos bendruome-
nėje galimybes, tikslinga, kaip akcentuojama Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO, 2002), at-
sižvelgti į dalyvavimo formas, socialines demografines jaunimo charakteristikas (pvz. lytis, am-
žiaus grupė), socialinį ekonominį šeimos statusą, galimas veiklos sritis. Žemiau (žr. 1 lentelė) 
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pristatomi keli Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos įgyvendinti projektai susiję 
su ŽI erdvių socialinės naudos raiška pažintinėms, švietėjiškoms, edukacinėms, sveikatinimo, 
gamtosaugos funkcijoms ir  veikloms įgyvendinti. 

 
1 lentelė. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos įgyvendinti projektai susiję su ŽI erdvių panaudo-

jimu aktyvinant jaunimą* 
Projektas Veiklos ŽI erdvės ŽI suteikta socialinė nauda 

Mums ne vis-
tiek! 

Šiukšlių rinkimas, aplinkos graži-
nimas 

Pušynas Švietėjiška, sveikos gyvensenos 
skatinimas, gamtos pažinimas 

O mes kelia-
vom... 

Žygis, maratonas Šilelis, Ventos 
pakrantės, 

pievos 

Sveikos gyvensenos skatinimas, 
gamtos pažinimo gebėjimų udgy-

mas 
Ir mes galime 
padėti 

Plakatų apie klimato kaitos pada-
rinius gamtai kūrimas, filmų per-

žiūra, bendravimas su darželių 
auklėtiniais 

Mokyklos te-
ritorija, vaikų 
darželių kie-

mai 

Pažintinė – edukacinė apie klimato 
kaitos prevenciją, gamtos pažini-
mas, ryšių tarp skirtingų amžiaus 

grupių stiprinimas 
Netradicinė 
kalbų diena 
mokykloje 

Lietuvių ir užsienio kalbų pamo-
kos, peizažo fiksavimas nuotrau-

kose 

Pušynas, Ven-
tos pakrantės 

Pažintinė – edukacinė, gebėjimo 
mokytis kitokioje aplinkoje udgy-

mas 
Inkilų diena 
šilelyje 

Žaliųjų erdvių priežiūra, šiukšlių 
rinkimas 

Šilelis, Ventos 
pakrantės 

Gamtosaugos, pažintinė – eduka-
cinė 

Miško šventė 
pakvietė ma-
žuosius 

Vietos bendruomenės telkimas, 
pažindimas su fauna ir flora 

miške 

Pušynas Pažintinė – edukacinė, švietėjiška 

 
Žalioji erdvė 
- edukacijai 

Orientavimosi užduotys, pažindi-
mas su fauna ir flora miške, sau-

gaus elgesio ugdymas 

Mokyklos sta-
dionas, pušy-

nas 

Pažintinė – edukacinė, švietėjiška, 
ryšių tarp skirtingo amžiaus ir so-
cialinio statuso grupių stiprinimas 

Stovykla 
“Augu svei-
kas” 

Mankšta, estafetės, piešimas, 
darbų kūrimas iš gamtinės me-

džiagos, madų šou iš antrinių ža-
liavų 

Mokyklos sta-
dionas, pušy-

nas 

Pažintinė – edukacinė, švietėjiška, 
ugdymo, sveikos gyvensenos skati-

nimas 

*Išsamesnė informacija apie vykdytus projektus prieinama Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos interneti-
niame puslapyje: http://daugeliumokykla.lt/ 
 

Pagal mokyklos įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžius akivaizdu, kad mo-
kykloje integraciniai procesai priklauso labiau nuo mokytojų ir jų gebėjimo įžvelgti ir paskatinti 
jaunimą dalyvauti tam tikrose veiklose. Tik tada, jei jaunas žmogus jaučia palaikymą, jog jis geba 
padaryti kažką gero, naudingo, kitą sykį jis jau pats norės įsitraukti į tą pačią ar panašią veiklą. 
Reikalingumo jausmo, „aš“ vaidmens, jo tapatumo su kitais ir gamta sureikšminimas jaunam 
žmogui yra labai svarbus jo socializacijos procese, todėl natūrali gamta yra viena geriausių ap-
linkų, kur jaunimas gali atsiskleisti ir parodyti savo gebėjimus. Jauniems žmonėms augant ir 
aktyviai dalyvaujant mokyklos bendruomenės veiklose, stiprėja ir jų kaip vietos bendruomenės 
agentų vaidmuo ypač tada, kai reikia spręsti realaus gyvenimo problemas. 

Projektų analizė leidžia daryti prielaidą, koks svarbus vaidmuo tenka mokytojams siekiant 
užmegzti artimesnį ryšį ir jį išlaikyti su jaunimu. Pagrindiniai minėtų projektų dalyviai buvo: 

• mokyklos mokytojai (visi arba organizuojantys tam tikrus būrelius: pvz. saugaus 
eismo, žurnalistų, gamtos mylėtojų ir kt.);  

• mokiniai (įvairių klasių, priklausantys skirtingiems būreliams, atstovaujantys skir-
tingą socialinį ekonominį statusą); 

• mokyklos darbuotojai (pvz. socialinė pedagogė, logopedė); 
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• administracija (direktorė, pavaduotojos, sekretorė); 
• tėvai; 
• vietos bendruomenė; 
• kitos institucijos (Kuršėnų miškų urėdija, vaikų darželis). 
Atsižvelgiant į išryškėjusias įgyvendintų projektų veiklas įvairiose ŽI erdvėse, akivaizdu, 

kad tiek mokyklos bendruomenei, tiek visai vietos bendruomenei yra sudarytos palankios są-
lygos kurti ir veikti viešosiose ŽI erdvėse. Kitas svarbus dalykas, kiek jaunimas geba per įvairias 
veiklas įtraukti savo tėvus, o tuo pačiu kurti santykį tarp mokytojų ir tėvų. Tačiau, kaip rodo 
projektų patirtis, vietos bendruomenė net ir tėvai dar pakankamai mažai yra įtraukiami ir da-
lyvauja mokyklos vykdomuose projektuose. Taigi jaunimas veikdamas ŽI erdvėse kaip naudą 
gauna ne tik švarų orą, teigiamas emocijas, susipažįsta su gamtos ištekliais, stiprėja fiziškai, bet 
patys tampa tų erdvių klientais, nes gali jose leisti laisvalaikį, bendrauti su draugais, stiprinti 
savo identitetą su gyvenamąja vietove, užsiimti kitomis veiklomis ir pan. 

Taigi apjungiant teorines ir atvejo analizės įžvalgas, galima teigti, kad jaunimo įsitraukimo 
ir dalyvavimo svarbą puoselėjant žaliąją infrastruktūrą ir gaunant socialinę naudą sukuriami 
tokie efektai: 

• jaunimui užtikrinama teisė prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gražinimo ir jos iš-
saugojimo; 

• ugdomas atsakingumo vietos bendruomenei jausmas; 
• jaunimui  suteikiama galimybė tiesiogiai veikti ir daryti įtaką išsaugant vietos natūra-

lius išteklius; 
• bendrai veiklai apjungiamas skirtingo socialinio ekonominio statuso jaunimas (pvz. 

rizikos šeimų vaikai, vaikai iš Kuršėnų globos namų, jaunimas užsiima bendra veikla su bend-
raamžiais); 

• sustiprinamas „aš“ vaidmuo bendraamžių tarpe ir vietos bendruomenėje (pvz. aš irgi 
galiu padėti, dirbti tą patį darbą kaip ir tu); 

• skatinamas pilietiškumo jausmas; 
• stiprinama savanoriškos veiklos idėja. 
Apibendrinant galima teigti, jog jaunų žmonių informuotumas, išsilavinimas ir jų sąmo-

ningumas yra būtinos sąlygos siekiant aktyviai dalyvauti vietos bendruomenėje. Per įvairių for-
malių ir neformalių veiklų įgyvendinimą ŽI erdvėse, kuriamą santykį su gamta formuojami ir jų 
įsipareigojimai susiję su gamtos išsaugojimu, natūralių išteklių naudojimu, sveikesnės gyven-
senos formavimu, ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 
 

Išvados 
  
1. Žaliosios infrastruktūros samprata ir teikiama socialinė nauda yra įvairialypė. Vis la-

biau pripažįstama jos socialinė nauda vietos gyventojams ir visai visuomenei, nes kuria ryšį ne 
tik tarp žmogaus ir gamtos, bet padeda palaikyti ir žmonių tarpusavio sąveiką.  

2. Jaunimo integracijos ir dalyvavimo skatinimas bei palaikymas panaudojant žaliosios 
infrastruktūros erdves yra puiki galimybė siekiant atsiskleisti jaunimui, sustiprinti savąjį „aš“, 
pasijusti reikalingais mokyklos bendruomenėje, įgyti naujų įgūdžių ir patirties. 

3. Žaliosios infrastruktūros erdvių teikiama socialinė nauda tiek jaunimui, tiek mo-
kyklos bendruomenei, tiek vietos bendruomenei yra didelė, ypatingai kai tai yra viešosios erd-
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vės. Jaunimo dalyvavimas įvairiose veiklose ŽI erdvėse stiprina jų vertybes, praplečia natūra-
lios gamtos pažinimo lauką, ugdo sveikos gyvensenos požiūrį, prisideda prie pozityvios socia-
lizacijos ne tik vietos bendruomenėje, bet ir visuomenėje.  
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Anotacija. Straipsnyje aptariamos gyventojų demografinės tendencijos, analizuojama sveikatos ir 
socialinės apsaugos sektoriaus būklė. Akcentuojama, kad nepalankūs demografiniai pokyčiai kelia 
problemų ir socialinei sferai, įspėja apie galimus papildomus rūpesčius valstybei. Nustatyta, kad pas-
taraisiais metais mažėja vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų dalis, visuomenė sensta. Lietuvoje su-
kuriami sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos prieinamumo barjerai kaimiškų teritorijų gyven-
tojams tokių institucijų infrastruktūros išsidėstymo prasme. Naudoti mokslinės literatūros, statisti-
nių duomenų analizės, sintezės ir apibendrinimo metodai. 
Raktiniai žodžiai: gyventojų senėjimas, kaimo vietovių sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūra. 

 

Įvadas 
 

Sveikata yra kasdienio gyvenimo šaltinis, galimybė realizuoti viltis, kaupti ir kartu, keistis 
gyvenimo patirtimi, priklausyti, būti visuomenės dalimi ir kartu dalyvauti visuomeninėje veik-
loje. Sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sistema kuria aplinką patenkinti žmogaus 
poreikiams, o sveikatos ir socialinės apsaugos išvystymo lygis ir paslaugų kokybė lemia socia-
linę žmonių gerovę (Atkočiūnienė ir kt., 2015). 

Pagrindinis veiksnys, lemiantis sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus ateities porei-
kius, yra įvykę reikšmingi demografiniai pokyčiai Lietuvoje ir šių procesų ateities tendencijos. 
Pastaraisiais dešimtmečiais aktualiu klausimu tampa demografinių procesų valdymas 
(Čepinskis, Kanišauskaitė, 2009). Lietuvoje susiduriama su demografinėmis problemomis: ne-
dideliu gimstamumu, išliekančiais dideliais emigracijos mastais ir kt. Šių procesų sąveikos re-
zultatas yra senėjanti Lietuvos visuomenė. 

Lietuvos kaimo socialinės infrastruktūros sektoriai plėtojami nevienodai, objektų tinklas 
plėtojamas netolygiai, paslaugų kokybė nevisiškai atitinka gyventojų poreikius. Mažėjantis 
vaikų, darbingo amžiaus žmonių skaičius ir didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius turi ir turės 
įtakos sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų tvarumui.  

Tyrimo objektas – kaimo vietovių sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūra. 
Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo vietovių sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūros 

būklės problemines sritis visuomenės senėjimo kontekste. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, statistinių duomenų analizė, sintezė ir apibendri-

nimas. Sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus būklė buvo vertinama pagal šiuos rodiklius: 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ambulatorijų, ligoninių ir medicinos punktų) skaičius, ten-
kantis 1000 gyventojų; vietų skaičius globos įstaigose seniems ir neįgaliems žmonėms 1000 
gyventojų; vaikų, socialines paslaugas gavusių dienos centruose, skaičius, tenkantis 1000 vaikų; 
socialinių darbuotojų ir savanorių (dienos centruose, vaikų globos įstaigose, globos įstaigose 
suaugusiems asmenims) skaičius 10 000 gyventojų; socialinių paslaugų namuose gavėjų skai-
čius (Atkočiūnienė ir kt., 2015). Integruotą kaimo socialinės infrastruktūros rodiklį sudaro 8 
sektoriai ir 30 rodiklių, tačiau šiame darbe aptariami tik Lietuvos rajonų ir savivaldybių pasis-
kirstymo pagal sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus būklę rezultatai. 
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Gyventojų senėjimo problemos ir tendencijos 
 

Visame pasaulyje vyksta dideli demografiniai pokyčiai, dėl kurių mažėja vaikų, ilgėjant 
gyvenimo trukmei daugėja vyresnio amžiaus žmonių bei sveikatos, socialinių ir ekonominių šio 
reiškinio lemiamų problemų (Šurkienė ir kt., 2012, p. 235). Akcentuojama, kad gyventojų senė-
jimas susijęs su socialiniais, ekonominiais ir kultūriniais iššūkiais individui, šeimai, visuomenei 
ir pasaulio bendruomenei (Ageing in the Twenty-First Century ..., 2012). 

Senėjimas – procesas apimantis įvairias gyvenimo sritis: fiziologinę (medicininę), psicho-
loginę ir daugybę kitų. Tačiau nagrinėjant su senėjimu susijusias ekonominę ir socialinę sritis, 
gyventojų senėjimą reikia suprasti kaip gyventojų amžiaus struktūros kaitą, kuri vyksta dėl di-
dėjančio vyresnio amžiaus gyventojų skaičiaus, palyginti su kitomis amžiaus grupėmis. Pagal 
Jungtinių Tautų rekomendaciją senatvės slenksčiu laikoma 60 metų, o pagal Pasaulio sveikatos 
organizaciją – 65 metų amžiaus riba (Garlauskaitė, Zabarauskaitė, 2015). Analizuojant Lietuvos 
gyventojų senėjimą, remiamasi PSO rekomendacija, nes 15–64 metų asmenys Lietuvoje pa-
tenka į darbingų žmonių grupę. 

G. Šurkienės ir kt. (2012) nuomone, demografiniai pokyčiai ir gyventojų senėjimas yra 
viena iš aktualiausių visuomenės sveikatos problemų, nes pagyvenusių žmonių gausėjimas ke-
lia visiškai naujus uždavinius socialinių institucijų funkcionavimui: 

1. Ekonomikos sistemai – darbo rinkos senėjimas, pajamų ir santaupų lygio kaita, naujų 
vartotojų elgsenos modelių sklaida. 

2. Politikos sistemai – vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimas priimant ir įgyvendi-
nant sprendimus. 

3. Švietimo sistemai – ilgėjant darbingo amžiaus trukmei, didėja mokymosi visą gyve-
nimą reikšmė. 

4. Socialinei apsaugai – draudimo ir paramos sistemų adaptavimas kintamiems porei-
kiams ir naujoms finansavimo galimybėms. 

5. Žmogaus ekologijai – poreikius atitinkantys būstai, aplinka, gyvenvietės infrastruk-
tūra. 

Gyventojų poreikių struktūros poslinkius, reikalaujančius deramai pritaikyti įvairiausias 
– ekonomikos, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas, pasak V. Kanopienės, S. Mi-
kulionienės (2006), leidžia numatyti informacija apie gyventojų amžiaus struktūros pasikeiti-
mus.  

Didžiąją dalį (daugiau kaip 60 proc.) Lietuvoje sudaro darbingo amžiaus gyventojai 
(1 pav.), kurių nuo 2005 m. iki 2016 m. sumažėjo 27,2 proc. Ypač darbingo amžiaus gyventojų 
skaičius sumažėjo 2011 m., lyginant su 2010 m. – 3,7 proc. Vaikų skaičius Lietuvoje vidutiniškai 
kasmet sumažėdavo 4,4 proc. Pensinio amžiaus gyventojų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu 
kito netolygiai: 2011 m. ir 2012 m. šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nežymiai padidėjo 
(atitinkamai 0,2 ir 0,5 proc.), tačiau nuo 2013 m. kasmet mažėjo (2016 m. lyginant su 2015 m. 
šios amžiaus grupės gyventojų skaičius sumažėjo labiausiai – 1,2 proc.). 

Statistikos departamento duomenimis (2016), 2005–2015 m. šalyje pagyvenusių žmonių 
skaičius padidėjo 17,4 tūkst., arba 3,3 proc. 2016 m. pradžioje vaikų (0–14 metų amžiaus) buvo 
1,3 karto mažiau nei pagyvenusių žmonių, o 2005 m. pradžioje jų buvo 8 proc. daugiau. 2016 
m. pradžioje šimtui vaikų teko 129 pagyvenę žmonės (2005 m. pradžioje – 93). Medianinis ša-
lies gyventojų amžius 2016 m. pradžioje buvo 43 metai, t. y. 5 metais ilgesnis nei 2005 m. pra-
džioje (Demografijos metraštis, 2016). 
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1 pav. Lietuvos gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes, metų pradžioje 

 
Vaikų skaičius 2016 m. Lietuvoje sudarė 15,7 proc., o senyvo amžiaus žmonių – 22,3 proc. 

(2 pav.). 

 
2 pav. Gyventojų senatvės lygis Lietuvoje  

(sudaryta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2016) 
 

2005–2016 m. pensinio amžiaus gyventojų dalis vidutiniškai kasmet sudarė 22,0 proc. 
nuo viso šalies gyventojų skaičiaus (2 pav.). Vidutiniškai kasmet šalyje pensinio amžiaus gyven-
tojų dalis visų gyventojų skaičiuje padidėdavo po 1,2 proc. Prognozuojama, kad 2050 m. 65 
metų ir vyresnio amžiaus gyventojų dalis išaugs iki 28,5 proc. (Demografijos metraštis, 2016). 
Tokia gyventojų sudėtis parodo, kad gyventojų skaičius mažėja, ir ši tendencija, remiantis su-
mažėjusiais gimstamumo rodikliais, turėtų išlikti ir ateityje, nebent atsirastų nenumatytų reiš-
kinių (moterys imtų daugiau gimdyti arba sugrįžtų nemaža dalis jaunų emigravusių piliečių) 
(Garlauskaitė, Zabarauskaitė, 2015). Taip pat reikia paminėti, kad pakankamai didelė senyvo 
amžiaus žmonių dalis įspėja apie galimus papildomus rūpesčius valstybei: tokių asmenų prie-
žiūrai turi būti skiriama daugiau paslaugų, daugėja atvejų, kai turi būti mokamos slaugos pašal-
pos ir skiriama daugiau lėšų senyvo amžiaus asmenų medicininei priežiūrai. 
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Gyventojų senėjimo procesas, S. Mikulionienės, M. Gedvilaitės - Kordušienės (2014) teigimu, 
sparčiausiai plėtojosi Visagino sav. (gyventojų medianinis amžius padidėjo net 10 metų). Spartes-
niu tempu nei šalies vidurkis pasižymėjo šios savivaldybės: Akmenės r., Druskininkų, Skuodo r., 
Šilutės r. ir Tauragės r. (gyventojų medianinis amžius padidėjo 7 metais). Lėtesniais nei šalies vi-
durkis senėjimo tempais išsiskyrė tik keletas savivaldybių – Kaišiadorių r., Trakų r. ir Vilniaus r., 
kuriose gyventojų medianinis amžius nuo 2001 m. iki 2011 m. padidėjo tik 3 metais. Daugumoje 
Lietuvos savivaldybių gyventojų senėjimo tempai 2001–2011 m. laikotarpiu buvo artimi šalies vi-
durkiui: gyventojų medianinis amžius 6 metais padidėjo Anykščių r., Birštono, Biržų r., Jonavos r., 
Joniškio r., Jurbarko r., Kėdainių r., Kelmės r., Kupiškio r., Marijampolės, Mažeikių r., Pagėgių, Pak-
ruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Prienų r., Radviliškio r., Rietavo, Rokiškio r., Telšių r., Ukmergės r. ir 
Utenos r. (Mikulionienė, Gedvilaitė-Kordušienė, 2014, p. 30). 

Apibendrinant galima teigti, kad gyventojų senėjimo procesas Lietuvoje yra palyginti in-
tensyvus. Tą patvirtina šalyje pastaraisiais metais mažėjanti vaikų ir darbingo amžiaus gyven-
tojų dalis. Bendras gyventojų skaičiaus pokytis ir senyvo amžiaus gyventojų pokytis mažina ga-
limybes valstybės lėšomis finansuoti tokio visuomenės pokyčio suformuotą poreikį sveikatos 
ir socialinėms paslaugoms. 

 

Kaimo vietovių sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūros būklė 
 

Socialinės politikos reikšmė ir aktualumas ypač akivaizdus šiandieninėse sąlygose, kai ste-
bimi nepalankūs demografiniai bei ekonominiai pokyčiai, tokie kaip: mažėjantis gimstamumas, di-
dėjantis pensinio amžiaus gyventojų skaičius, didėjantis skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių as-
menų ar atskirų jų grupių skaičius, bedarbystės, emigracijos mastai. Visa tai neigiamai atsiliepia 
šalies ūkio plėtrai, tuo pačiu kyla problemų ir socialinei sferai, kadangi didėja socialinių išmokų po-
reikis, atsiranda socialinio biudžeto deficito problema (Davulis, 2012, p. 583). 

Sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriai yra tos viešojo gyvenimo sritys, kurios daugiau-
sia susiduria su problemomis funkcionuojant demografinių pokyčių sąlygomis. Daugėjant pas-
laugų gavėjų, mažėja valstybės galimybės prisidėti prie sveikatos ir socialinių paslaugų organi-
zavimo. Taip pat išryškėja visuomenės savireguliacijos funkcijų poreikis ir socialinių paslaugų 
sektoriaus ekonomizavimo problema (Adomaitytė-Subačienė, 2015). 

Didžiausias poreikis numatomas pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms. Tačiau pas-
tebima, kad nuo 2001 m. valstybės ir savivaldybių (apskričių) asmens sveikatos priežiūros įs-
taigų skaičius mažėjo, todėl paslaugų pasiekiamumas taip pat mažėjo (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos įstaigos Lietu-

voje 2001 ir 2013 m. (pagal Sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo iki 2025 metų 
planą, 2014) 

  

Įstaigos, iš viso Iš jų juridiniai 
vienetai 

Įstaigų arba 
padalinių 
pokytis, 

proc. 

Juridinių vie-
netų pokytis, 

proc. 2001 2013 2001 2013 

Ambulatorinės įstaigos 440 422 192 181 -4,1 -5,7 
Odontologijos įstaigos 4 6 4 3 50 -25 
Medicinos punktai 966 604  -  - -37,5 0 
Greitosios medicinos pa-
galbos skyriai / stotys 44 50 16 19 13,6 18,8 
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Įstaigų, teikiančių ambulatorines paslaugas skaičius 2001–2013 m. kito nežymiai – juri-
dinių vienetų skaičius laikotarpio pabaigoje sumažėjo 5,7 proc. (1 lentelė). Mažėjo beveik visų 
tipų ambulatorinių įstaigų, išskyrus pirminės sveikatos priežiūros centrus (jų skaičius padidėjo 
7,1 proc.), 24,1 proc. sumažėjo poliklinikų, teikiančių pirminio ir antrinio lygio paslaugas, skai-
čius. 10 proc. sumažėjo ambulatorijų ir 33,3 proc. šeimos gydytojų kabinetų skaičius, bet daž-
niausiai tokio tipo įstaigos yra pirminių sveikatos priežiūros centrų padaliniai. Reikia pažymėti, 
kad jei apžvelgiamo periodo pradžioje vyko pirminių įstaigų atsiskyrimo procesas, tai 2013 m. 
prasidėjo jų jungimosi prie pirminės sveikatos priežiūros centrų procesas. Kai kurios speciali-
zuotos įstaigos buvo prijungtos prie didžiųjų ligoninių, todėl specializuotų ambulatorines pas-
laugas teikiančių įstaigų skaičius sumažėjo 14,3 proc. (Sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių 
tinklo konsolidavimo iki 2025 metų planas, 2014). 

Atliktas kaimo vietovių sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūros vertinimas (At-
kočiūnienė ir kt., 2015) parodė, kad 56,86 proc. rajonų ir savivaldybių šio sektoriaus būklė yra 
bloga ir labai bloga (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Lietuvos rajonų ir savivaldybių pasiskirstymas pagal sveikatos ir socialinės apsaugos  
sektoriaus būklę vidutiniškai 2008–2012 m. 

Sveikatos ir socialinės 
apsaugos sektoriaus 

būklė 

Vidutinis įverti-
nimo balas 

Palyginus su 
Lietuvos vi-

durkiu % 

Rajonų ir savivaldybių 

skaičius % nuo bendro skai-
čiaus 

Labai gera (5) 3,82 159,83 3 5,88 
Gera (4) 3,26 136,40 5 9,80 
Patenkinama (3) 2,71 113,39 14 27,45 
Bloga (2) 2,22 92,89 14 27,45 
Labai bloga (1) 1,69 70,71 15 29,41 
Iš viso 2,39  51 100,00 

 

15,68 proc. šalies rajonų ir savivaldybių būdinga labai gera ir gera sveikatos ir socialinės 
apsaugos infrastruktūra (2 lentelė). Tik šiose savivaldybėse yra pakankamai dėmesio skiriama 
prevencijai, kai tuo tarpu kitose savivaldybėse daugiau sprendžiamos sveikatos ir socialinės 
apsaugos problemos. 

Regiono, kurio labai bloga sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus būklė, vidutinis ver-
tinimo balas yra mažesnis 55,76 proc. nei regiono, kurio būklė labai gera, ir 29,29 proc. mažes-
nis nei šalies vidurkis (2 lentelė). Sveikatos ir socialinės apsaugos sektorius yra blogai išplėto-
tas rajonų, kuriuose yra tokie didieji miestai kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kaimiškose vieto-
vėse. Minėtuose rajonuose vidutinis sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus vertinimo balas 
yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis atitinkamai 0,97–0,57 balo. Galima daryti prielaidą, kad pas-
tarųjų rajonų gyventojai naudojasi mieste esančių socialinės infrastruktūros objektų paslaugo-
mis. Vis dėlto trijų šalies rajonų, t. y. Pakruojo, Zarasų ir Švenčionių, kaimo vietovėse analizuo-
jamo sektoriaus būklė, lyginant su kitais šalies rajonais, yra labai gera. 

Apskaičiuotas sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus variacijos užmojis (2,82 balo) 
rodo, kad šalies kaimo vietovės skiriasi pagal sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus išplė-
tojimą ir situacija skirtingose vietovėse pagal šiam sektoriui priskirtus rodiklius (iš kurių reikš-
mingiausias yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ambulatorijų, ligoninių ir medicinos 
punktų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų), gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, pagal bendrą sekto-
riaus įvertinimą Pakruojo rajonas yra pirmoje vietoje Lietuvoje, ir tai rodo, kad šiame rajone 
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yra pakankamas vietų skaičius globos įstaigose seniems ir neįgaliems žmonėms (1000 gyv. 
tenka apie 14 vietų), socialinių darbuotojų ir savanorių (dienos centruose, vaikų globos įstai-
gose, globos įstaigose suaugusiems asmenims) skaičius (85 darbuotojai ir savanoriai 
10000 gyv.) ir pan. Tačiau Jonavos rajone situacija kitokia: vidutiniškai 1000 gyv. čia tenka 2,3 
vietos globos įstaigose seniems ir neįgaliems žmonėms, o socialinių darbuotojų ir savanorių 
(dienos centruose, vaikų globos įstaigose, globos įstaigose suaugusiems asmenims) skaičius, 
tenkantis 10000 gyv., yra 14. 

Įdomi situacija susiklosčiusi Druskininkų savivaldybės kaimo vietovėse. Minėtoje vieto-
vėje yra labai mažas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ambulatorijų, ligoninių ir medicinos 
punktų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (2012 m., lyginant su 2010 m., tokių įstaigų skaičius 
sumažėjo 13,58 proc.), labai mažas vietų skaičius globos įstaigose seniems ir neįgaliems žmo-
nėms 1000 gyventojų, labai mažas socialinių darbuotojų ir savanorių (dienos centruose, vaikų 
globos įstaigose, globos įstaigose suaugusiems asmenims) skaičius 10 000 gyventojų. Tačiau 
mokslininkai (Mikulionienė, Gedvilaitė-Kordušienė, 2014) akcentuoja, kad Druskininkų savi-
valdybėje gyventojų senėjimo procesas pasižymėjo spartesniu tempu nei šalies vidurkis – gy-
ventojų medianinis amžius nuo 2001 m. iki 2011 m. padidėjo 7 metais. Taigi galima teigti, kad 
rekreacinius išteklius turintis centras paslaugas nukreipia ne į vietos gyventojus, bet tenkina 
atvykstančių turistų poreikius, o socialinės infrastruktūros paslaugos yra nukreiptos į tolimes-
nes rinkas. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos institucijoms sunkiai sekasi spręsti sveikatos ir 
socialinės apsaugos sektoriuje egzistuojančias problemas. Sveikatos ir socialinės apsaugos sis-
temos prieinamumo barjerai Lietuvos kaimiškų teritorijų gyventojams sukuriami tokių institu-
cijų infrastruktūros išsidėstymo prasme. Statistinių duomenų apie pirminio lygio ambulatori-
nių sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymą analizė parodė, kad šio lygio įstaigų koncentracija 
yra mažiausia regionuose, kuriuose ypač aktuali gyventojų senėjimo problema. 

 

Išvados 
 

1. Gyventojų senėjimas tampa vis didesne problema ir yra susijęs su įvairiomis visuo-
menės ekonominio ir socialinio gyvenimo sritimis, tačiau ypatingai senėjimas veikia sveikatos 
ir socialinės apsaugos sistemą. Didelė senyvo amžiaus žmonių dalis suponuoja papildomus po-
reikius paslaugoms, jų organizavimo ir teikimo inovacijoms, daugiau lėšų senyvo amžiaus as-
menų medicininei priežiūrai ir slaugos pašalpoms, savanorių veiklai. 

2. Lietuvos kaimo vietovėse egzistuoja sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūros 
prieinamumo problema. Šalies kaimo vietovės skiriasi pagal sveikatos ir socialinės apsaugos 
sektoriaus išplėtojimą, tik labai gerai ir gerai išplėtotos infrastruktūros vietovėse vykdoma pre-
vencinė veikla, o labai blogos ir blogos infrastruktūros vietovėse tik sprendžiamos gyventojų 
sveikatos ir socialinės apsaugos problemos. Kai kuriuose rajonuose yra ypač mažas asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų (ambulatorijų, ligoninių ir medicinos punktų) skaičius, tenkantis 
1000 gyventojų. Dėl ypač reto sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos paslaugų tinklo Lie-
tuvos kaimo vietovės yra mažiau patrauklios gyventi ne tik pagyvenusiems, bet ir jaunoms šei-
moms. 
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ASMENINĖS GEROVĖS IR PASITENKINIMO DARBŲ PUSIAUSVYRA 
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1Vilniaus kooperacijos kolegija, Konstitucijos pr. 11, LT-09308, Vilnius 
2 UAB "Audiotonas" Neries krantinė 14, LT-48397, Kaunas 

 
 

Anotacija. Socialiniai, ekonominiai ir technologiniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje, sąlygoja 
darbo rinkos bei įmonių veiklos pasikeitimus. Ankstesni tyrimai parodė, kad asmeninės gerovės ir 
pasitenkinimo darbo pusiausvyra yra labai naudinga pačiai organizacijai. Tačiau dėl Tarybų Sąjungos 
šleifo dauguma Lietuvos įmonių vadovų vis dar vangiai taiko priemones šiai pusiausvyrai užtikrinti.  
Darbo tikslas - ištirti darbuotojų asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyrą. 
Atlikus tyrimą, buvo nustatyti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos pasitenkinimui darbu, iš kurių 
ryškiausi – darbo pobūdis, santykiai su kolegomis ir pasitikėjimas įmone. Taip pat tyrimo eigoje buvo 
išsiaiškinta, jog tarp lankstaus darbo galimybių ir tarp asmeninės gerovės bei pasitenkinimo darbu 
pusiausvyros stipresnis ryšys yra jaunų ir turinčių šeimyninių įsipareigojimų žmonių. Pačiomis 
veiksmingiausiomis priemonėmis, kurios veikia asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiaus-
vyrą, respondentai įvardino lanksčių darbo laiko, darbo vietos ir dirbo trukmės (ne visą darbo dieną) 
galimybę. 
Raktiniai žodžiai: asmeninės gerovės, pasitenkinimas darbu. 

 
Įvadas 
 
Temos aktualumas. Sparčiai vystantis technologijoms, kinta darbo specifika, socialinių po-

kyčių kontekste didėja žinių ir informacijos kiekiai, ekonominiai pokyčiai didina darbų  
apimtis, tenkančias vienam darbuotojui. Esant tokioms aplinkybėms, aktualus tampa darbuo-
tojų pasitenkinimo darbu ir asmeninės gerovės pusiausvyros klausimas. Įvairių tyrimų duome-
nimis, pasitenkinimas darbu sąlygoja didesnę motyvaciją, atsidavimą darbui, mažesnę darbuo-
tojų kaitą ir prisideda prie geresnės individų gyvenimo kokybės.  

Darbuotojai be profesinės veiklos turi daug kitų pareigų ir poreikių (šeima, draugai, mėgs-
tama veikla), kuriems būtina skirti laiko. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra – tai visų 
šių pareigų ir poreikių suderinimas su pagrindine profesine veikla. Pusiausvyra šiuo atveju 
nereiškia, kad minėtoms dedamosioms turi būti skiriama vienodai laiko, tačiau kiekvienas in-
dividas turi turėti galimybę suderinti šiuos du veiksnius. Darbdavių suteikta galimybė darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palaikyti, didina darbuotojų efektyvumą, pasitenkinimą 
darbu ir lojalumą kompanijai.   

Problema. Kaip asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyra veikia darbuotojų 
gyvenimo kokybę? 

Darbo tikslas - ištirti darbuotojų asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyrą. 
Išsikeltam tikslui buvo suformuluoti šie uždaviniai: 
1. Išanalizuoti pasitenkinimo darbu teorinius aspektus; 
2. Išnagrinėti asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyros sąvoką bei 

reikšmę; 
3. Atlikti asmeninės gerovės ir pasitenkinimui darbu pusiausvyros empirinį įvertinimą 

devyniose transporto įmonėse. 
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir anketine apklausa. 
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Asmeninės gerovės ir pasitenkinimu darbu pusiausvyros sąvoka bei reikšmė 
 
Pasitenkinimo darbu samprata ir suvokimas laikui bėgant kito priklausomai nuo tų laikų 

aktualijų, aplinkos situacijos ir kitų veiksnių. Taip pasitenkinimo darbu apibrėžimas išsivystė 
nuo „požiūrio“ iki „jausmo“. Paprastai pasitenkinimą darbu galima apibrėžti kaip žmogaus 
būseną, kai jam patinka arba nepatinka dirbamas darbas. Ši sąvoka pradėta tyrinėti tik praeito 
amžiaus viduryje - artimiausia pasitenkinimo darbu problemai buvo darbo jėgos kaita, kurios 
kontekste buvo tiriama, kodėl žmonės keičia darbus.  

Vieną ankstyvesnių pasitenkinimo darbu apibrėžimų, pateikė M. Beer (1964) – tai dar-
buotojų požiūris į kompaniją, bendradarbius ir kitus psichologinius objektus darbinėje aplin-
koje. Kitų autorių nuomone  pasitenkinimas darbu – tai: 

• emocinė reakcija į individo darbą, priklausanti nuo realių rezultatų palyginimo su 
trokštamais (Cranny, Smith ir Stone, 1992); 

• teigiamas ar neigiamas vertinantis požiūris į savo darbą ar tam tikrą darbinę situaciją 
(Weiss, 2002); 

• žmogaus lūkesčių ir atlygio, kurį jis gauna dirbdamas organizacijoje, atitikimas (Ga-
putienė, Šarkiūnaitė, 2006); 

Apibendrinant galima teigti, kad pasitenkinimas darbu – tai individualus kiekvieno žmo-
gaus jausmas savo darbovietės atžvilgiu, priklausantis nuo darbuotojo turimų norų, poreikių 
atitikimo realiam jų įgyvendinimui ar patenkinimui.  

Sukurta keletas teorijų, aiškinančių asmeninės gerovės ir pasitenkinimu darbu pusiaus-
vyros reikšmę, kuri literatūroje  aiškinama dvejopai – kaip individo būsena arba kaip būdas tai 
būsenai pasiekti.  

Autoriai, asmeninės gerovės ir pasitenkinimu darbu pusiausvyros sąvoką aiškinantys kaip 
būseną, pateikia ją kaip bendrą apibrėžimą, kuris tinka kiekvienai socialinei grupei. Mokslininkai 
ją apibūdina kaip pusiausvyros būseną, pasiektą darbuotojo, kai jis sugeba patenkinti darbo ir 
asmeninius poreikius (Rama Devi, Nagini, 2013; Lockwood, 2003; Khallash ir Kruse, 2012).  

J. L. Blazovich, K. T. Smith ir L. M. Smith (2014) teigia, kad asmeninės gerovės ir pasiten-
kinimu darbu pusiausvyra tai laiko paskirstymas tarp darbo pareigų ir kitų užsiėmimų (šeimos, 
hobių ir kitų visuomeninių poreikių). Šiame straipsnyje asmenine gerove bus laikoma dėmesio 
ir laiko skyrimas šeimos, mėgstamų užsiėmimų (hobių) ir kitų visuomeninių veiklų poreikiams 
tenkinti. 

Kai kurie autoriai į darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros apibrėžimą įtraukia ne vien 
darbuotojo perspektyvą, bet ir darbdavio (Kollinger-Santer, Fischlmayr, 2013; Yadav, 2014). Kiek 
tikslesnį ir konkretesnį apibūdinimą pateikia N. R. Lockwood (2003), atsižvelgdama ir į individo 
socialinius bruožus. Autorė teigia, jog darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sąvoka turi 
skirtingas prasmes skirtingoms žmonių grupėms: iš darbuotojo pusės, tai dilema kaip suderinti 
darbo įsipareigojimus ir asmenines – šeimynines pareigas; iš darbdavio pusės, tai iššūkis sukurti 
palankią darbo aplinką darbuotojams, kurioje jie galėtų fokusuotis į darbą. 

Dar kita situacija yra su žmonėmis turinčiais šeimą ir vaikų. Tokiu atveju, pasitenkinimo 
darbu ir asmeninės gerovės pusiausvyrą apibrėžia kaip būdą, kuriuo priklausomų vaikų tėvai 
suderina apmokamo darbo ir tėvystės pareigas (Gatrell, Burnett, Cooper ir Sparrow, 2013).  

Taigi, išanalizavus pasitenkinimo darbu ir asmeninės gerovės pusiausvyros sąvoką kaip 
būseną, tapo aišku, kad viena svarbesnių charakteristikų tiriant ir kalbant apie šį reiškinį yra 
individo socialinė ir šeimyninė padėtys bei užimamos pareigos įmonėje.  
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H. Kumar ir S. K. Chakraborty (2013) teigia, kad tam, jog darbuotojas jaustųsi laimingas ir 
motyvuotas darbui, jo dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik kompanijai, bet ir visuomenei. Tai 
įgyvendinti tampa sunku, jei darbuotojas neturi galimybės išlaikyti pusiausvyros tarp minėtų 
veiklų. U. Bronfenbrenner (1989) (cit. pgl. Whinston ir Cinamon, 2015) ekologinių sistemų te-
orija moksliškai pagrindžia anksčiau minėtą teiginį.  

Ekologinių sistemų teorijoje išskirtos keturios individą supančios sistemos, veikiančios 
viena kitą: -mikro, -mezo, -egzo ir –makro (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Bronfenbrenner (1989) ekologinių sistemų teorijos elementai 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Bronfenbrenner (1989) modelį remiantis WHINSTON, S. C.; CINAMON R. 
G. (2015) The work – Family interface: integrating research and career counseling practice 

 
 Pagal U. Bronfenbrenner (1989) teoriją, galima paaiškinti kiekvieną iš šių sistemų: 
• Mikro sistema. Tai šeima, darbas. Šiai sistemai dar būtų galima priskirti visus kitus 

elementus, kurie dalyvauja individo gyvenime. Remiantis anksčiau padaryta išvada apie asme-
ninio gyvenimo apibrėžimą, į šią sistemą galima įtraukti hobius, bei kitas visuomenines veiklas.  

• Mezo sistema. Sąveikaudami, mikro sistemos elementai sudaro mezo sistemą. Būtent 
šioje sistemoje ir kyla pasitenkinimo darbu ir asmeninės gerovės pusiausvyros dedamoji dalis, nes 
vienas sistemos elementas (darbas) neigiamai ar teigiamai veikia kitą elementą (asmeninį gyve-
nimą). 

• Egzo sistema. Tai aplinka (įmonės darbo kultūra, šeimos kultūra), kuri daro įtaką in-
dividui, o individas šiai aplinkai turi tik minimalią, o kartais ir jokios įtakos.  

• Makro sistema. Tai pati didžiausia sistema, kurioje individas gyvena. Ši sistema turi 
įtakos darbo, šeimos ir kitoms vertybėms.  

Taigi, remiantis ekologinių sistemų teorija, kiekvienas individas neišvengiamai patiria ke-
lių savo gyvenimo mikro sistemos elementų teigiamą ar neigiamą sąveiką mezo sistemoje. Kiek-
vienas individas taip pat gyvena ir daugiau aprėpiančioje makro sistemoje, kurios sąlygos ne 
visada priklauso nuo paties individo. Todėl derinti tam tikrus gyvenimo elementus yra ne vien 
individo problema, tačiau ir įmonių, kurioms tas individas taip pat priklauso. 

M. P‘Driscoll (1996) išskiria penkis skirtingus požiūrius, siekiant paaiškinti pasitenki-
nimu darbu ir asmeninės gerovės tarpusavio ryšius: 

• Segmentacijos modelis – darbas ir asmeninis gyvenimas yra du skirtingi, neturintys 
nieko bendro gyvenimo aspektai; 

• Pašalinio poveikio modelis – abu veiksniai gali daryti įtaką vienas kitam tiek teigiamu, 
tiek neigiamu aspektu; 
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• Balanso modelis – tai, ko trūksta vienoje srityje, poreikių ar pasitenkinimo prasme, 
gali būti pasiekta kitoje srityje; 

• Instrumentinis modelis – veiklos vienoje gyvenimo srityje palengvina veiklas kitoje; 
• Konflikto modelis – labai dideli poreikiai visose gyvenimo srityse gali priversti pada-

ryti sudėtingus sprendimus, kurie, gali sukelti tam tikrus konfliktus. 
Darbo ir asmeninio gyvenimo tarpusavio ryšiai, dažniausiai mokslininkų nagrinėjami bū-

tent konfliktų teorijos kontekste. Konfliktų ir praturtinimo teorijas savo straipsnyje nagrinėjo 
L. L. T. Brummelhuis ir T. van der Lippe (2010) stengdamiesi išdiskutuoti temą ar darbas ir 
asmeninis gyvenimas praturtina ar trukdo vienas kitam. Remiantis konfliktų teorija, teigiama, 
kad naudojant žmogaus laiką ir energiją tik vienam vaidmeniui, nelieka laiko, energijos, ar net 
abiejų, kitiems vaidmenims ir tokiu būdu pakenkiama šiam vaidmeniui. Taip atsitinka, nes va-
dovaujantis konfliktų teorija, santykis tarp šeimos ir darbo geriausiai išreiškiamas nuline suma, 
nes individo laikas ir energija yra baigtiniai resursai. Autorių teigimu, laikas ir energija, atiduota 
šeimai, negali būti atiduota darbui ir atvirkščiai. Taigi, natūralu, jog neskyrus laiko bent vienam 
iš vaidmenų, jis liks apleistas. Šie autoriai kalba tik apie šeimos ir darbo konfliktą, tačiau tą patį 
būtų galima pritaikyti ir asmeninės gerovės, kuri susideda ne vien iš šeimos, ir pasitenkinimo 
darbu konfliktui.  

Iki šiol technologijų poveikis nebuvo laikomas svarbiu veiksniu analizuojamai temai 
(Haeger, Lingham, 2014), tačiau būtent technologijų atsinaujinimas, kuris sąlygojo naujų darbo 
formų atsiradimą bei populiarumą, įžiebė konfliktą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Nešioja-
mieji kompiuteriai, mobilieji telefonai ir internetas, lankstų darbo grafiką pavertė tinkamesniu 
ir efektyvesniu kaštų prasme (Greenblatt, 2002). Taigi, sparčiai tobulėjant technologijoms ir 
didėjant lankstaus darbo galimybėms, nyksta riba tarp laisvalaikio ir darbo, o tuo pačiu didėja 
pašalinio poveikio žmogaus gyvenimo kokybei tikimybė (Ilies, Wilson, Wagner, 2009; Bell, Ra-
jendran, Theiler, 2012). Tai darbo problemų perkėlimas į šeimą ir atvirkščiai. Todėl kyla prob-
lema, kaip suderinti ir atskirti šiuos du svarbius gyvenimo aspektus. 

Konfliktų teorijai prieštaraujanti – J. H. Greenhouse ir G. N. Powell (2006) praturtinimo 
teorija teigia, jog darbas ir asmeninis gyvenimas gali papildyti vienas kitą. Autorių teigimu, pra-
turtinimas pasireiškia, kai ištekliai, gauti atliekant vieną vaidmenį, paskatina geresnį kito vaid-
mens atlikimą. Šį teiginį galima iliustruoti pavyzdžiu, kai darbe gautos kompetencijos ar išsiug-
dytos asmeninės savybės pagerina individo kaip motinos ar tėvo vaidmenį ir atvirkščiai. Būtent 
ši teorija ir atskleidžia geriausiai, kodėl kompanijos turi padėti savo darbuotojams derinti jų 
socialinius vaidmenis. L. A. McNall, A. D. Masuda ir J. M. Nicklin (2010) remdamiesi atliktais 
tyrimais teigia, kad būtent darbo ir asmeninio gyvenimo praturtinimas didina darbuotojų pasi-
tenkinimą darbu ir mažina darbuotojų kaitą. Todėl kiekviena įmonė turėtų stengtis suteikti dar-
buotojams kiek įmanoma geresnes sąlygas, skatinančias pasitenkinimo darbu ir asmeninės 
gerovės pusiausvyrą bei tapti lankstesnėmis šiuo atžvilgiu.  

Dar viena svarbi teorija, siekiant suprasti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
problemą, yra vaidmenų teorija aprašyta S. C. Whinston ir R. G. Cinamon (2015) straipsnyje. 
Remiantis šia teorija, teigiama, kad kiekvienas vaidmuo turi tam tikrą paklausą, kuri yra apri-
bota baigtiniais ištekliais. Nagrinėjamos temos kontekste, vaidmenimis galėtume išskirti dar-
buotojo vaidmenį, tėvo vaidmenį, kitus visuomeninius vaidmenis, nepamirštant ir paties savęs. 
Baigtiniais ištekliais galėtų būti laikomi mūsų laikas, energija, kuriuos mes galime skirti kiek-
vienam vaidmeniui. Kadangi mūsų laikas ir energija yra riboti, atsiranda poreikis skirstyti savo 

Bendruomenės vaidmuo stiprinant sveikatą 



72 

 

asmeninio gyvenimo prioritetus tarp vaidmenų. Nesusidėliojus prioritetų ar nepaskirsčius vi-
siems vaidmenims vienodai laiko, tarp šių vaidmenų arba, remiantis aukščiau aptarta teorija 
tarp ekologinės sistemos (mezo sistemos) elementų, kyla konfliktas. 

Kaip jau buvo minėta šiame darbe anksčiau, yra ir kitas požiūris į darbo ir asmeninio gy-
venimo pusiausvyrą – tai požiūris aiškinantis darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą kaip 
būdus ar priemones šiai pusiausvyrai pasiekti. N. Yadav (2014) nuomone, darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra – tai tam tikros veiklos darbovietėje, kurių pagrindinis tikslas paremti 
darbuotojų poreikius siekiant pusiausvyros tarp šeimos ir darbo poreikių. Taigi, darbo ir as-
meninio gyvenimo sąvokoje atsiranda naujas aspektas – kompanijos, kurioje dirba individas, 
indėlis į tai. Siekdamos padėti darbuotojams suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, jų skirtin-
gus socialinius vaidmenis, įmonės gaus privalumų ir pačios.  

 

Tyrimo metodika 
 

Tyrimo tikslas - ištirti transporto įmonių darbuotojų lankstaus darbo galimybių poveikį 
asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyrai. 

Tyrimo metodai ir hipotezės. Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis ty-
rimo metodas. Respondentai buvo apklausiami internetinės apklausos metodu, siekiant išsiaiš-
kinti jų požiūrį, asmeninę patirtį ir situaciją organizacijoje, susijusią su asmeninės gerovės ir 
pasitenkinimo darbu pusiausvyros paieškomis.  

Tyrimo klausimynas sudarytas iš keturių dalių. Sudarytoje tyrimo anketoje vyrauja dviejų 
tipų klausimai – uždari su pasirinkimo variantais arba teiginiai su atsakymų skale (atsakymų 
variantai vyrauja nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia visiškai nesutinku, o 10 reiškia visiškai sutinku). 
Tyrimo klausimyną sudarė keturios klausimų dalys: pasitenkinimas darbu (1 – 4 klausimai); 
darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra (5 – 6 klausimai); lankstaus darbo galimybės (7 – 9 
klausimai) ir bendroji informacija (10 – 15 klausimai). Duomenų analizė buvo atliekama apra-
šomosios statistikos metodu, kai kiekybiniai duomenys apibendrinami, sisteminami ir vaizduo-
jami grafiškai (Vogt, 2005).  

Tyrimo organizavimas. Tyrimo klausimynas buvo patalpintas manoapklausa.lt pusla-
pyje. Tyrime sutiko dalyvauti 9 transporto įmonės, į kurias buvo išsiųsta tikslinė klausimyno 
nuoroda. Iš 552 darbuotojų dirbančių šiose įmonėse, atsakė 239 (43%). Klausimyno nuoroda 
buvo siunčiama vidiniais įmonės kanalais. Tyrimas buvo vykdomas 2016 metų balandžio pir-
momis savaitėmis. Duomenys buvo surinkti per dvi savaites, tris kartus išsiuntus pranešimus 
su priminimu užpildyti anketą.  

Iš 239 respondentų 63% buvo moterys, o 37% - vyrai. Pagal amžių respondentai pasis-
kirstė taip: iki 35 metų – 56,9%; 35 – 49 metai – 31,4%; 50+ metų – 11,7%. Daugiau negu pusė 
(51%) respondentų turi šeimyninių įsipareigojimų, beveik trečdalis (29%) turi partnerius, 
14% yra vieniši, o 6% yra išsiskyrę. Respondentų pasiskirstymas pagal turinčius ir neturinčius 
vaikų yra beveik per pusę – 51% turi vaikų, o likusieji 49% - neturi.  

 
Tyrimo rezultatų įvertinimas 

 

Atliekant tyrimą buvo keliamos prielaidos, jog darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra 
sąlygoja pasitenkinimo darbu pokyčius (arba teigiamus, arba neigiamus), o lankstaus darbo ga-
limybės sąlygoja teigiamus asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyros pokyčius. 
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Remiantis šiomis prielaidomis buvo suformuotos dvi tyrimo hipotezės, kurių tikrinio rezultatai 
aptariami šioje dalyje. 

Tikrinant hipotezę H1: Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra sąlygoja pasiten-
kinimo darbu pokyčius, buvo ištirta, kad transporto įmonių darbuotojai yra patenkinti tiek 
savo darbu, tiek pakankamai gerai suderina darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus. Bū-
tent tokie rezultatai galėjo lemti gan menkas koreliacijas tarp šių dviejų kintamųjų, nes tik as-
menys, susiduriantys su kuria nors problema gali geriau įvertinti šio tyrimo problematikos ak-
tualumą.  

Tyrimo metu nustatyta silpna koreliacija tarp kai kurių pasitenkinimo darbu ir darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros kintamųjų, kurią galima laikyti tam tikra pasirodančia ten-
dencija ir tuo remiantis daryti atitinkamas išvadas. Tyrimo metu buvo pastebėta, jog kuo indi-
vidas labiau patenkintas savo vadovais ir santykiais su jais, tuo jis geriau suderina darbą ir as-
meninį gyvenimą. Ši išvada patvirtina N. Janicijevic, P. Kovačevic ir I. Petrovic (2015) tyrimo 
rezultatus, kurių metu paaiškėjo, jog vienas didžiausių pasitenkinimą darbu didinančių veiks-
nių yra vadovai. V. Varatharaj ir S. Vasantha (2012) tyrimas taip pat patvirtina vadovų ir darbo 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros rūšį. Šio tyrimo metu daugiau negu pusė respondenčių 
teigė, jog jų vadovai supratingi ir užjaučiantys ir didžioji dauguma iš jų jautėsi gebančios sude-
rinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Tai iš dalies suprantama, nes esant geriems santykiams, dar-
buotojui daug paprasčiau atsiprašyti iš darbo dėl asmeninių priežasčių, jų santykiai su vadovu 
yra humaniškesni ir paremti tarpusavio supratimu.  

Taip pat silpnu ryšiu pasitvirtino, kad kuo labiau individas suderina darbo ir asmeninio 
gyvenimo įsipareigojimus, kuo daugiau jis turi laiko savo šeimai, pomėgiams ir socialiniam gy-
venimui, tuo jis labiau jaučiasi patenkintas savo darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra kaip 
vienu iš pasitenkinimo daru veiksnių. Čia taip pat pasitvirtina V. Varatharaj ir S. Vasantha 
(2012) tyrimo, kurio metu mokslininkai tyrė darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą kaip 
vieną iš pasitenkinimo darbu veiksnių, rezultatai.  

Taip pat svarbu paminėti, jog buvo pastebėtas ryškus skirtumas tarp amžiaus grupių 
darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros kontekste. Ryškesnis ryšys tarp šių dviejų kinta-
mųjų buvo pastebėtas vyresnio amžiaus respondentų tarpe (50+). Taigi, galima daryti išvadą, 
jog šio tyrimo problematika yra aktualesnė vyresnio amžiaus žmonėms, nes būtent jiems yra 
sunkiau suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą arba jie jaučia mažesnį pasitenkinimą darbu. Ly-
ginant šiuos rezultatus su Eurofound (2012) organizacijos tyrimo rezultatais, jie truputį ski-
riasi, nes Eurofound atrado, jog sunkiausia suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą vidutinio am-
žiaus (35 – 49 metų) respondentams. Kad amžius svarbi charakteristika, patvirtina ir V. Rama 
Devi ir A. Nagini (2013) atliktas tyrimas, kurio metu paaiškėjo, jog tarp reikšmingų demografi-
nių veiksnių, turinčių įtakos darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai yra ne tik lytis, darbo 
patirtis, kvalifikacija, bet ir amžius. Tos pačios autorės kaip reikšmingą veiksnį išskyrė ir šei-
myninę padėtį. Jų tyrimo rezultatus patvirtina ir šis tyrimas, kurio metu paaiškėjo, jog pasiten-
kinimo darbu kintamieji daugiausia reikšmės darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai turi 
išsiskyrusių žmonių tarpe. Tai galbūt galima paaiškinti naujos šeimos sukūrimu tuo įsigyjant 
dvi šeimas arba lakstymą tarp savo asmeninio gyvenimo ir buvusios šeimos. Jei kabant apie 
lankstaus darbo galimybes ir darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą kaip pasitenkinimo 
darbu veiksnius tai didžiausios įtakos turi vedusių (ištekėjusių) respondentų tarpe.  

Tikrinant hipotezę H2: Lankstaus darbo galimybės teigiamai veikia asmeninės gero-
vės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyrą, buvo nustatyta, jog kuo labiau žmogus patenkintas 
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lanksčiu darbo grafiku, galimybe dirbti ne visą darbo dieną ir galimybe atsiprašyti iš darbo, tuo 
jis labiau patenkintas darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Tačiau to tikrai negalima pa-
sakyti apie lanksčią darbo vietą. Lanksčia darbo vieta patenkinti ne visi respondentai, nes dir-
bant namuose sunkiau atskirti ribą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo - kai galima bet kada 
dirbti, tai vis tik darbas lengviau veržiasi į asmeninį gyvenimą. Tikrinant šią hipotezę buvo nus-
tatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp individų, kurių darbe lankstaus darbo galimybės 
netaikomos, ir tų, kurių darbe tokios galimybės taikomos. Atlikto tyrimo duomenimis, individai, 
kurių darbe lankstaus darbo galimybės taikomos jaučia didesnį pasitenkinimą vadovais ir san-
tykiais su jais, darbo sąlygomis ir saugumu darbe, rezultatų įvertinimu ir galimybe tuos rezulta-
tus pasiekti ir darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, už tuos individus, kurių darbe lanks-
taus darbo galimybės netaikomos. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog lankstus darbo grafikas pa-
deda suderinti asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu  pusiausvyrą: skirti laiko profesiniam 
tobulėjimui, karjeros siekimui, nepamirštant šeimos, savo pomėgių. Taip pat, svarbu paminėti, 
kad kuo žmogus labiau patenkintas lankstaus darbo galimybėmis, tuo geriau jis suderina darbo 
ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus ir turi laiko socialiniam gyvenimui. Tai patvirtina B. Gru-
ževskis ir R. Zabarauskienė (2013) tyrimo rezultatus, kurio metu autoriai analizuodami teigi-
mus ir neigiamus lankstaus darbo galimybių aspektus, kaip vieną iš teigiamų įvardino galimybę 
suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Taigi, galima teigti, kad laisvos darbo galimybės atveria 
kelią tiems gyvenimo aspektams, kuriems kitu atveju nelieka laiko. 

Kalbant apie lankstaus darbo galimybes taip pat svarbūs tampa amžiaus ir šeimyninės 
padėties kintamieji. Ryškesnis ryšys tarp lankstaus darbo galimybių ir darbo ir asmeninio gy-
venimo pusiausvyros pastebimas jaunesnio amžiaus atstovų tarpe (iki 35 metų). Tai patvirtina 
J. Mažeikienės (2016) teiginius, jog Y kartos atstovams (arba tiesiog jaunesniems žmonėms) yra 
labai svarbi galimybė suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Kad netgi esant labai aukštam pa-
sitenkinimui darbu šie individai pirmenybę teiks asmeninei gerovei: šeimai, pomėgiams ir pan. 
Todėl vadovai, norėdami išlaikyti perspektyvius darbuotojus turėtų suteikti jiems galimybę su-
derinti darbą ir asmeninį gyvenimą.  

 

Išvados 
 

1. Išanalizavus darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sąvoką ir reikšmę į šį reiškinį 
buvo pažvelgta iš kelių skirtingų perspektyvų: konflikto ir papildančio veiksnio. Prieita išvados, 
kad jei darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra konflikto būsenoje, o darbuotojas nesi-
jaučia patenkintas darbu, organizacija gali turėti neigiamų pasekmių (darbuotojų kaita, stre-
sas). Taip pat buvo aptartos priemonės, padedančios išvengti šio konflikto (lankstaus darbo 
galimybės). 

2. Išanalizavus darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros bei pasitenkinimo darbu ty-
rimus, buvo atskleisti statistiniai duomenys, rodantys realią šios problematikos padėtį Lietu-
voje. Remiantis empirinių tyrimų rezultatais, buvo nustatyti pagrindiniai veiksniai, turintys į-
takos pasitenkinimui darbu, iš kurių ryškiausi – darbo pobūdis, santykiai su kolegomis ir pasi-
tikėjimas įmone.  

3. Atlikus empirinį tyrimą buvo išsiaiškinta, jog tarp lankstaus darbo galimybių ir tarp 
asmeninės gerovės bei pasitenkinimo darbu pusiausvyros stipresnis ryšys yra jaunų ir turinčių 
šeimyninių įsipareigojimų žmonių. Pačiomis veiksmingiausiomis priemonėmis, kurios veikia 
asmeninės gerovės ir pasitenkinimo darbu pusiausvyrą, respondentai įvardino lanksčių darbo 
laiko, darbo vietos ir darbo trukmės (ne visą darbo dieną) galimybę.  
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The link between personal wealth and job satisfaction balance 
 
Summary 
Due to fast development of technologies, changes in social life, increasing amount of information 

and knowledge, economic changes, work-life balance problem becomes more and more relevant not 
only for working people, but for their managers too. Previous studies have shown that there are positive 
link between personal wealth and job satisfaction balance, which brings many benefits to the organiza-
tion. Because of Soviet Union, most of Lithuanian companies still have no work-life balance oriented 
politics in their organizations.  

The object of the paper is link between personal wealth and job satisfaction balance. The aim of the 
paper is to research the link between personal wealth and employees’ job satisfaction balance. In order to 
reach the aim of this paper was done detailed theoretical and empirical analysis of previous studies.  

The research showed that the link between personal wealth and employees’ job satisfaction ba-
lance is stronger among older (50+) and divorced people. Link between flexible work arrangements and 
work-life balance was noticed among younger people and people with family commitment. Link 
between flexible work arrangements and job satisfaction was very weak. 
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Abstract. Fruits of the Actinidia genus are attributed to a fruit group with critical maturation period. 
Therefore is very important to identify fruits picking time which determines the persistence and qu-
ality of the fruit. In Lithuania A. kolomikta fruits should be picked during the technical maturity phase 
because they get soft rapidly. The purpose of this work was to investigate changes in chemical com-
position of A. kolomikta fruits during maturation period. Four cultivars of Actinidia kolomikta fruits 
– ‘Landė’, ‘Paukštės Šakarva’, ‘Laiba’ and ‘Lankė’ – were investigated. Fruits were picked three times 
in two-day intervals: first – August 11, second – August 13, and third – August 15. Picked fruits were 
ripened four days at 20±2° C temperature in room, pour a thin layer. Was analysed fruits chemical 
composition during ripening on plant, fresh fruits of all pickings and fruits after two and four days of 
ripening in room temperature. The amount of dry matter was determined by drying the samples to 
the constant mass at the temperature of 105 ºC, of soluble solids – by refractometric method and of 
ascorbic acid – by titration with 2.6-Dichlorphenolindophenol sodium salt dihydrate. The investi-
gation showed that during ripening period content of dry matter and soluble solids increases while 
the content of ascorbic acid decreases. The biggest amount of dry matter accumulated in fruits of 
Actinidia kolomikta picked 62+4 days after the most abundant flowering and ripened at 20±2° C tem-
perature four days. Such fruits must remain in good condition the longest and are best suited for 
drying, jams making, etc. The biggest amount of soluble solids was in fruits picked 62+2 days after 
the most abundant flowering and ripened at 20±2° C temperature four days. These fruits have the 
best taste characteristics for fresh consumption and freezing. The highest amount of ascorbic acid 
accumulated in the fruits of first picking after two days of ripening at 20±2° C temperature. 
Key words: kolomikta actinidia, chemical composition. 

 

Introduction 
 

In Lithuania fruits of A. kolomikta most often ripen after 60–65 days after flowering 
(Pranckietis et al., 2001). The ripe fruits fall down; therefore, all fruits are harvested at the same 
time. The picked fruits ripen in two–three day time (Pranckietis et al., 2001). Fruits of the Acti-
nidia genus are attributed to a fruit group with critical maturation period. The so called cli-
macteric period with rapid and complicated changes of biochemical composition and skin 
firmness is characteristic of the berries of A. kolomikta during their ripening (Chesoniene et al., 
2003). Therefore is very important to identify fruits picking time which determines the persis-
tence and quality of the fruit. On the time picked A. kolomikta fruits release ethylene that affects 
the rapid and uniform ripening process, but has no influence on ascorbic acid content (Fergu-
son and MacRae, 1992). A. kolomikta fruits should be picked during the technical maturity 
phase because they get soft rapidly and their skin starts to break. The picking time is determine 
in accordance to the most abundant flowering, skin firmness (230–320 N (cm2)-1) and soluble 
solids content (9–11°Brix) (Chesoniene et al., 2003; Chesoniene et al., 2004). 

The purpose of this work was to investigate changes in chemical composition of A. ko-
lomikta fruits during ripening period. 
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The objects of investigations were cultivars of A. kolomikta: ‘Laiba’, ‘Lankė’, ‘Landė’, 
‘Paukštės Šakarva’. 

 

Materials and Methods 
 

Investigations were carried out in 2010 year. A. kolomikta fruits were picked after 62 days 
after the most abundant flowering according to research done to determine the technical ma-
turity (Pranckietis et al., 2001; Chesoniene et al., 2004). Fruits were picked three times in two-
day intervals from August 11 to August 15: first – August 11, second – August 13, and third – 
August 15. Picked fruits were ripened four days at 20° C temperature in room, pour a thin layer.  

It has been analyzed fruits chemical composition during ripening on plant, fresh fruits of 
all pickings and fruits after two and four days of ripening in room. The amount of dry matter 
was determined by drying the samples to the constant mass at the temperature of 105 ºC, of 
soluble solids – by refractometer (Atago, Japan) and of ascorbic acid – by titration with 2.6- 
Dichlorphenolindophenol sodium salt dihydrate. 

The investigation data was evaluated by the method of dispersion analysis (ANOVA) using 
computer programme STATISTICA. Arithmetical means and standard errors of the experimen-
tal data were calculated. Significant differences among data were evaluated according to Fisher 
LSD test. Difference statistically significant when p<0.05. 

 

Results 
 

Content of dry matter in fruits ranged from 10.8 to 16.6 % (Table 1). The biggest amount 
of dry matter (16.6 %) was established in fruits ‛Landė’ picked in August 11 (first picking). 
‛Landė’ fruits ripen earlier than others. The significant least amount (10.8 %) was found in 
‘Landė’ fruits picked in August 13 (third picking). 

Amount of soluble solids in fruits of all cultivars and pickings varied from 5.4 to 7.9 % 
(Table 1). The biggest amount was in ‛Paukštės Šakarva’ fruits picked in August 13 (second 
picking) – 7.9 %. The mostly of soluble solids in ‛Laiba’ and ‛Landė’ cultivars were in fruits of 
first picking, (respectively 7.7 and 6.4 %) except ʽLankėʼ fruit. The biggest amount of soluble 
solids in ʽLankėʼ cultivar was in fruits of third picking – 6.7 %. 

The most of ascorbic acid accumulated in ‛Paukštės Šakarva’ and ‛Landė’ cultivars fruits pic-
ked in August 11 (first picking) – 3860 mg kg-1 and in ‛Lankė’ fruits – 3521 mg kg-1 (Table 1). Only 
‛Laiba’ cultivar the biggest amount accumulated in fruits of second picking – 3608 mg kg-1. 
 

Table 1. Chemical composition of Actinidia kolomikta fruits picked on different time 
 

Picking time Paukštės Šakarva Laiba Lankė Landė 
Dry matter % 

August 11 13.4 a 11.0 b 13.1 a 16.6 c 
August 13 13.0 a 16.0 b 13.0 a 13.4 a 
August 15 13.6 c 16.4 a 15.9 a 10.8 b 

Solubble solids % 
August 11  7.2 b 7.7 b 6.4 a 6.4 a 
August 13  7.9 d 6.6 c 6.3 b 5.5 a 
August 15  6.8 a 6.4 c 6.7 a 5.4 b 

Ascorbic acid mg kg-1 
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Picking time Paukštės Šakarva Laiba Lankė Landė 
August 11  3860 c 3521 a 3521 a 3860 b 
August 13  2986 c 3608 a 2653 b 3495 a 
August 15  2669 c 1599 b 2381 a 2308 a 

*Significant differences (p < 0.05) among the cultivars in rows are marked by different letters 
 

Dry matter levels in fruits ripened at room temperature revealed that these substances in 
fruits increased and after four days the biggest amount was in ‘Laiba’, ‘Lankė’ and ‘Landė’ culti-
vars (Table. 2). The highest amount of dry matters was established in ‘Laiba’ fruits of second 
and third pickings after four days of ripening, respectively 21.2 and 21.1 %. In 2009 year the 
biggest amount of dry matters – 23.95 % – was in ‛Laiba’ fruits too (Pranckietis et al., 2009). In 
‘Paukštės Šakarva’ fruits content of dry matters did not increase after four days of ripening, 
remained the same as after two days. 

In the course of ripening A. kolomikta fruits change their chemical composition, increase 
the amounts of soluble solids and reduce the level of ascorbic acid (Chesoniene et al., 2004). 
Krupa et al. (2011) estimated soluble solids content of A. arguta fruit at vine ripe stage from 
11.7 to 13.9 % but in fruit at harvest it was lower and ranged from 8.2 to 9.9 %. Of the A. kolo-
mikta cultivars analysed in this work the highest content of soluble solids (14.6 %) was accu-
mulated in ‘Landė’ fruits (Table 2). Soluble solids content after two days ripening at room tem-
perature was increased in fruits of all cultivars and pickings. But amount of soluble solids decre-
ased in fruits of third picking after four ripening days except ‛Paukštės Šakarva’ cultivar. 

Analysis of biochemical composition showed the presence of the highest amounts of 
ascorbic acid in unripe fruits. In the stage of biological maturity fruits had the lowest amounts 
of these compounds (Chesoniene et al., 2004). The investigations results of others researchers 
has shown that the level of ascorbic acid in fruit is not constant and can be affected by cultiva-
tion conditions such as soil, fertilization, irrigation, temperature and the genotype themselves 
(Krupa, Latocha, 2007). In the fruits of first picking after two days of ripening the amount of 
ascorbic acid was higher than in freshly picked fruits and ranged from 4004 to 4239 mg kg-1 
(Table 2.). It was the biggest amount of ascorbic acid of all cultivars. The reliably biggest amount 
was in ‛Paukštės Šakarva’ fruits. In the fruits of second picking after two days of ripening the 
amount of ascorbic acid was higher in ‛Paukštės Šakarva’ and ‛Lankė’ cultivars, but lower in 
fruits of ‘Laiba’ and ‘Landė’. The highest amount was in ‛Paukštės Šakarva’ fruits – 3729 mg kg-

1. And in the fruits of third picking the amount of ascorbic acid after two days of ripening was 
higher in fruits of all cultivars except ‛Paukštės Šakarva’. The highest amount was in ‛Lankė’ 
fruits – 3275 mg kg-1. After four days of ripening at room temperature the  
amount of ascorbic acid in comparison with freshly picked fruits was higher in the ‛Paukštės 
Šakarva’ and ‘Lankė’ cultivars fruits of all pickings, in ‘Laiba’ fruits of third picking (08 15) and 
in ‘Landė’ fruits of first (08 11) and third (08 15) pickings. All results showed that the highest 
amount of ascorbic acid accumulated in fruits of ‛Paukštės Šakarva’ and ‘Lankė’ cultivars. 
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Table 2. Changes in chemical composition of Actinidia kolomikta fruits during maturation period in 20° 
C temperature 

Picking time Paukštės Šakarva Laiba Lankė Landė 
Dry matter % 

Picking time August 11 
    

After 2 ripening days 14.8 a 15.8 a 14.9 a 12.9 b 
After 4 ripening days 11.7 a 17.5 d 14.8 c 13.8 b 
Picking time August 13 

    

After 2 ripening days 13.7 a 17.2 c 15.7 b 13.3 a 
After 4 ripening days 13.6 a 21.2 c 17.3 b 14.4 a 
Picking time August 15 

    

After 2 ripening days 16.2 a 18.3 b 15.9 a 15.7 a 
After 4 ripening days 16.1 a 21.1 b 16.8 a 14.7 a 

Solubble solids % 
Picking time August 11 

    

After 2 ripening days 9.9 a 10.1 a 9.7 a 10.0 a 
After 4 ripening days 8.9 b 10.4 a 11.2 a 11.3 a 
Picking time August 13 

    

After 2 ripening days 9.8 a 13.9 c 9.6 a 8.4 b 
After 4 ripening days 12.0 a 14.6 b 12.1 c 11.8 a 
Picking time August 15 

    

After 2 ripening days 10.6 a 13.6 b 10.4 a 10.1 a 
After 4 ripening days 11.4 c 11.8 d 10.3 b 9.8 a 

Ascorbic acid mg kg-1 
Picking time August 11 

    

After 2 ripening days 4239 c 4107 a 4107 a 4004 b 
After 4 ripening days 3901 a 3285 b 3916 a 3417 c 
Picking time August 13 

    

After 2 ripening days 3729 c 3251 a 3502 b 3256 a 
After 4 ripening days 3729 c 2860 a 3502 b 2655 a 
Picking time August 15 

    

After 2 ripening days 2600 b 2728 c 3275 d 2423 a 
After 4 ripening days 3901 a 3285 b 3916 a 3417 c 

*Significant differences (p < 0.05) among the cultivars in rows are marked by different letters 
 

Conclusion 
 

1. The biggest amount of dry matter accumulated in fruits of Actinidia kolomikta picked 
62+4 days after the most abundant flowering and ripened at 20±2 °C temperature four days. 
Such fruits must remain in good condition the longest and are best suited for drying, jams ma-
king, etc. 

2. The biggest amount of soluble solids was in fruits picked 62+2 days after the most abun-
dant flowering and ripened at 20±2 °C temperature four days. These fruits have the best taste 
characteristics for fresh consumption and freezing. 

3. The highest amount of ascorbic acid accumulated in the fruits of first picking after two 
days of ripening at 20± 2 °C temperature. 
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4. During ripening period content of dry matters and soluble solids increases while the 
content of ascorbic acid decreases. 

 
List of references 
 
1. Chesoniene L., Daubaras R., Viskelis P. (2004). Biochemical Composition of Berries of some 

Kolomikta Kiwi (Actinidia kolomikta) cultivars and detection of Harvest maturity. Acta Horticulturae, 
663, pp. 305-308. 

2. Cesonienė L., Daubaras R., Viškelis P. (2003). Estimation of Quality Characteristics of Actinidia 
kolomikta Berries at the Stage of Harvest Maturity. Sodininkyste ir darzininkyste, 22 (2), pp. 74–80. 

3. Ferguson A. R., MacRae E. A. (1992). Vitamin C in Actinidia. Acta Horticulturae, 297, pp. 481-488. 
4. Krupa T., Latocha P. (2007). Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość witaminy C i 

związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktinidii (Actinidia Lindl.). Żywność. Nauka. Tech-
nologia. Jakość, 5 (54), pp. 237-244. 

5. Krupa T., Latocha P., Liwinska A. (2011). Changes of physicochemical quality, phenolics and 
vitamin C content in hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) during storage. Scientia Horticul-
turae, 130, pp. 410-417. 

6. Pranckietis V., Paulauskiene A., Jureviciene V., Taraseviciene Z., Pranckietiene I. (2009). Bre-
eding And Processing Of Lithuanian Cultivars Of Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. Fruits 
Gown In Organic Conditions. Zeszyty Problemowe Postepow Rolniczych, 536, pp. 177-183. 

7. Pranckietis V., Pranckietiene I., Paulauskiene A. (2001). Actinidia kolomikta – new crop in 
Lithuania. Future Trends in the Food and Nutrition Development, pp. 54-59. 

 
ACTINIDIA KOLOMIKTA VAISIŲ CHEMINĖS SUDĖTIES POKYČIAI NOKIMO METU 

 
Santrauka 
Actinidia vaisiai priskiriami grupei vaisių, kurie pasižymi kritiniu sunokimo period. Todėl labai 

svarbu nustatyti vaisių skynimo laiką, kai vaisiai yra geriausios kokybės. Lietuvoje A. kolomikta vaisiai 
skinami techninės brandos, nes greitai noksta, o prinokę – krenta. Šio darbo tikslas – nustatyti A. kolo-
mikta vaisių cheminės sudėtties pokyčius nokimo metu. Tirti keturių margalapės aktinidijos veislių – 
‘Landės’, ‘Paukštės Šakarvos’, ‘Laibos’ ir ‘Lankės’ – vaisiai. Vaisiai skinti tris kartus kas dvi dienas: pirmą 
kartą – rugpjūčio mėn. 11 d., antrą kartą – rugpjūčio mėn. 13 d. ir trečią kartą – rugpjūčio mėn. 15 d. 
Nuskinti vaisiai nokinti keturias dienas 20±2° C temperatūroje patalpoje supilti plonu sluoksnius. Buvo 
analizuota cheminė sudėtis šviežiai nuskintų vaisių nuo krūmų ir nokinamų patalpoje. Sausosios me-
džiagos nustatytos džiovinant mėginius iki pastovios masės 105 ºC temperatūroje, tirpios sausosios me-
džiagos  – refraktometru, askorbo rūgštie kiekis –  titruojant 2,6-dichlorfenolindofenolio natrio 
druska. Tyrimai parodė, kad nokimo metu sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų kiekiai didėja, o askorbo 
rūgšties – mažėja. Didžiausius sausųjų medžiagų kiekius sukaupė Actinidia kolomikta vaisiai nuskinti 
62+4 dienos po gausiausio augalų žydėjimo ir nokinti keturias dienas 20±2° C temperatūros patalpoje. 
Šie vaisiai tinka džiovinimui, džemams ir kitiems perdirbimo produktams. Didžiausi kiekiai tirpių 
sausųjų medžiagų buvo vaisiuose, nuskintuose 62+2 dienos po gausiausio žydėjimo ir nokintuose 20±2° 
C temperatūroje keturias dienas. Šių vaisių geriausios skoninės savybės, todėl jie labiausiai tinkami var-
toti švieži ir šaldyti. Didžiausi askorbo rūgšties kiekiai nustatyti pirmojo skynimo vaisiuose nokintuose 
dvi dienas 20±2° C temperatūroje. 

Raktiniai žodžiai: margalapė aktinidija, cheminė sudėtis. 
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Anotacija. 2007–2008 m. ASU pomologiniame sode augintos dviejų rūšių dumplūnės Physalis L.: Phy-
salis peruviana L. ir Physalis pubescens L. Cheminės sudėties tyrimai atlikti ASU Žemės ūkio ir maisto 
mokslų institute standartiniais metodais. Įvertinta dumplūnių vaisių cheminė sudėtis – sausųjų, tir-
pių sausųjų medžiagų, askorbo rūgšties, žaliosios ląstelienos ir žaliųjų pelenų kiekiai. Atlikus tyrimus 
nustatyta, kad geresnė cheminė sudėtis, tuo pačiu ir maistinė vertė buvo Physalis peruviana L. dump-
lūnių vaisių, nes juose susikaupė daugiau sausųjų, tirpių sausųjų medžiagų, žaliųjų pelenų ir askorbo 
rūgšties. Physalis pubescens L. dumplūnių vaisiuose nustatyti didesni žaliosios ląstelienos kiekiai. 
Raktiniai žodžiai: smulkiavaisė dumplūnė, cheminė sudėtis, maistinė vertė. 

 
Įvadas 
 
Physalis L. – dumplūnė priklauso magnolijainių klasės notreliažiedžių poklasio bulvinių 

šeimai. Dumplūnė kilusi iš Pietų Amerikos. Literatūroje nurodoma, kad tai yra Peru ir Čilės vie-
tinis augalas, introdukuotas tropikų, subtropikų ir vidutinio klimato zonose (Morton, 1987). Šio 
augalo ekstraktai plačiai vartojami liaudies medicinoje maliarijos, astmos, hepatito, dermatito 
ir reumatizmo gydymui (Arun, Asha, 2007; Adams et al., 2008). Iš augalo šaknų išskirti alkaloi-
dai domina ir farmakologijos specialistus, nes manoma, kad šie junginiai žmogaus organizme 
slopina cukraus metabolizmą (Griffin, Lin, 2000). Dėl maistinių ir vaistinių savybių dumplūnių 
vaisiai patrauklūs tarptautinėje prekyboje. 

Dumplūnė – vienametė daržovė, turinti labai šakotą stiebą, vaisius – mėsinga uoga. Ji pa-
naši į pomidorą, tik išauga plonos plėvelės maišelyje. Vaisiuose apie 79 % sudaro vanduo, mais-
tinės skaidulos – 4,90 %, riebalai – 0,16 %, baltymai – 0,05 %, pelenai – 1,01 %. Dumplūnių 
vaisiai turtingi pektinu. Taip pat randama vitaminų: askorbo rūgšties (vitamino C) – 430 mg kg-

1, niacino (vitaminas B3) – 17,30 mg kg-1, riboflavino (vitamino B2) – 0,30 mg kg-1, tiamino (vi-
tamino B1) – 1,00 mg kg-1, karoteno – 16,10 mg kg-1. Sunokę dumplūnių vaisiai yra geras vita-
mino P (bioflavonoidų) šaltinis. Iš mineralinių medžiagų randama nemažai fosforo – 553,00 mg 
kg-1, kalcio – 80,00 mg kg-1 ir geležies – 12,30 mg kg-1 (Morton, 1987). 

Nors dumplūnių žinoma daugiau nei 70 rūšių, tačiau iš smulkiavaisių ekonominę vertę 
turi tik keletas. Viena iš jų yra Physalis peruviana L. (P. edulis Sims) – peruvinė dumplūnė. Tro-
pikų ir subtropikų klimato sąlygomis šis žolinis ar sumedėjęs, daugiametis augalas užauga iki 
0,9–1,6 m, kartais net iki 1,8 m aukščio. Sunokęs apvalus vaisius būna 1,25–2 cm skersmens, 
lygiu, blizgiu paviršiumi, geltonas su oranžiniu atspalviu, sultingu minkštimu, kuriame yra daug 
mažų gelsvų sėklų. Prinokęs – saldus, malonaus, panašaus į vynuogę aštraus kvapo. Apvalkalėlis 
yra kartus ir nevalgomas. Vaisiai renkami su apvalkalėliais, vienodai sunokę. Vienas augalas gali 
užauginti apie 300 vienetų vaisių. Dumplūnių vaisiai laikomi neišlukštenti, sudėti kontei-
neriuose, sausoje patalpoje. Taip jie išsilaiko keletą mėnesių (Morton, 1987). Vidutinio klimato 
zonose, taip pat ir Lietuvoje šis augalas yra vienametis. 
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Kita vertinga dumplūnių rūšis – Physalis pubescens L. – plaukuotoji dumplūnė. Tai viena-
metis augalas, augantis lengvame, vidutiniame, sunkiame dirvožemyje. Vaisius yra 1,5 cm 
skersmens uoga, apgaubta apvalkalėliu, kuris yra nuodingas ir nevalgomas. Apvalkalėlis ap-
saugo vaisių nuo kenkėjų ir prastų oro sąlygų. Vaisiai nukrenta nesunokę, todėl laikomi savaitę 
ar dvi, kol išdžiūsta apvalkalėlis ir jie sunoksta, tampa auksiniai–geltoni. Vaisiai apvalkalėliuose 
laikosi keletą savaičių (Plants for a Future, 1996-2008). 

Smulkiavaisių dumplūnių vaisiai valgomi švieži, konservuoti su cukrumi ar marinatu, 
džiovinti, iš jų galima gaminti įvairius produktus, pavyzdžiui džemus ir pan. Iš šių vaisių paga-
minti cukrintiniai labai tinka tortams, įvairiems kepiniams puošti. Skirtingų rūšių dumplūnių 
vaisių kvapas ir skonis yra nevienodi. Dumplūnių antžeminėje dalyje ir vaisių apvalkalėliuose 
kaupiasi alkaloidai ir fizalinas, kurie laikomi toksiškais. 

Švieži dumplūnių vaisiai į Lietuvą eksportuojami iš Pietų Amerikos šalių. Lietuvoje smul-
kiavaisė dumplūnė auginama retai, nėra registruotų dumplūnių veislių. Lietuvoje šių augalų 
vaisiai, jų auginimo ypatumai, cheminė sudėtis tyrinėti mažai. 

Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti skirtingų rūšių smulkiavaisės dumplūnės cheminę su-
dėtį. 

Tyrimo objektas – dviejų rūšių dumplūnės: peruvinė dumplūnė – Physalis peruviana L. 
(angl.: Cape-gooseberry, goldenberry, gooseberry-tomato, Peruvian ground-cherry, Peruvian-
cherry) ir plaukuotoji dumplūnė – Physalis pubescens L. (angl.: downy ground-cherry, ground-
cherry, husk-tomato, strawberry-tomato). 

 
Tyrimo metodai ir sąlygos 
 
Daugiamečiai tyrimai buvo pradėti 2007–2008 m. ASU Pomologiniame sode, kur dirvo-

žemis yra limnoglacialinis priemolis ant moreninio priemolio karbonatingame giliau glėjiš-
kame išplautžemyje (Calearie Luvisol). Smulkiavaisės dumplūnės sėtos į daigyklas balandžio 
10–18 d., daigai persodinti į lauką – gegužės 20 d. ir birželio 03 d. Bandymas įrengtas 5 pakar-
tojimais, rendomizuotai, apskaitomojo laukelio dydis – 10 m2 (10 m x 1 m), daigai sodinti 30 x 
40 cm atstumais. Dumplūnių vaisiai buvo renkami sunokę kas 2–3 savaitės. Derliaus nuėmimo 
pradžia – rugpjūčio 04–08 d., pabaiga – spalio 10–19 d. 

Dumplūnių maistinei vertei nustatyti atlikti cheminės sudėties tyrimai. Šiems tyrimams 
atrinkti dumplūnių vaisiai ir iš jų sudarytas laboratorinis mėginys, kurio masė ne mažesnė kaip 
1 kg. Sausųjų medžiagų kiekis nustatytas džiovinant mėginius iki pastovios masės 105 ºC tem-
peratūroje (LST ISO 751:2000), tirpių sausųjų medžiagų kiekis – refraktometriniu metodu (LST 
ISO 2173:2004), askorbo rūgšties kiekis – titruojant 2,6-dichlorfenolindofenolio natrio druska 
(LST ISO 6557-2:2000), žaliosios ląstelienos – Weender metodu (Nauman, Bassler, 1993), ža-
liųjų pelenų kiekis – deginant mėginius sausuoju būdu. 

Tyrimų duomenys įvertinti dispersinės analizės metodu (ANOVA), naudojant kompiute-
rinę programą STATISTICA. Dumplūnių vaisių cheminei sudėčiai įvertinti naudota bandymų 
duomenų dispersinė analizė. Apskaičiuoti bandymų duomenų aritmetiniai vidurkiai ir standar-
tinės paklaidos. Statistinis patikimumas tarp duomenų vertintas Fišerio (LSD) kriterijumi. Skir-
tumai statistiškai patikimi, kai p<0,05. Ryšio tarp kintamųjų stiprumui ir pobūdžiui nustatyti 
atlikta koreliacinė ir regresinė analizė. Apskaičiuoti koreliacijos koeficientai įvertinti F kriteri-
jumi (koeficientai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo 0, jeigu p<0,05). 
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 
Sausųjų medžiagų kiekis nusako daržovių, vaisių ir uogų maistinę vertę, turi įtakos jų lai-

kymuisi. Nuo tirpių sausųjų medžiagų kiekio priklauso vaisių kokybė, perdirbtų produktų jus-
linės savybės. Sausųjų bei tirpių sausųjų medžiagų kiekis dumplūnių vaisiuose priklauso nuo 
auginimo sąlygų, vaisių sunokimo laipsnio (Gutierrez et al., 2007). Urugvajuje augintose Phy-
salis peruviana L. dumplūnėse sausųjų medžiagų buvo 19–24 %, tirpių sausųjų medžiagų – 
17,5–18,2 % (Vasco et al., 2008). 

Atlikus tyrimus ASU nustatyta, kad nežymiai didesnius sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų 
kiekius sukaupė Physalis peruviana L. dumplūnių vaisiai – atitinkamai 14,72 ir 8,56 %, Physalis 
pubescens L. – 14,52 ir 8,19 % (1 lentelė). Patikimų skirtumų tarp abiejų rūšių dumplūnių vaisių 
nenustatyta. Atlikta koreliacinė analizė parodė, kad tarp sausųjų bei tirpių sausųjų medžiagų 
dumplūnių vaisiuose egzistuoja vidutinio stiprumo priklausomybė (2 lentelė). 

Askorbo rūgštis – tai vienas svarbiausių antioksidantų, esančių dumplūnių vaisiuose. Gu-
tierrez ir kt. (2007) nustatė, kad daugiausia askorbo rūgšties susikaupia pilnai sunokusiose 
dumplūnėse – 280–34 mg kg-1. Urugvajuje augintų Physalis peruviana L. dumplūnių vaisiuose 
askorbo rūgšties buvo 580–680 mg kg-1 (Vasco et al., 2008).  

ASU augintuose smulkiavaisių dumplūnių Physalis peruviana L. vaisiuose susikaupė 2 kar-
tus didesni askorbo rūgšties kiekiai, lyginant su Physalis pubescens L. vaisiuose sukauptu kiekiu 
(1 lentelė). Koreliacinės analizės rezultatai parodė patikimą (p<0,05) askorbo rūgšties kiekio 
vidutinio stiprumo priklausomybę nuo sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų (2 lentelė). 
 

1 lentelė. Skirtingų rūšių dumplūnių cheminė sudėtis, ASU, 2007-2008 m. 
Duomenys / Rūšys Physalis peruviana L. Physalis pubescens L. 

Sausosios medžiagos % 14,72 a ± 0,61 14,52 a ± 0,40 

Tirpios sausosios medžiagos % 8,56 a ± 0,64 8,19 a ± 0,69 

Askorbo rūgštis mg kg-1 169,0 a ± 28,40 89,8 b ± 11,50 

Žalioji ląsteliena % 2,72 a ± 0,40 2,98 a ± 0,21 

Žalieji pelenai % 0,51 a ± 0,03 0,49 a ± 0,03 
patikimi skirtumai (p<0,05) tarp rūšių eilutėje pažymėti skirtingomis raidėmis 
 

2 lentelė. Koreliacinės ir regresinės analizės rezultatai, ASU, 2007-2008 m. 
 

Sausosios medžiagos Tirpios sausosios medžiagos 

Sausosios medžiagos - r = 0,563, y = 10,943 + 0,439 x  

Askorbo rūgštis r = 0,651, y = 12,933 + 0,130 x r = 0,693, y = 6,041 + 0,180 x 

Žalieji pelenai r = 0,974, y = -0,007 + 0,035 x - 
 
Žalioji ląsteliena – svarbios žmogaus organizmui, biologiškai vertingos medžiagos, maži-

nančios cholesterolio kiekį kraujyje, surišančios ir pašalinančios šlakus iš žmogaus organizamo. 
Tirtuose dumplūnių vaisiuose susikaupė dideli kiekiai žaliosios ląstelienos. Didesni vidutiniai 
žalios ląstelienos kiekiai nustatyti Physalis pubescens L. vaisiuose – 2,98 %, o Physalis peruviana 
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L. – 2,72 % (1 lentelė). Atlikta dispersinė analizė neparodė patikimų skirtumų tarp gautų re-
zultatų, koreliacinė analizė taip pat neparodė patikimų ryšių tarp žaliosios ląstelienos ir kitų 
tirtų cheminės sudėties elementų dumplūnių vaisiuose. 

Žalieji pelenai – tai mineralinės medžiagos su priemaišomis. Mineralinių medžiagų vaid-
muo yra svarbus žmogaus organizmui, be jų nepasisavinami vitaminai. Šiek tiek didesni šių jun-
ginių kiekiai nustatyti Physalis peruviana L. dumplūnių vaisiuose, atitinkamai 0,51 ir 0,49 % (1 
lentelė). Koreliacinė analizė parodė patikimą (p<0,05) ir labai stiprią žaliųjų pelenų kiekio prik-
lausomybę nuo sausųjų medžiagų (2 lentelė). 
 

Išvados 
 

1. Auginant tomis pačiomis sąlygomis, geresnė cheminė sudėtis, tuo pačiu ir maistinė 
vertė buvo Physalis peruviana L. dumplūnių vaisių, nes juose susikaupė 0,2 proc. daugiau 
sausųjų, 0,37 proc. – tirpių sausųjų medžiagų, 0,02 proc. – žaliųjų pelenų ir net 7,92 proc. –  as-
korbo rūgšties. 

2. Physalis pubescens L. dumplūnių vaisiuose nustatyti 0,26 proc. didesni žaliosios ląste-
lienos kiekiai. 
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EVALUATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF SMALL–FRUITED PHYSALIS L. 
 
Summary 
In the orchard of Aleksandras Stulginskis University during 2007–2008 have been grown two spe-

cies of genus Physalis L.: Physalis peruviana L. and Physalis pubescens L. Analyses of chemical composi-
tion have been performed at the Institute of Agricultural and Food Science by standard methods. 

It was evaluated chemical composition of two investigated Physalis L. species – amount of dry 
matter, soluble solids, ascorbic acid, crude fibre and crude ash.  

Chemical composition and nutritional value of Physalis peruviana L. fruits were better since accu-
mulated 0.2 percent more of dry matter, 0.37 percent of soluble solids, 0.02 percent of crude ash and 
7.92 percent of ascorbic acid. In fruits of Physalis pubescens L. was determined bigger amount of crude 
fibber – 2.98 %. 

Keywords: small-fruited physalis, chemical composition, nutrition value. 
 
 
 
 

Sveikas ir saugus maistas 


	SVEIKATOS DIZAINAS – 2016
	PRATARMĖ
	SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS  STUDENTŲ SVEIKATAI IR SVEIKAI GYVENSENAI
	Doc. dr. Rita Mičiulienė

	STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ SKIRTINGOSE STUDIJŲ KRYPTYSE, GYVENSENOS PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI
	Kristina Visagurskienė

	13. Wang C., Chen P., Zhuang J. (2013) A national survey of physical activity and sedentary behavior of Chinese city children and youth using accelerometers. Research Quarterly for Exercise and Sport.  Dec; 84 Suppl. 2:S12-28.
	ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO STUDENTAI  APIE SVEIKĄ GYVENSENĄ: ŽINIOS, EMOCIJOS, ELGSENA
	Rita Garškaitė

	ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS ŽENKLŲ  TENDENCIJOS LIETUVOJE: PREKĖS ŽENKLO VERTĖ
	Vitalija Vanagienė

	THE ANIMAL-ASSISTED THERAPY EFFECT ON CHILDREN AND TEENAGERS WHO HAVE EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS
	Viktorija Grigaliūnienė1,3,  Julija Šejanovaitė1, Kristina Jonkutė1,  Mindaugas Paleckaitis2,3

	14-15 METŲ KREPŠININKŲ FIZINIO PAJĖGUMO KAITA
	Asta Budreikaitė, Andrius Steponaitis
	Tyrimo metodai

	FIZINIO AKTYVUMO POVEIKIS NĖŠČIOS MOTERS ORGANIZMUI
	Asta Tutlienė

	ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS SOCIALINĖ NAUDA JAUNIMUI
	Gintarė Vaznonienė

	KAIMO VIETOVIŲ SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS  INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ IR GYVENTOJŲ SENĖJIMAS
	Ilona Kiaušienė, Vilma Atkočiūnienė

	ASMENINĖS GEROVĖS IR PASITENKINIMO DARBŲ PUSIAUSVYRA
	Rasa Didžiulienė1, Rūta Didžiulė2
	1 pav. Bronfenbrenner (1989) ekologinių sistemų teorijos elementai

	Tyrimo metodika
	Tyrimo rezultatų įvertinimas

	CHANGES IN CHEMICAL COMPOSITION DURING RIPENING OF  ACTINIDIA KOLOMIKTA FRUITS
	Aurelija Paulauskienė, Živilė Tarasevičienė, Toma Barčytė, Vitalija Jurevičienė

	SMULKIAVAISIŲ DUMPLŪNIŲ PHYSALIS L. CHEMINĖS SUDĖTIES ĮVERTINIMAS
	Aurelija Paulauskienė, Audronė Žebrauskienė, Vitalija Jurevičienė

	Tyrimų duomenys įvertinti dispersinės analizės metodu (ANOVA), naudojant kompiuterinę programą STATISTICA. Dumplūnių vaisių cheminei sudėčiai įvertinti naudota bandymų duomenų dispersinė analizė. Apskaičiuoti bandymų duomenų aritmetiniai vidurkiai ir ...



