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PRATARMĖ

 
 Įgyvendinant projektą „Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integraci-
jos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas Lietuvoje“ (projekto kodas VP1-
1.3-SADM-02-K-01-037), finansuojamą pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę 
,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, buvo parengti ir 
išleisti 5 metodiniai leidiniai: 
 Vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo metodai. 
 Vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo ugdymo metodai. 
 Vaikų globos įstaigų auklėtinių motyvacijos stiprinimo ir socialinių kompetencijų didinimo 
metodai.
 Vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės karjeros planavimo mokymo metodai.
 Vaikų globos įstaigų auklėtinių teisinio raštingumo ir sveikos gyvensenos mokymo metodai.

 Šie leidiniai skirti vaikų globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialinio darbo kon-
sultantams ir kitiems specialistams. Jie parengti projekto pabaigoje įvertinus dalyvių – socialinių 
darbuotojų, socialinio darbo konsultantų, buvusių ir esamų vaikų globos namų auklėtinių – 
refleksiją apie pravestų mokymų efektyvumą. Socialinio darbo konsultantai pastebėjo, kad po šių
mokymų projekto dalyvių elgesys pasikeičia, pradedami taikyti nauji elgesio modeliai, pastebimi 
vertybinių orientacijų pokyčiai.
 Visi 5 leidiniai – tai patogios naudotis metodinės priemonės, padėsiančios taikyti naujus 
mokymo būdus ir suteiksiančios žinių šiose srityse:
 vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiškam gyvenimui būtinų kompetencijų ugdy-
mas – tvarkant asmeninę buitį, formuluojant tikslus, numatant ir priimant sprendimus bei juos 
sėkmingai įgyvendinant;
 vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo stiprinimas – gilinant savęs 
pažinimą, ugdant ir stiprinant teigiamą savęs vertinimą, lavinant konfliktų valdymo kompetencijas
bei gebėjimus pozityviai priimti pokyčius;
 vaikų globos įstaigų auklėtinių motyvacijos siekti trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų stiprinimas 
– ugdant pasitikėjimą savimi, dalykinio bendravimo įgūdžius;
 vaikų globos įstaigų auklėtinių kompetencijų, reikalingų planuojant asmeninę profesinę 
karjerą ir konkuruojant darbo rinkoje, ugdymas;
 vaikų globos įstaigų auklėtinių kompetencijų, būtinų suvokiant ir analizuojant teisinę 
informaciją, įgyvendinant savo teises ir vykdant pareigas bei formuojant sveikos  gyvensenos       
nuostatas, ugdymas.
 Leidiniuose pateikti inovatyvūs metodai įgalins efektyviai ir įdomiai vesti mokymus 
vaikų globos namų auklėtiniams, įtvirtinant jų žinias ir įgūdžius, reikalingus asmenybės ugdymui 
ir integracijai į visuomenę. Nors metodiniai leidiniai skirti vaikų globos įstaigų socialiniams dar-
buotojams, socialinio darbo konsultantams ir specialistams, manome, kad jie bus naudingi ir kitų 
institucijų specialistams, teikiantiems įvairias socialines, profesinės integracijos bei reintegracijos 
į darbo rinką ar panašias paslaugas, taip pat pedagogams ir visiems, kam rūpi vaikų globos įstaigų 
auklėtinių savarankiško gyvenimo sėkmė ir kokybė.

• 
• 
• 

• 
•

• 

• 
• 

• 

•

•



5

ĮVADAS

 Kasdienio gyvenimo situacijos dažnai reikalauja priimti sprendimus, pagrįstus savo 
teisių ir sveikos gyvensenos principų žinojimu. „Vaikų globos įstaigų auklėtinių teisinio raštingumo 
ir sveikos gyvensenos mokymo metodai“ yra penktas metodinis leidinys, kurio paskirtis – suteikti 
vaikų globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialinio darbo konsultantams ir kitiems spe-
cialistams žinių, kaip ugdyti vaikų globos įstaigų auklėtinių kompetencijas, būtinas kasdieniame 
gyvenime priimant sprendimus, kurie reikalauja teisinių žinių ir gebėjimų teisingai pasirinkti, verti-
nant gyvensenos būdų rizikos veiksnius ir naudą. Metodinį leidinį sudaro septyniolika pagrindinių 
temų: 
 Pagrindiniai mokymų vedimo principai – pateiktos rekomendacijos mokymų vedimui.
 Teisės samprata. Teisės šakos: mokymų dalyviai supažindinami su teisės samprata ir skirtin-
gomis jos šakomis, siekiama ugdyti teisinę savimonę.
 Asmens teisės ir pareigos – išaiškinama, kuo skiriasi asmens teisės ir pareigos ir kokios yra są-
sajos tarp jų.
 Lietuvos teismų sistema. Kreipimasis į teismą: supažindinama su Lietuvos teismų sistema bei 
būdais, kokiais atvejais ir kaip kreiptis į teismą.
 Advokato ir notaro teikiamos teisinės paslaugos – suteikiama informacija apie teisininkus, jų 
atliekamas įvairias funkcijas, analizuojamos advokato ir notaro teikiamos paslaugos ir situacijos, kada ir 
kur reikia kreiptis.
 Sutuoktinių teisės ir pareigos – nagrinėjamos sutuoktinių teisės ir pareigos, siekiama suteikti  
praktinio pobūdžio žinių, kurios praverstų vaikų globos įstaigų auklėtiniams.
 Vartotojų ir pacientų teisės bei jų įgyvendinimas – nagrinėjamos vartotojų ir pacientų teisės, 
siekiama formuoti dalyvių aktyvią poziciją savo teisių gynimo atžvilgiu. 
 Gyvensenos rizikos veiksniai – aptariami sveikos gyvensenos faktoriai, akcentuojama sveikos 
gyvensenos reikšmė. 
 Sveika mityba – aptariama sveikos mitybos samprata, ugdomos mokymų dalyvių sveikos mi-
tybos nuostatos. 
 Fizinis aktyvumas – akcentuojama jo reikšmė sveikatai ir savijautai, siekiama formuoti dalyvių 
palankias nuostatas fizinio aktyvumo atžvilgiu.
 Žalingi įpročiai – supažindinama su žalingų įpročių pasekmėmis, siekiama atkreipti dėmesį į  
asmeninius įpročius ir susimąstyti, kokią naudą ar žalą vienoks ar kitoks elgesys teikia.
 Asmens higiena – aptariama svarba žmogui ir esminiai asmens higienos reikalavimai.
 Saugi aplinka – siekiama suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie aplinkos saugumą, mokymų  
dalyviai skatinami prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už aplinką, kurioje jie gyvena.
 Laisvalaikis ir poilsis – aptariamos poilsio ir laisvo laiko leidimo formos ir būdai, pagrindžiama 
būtinybė planuoti savo laiką.
 Stresas – aiškinama, kas yra stresas, kokios situacijos jį sukelia, dalyviai skatinami ieškoti 
efektyvių streso įveikimo strategijų.
 Pirmoji pagalba – pristatomi pirmosios pagalbos teikimo principai, mokymų dalyviai skatinami 
praktiškai išbandyti pirmosios pagalbos veiksmus.
 Ekologinis ugdymas – nagrinėjamas ekologinio mąstymo svarbumas mūsų gyvenimui, for-
muojamos palankios ekologijai nuostatos.
 Šiame leidinyje pristatomi įvairūs mokymo metodai: situacijų analizė, individualios  
užduotys, darbas grupėse, probleminių klausimų aptarimas, diskusija, patyrimo užduotys, 
piešimas, vaidmenų žaidimai ir pan. Kiekvieno skyriaus mokomoji medžiaga skirstoma į dvi dalis: 
teorinis kiekvienos temos pristatymas, nurodymai, kaip vesti praktines užduotis, temų apibendri-
nimo ir aptarimo klausimai mokymų vedėjui ir atmintinės, anketos, praktinių užduočių aprašymas 
dalyviams. Taip pat nurodomos mokymams reikalingos techninės priemonės: popierius, rašikliai, 

• 

• 

• 

• 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

• 
• 



6

rašymo lenta ar kt. Konkrečių priemonių sąrašas pateikiamas prie kiekvienos užduoties. Literatūra 
ir kiti informacijos šaltiniai savarankiškam mokymuisi nurodyti leidinio pabaigoje.
 Įsisavinę leidinyje pateiktus metodus, specialistai padidins savo kompetencijas, tokias kaip:
 žinios apie teisės dėstymo teorinius ir metodinius aspektus;
 gebėjimas suvokti ir perteikti besimokantiems aktualias teisines žinias, susijusias su             
kasdieniu gyvenimu;
 gebėjimas naudoti aktyvius teisės mokymo metodus;
 gebėjimas naudoti įvairius mokymų dalyvių veiklą aktyvinančius metodus; 
 gebėjimas diferencijuoti mokymo turinį atsižvelgiant į įvairių besimokančių grupių 
poreikius;
 gebėjimas suprasti ir perteikti mokymų dalyviams šiuolaikinę sveikos gyvensenos, kaip  
sveikatos ir visaverčio gyvenimo pagrindo, sampratą; 
 gebėjimas pateikti grupei praktines užduotis, paskatinti diskusijas,  apibendrinti duoties  re-
zultatus; 
 gebėjimas paskatinti dalyvius savarankiškam bei grupiniam darbui, užmegzti bendra-
vimo ir bendradarbiavimo santykius; 
 gebėjimas ugdyti  jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius;
 gebėjimas naudoti įvairius mokymo metodus, lanksčiai pritaikyti juos, atsižvelgiant į 
grupės aktyvumą, sudėtį bei patirtį.
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1. PAGRINDINIAI MOKYMŲ VEDIMO PRINCIPAI

 Vaikų globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialinio darbo konsultantai ir kiti specialistai, 
nutarę vesti mokymus pagal šį metodinį leidinį, turi nuosekliai pasiruošti. Šiame skyriuje yra patei-
kiami bendri sėkmingų mokymų principai, kurie padės socialiniams darbuotojams, socialinio darbo 
konsultantams ir kitiems specialistams sėkmingai įgyvendinti mokymų tikslus ir uždavinius. 
 Rekomenduojamas mokomosios grupės dydis 12–18 asmenų. Užsiėmimų dažnis – kartą 
per savaitę. Rekomenduojama užsiėmimo trukmė 90 min.

 1.1. DARBAS GRUPĖJE

 Bendradarbiavimas
 Daugelis tyrimų patvirtina faktus, kad bendradarbiavimas sąlygoja abipusių simpatijų, 
draugiškų santykių atsiradimą. Kai dirbama ar mokomasi lenktyniaujant, randasi priešiškumas, 
nes kiekvienas siekia geresnių rezultatų tik sau. Jei darbas paremtas rungtyniavimu, kyla nerimas, 
sumažėja veiklos produktyvumas.
 Mūsų siūlomuose mokomuosiuose užsiėmimuose turėtų dominuoti bendradarbiavi-
mas, kur pralaimėjusių negali būti. Mokymų dalyvius grupėse turi vienyti bendras tikslas, bendra 
užduotis.

 Aktyvumas
 Vedėjo tikslas – į užduočių atlikimą įtraukti visus mokymų dalyvius. Tam panaudojami 
įvairūs būdai:
 Užduotims atlikti arba diskusijai surengti dalyviai suskirstomi į grupes.
 Grupelėse galima pasiskirstyti įvairiomis pareigomis.
 Kiekvienas grupelės narys pareiškia savo nuomonę ar pristato piešinį.

 Darbas grupelėse
 Grupelės dydis priklauso nuo dalyvių amžiaus. Optimalu – 4-6 asmenys.
 Darbas grupelėse sudaro galimybes kiekvienam dalyviui reikšti savo mintis ir jausmus. 
Taip dirbant kyla minčių ir sprendimų, kokių individualiai galėtų ir neatsirasti, – grupelė užtikrina 
dalyviams paramą ir saugumo jausmą, ypač priimant sprendimus.
 Dirbant grupelėmis, svarbu yra patalpos, kuriose vyksta mokymai: erdvę reikia sutvar-
kyti taip, kad dalyviai matytų vieni kitus. Tam tikslui reikia sustatyti kėdes rateliais arba grupelės 
nariams susėsti aplink vieną ar du sustumiamus stalus.

 Grupelių formavimas
 Skirstymo į atsitiktines grupeles tikslas – suteikti galimybę kiekvienam mokymų da-
lyviui pabendrauti su kiekvienu. Kai vienoje grupelėje dirba draugai arba dažnai bendraujantys 
tarpusavyje asmenys, jie mažiau diskutuoja, nes gerai žino vieni kitų nuomones ir požiūrius. Mes 
grupeles siūlome sudaryti naudojant tokius metodus:
 Gyvūnai. Parenkite korteles visai grupei, kad ant kiekvienos jų būtų užrašytas, pvz., 
gyvūno ar paukščio pavadinimas. Jei iš 12 asmenų norime suformuoti 4 grupes po 3, tai reikia 
padaryti 12 kortelių – po 3 korteles su vienodų gyvūnų pavadinimais. 
 Mėgstami daiktai. Kai kada naudinga suskaidyti grupę į netolygias grupeles. Paprašykite 
dalyvius susigrupuoti pagal mėgstamas spalvas, TV programas ar pan.
 Skaičiai. Kai kada naudinga suskaidyti grupę į netolygias grupeles. Paprašykite dalyvius 
susigrupuoti pagal mėgstamas spalvas, TV programas ar pan. 

• 
• 
• 



8

 Molekulės. Visi žaidėjai – atomai, jie chaotiškai juda, o vedėjui davus signalą jungiasi į 
grupeles-molekules – po 2, 3, 4 atomus. Molekulės – didesnės ar mažesnės – per 10 sekundžių gali 
persiformuoti.
 Pasiskirstymas poromis. Vedėjas išdalija dalyviams įvairių paveikslėlių ar atvirukų 
puseles. Dalyviai ieško savo trūkstamos puselės ir tokiu būdu suranda savo porą.

 Konfidencialumas
 Tai, kas vyksta užsiėmimų metu, ką mes išgirstame ir pamatome, turi likti tarp mūsų. 
Ką sužino vedėjas ir grupės dalyviai vieni iš kitų, jokiais būdais neturi tapti aptarimų objektu už 
grupės ribų. Negalima įvardyti asmenų. Vienintelė išimtis – jei kyla įtarimas dėl galimo savižudybės 
pavojaus. Jei yra tokia grėsmė – to laikyti paslaptyje negalima!

 Užsiėmimų ribų laikymasis
 Reikia atsiminti apie dvi ribas, kurių laikantis turi vykti užsiėmimai. Viena jų – žaidimo 
riba. Tai reiškia, kad kiekviena užduotis turi būti psichologiškai prasminga, o ne vien žaidimas dėl 
žaidimo. Daug nemalonumų gali kilti, jei peržengiama kita – intymumo riba, t. y. kai grupėje prade-
dami aptarinėti labai asmeniniai, subtilūs klausimai.

 Privatumo gerbimas
 Tai betarpiškai susiję su ankstesniuoju principu. Mokomieji užsiėmimai – ne psichotera-
pijos grupė, kurioje siekiama atvirai iškelti ir svartyti asmenines problemas. Todėl reikia vengti 
viešai kalbėti apie labai privačius ir intymius klausimus. Vedėjas turi labai atsargiai atlikti užduotis 
apie asmeninius konfliktus, traumuojančius patyrimus ir kt. Intymius dalykus geriau pasakoti ar-
timiems draugams kitu metu ir kitoje vietoje. Taigi labai svarbu išlaikyti mokomąjį užsiėmimų 
statusą.
 Privatumas reiškia ir galimybę atsisakyti reikšti savo mintis ir kalbėti apie jausmus, kai 
asmuo to nenori.

 Kiekvieno užsiėmimo aptarimas ir įvertinimas 
 Mokymų užsiėmimo pabaigoje atliekamas aptarimas. Kiekvieno dalyvio prašoma pa-
sisakyti, kas buvo naudinga jam asmeniškai, koks jo noras tęsti mokymus. Vedėjas apibendrina 
rezultatus. Aptarimas turi būti aiškus, nuoseklus, trukmė 5–10 min. Jis gali vykti diskusijos forma, 
užduodant klausimus dalyviams apie tai, ką naujo sužinojo, kas buvo netikėta, dalijantis savo jaus-
mais ir nuotaikomis. 
 Kiekvieno mokymų užsiėmimo pabaigoje reikėtų pateikti medžiagą, susijusią su artimiau-
sio mokymų užsiėmimo tema. Visi mokymų užsiėmimai turi jungtis į vieną nuoseklią grandinę.

1.2. REKOMENDACIJOS MOKYMŲ VEDĖJUI

 Grupės vedėjo tikslai:
 Siūlyti dalyviams apsvarstyti dalykus, svarbius bendravimui, bendro darbo efektyvumui.
 Teikti informaciją, reikalingą užduotims atlikti, suprasti ir apibendrinti.
 Sukurti grupėje tarpusavio pasitikėjimo atmosferą.
 
 Vedėjas turi:
 Vengti kritikos, nenurodinėti rašybos klaidų anketose, netaisyklingų pasisakymų ar 
žodžių, nesišaipyti  iš galbūt nevykusio užduoties atlikimo ir t. t.
 Neteisti, t. y. išklausyti ir priimti kitokią nei jo paties nuomonę ar poziciją. Tai nereiškia, 
kad vedėjas turi sutikti su pasisakymu. Vedėjas turi teisę pasakyti: „Aš supratau (išgirdau) Tavo/
Jūsų nuomonę. Aš manau kitaip.“

• 
• 
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 Būti sąžiningu, t. y. pasidalyti su grupe savo mintimis ir jausmais, bet nesistengti įteigti 
to dalyviams primygtinai. Tai labai svarbu, kuriant saugumo ir pasitikėjimo  atmosferą. Kartu daly-
viai mokosi iš vedėjo tinkamu būdu reikšti savo mintis ir jausmus.
 Skatinti dalyvių savarankiškumą ir atsakomybę.  Jie patys turi atrasti sprendimus ir nau-
jus elgesio būdus. Patarimų dalijimas – netinkamas naujų elgesio įgūdžių mokymo   būdas, tai netampa 
besimokančiojo savastimi.                        
 Kurti tarpusavio pasitikėjimą. Tai ilgalaikis procesas. Jei grupės narių atvirumas yra su-
prantamas ir priimamas, o ne išjuokiamas ar pasmerkiamas, tai jie jaučiasi visaverčiais mokymų 
dalyviais, jų pasitikėjimas vedėju, o drauge ir tarpusavio pasitikėjimas, didėja.
 Būti akylas stebėtojas. Vedėjas turi pastebėti grupės narių santykius/sąveikas (ypač – ne-
malones, skausmingas), jausmų ir nuotaikų pasikeitimą, atsiradusį nuovargį. Reaguodamas į tai, 
jis turi pasiūlyti tinkamą atsipalaidavimo pratimą ar trumpą pertraukėlę. Vedėjas turi sekti, kaip 
vyksta užduotys, ar visi vienodai suprato nurodymus ir klausimus.
 Būti jautrus ir pagarbus. Vedėjas turi gerbti ir pripažinti dalyvių pastangas, jų keliamų  
problemų svarbą. Kai grupės nariai dalijasi asmeniniais išgyvenimais, mintimis ar jausmais, vedėjas 
klauso jų atidžiai ir nevertina pasisakymų. Net ir nesąmoningas  šypsnys gali dalyvį įžeisti, todėl 
reikia būti jautriam kiekvienam pasisakymui.
 Mokėti bendrauti. Vedėjas yra įsisavinęs verbalinės ir neverbalinės komunikacijos prin-
cipus, moka aktyviai klausyti. Vedėjo bendravimo įgūdžiai leidžia visiems dalyviams įsitraukti į 
grupės darbą, būti aktyviems. Visi mokymų grupės nariai turi jaustis vertingi.
 Būti lankstus. Organizuodamas ir planuodamas užsiėmimus vedėjas turi atsižvelgti 
į mokymų grupės specifiką. Pavyzdžiui, grupėje, pasižyminčioje tarpusavio priešiškumu,
pasitikėjimo ir saugumo atmosferos kūrimui reikėtų skirti daugiau laiko. Vedėjo darbo stilius turi 
keistis priklausomai nuo grupės raidos stadijos: iš pradžių reikia daugiau dėmesio skirti grupės in-
tegracijai, vadovauti ir aiškinti užduočių atlikimo eigą, vėliau to reikia vis mažiau ir mažiau. Kartais 
reikia pakeisti iš anksto suplanuotą užsiėmimą, jei grupė prašo grįžti prie jau aptartų klausimų arba 
turi savo  pasiūlymų. Vadinasi, tai svarbu.
 Būti atkaklus. Vedėjas turi būti pasiruošęs kai kurių mokymų dalyvių pasipriešinimui.  
Tai gali pasireikšti, dominavimo siekimu, tylėjimu, pasyvumu, agresyviu ar kitokiu  nepageidau-
tinu elgesiu, rodančiu, kad žmogus užima gynybinę poziciją. Jei vedėjas  šioje situacijoje pasielgs 
netinkamai, grupės darbas gali sutrikti. Tokioje situacijoje ypač svarbūs yra teiginiai, kuriais vedėjas 
išreiškia savo jausmus, nekaltindamas ir  nevertindamas trikdančio darbą asmens.

1. 3. PASITIKĖJIMO IR SAUGUMO ATMOSFEROS KŪRIMAS

 Mokymų pradžia turi įtakos visai mokymo eigai, nes šiame etape ne tik pristatomas 
mokymų turinys, darbo metodai, tvarka, bet ir užsimezga santykiai tarp mokymų vedėjo ir dalyvių 
bei dalyvių tarpusavyje. Tai turi įtakos emocinei atmosferai, dalyvių aktyvumui ir įsitraukimui į 
darbą, jų motyvacijai. 
 Be to, verta atminti, kad nuo pirmos mokymų užsiėmimo minutės grupėje vyksta jos 
narių tarpusavio sąveika. Todėl, nepamiršdamas mokymų tikslų, vedėjas turi skirti pakankamai 
dėmesio grupės integracijai. Jei grupės integracija vyksta sklandžiai ir greitai, galima koncentruo-
tis į turinio dalykus.
 
 Mokymų pradžioje svarbu:
 Apgalvoti, kaip prisistatyti grupei pačiam ir pristatyti visą programą. 
 Parinkti tinkamas užduotis, skirtas dalyvių susipažinimui.
 Išsiaiškinti dalyvių lūkesčius ir motyvaciją.
 Išsiaiškinti dalyvių lūkesčius ir motyvaciją.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
•
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 Susipažinimas ir prisistatymas
 Tai labai svarbus etapas kiekvienos mokymų grupės darbo pradžioje. Niekada negailėkite 
tam laiko.
 Jei grupė sudaryta iš nepažįstamų arba menkai pažįstančių vienas kitą asmenų, jie iš 
pradžių išgyvena nerimą ir blogai jaučiasi. Net jeigu pradedate dirbti su grupe, kurios nariai atrodo 
gerai pažįstami, dalyviai gali nerimauti. Jie nežino kas bus, ko tikėtis iš jūsų ir vienas iš kito. Todėl 
darbą net ir su labai gerai vienas kitą pažįstančiais asmenimis verta pradėti nuo prisistatymo. Tai 
leidžia dalyviams atkreipti dėmesį vienam į kitą ir pajusti grupę.
 Susipažinimo būdų yra labai daug ir įvairių. Kokį būdą pasirinkti konkrečioje grupėje, turi 
nuspręsti vedėjas. 

 Lūkesčių suderinimas
 Vedėjui svarbu išsiaiškinti, ko iš mokymų tikisi dalyviai. Kokie klausimai juos labiausiai 
domina, kokios problemos dažniausiai kyla. Dalyvių poreikių išsiaiškinimas padės vedėjui išskirti 
prioritetines sritis, kurioms galima bus skirti daugiau dėmesio ir laiko. 

 Darbo taisyklių aptarimas ir priėmimas
 Labai svarbu nuo pat pradžių susitarti, kokių taisyklių, bendravimo normų bus laikomasi 
mokomųjų užsiėmimų metu. Aptariant šias taisykles turi įsijungti visi dalyviai. Pirmiausia siūloma 
diskusija apie tai, kas sąlygoja pasitikėjimą vienas kitu, kas reikalinga bendravimui ir t. t. Priklauso-
mai nuo situacijos, dalyvių amžiaus ir turimo laiko, taisyklių aptarimą galima pravesti įvairiai.
 Pirmas variantas: dalyviai patys siūlo taisykles. Jei iš pradžių pasiūlymų nėra, vieną 
kitą taisyklę gali pasiūlyti pats vedėjas. Siūlomas taisykles geriausia rašyti lentoje. Kuo daugiau 
pasiūlymų, tuo geriau. Patvirtinamos 4–6 daugiausia balsų surinkusios taisyklės.
 Antras variantas: visas taisykles pasiūlo vedėjas. Jei yra prieštaraujančių dėl vienos ar ki-
tos taisyklės, dalyviai gali pasisakyti ir argumentuoti, kodėl, jų manymu, ji nereikalinga. Tada turi 
balsuoti visa grupė dėl siūlomos bendravimo normos atmetimo. Dalyviams paliekama galimybė 
papildomai siūlyti savo taisykles ir balsuojant jas priimti.

 Užduotys, skirtos grupės integracijai 
 Tiek darbo su grupe pradžioje, tiek per visus mokymus verta atlikti užduotis, kuriose 
dalyvauja visa grupė. Tai gali būti bendras piešinys, kurio temą pasirenka patys. Pavyzdžiui, „Mūsų 
globos namai“, „Mūsų miestas“ ar kokia kita bendra tema. Tai gali būti judrūs žaidimai, kurie drauge 
yra skirti darbingumo atstatymui, dėmesio sukoncentravimui.

1.4. VADOVAVIMAS GRUPĖS DISKUSIJAI

 Diskusija gali būti pagrindinė mokomojo užsiėmimo forma arba papildomas metodas 
po praktinių užduočių aptarti temai svarbius dalykus.
 Pasiruošimas diskusijai reikalingas pačiam vedėjui – kad jis tiksliai žinotų, ko šia disku-
sija nori pasiekti, kokios išvados jam atrodytų svarbios. Kad diskusijos procesas vyktų efektyviau, 
vedėjas turi prisiminti keletą dalykų:
 1. Venkite užduoti uždarus klausimus, t. y. tokius, į kuriuos galima atsakyti vien „taip“ 
arba „ne“. Uždari klausimai nestimuliuoja diskusijos.
 2. Užduokite klausimus, kurie nukreiptų kalbą į pagrindinius patirtus dalykus. Pavyzdžiui, 
„Mes šiandien išsiaiškinome, kas tai yra rizikingas elgesys. Ko galėtume  pasimokyti iš šios 
užduoties?“
 3. Kai diskusijos dalyviai „nusuka“ kalbą nuo pagrindinės temos į dalykus, kurie nesusiję  
su užsiėmimo tema, arba nukrypsta į asmeniškumus, labai atsargiai ir švelniai grąžinkite juos prie 
aptariamų klausimų.  
 4. Leiskite pasisakyti visiems norintiems. Padrąsinkite kiekvieną, parodydami, kad visų 
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nuomonė yra svarbi ir reikšminga. Pavyzdžiui, „Aš šiandien dar negirdėjau  Jono. Jeigu gali/nori, 
pasakyk, ką svarbaus sau tu šiandien sužinojai.“
 5. Naudokite savo klausymo įgūdžius perfrazuodami, apibendrindami ir atspindėdami 
jausmus. Tai padeda palaikyti pokalbį, leidžia pajusti, ar jūs teisingai supratote  pasisakymą, ir didi-
na pasitikėjimą.
 6. Išreikškite savo jausmus ir nuomonę apie aptariamą klausimą, bet nesistenkite jų primesti.  
 7.  Aptarus atliktas užduotis, kartais galima paprašyti dalyvių, kad jie visi iš eilės pabaigtų 
sakinius:

 Sunkiausias dalykas šiame užsiėmime man buvo…
 Aš išmokau…
 Man patiko ši užduotis, nes…
 Man nepatiko ši užduotis, nes… 

SUSIPAŽINIMAS, LŪKESČIŲ SUDERINIMAS, GRUPĖS TAISYKLIŲ PRIĖMIMAS

UŽDUOTIS

MOKYMŲ PROGRAMOS PRISTATYMAS

Užduoties tikslai Pristatyti dalyviams mokymų programą, tikslus, darbo būdus.
Supažindinti dalyvius su bendro darbo grupėje tvarka.

Atlikimo trukmė 10 minučių.

Užduoties atlikimo 
metodika

Mokymų vedėjas prisistato dalyviams. 
Mokymų dalyviai supažindinami su mokymų programa, tikslais, 
darbo metodais.
Mokymų dalyviai supažindinami su bendro darbo grupėje tvarka.
Atsakoma į mokymų dalyvių klausimus

 
UŽDUOTIS

SUSIPAŽINIMAS

Užduoties tikslas Susipažinti grupės nariams ir įsiminti vienas kito vardus.

Atlikimo trukmė 15 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Vardų kortelės.
Rašikliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviai užsirašo kortelėse savo vardus ir jas prisisega.
Grupė susėda ratu. 
Vedantysis pasako savo vardą ir būdvardį, nusakantį savybę, 
kuris prasideda ta pačia raide, kaip ir vardas. Pavyzdžiui, Laima 
– linksma, Jonas – judrus, Stepas – stiprus. Visi dalyviai pristato 
taip pat.
Vedėjas klausia, ar paminėtoji savybė yra dalyviui būdinga.

Užduoties aptarimas Dalyviai pasidalina savo mintimis ir jausmais.  
Vedėjas skatina dalyvių atvirumą ir geranoriškumą vienas kitam.

• 
• 
• 
•
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UŽDUOTIS

LŪKESČIŲ SUDERINIMAS

Užduoties tikslai Suderinti vedėjo ir grupės dalyvių lūkesčius.
Sumažinti pradinę įtampą grupėje ir padidinti saugumo bei 
bendrumo jausmus.

Atlikimo trukmė 15 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Rašymo priemonės dalyviams.
Maži popieriaus lapeliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas išdalija dalyviams po lapelį popieriaus ir prašo užbaigti 
šiuos sakinius: „Aš tikiuosi...“, „Aš norėčiau...“. Siekiant įtraukti vi-
sus bei paskatinti atvirumą, siūloma rašyti anonimiškai. 
Vėliau lapeliai surenkami, sumaišomi ir vėl išdalijami. 
Tuomet kiekvienas dalyvis turi garsiai perskaityti tai, kas parašyta 
jo ištrauktame lapelyje. 

Užduoties aptarimas Išklausius visų dalyvių, aptariama, kas ir ką pastebėjo, ką bendro 
galima išskirti dalyvių pasisakymuose; apibendrinami dalyvių 
lūkesčiai. Vedėjas konkretizuoja mokymo tikslus ir uždavinius.



13

 
UŽDUOTIS

BENDRO DARBO PRINCIPAI

Užduoties tikslas Susitarti, kokių bendravimo taisyklių bus laikomasi užsiėmimų 
metu.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas.
Markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Taisykles pasiūlo vedėjas. Grupė aptaria kiekvieną taisyklę: ką ji 
reiškia ir kodėl jos reikia laikytis? Jei yra prieštaraujančių vienai ar ki-
tai taisyklei, dalyviai gali pasisakyti ir argumentuoti, kodėl ši taisyklė, 
jų manymu, nereikalinga. Visa grupė balsuoja dėl siūlomos ben-
dravimo taisyklės priėmimo arba atmetimo. Suteikiama galimybė 
grupės nariams papildomai siūlyti savo taisykles ir balsuojant jas 
priimti. Taisyklė, kuriai pritariama, užrašoma dideliame lape.

Pastabos vedėjui Visose taisyklėse turi atsispindėti du dalykai: kiekvienas turi 
galimybę pasisakyti ir kiekvienas turi įsiklausyti į tai, ką sako kiti. 
Taisyklės neturi būti labai kategoriškos, pavyzdžiui: „Būk atviras!“

Lapas su taisyklėmis pakabinamas pasirinktoje vietoje. 
Pageidautina, kad jis ten liktų visų užsiėmimų metu.

SIŪLOMOS TAISYKLĖS
            •  Nesinaudojame mobiliaisiais telefonais
            •  Esame punktualūs
            •  Į vienas kitą kreipiamės vardu
            •  Kalbame savo vardu
            •  Laikomės konfidencialumo
            •  STOP teisė, jeigu nenoriu kalbėti
            •  Dar?
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TEISINIO RAŠTINGUMO MOKYMO METODAI

1. TEISĖS SAMPRATA. TEISĖS ŠAKOS

 Jau mažas vaikas supranta, kad jo gyvenimą reguliuoja tam tikros taisyklės. Augant 
taisyklės tampa sudėtingesnės ir jų atsiranda vis daugiau. Suaugęs žmogus turi dar daugiau 
galimybių megzti santykius su kitais žmonėmis ir atitinkamai privalo žinoti ir veikti ne tik pagal 
bendras, visiems žinomas bendro gyvenimo taisykles, tačiau ir pagal specialias: žmonos ir vyro, 
darbuotojo ir darbdavio, vartotojo ir pardavėjo, gydytojo ir paciento tarpusavio elgesio taisykles. 
Visiškai neišmanydami elgesį reguliuojančių taisyklių ar jų nepaisydami žmonės negalėtų taikiai 
sugyventi. Taigi kiekviena visuomenė bando sukurti bendras, priimtinas jei ne visiems, tai bent jau 
didžiajai jos daliai gyvenimo taisykles, o už jų nesilaikymą numato tam tikras neigiamas pasekmes. 
Taisyklių yra labai įvairių: moralės, etikos, religijos normos. Čia bus kalbama tik apie vieną taisyklių 
rūšį – teisę. 
 Pagrindinės teisės normos (arba elgesio taisyklės), kuriomis vadovaujasi žmonės, yra 
įtvirtintos valstybės įstatymais. Per pastaruosius kelis šimtmečius, kuriant valstybių konstitucijas 
ir jų pagrindu – įstatymus, atskaitos tašku ir pagrindiniu tikslu tapo žmogaus teisės ir jų apsau-
ga. Žmogaus teisės ir laisvės, kaip teisės, esmė ir paskirtis reiškia, kad valstybės įstatymai privalo 
sukurti žmonėms lygias galimybes įgyvendinti savo tikslus, realizuoti savo kūrybinius talentus ir 
sugebėjimus. Suprantama, kad Konstitucija ir įstatymai (kad ir kokie jie būtų tobuli) negarantuoja 
absoliučios žmonių gerovės. Gerovę žmonės privalo susikurti patys. O teisė – tai valstybės garan-
tuota visuotinai privalomo elgesio taisyklių visuma, kuri sukuria prielaidas žmonėms, nepažeidžiant 
kitų žmonių interesų, nekliudomai įgyvendinti savo interesus.
 Teisės elementai yra normos. Paprastai galima sakyti, kad teisės norma gali būti išreikšta 
kaip leidimas, liepimas ar draudimas elgtis tam tikru būdu. Taigi teisės norma sukuria teises ir pa-
reigas, t. y. liepia arba leidžia mums atlikti tam tikrus veiksmus, arba kaip tik – nedaryti tam tikrų 
dalykų.
 Svarbus teisės normų požymis yra tai, kad jos yra visuotinai privalomos. Tai reiškia, kad 
teisės nurodymams privalo paklusti ir tie, kurie jiems pritaria, ir tie, kurie nepritaria. Tiems, kas 
nenori laikytis teisės normų reikalavimų, turėtų būti svarbus kitas teisės normos požymis – kad 
normų laikymasis gali būti užtikrinamas prievarta. Teisės normų laikymąsi užtikrina valstybė, nu-
matydama atsakomybę už nesilaikymą: atsakomybės griežtumas priklauso nuo to, kokios svarbos 
taisyklės nesilaikoma.
 Svarbus klausimas, kalbant apie teisę, yra toks: ką daryti, kad įstatymų būtų laikomasi? 
Visos teisės normos yra vienodai privalomos, už visų nesilaikymą galime būti nubausti.
 Konstitucija nustato pagrindines asmens teises ir pareigas, kurias konkretina kitų teisės 
šakų normos, atsižvelgdamos į konkrečią žmogaus teisių įgyvendinimo padėtį (pvz., civilinė, 
šeimos teisė). Trečiosios teisės šakos nustato teisines procedūras (pvz., civilinio ar baudžiamojo 
proceso teisė), kaip pasinaudoti savo teisėmis ar jas apginti, ketvirtosios (pvz., baudžiamoji teisė) 
–sankcijas, kurios turėtų garantuoti teisės normų laikymąsi. Kaip matote, visos teisės normos ir 
teisės šakos sudaro ar bent jau turi sudaryti logišką, neprieštaringą, aiškią sistemą, kur vienos 
teisės normos paaiškina kitas ar nustato viena kitos pritaikymo tvarką.
 Trumpai aptarsime kai kurias teisės šakas.
 Konstitucinė teisė įtvirtina pagrindines žmogaus ir piliečio teises bei pareigas, nustato 
jų garantijas, valdžios struktūrą, valstybės institucijų sudarymo ir veiklos principus, politinę sistemą 
ir kita. Pagrindinis jos teisės aktas – Konstitucija. Būtent šiame akte, kuris yra vientisas ir taiko-
mas tiesiogiai, reglamentuotos esminės, svarbiausios žmogaus asmeninės teisės: teisė į gyvybę, į 
orumą, į laisvę, žodžio laisvę; taip pat politinės teisės (teisė dalyvauti rinkimuose) ir socialinės bei 
ekonominės teisės: teisė laisvai pasirinkti darbą, teisė į socialinį draudimą, moterų teisių apsauga 
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iki ir po gimdymo ir kitos.
 Civilinė teisė – tai tokia teisės šaka, kuri reguliuoja turtinius santykius ir su jais susijusius 
asmeninius neturtinius santykius. Žmonės naudojasi nuosavybe, ją dovanoja ar parduoda, nuo-
moja ir nuomojasi butus, skolina ir skolinasi pinigus, perka prekes ir naudojasi paslaugomis; turi 
ir keičia savo vardą, pavardę, kuria dainas ir leidžia kompaktinius diskus ir t. t. Visa tai yra civiliniai 
teisiniai santykiai, reguliuojami civilinės teisės normomis. 
 Šeimos ir darbo teisė – tai teisės šakos, kurios reguliuoja tokius teisinius santykius, su 
kuriais susiduriame, ko gero, visi – ir vaikai, ir suaugę, ir dirbantys, ir nedirbantys. Šeimos teisė re-
guliuoja pagrindinius klausimus, susijusius su santuokos sudarymu bei nutraukimu, sutuoktinių, 
taip pat vaikų ir tėvų tarpusavio pareigomis ir teisėmis. Nors teisė negali sureguliuoti privačių ar 
intymių žmonių santykių – meilės, ištikimybės, pagarbos vienas kitam – visgi valstybė numato 
kai kurias bendras taisykles, pvz., santuokos sudarymo ir nutraukimo (kad bent minimaliai būtų 
užtikrinti abiejų sutuoktinių ir ypač vaikų interesai ir pan.). Darbo teisė – tai teisės šaka, reguliuojanti 
darbo santykius. Daug šios teisės šakos normų nustato, kiek asmenys gali rinktis, kaip jiems elgtis. 
Besituokiantieji gali keistis pavardes, o gali pasilikti savas. Darbuotojas gali susitarti su darbdaviu, 
kad atostogas dalins į dvi dalis po porą savaičių žiemą ir vasarą, bet gali išeiti atostogų vieną kartą 
per metus... 
 Trumpai aptartos teisės šakos reguliuoja dalykus, su kuriais žmogus kasdieniame gy-
venime susiduria gana dažnai. Greta jų dar yra skiriamos: finansų teisė, ekologinė teisė, žemės teisė, 
komercinė teisė ir kitos teisės šakos. Tokios teisės šakos kaip tarptautinė teisė, iš dalies ir Europos 
Sąjungos teisė, daugiausia reguliuoja teisinius santykius tarp valstybių ir šiame vadovėlyje nebus 
aptariamos.
 Apibendrinant galima pridurti, kad priklausomai nuo to, kokia socialinė vertybė yra 
saugoma konkrečių teisės normų, gali skirtis jos gynimo procedūra. Štai civiliniai teisiniai santykiai, 
kaip jau minėta, yra pagrįsti laisvu žmonių apsisprendimu, todėl, pažeidus civilinės teisės reika-
lavimus, ginti savo teises turi patys žmonės. Pvyzdžiui, žmogus nusprendė paskolinti kitam tam 
tikrą sumą pinigų, tikėdamasis gauti sutartas palūkanas. Jei jų sutartis bus įvykdyta – jis „užsidirbs“ 
kažkiek pinigų, tačiau jei skolininkas skolos negrąžins, skolintojas turės pats imtis priemonių 
– kreiptis teismą, antstolius ir pan. Kitas dalykas, jei žmogų užpuolė, sunkiai sužalojo ir apiplėšė – 
tokiu atveju valstybė imasi priemonių apginti žmogų: tyrimą atlieka valstybės institucijos (policija, 
prokuratūra).
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UŽDUOTIS

TEISĖS NORMA

Užduoties tikslai Mokėti nusakyti ir paaiškinti teisės normos požymius.
Ugdyti gebėjimus argumentuoti savo požiūrį.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui ,,Ar tai teisės norma“ (po 1 kopiją 3–4 žmonių 
grupei).
Rašymo priemonės. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Paprašykite mokymų dalyvių susiskirstyti grupėmis po 3–4 
žmones.
Trumpai paaiškinkite dalyviams teisės normų požymius. Galite 
juos užrašyti dideliame popieriaus lape ar lentoje.
Pateikite dalyviams medžiagą ,,Ar tai teisės norma“ ir paprašykite 
užpildyti per 7–8 min.
Kiekviena grupė tegul išsirenka žmogų, kuris pristatys užpildytą 
lentelę.

Užduoties aptarimas Padėkokite visiems už darbą. Apibendrindami atliktą darbą, dar 
kartą aptarkite teisės normos požymius. 
 •   Kuo teisės normos skiriasi nuo kitų normų:  pav.,  moralinių, 
                                  religinių? 
 •   Ar elgesio taisyklė gali būti laikoma teisės norma, jei jai 
                                 nebūdingas bent vienas požymis? Kodėl? 
 •  Kuo svarbūs teisės normos požymiai: formalus                   
                                apibrėžtumas,  visuotinas privalomumas, prievartiškumas? 
                                Ką jie užtikrina? Kodėl? 

Patarimai vedėjui Akcentuokite, kad bendruomenėje, visuomenėje be abejonės 
labai svarbios visos elgesio normos. Visų pirma, normalius san-
tykius tarp žmonių užtikrina ne teisės normos, tačiau kitos – 
moralės, etikos, religijos – normos. Teisės normos yra paskutinis 
reguliatorius, „įsijungiantis“ tada, kai kitos normos dėl kokių nors 
priežasčių neveikia.
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Medžiaga dalyviui

AR TAI TEISĖS NORMA

 
 Skaitydami kiekvieną taisyklę nuspręskite, ar tai teisės norma, ar ne. Pasirinkę atsakymą 
nurodykite, kokie požymiai yra būdingi pateiktai taisyklei. Jei žinote, galite nurodyti, kokiai normų 
rūšiai priklauso taisyklė (jei tai ne teisės norma): religijos, moralės, etikos ar kt. 

Taisyklė Tai teisės norma, nes........ Tai ne teisės norma, nes ......

Jaunam žmogui kiekvieną 
rytą būtina pavalgyti 
pusryčius.

Vairuoti automobilį gali 
žmogus, turintis galiojantį 
vairuotojo pažymėjimą.

Autobuse reikia užleisti vietą 
senam žmogui.

Įėjus į katalikų bažnyčią 
vyrams būtina nusiimti 
kepurę.

Į žmogaus butą (namą) be jo 
sutikimo galima įeiti tik gavus 
teismo leidimą.

Suimti žmogų galima tik 
teismo sprendimu.

Negalima parduoti maisto 
produkto, kurio galiojimas yra 
pasibaigęs.
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UŽDUOTIS

TEISĖTUMAS AR TEISINGUMAS?

Užduoties tikslai Suteikti žinių, kuo teisėtumas skiriasi nuo teisingumo.
Ugdyti mokymų dalyvių gebėjimus kritiškai mąstyti.
Ugdyti gebėjimus pateikti savo poziciją, motyvuoti ją.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dideli popieriaus lapai. 
Markeriai kiekvienai grupei.

Užduoties atlikimo 
metodika

Paaiškinkite dalyviams, kad idealiu atveju kiekviena teisės norma, 
kiekvienas įstatymas turi būti teisingas, t. y., tam tikru konkrečiu 
laiku konkrečioje bendruomenėje dauguma žmonių pritaria tai 
taisyklei. Tačiau, deja, ne visada teisė (tai, kas teisinga) sutampa 
su įstatymu (teisės normos, kurios yra priimtos Seimo ar Parla-
mento). Pasiūlykite padiskutuoti apie teisingumo ir teisėtumo 
santykį.
Dideliame popieriaus lape / lentoje užrašykite nagrinėjamos 
problemos formuluotes klausimo forma:

Paaiškinkite keturis probleminio (diskusinio) klausimo 
nagrinėjimo etapus. Reiki atlikti keturis P: 

P – suformuluoti savo poziciją, nuomonę nagrinėjamu klausimu;
P – pagrįsti savo nuomonę pateikiant priežastį;
P – pateikti tai iliustruojantį pavyzdį;
P – nurodyti pasekmes, apibendrinti.

 Ar įstatymo norma (įstatymas) gali būti   
 neteisinga?
Pozicija: 
Priežastis:
Pavyzdys:
Pasekmės:
 Ar gerai, kai gyvenime egzistuoja situacijos,  
 kai tam tikras elgesys daugelio manymu  
 yra teisingas, tačiau pagal įstatymą jis yra  
 neteisėtas (draudžiamas)?
Pozicija: 
Priežastis:
Pavyzdys:
Pasekmės:
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Užduoties atlikimo 
metodika

Prieš pradedant vykdyti užduotį, pateikite mokymų dalyviams 
pavyzdį.

Įsitikinkite, ar dalyviai teisingai suprato užduotį, ir tik tuomet 
pradėkite ją vykdyti.
               1. Pasiūlykite grupėms per 3-4 minutes susitarti dėl                     
bendros nuomonės ir pateikti atsakymus ant didelių                   
 popieriaus lapų.
               2. Paprašykite grupės atstovų pristatyti grupės pozicijas.

Užduoties aptarimas Apibendrinkite darbą. Nekritikuokite galimo skirtingų nuomonių 
egzistavimo, tačiau vis tik akcentuokite, kad kiek tai įmanoma, 
įstatymai turi būti teisingi, t. y., kad žmonės jų laikytųsi ne tik dėl 
sankcijų baimės, tačiau dėl to, kad įstatymas jiems yra supranta-
mas, priimtinas, atrodo teisingas ir jie nori jo laikytis. Skatinkite 
dalyvių aktyvumą, užduodami klausimus:
                  Kas atsitiktų, jei dauguma žmonių manytų, kad  įstatymai yra              
                  neteisingi, todėl jie jų nesilaikys? 
                 Kodėl taip ar kitaip nutiktų?
                 Kodėl vieni teisės pažeidimai žmonių yra smerkiami, kiti toleruo jami     
                      ar net pateisinami? 
                  Ar tai, kad ,,visi taip daro“, yra pateisinama priežastis nesilaikyti                                                                     

teisės reikalavimų?
                 Kaip pasiekti, kad kuo daugiau žmonių laikytųsi įstatymų?  Ar tai   
                    yra svarbu? Kodėl?
                   Kokias vertybes turėtų saugoti ir ginti teisės normos? Kodėl?

Visi kartu aptarkite, ką naudingo sužinojo dalyviai per šią pamoką? 
Kokios veiklos buvo naudingiausios? Ar naujas žinias ir įgūdžius 
bus galima pritaikyti gyvenime? Ar ši medžiaga paskatino 
susimąstyti?

Aš esu prieš tai, kad būtų rūkoma patalpose. 
Nes rūkymas kenkia ne tik rūkančiajam, bet ir aplinkiniams. 
Pasaulyje atlikta daug tyrimų, įrodančių rūkymo žalą.
Jais įrodyta, kad įvairias ligas, taip pat ir vėžį, gali suke-
lti ir aktyvus rūkymas, ir pasyvus rūkymas (kvėpavimas 
dūmais), todėl esu prieš rūkymą. 

•   

•   
•   

•   

•   

•   
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2. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS 

 
 Jeigu aptardami teisės sampratą pabrėžtume tik žmogaus teises ir pamirštume su šiomis 
teisėmis susijusias pareigas, toks požiūris į teisę nebūtų teisingas. Deja, dažnas žmogus, siekda-
mas savo tikslų, neretai mano – „aš turiu teisę“, tačiau nutyli arba nepagalvoja, ar jis vykdė pa-
reigas, kurios tą teisę sukūrė. Skaitant įstatymus taip pat ne visada galima iš karto rasti, kaip gi 
teisės susijusios su pareigomis. Štai Konstitucijoje kalbama atskirai tai apie teises, tai apie pareigas. 
Tačiau Konstitucija įpareigoja įgyvendinant savo teises ir naudojantis savo laisvėmis nevaržyti kitų 
žmonių teisių ir laisvių. Tai reiškia, kad mes laisvi elgtis taip, kad netrukdytume kitiems žmonėms, 
kad nepažeistume jų teisių. Šią pareigą turime visi. Tačiau kartais ją nelengva suvokti ir vykdyti. Štai 
nesenas pavyzdys apie rūkymo kavinėse uždraudimą. ,,Rūkoriai“ piktinosi, kad taip pažeidžiamos 
jų teisės maloniai sėdėti kavinėje, valgyti ir rūkyti. Tačiau jie ,,pamiršo“, kad rūkydami pažeidžia 
visų kitų šalia sėdinčių žmonių teisę į saugią ir sveiką aplinką.
 Be šios bendros pareigos, Konstitucijoje rasite vos keletą straipsnių, kuriuose minimos 
kitos pareigos, susijusios su žmogaus padėtimi valstybėje ir šeimoje: pvz., tėvų ir vaikų abipusės 
pareigos. Įstatymai numato tėvų teisę senatvėje būti išlaikomiems savo vaikų, tačiau tik tada, jei 
jie rūpinosi savo vaikais, kai šie buvo maži. Vaikų pareiga pasirūpinti savo tėvais, jei šie senatvėje 
skursta. Teisėms Konstitucijoje skirta nemažai straipsnių, lyginant su pareigomis. Bet jeigu teisių 
ir pareigų pusiausvyrą laikysime teisės esme, žinosime, kad kiekvieną teisę atitinka to asmens pa-
reiga, nors ir neparašyta šalia teisės.
 Teisių ir pareigų priklausomybė akivaizdi įvairiose gyvenimo situacijose. Jeigu žmogus 
nori kreiptis į teismą, kad šis išreikalautų iš skolininko pinigus, jam reikia gerbti teismą, būti 
pasiruošusiam paklusti bet kokiam teismo sprendimui, netgi jei teismo sprendimas nebus pa-
lankus. Tėvai turi daug teisių vaikų atžvilgiu, gali vaikams vienus dalykus drausti daryti, kitus leisti. 
Šios tėvų teisės yra tiesiogiai susijusios su jų pareigomis rūpintis vaikais, leisti juos į mokyklą, ruošti 
savarankiškam gyvenimui. 
 Demokratiškos teisės principai taip pat pagrįsti teisių ir pareigų pusiausvyra. Be abejo, 
negalima tiksliai ,,pamatuoti“ ir ,,suskaičiuoti“ teises ir jas atitinkančias pareigas. Akivaizdu, kad 
mažas vaikas turi daugiau teisių nei pareigų, tačiau suaugęs jis pradės vykdyti visas savo parei-
gas. Kita vertus, žmogus, kuris vykdo daugiau pareigų, įgyja ir daugiau teisių. Pavyzdžiui, policijos 
pareigūnai privalo užkirsti kelią nusikaltimui, todėl jie, esant reikalui, turi teisę panaudoti šaunamąjį 
ginklą. 
 Konkretaus žmogaus teisės ir pareigos nėra pastovios, jos nuolat keičiasi. Jau žinote, kad 
Konstitucijos garantuotos teisės nėra ir negali būti absoliučios. Kiekvienas žmogus turi tiek teisių, 
kiek pats gerbia kito žmogaus teises. Asmens, kuris savo elgesiu pažeidžia kito žmogaus teises, 
teisės gali būti apribotos. Kiekvienas asmuo turi teisę į neliečiamybę ir pareigą gerbti kito teisę į 
neliečiamybę; taigi, jei asmuo pažeidžia kito asmens teises, pavyzdžiui, pavartoja fizinį smurtą prieš
kitą žmogų, jo teisė į neliečiamybę yra apribojama – jis gali būti sulaikomas, suimamas ir jo tam 
tikros teisės (pvz., į laisvę) ribojamos ilgesniam ar trumpesniam laikui. Absoliučios yra tik žmogaus 
teisės į gyvybę ir į nekankinimą. Kita vertus, Konstitucija neleidžia atimti ar riboti žmogaus teisių 
neteisėtais būdais; įstatymai nustato tikslią jų ribojimo tvarką, pavyzdžiui, suimti galima tik turint 
teismo sprendimą.
 Teisių ir pareigų santykį vaizdžiai demonstruoja vienas iš žinomiausių teisės simbolių – 
svarstyklės: jos tiksliai išreiškia teisės, kaip savo teisių ir pareigų kitiems, pusiausvyrą. Bet svarstyklės 
– nepakankamas teisės simbolis, nes vienodas teisių ir pareigų santykis turi būti visuotinai privalo-
mas. Todėl svarstyklės papildomos kitu teisės simboliu – kalaviju, kuris svarstyklėmis skelbiamą 
vertybę daro privalomą visiems.
 Teisių ir pareigų santykis gali tapti požymiu, pagal kurį galima apibūdinti atskirų teisės 
šakų esmę. Turbūt sutiksime, kad savo privačiame gyvenime mes norime daugiau teisių: pvz., noriu 
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– perku man patikusį daiktą, nenoriu – neperku. Jei kalbame apie policijos pareigūnus, – norime, 
kad jie elgtųsi griežtai pagal įstatymus: stabdytų automobilius tik tada, kai jiems leidžia įstatymas, 
sulaikydami žmogų išaiškintų jam jo teises ir pan.
 Visos teisės normos, galiojančios valstybėje, sudaro tam tikrą sistemą, t. y., jos susijusios 
tarpusavyje. Pagal tai, kokią žmonių santykių sritį jos reguliuoja, teisės normos ,,jungiamos“ į teisės 
šakas. Jeigu palyginsime įvairias teisės normas pagal jose nustatomų teisių ir pareigų santykį, tai 
pastebėsime, kad esama normų, kuriose yra daugiau akcentuojamos teisės, ir esama normų, kur 
labiau akcentuojamos pareigos. Kaip jau minėta, teisė ir ją atitinkanti pareiga nebūtinai aprašytos 
vienoje normoje. Jos gali būti numatytos skirtingomis normomis ar net kituose įstatymuose.

 
UŽDUOTIS

TEISIŲ IR PAREIGŲ SANTYKIS

Užduoties tikslai Suteikti žinių apie tai, kaip teisės susijusios su pareigomis.
Ugdyti gebėjimą ieškoti ryšių tarp teisės ir ją atitinkančios paties 
žmogaus pareigos bei kitų žmonių ar institucijų pareigų. 
Paskatinti susimąstyti, kaip pareiga „sukuria“ teisę.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dideli popieriaus lapai ir rašymo priemonės visoms grupėms.
Medžiaga vedėjui „Teisių ir pareigų santykis“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Suskirstę dalyvius grupėmis po 3–4 žmones, paprašykite jų ant 
didelių lapų užpildyti pateiktą lentelę. Lentelės pavyzdį pateikite 
popieriaus lape ar lentoje, siūlomas analizuoti teises – sudik-
tuokite. 
Paprašykite grupių pristatyti darbą.

Užduoties aptarimas Apibendrindami darbą, sujunkite visų grupių pasiūlymus ir 
pateikite visas galimas siūlomas teises atitinkančias pareigas. 
Klausimai aptarimui:
 •  Ar, jūsų manymu, teisės ir pareigos atitikimas yra būtinas?     
                                 Kodėl?
 •  Ar  lengva  iš  karto  suvokti, kokia  paties žmogaus  pareiga                                  
                               užtikrina  jo teisės atsiradimą,  ir kokios kitų asmenų pareigos               

užtikrina žmogaus teisės įgyvendinimą. Kodėl?
  •  Ar įstatymai  rašomi taip,  kad iš karto būtų aišku,  kokia pa-
                                reiga atitinka konkrečią teisę? Kodėl?
 •  Ar pritartumėte  nuomonei,  kad  tas,  kuris  vykdo  daugiau     
                                pareigų, turi turėti daugiau teisių? Kodėl?
                            •  Ar pritartumėte  nuomonei,  kad tas,  kuris  turi  tik  teises,  o 
                               nevykdo  pareigų,  yra  tarsi  privilegijuotas ,  o  tas  –  kuris 
                               turi tik pareigas, tačiau neturi jokių teisių – vergas? Kodėl?

Pastaba vedėjui Siūlomoje lentelėje pateiktos teisės bus nagrinėjamos 
vėlesniuose užsiėmimuose. Išstudijavę visas temas, vėl sugrįžkite 
prie šios lentelės. Pažiūrėkite, ar nepasikeitė dalyvių supratimas 
apie šias teises ir jas atitinkančias pareigas. Kartu padiskutuokite, 
kodėl?
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Medžiaga dalyviui

TEISIŲ IR PAREIGŲ SANTYKIS

Žmogaus teisė Kito žmogaus arba 
institucijos pareiga

Paties žmogaus pareiga 
(kad įgytų  savo teisę)

Teisė į aukštąjį mokslą 
(universitete arba kolegijoje).

Aukštosios mokyklos turi 
užtikrinti studijų kokybę; 
tėvai ar globėjai turi užtikrinti 
išlaikymą vaikui iki 18 metų.

Privalo mokytis taip gerai, kad 
egzaminų pažymiai atitiktų 
aukštosios mokyklos reika-
lavimus.

Teisė į laisvę. Visi žmonės privalo gerbti 
teisę į laisvę ir negali apriboti 
kito žmogaus laisvės.

Privalo nedaryti nusikaltimų, 
nes tokiu atveju teismo 
sprendimu jį galima su-
laikyti, suimti, nuteisti laisvės 
atėmimu.

Teisė kreiptis į teismą.

Asmens, kuris įtariamas pada-
ręs nusikaltimą, ir kaltinamojo 
teisė turėti advokatą. 

Sutuoktinių lygios teisės.

Tėvų teisė į tai, kad senatvėje 
juos išlaikys vaikai.

Vartotojo teisė grąžinti netiku-
sią prekę.

Piliečio teisė į nemokamą 
sveikatos priežiūrą.



23

3. LIETUVOS TEISMŲ SISTEMA. KREIPIMASIS TEISMĄ 

 
 Pagal Konstituciją kiekvienas žmogus, manantis, kad jo teisės yra pažeistos, gali kreiptis į 
teismą, prašydamas atkurti pažeistas teises ir atlyginti patirtą žalą. Teismas, atsižvelgdamas į reika-
lavimo pagrįstumą ir įstatymą, konstatuoja, ar teisės buvo pažeistos. Teismas priima sprendimą, 
kuris arba atkuria pažeistą teisę (pvz., grąžina teises į žemę), arba, jei neįmanoma pažeistos teisės 
atkurti (pvz., žmogus neteko piršto, kai buvo sumuštas), nubaudžiamas kaltas teisę pažeidęs as-
muo. Teismas nagrinėja konkrečias civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas ir priima teisin-
gus sprendimus, t. y. vykdo teisingumą. Jokia kita institucija Lietuvoje negali vykdyti teisingumo.
 Teismo priimti sprendimai turi įstatymo galią, kitaip tariant, yra privalomi vykdyti visiems 
asmenims, pareigūnams ir institucijoms. Todėl teismams ir jų veiklai keliami ypatingi reikalavimai. 
Vykdydamas teisingumą teismas klauso tik įstatymo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad gyvenimas 
keičiasi greičiau nei įstatymai, civilinėse bylose teisėjai, nesant konkrečios normos, gali remtis ben-
drais teisės principais ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais. Nagrinėdami bylas 
apie padarytus nusikaltimus teismai gali remtis tik baudžiamaisiais įstatymais. 
 Lietuvos Respublikos teismų sistemą sudaro Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos 
apeliacinis teismas, 5 apygardų teismai, 54 apylinkių teismai. Atskirą specializuotų teismų sistemą 
sudaro Vyriausiasis administracinis teismas ir apygardų administraciniai teismai.
 Teismų veiklą vykdant teisingumą reguliuoja proceso įstatymai: Civilinio proceso 
kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas, Administracinių bylų teisenos įstatymas. Juose tiksliai 
numatyta, koks teismas, kokia tvarka, kokias bylas nagrinėja. Kiekvienoje byloje yra dvi šalys: 
baudžiamojoje byloje prokuroras valstybės vardu pateikia kaltinimus kaltinamajam, o civilinėje 
byloje ieškovas pareiškia savo reikalavimus atsakovui. 
 Teismo priimtų sprendimų teisingumą garantuoja Lietuvoje veikianti instancinė, t. y., kelių 
pakopų teismų sistema, pagal kurią aukštesnis teismas gali panaikinti žemesniojo sprendimą.
 Tačiau reikia pabrėžti, kad keturių grandžių teismų sistema nereiškia, kad kiekviena 
byla gali būti išnagrinėta apylinkės teisme, apygardos teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietu-
vos Aukščiausiajame Teisme. Lietuvoje teismai sudaro trijų pakopų instancinę sistemą: bylos 
nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme (kai pirmą kartą tiriamos bylos aplinkybės), apeliacinės 
instancijos teisme (kai iš naujo tiriami ir vertinami  bylos išsprendimui reikšmės turintys faktai) ir 
kasacinės instancijos teisme (kai jokie bylos išsprendimui reikšmės turintys faktai nėra iš naujo 
nustatomi, nes tai jau yra padarę žemesni teismai, bet yra iš naujo sprendžiami teisės taikymo 
klausimai).
 Pirma pakopa – tai miestų ar rajonų apylinkių teismai, kurie nagrinėja baudžiamąsias 
ir civilines bylas, taip pat administracinių teisės pažeidimų bylas. Dažniausiai apylinkės teismas 
nagrinėja ne itin sudėtingas bylas: į jį galima kreiptis, jei buvo padarytas lengvas kūno sužalojimas, 
norima prisiteisti materialinę žalą, išsituokti, prisiteisti išlaikymą vaikui, nustatyti tėvystės faktą ir 
daugelį kitų įvairiausių klausimų. Šio teismo teisėjai vykdo ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas: 
baudžiamosiose bylose skiria suėmimą, kratą, nagrinėja skundus dėl prokuroro veiksmų ikiteis-
minio tyrimo metu. 
 Aukštesnė pakopa – apygardos teismai, kurie nagrinėja sudėtingesnes bylas: civilines 
bylas, kuriose teisiamasi dėl didelių piniginių sumų, baudžiamąsias bylas dėl sunkių nusikaltimų. 
 Apylinkių ir apygardų teismai nagrinėja bylas iš esmės, t. y., konkretaus teisinio konflikto
atveju nusprendžia, kas teisus. Šie teismai tiesiogiai tiria ir vertina bylos įrodymus: išklauso liudyto-
jus, perskaito dokumentus, apžiūri daiktus. Tai vadinama bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos 
teisme. 
 Tačiau, jeigu jūsų netenkina pirmosios instancijos teismo sprendimas, galite kreiptis 
(rašyti apeliacinį skundą prašydami pakeisti sprendimą) į aukštesnės pakopos teismą. Jei bylą 
pirmą kartą nagrinėjo apylinkės teismas, skundą reikės paduoti apygardos teismui. Jeigu byla 
buvo sudėtinga ir iš karto nagrinėta apygardos (kaip pirmosios instancijos) teisme, jo sprendimą 
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galite skųsti kreipdamiesi į Apeliacinį teismą, kuris yra dar aukštesnė teismų sistemos pakopa.
 Taigi, Apygardos teismas yra apeliacinė instancija apylinkės teismo byloms, o Lietuvos 
apeliacinis teismas yra apeliacinė instancija apygardų teismų išnagrinėtoms byloms. Šie teismai, 
išnagrinėję skundą, gali palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeisti jį arba pa-
naikinti.
 Aukščiausia instancija, kuriai mūsų šalyje galima skųsti žemesnių teismų sprendimus, 
– tai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėjantis bylas kasacine tvarka. Kasacinį skundą šiam 
teismui galima paduoti tik dėl teisinės klaidos, t. y. argumentuojant, kad teismas padarė klaidą 
pritaikydamas konkretų įstatymą (pvz., skunde nurodoma, kad žemesnis teismas paskyrė nepro-
porcingai didelę bausmę už nusikaltimą). Bylos faktinių aplinkybių Aukščiausiasis Teismas iš naujo 
nebenagrinėja. Jo sprendimai byloje yra galutiniai.
 Būtina žinoti, kad kreipimuisi į teismą yra keliami formalūs reikalavimai: kreipiantis į 
teismą civiline tvarka būtina teisingai surašyti ieškinį, sumokėti žyminį mokestį, pridėti reikalin-
gus dokumentus. Jei žmogus nukenčia dėl nusikalstamos veikos, jis gali kreiptis į policiją žodžiu 
ar raštu – tokiam kreipimuisi nekeliami specialūs reikalavimai. Surašant apeliacinį arba kasacinį 
skundą, kuriais skundžiamas teismo sprendimas, jau būtina laikytis įstatymų reikalavimų, vadinasi, 
žmogui, neturinčiam specialių žinių, tai padaryti gana sudėtinga. Tokiu atveju kartais būtina pasi-
naudoti teisininkų pagalba.
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UŽDUOTIS

TEISMŲ KOMPETENCIJOS ANALIZĖ

Užduoties tikslai Perteikti žinias apie tai, kokie teismai veikia Lietuvoje, kokias by-
las nagrinėja, kokia yra Konstitucinio Teismo kompetencija.
Ugdyti gebėjimus suvokti informaciją.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dalomoji medžiaga kiekvienai grupei „Lietuvos teismai ir jų 
kompetencija“. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Suskirstykite dalyvus į 3–4 žmonių grupes ir išdalykite medžiagą 
,,Lietuvos teismai ir jų kompetencija“.
Paprašykite per kelias minutes lentelėje surasti atitikmenis. 
Kiekviena grupė savo atsakymus turi pasakyti raidėmis (pvz., 
AF).

Užduoties aptarimas Nurodykite teisingus atsakymus: AF, BC, CB, DE, ED, FA. Dar 
kartą akcentuokite, kad Lietuvoje veikia bendrosios kompeten-
cijos teismų sistema (keturių pakopų ir trijų instancijų teismai), 
specializuotų teismų sistema – administraciniai teismai ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas, kuris nevykdo teisingumo, 
bet sprendžia, ar priimami norminiai aktai neprieštarauja Konstituci-
jai. Europos žmogaus teisių teismas nėra dar viena (ketvirtoji) 
instancija, kuriai galima dar kartą apskųsti bylos sprendimą; jis 
sprendžia, ar nepažeistos Konvencijoje garantuotos žmogaus 
teisės. Klausimai aptarimui:
 •      Kam reikalinga instancinė teismų sistema? 
 •     Ar teisėjai turi būti nepriklausomi nuo kitų valdžių? Kodėl? 
  • Koks žmogus būtų geras teisėjas? Kokios asmeninės                     
                                  savybės yra būtinos teisėjui? Kodėl?
 •  Ar teisinių ginčų sprendimas teisme, jūsų nuomone, yra           
                                 efektyvus palyginti su kitomis galimybėmis: susitarti  drau- 
                                 giškai,  kreiptis  į  neteismines  ginčų  sprendimo  institucijas  
                                 ir pan.?
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Medžiaga dalyviui

LIETUVOS TEISMAI IR JŲ KOMPETENCIJA
  

Teismai Nagrinėja bylas, sprendžia klausimus 

A. Vyriausiasis administracinis 
teismas ir apygardų adminis-
traciniai teismai

A. Sprendžia, ar Seimo priimti įstatymai neprieštarauja Kon-
stitucijai, o Prezidento ar Vyriausybės aktai – Konstitucijai ir 
Seimo išleistiems įstatymams.

B. Apygardų teismai B. Nagrinėja bylas kaip pirmoji instancija, t. y. iš esmės nagrinėja 
baudžiamąsias, civilines ir administracinių pažeidimų bylas.

C. Miestų ir rajonų apylinkių 
teismai

C. Kaip pirmoji instancija nagrinėja civilines bylas ir baudžiamąsias 
bylas, taip pat apeliacine tvarka nagrinėja skundus dėl apylinkių 
teismų priimtų sprendimų.

D. Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas

D. Nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardų teismų priimtų 
sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo.

E. Lietuvos apeliacinis teismas E. Nagrinėja bylas kasacine tvarka. Nustato, ar žemesnės gran-
dies teismas teisingai pritaikė konkretų įstatymą.

F. Lietuvos Respublikos Kon-
stitucinis Teismas

F. Nagrinėja  skundus   dėl  valstybės institucijų priimtų   administra-
cinių sprendimų (norminių administracinių aktų teisėtumo klausi-
mai, mokesčių ginčai ir t. t.).
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4. ADVOKATO IR NOTARO TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS

 
 Tam, kad galėtume sėkmingai pasinaudoti valstybės užtikrinamomis žmogaus teisių 
gynimo galimybėmis, nepakanka vien žinoti savo teises bei teises ginančias institucijas. Norint 
sėkmingai ginti savo interesus, dažnai reikalinga pasinaudoti teisininkų paslaugomis. Tai nebūtinai 
turi vykti teisme, kaip dažnai manoma. Teisininkų gali prireikti ir daugybėje kitų situacijų: kai as-
muo parduoda arba perka butą, patenka į eismo įvykį, kurio metu buvo sužeistas žmogus ar su-
gadintas turtas, kai yra sulaikomas arba apklausiamas, kai paveldima turto, kai pradedamas verslas 
arba kyla kitų teisinių klausimų ar sunkumų. 
 Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, kuris užtikrina, kad teisiniuose santykiuose 
nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Pagal įstatymą notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus: 
                       •  tvirtina sandorius (pvz., perkamas ar parduodamas nekilnojamasis turtas); 
                       •  išduoda  paveldėjimo  teisės  liudijimus  (mirus asmeniui, kuris paliko turtą, paveldėtojui 
                   išduodami tai patvirtinantys dokumentai); 
                       •  liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
                       •  liudija parašo dokumentuose tikrumą; 
                       •  atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus. 
 Jei esate užsienyje ir prireikia notarinio dokumento patvirtinimo, reikia kreiptis į Lietuvos 
konsulines įstaigas, kurios gali atlikti daugumą notarinių veiksmų. Notariniai veiksmai yra mokami, 
jų įkainius nustato valstybė, tiksliau – Teisingumo ministras.
 Notaras patvirtina teisinius faktus, dėl kurių nėra ginčo: vienas sutinka parduoti – kitas 
pirkti, turto paveldėtojas yra vienas ir niekas kitas nereiškia jokių pretenzijų ir pan. Jo patvirtintas 
dokumentas įgauna įstatymo galią, tai reiškia, jis yra neginčijamas ir visiems privalomas. Notaras 
patvirtina dokumentus, kuriuose išreikšta asmenų valia, jų susitarimai, tačiau jie neturi prieštarauti 
įstatymams. Notaras privalo išaiškinti klientui atliekamo notarinio veiksmo pasekmes ir laikytis 
konfidencialumo, t. y. neatskleisti informacijos kitiems asmenims.
 Notarams keliami aukšti profesiniai reikalavimai. Notarai turi laikytis ne tik įstatymų, 
tačiau ir etikos taisyklių. Pažeidus profesinę etiką, Notarų rūmų garbės teismas gali iškelti drausminę 
bylą ir notarą nubausti.
 Šiuo metu šalyje veikia daugiau kaip du šimtai notarų biurų. Notariniai veiksmai atlieka-
mi pas bet kurį notarą, išskyrus turto paveldėjimo atvejus. Plačiau apie notarus ir jų atliekamus 
veiksmus bei užmokestį žr. http://www.notarurumai.lt. 
 Advokatas yra nepriklausomas savo kliento patarėjas ir atstovas teisės klausimais. Tai 
privačiai praktikuojantis teisininkas, dirbantis savo kontoroje. Dažniausiai advokato paslaugų gali 
prireikti tokiais atvejais:
                       •  Jei susidūrėte su teisine problema ir nežinote, kaip jums elgtis. Galbūt vien konsultacijos 
pakaks, kad surastumėte būdų spręsti iškilusią problemą;
                       •  Esate sulaikytas arba apklausiamas įtariant padarius nusikaltimą;
                       •  Planuojate kreiptis į teismą ir reikia surašyti ieškinį;
                       •  Bylinėjatės teisme ir norite, kad jūsų interesams atstovautų profesionalas;
                       •  Reikia atstovauti jūsų interesams valstybinėse institucijose (pvz., mokesčių inspekcijoje). 
 Svarbus klausimas yra užmokestis už advokato paslaugas. Teisingumo ministro įsakymu 
yra nustatytos užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą rekomendacijos, tačiau jos neriboja ad-
vokato ir kliento teisės susitarti dėl bet kokio užmokesčio dydžio. Lietuvoje galioja nuostata, kad 
užmokestis negali priklausyti nuo bylos baigties. Teisinės paslaugos nėra pigios, todėl kreipiantis į 
teisininką reikia įvertinti savo galimybes mokėti už teisines paslaugas, išsiaiškinti, kokios numato-
mos bylinėjimosi ar kitos problemos sprendimo perspektyvos bei papildomos išlaidos. Advokato 
paslaugų kaina priklauso nuo jo patirties ir kvalifikacijos, nuo bylos sudėtingumo, vietovės, teisinės
pagalbos teikimo trukmės. 
 Taigi, prieš samdant advokatą, labai svarbu įvertinti, ko norima pasiekti. Vienais atvejais, 
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kai, pvz., esate atsakovas civilinėje byloje arba kaltinamas nusikaltimo padarymu, svarbu, kad jūsų 
interesams teisme atstovautų profesionalas, t. y. advokatas, kuriuo pasitikite. Kitais atvejais galbūt 
teisinei problemai spręsti galima rasti kitų būdų. Plačiau žr. http://www.advoco.lt. 
 Būtina žinoti, kad tam tikrais atvejais teisinę pagalbą garantuoja valstybė (plačiau žr. 
http://www.teisinepagalba.lt/ ). Pirminė teisinė pagalba – tai iki vienos valandos trukmės teikia-
mos teisinės konsultacijos visiems gyventojams, neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį. Tokias kon-
sultacijas nemokamai teikia savivaldybės arba jų samdomi advokatai. Pirminė teisinė pagalba 
– tai teisinė informacija apie įstatymus ir teisines procedūras, teisinės konsultacijos ir dokumentų, 
skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus 
dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo, taikos sutarties 
parengimą. Pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu asmuo gali kreiptis tik vieną kartą.
 Prireikus ne tik konsultacijų, bet realios advokato pagalbos teisme, galima pasinau-
doti antrine teisine pagalba. Informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (asmeniui 
nemokamą) ir būtinus dokumentus jums suteiks bet kurioje savivaldybėje. Antrinė teisinė pagalba 
– tai dokumentų rengimas, taip pat gynyba ir atstovavimas bylose, atstovavimas išankstinio ginčo 
sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. 
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UŽDUOTIS

AR MAN REIKALINGA TEISININKO PAGALBA?

Užduoties tikslas Pateikti informaciją apie tai, kokia yra notaro ir advokato kom-
petencija.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Dalomoji medžiaga „Ar reikalinga teisininko pagalba“ kiekvienai 
dalyvių porai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Pristatykite dalyviams pagrindinę informaciją apie notarų ir 
advokatų veiklą.
Suskirstykite dalyvius poromis ir išdalykite sąrašą situacijų.
Paprašykite  dalyvių  nuspręsti,  kokiose  situacijoje  reikia notaro 
arba advokato pagalbos. 
Paprašykite kiekvienos poros pristatyti savo atsakymus.

Užduoties aptarimas Nurodykite galimus atsakymus ir paaiškinkite, kodėl taip turi 
būti.

1 situacija. Po nusikaltimo sulaikytas asmuo gali prašyti 
gynėjo (advokato). Jei sulaikytasis neturi lėšų pasisam-
dyti advokatui, jam kviečiamas advokatas, kurio paslaugas 
apmokės valstybė.
2 situacija. Praėjus tam tikram laikui po asmens mirties, 
būtina kreiptis į turto buvimo vietos notarą, kad jis surašytų 
paveldėjimo teisės liudijimą, t. y. dokumentą, kuris liudija, 
kad turtas jau priklauso paveldėtojui.
3 situacija. Teisininko pagalbos kol kas nereikia. Tai mokyk-
los vidaus taisyklėmis reglamentuojami atvejai, kuriuos gali 
spręsti mokyklos administracija.
4 situacija. Perkant bet kokį nekilnojamąjį turtą (butą, žemę, 
namą), sutartį būtina tvirtinti pas notarą. Tik tokia sutartis 
turės teisinę galią.
5 situacija. Visų pirma, galima kreiptis konsultacijos į darbo 
inspekciją, į profsąjungą, jei būtina – į advokatą, o jei prirei-
kia – tartis su advokatu dėl ieškinio teismui surašymo ir at-
stovavimo teisme.
6 situacija. Galima kreiptis į vartotojų teises ginančias or-
ganizacijas, jei tai nepadeda – galima kreiptis į advokatą 
konsultacijos, o jei prireikia – tartis su advokatu dėl  ieškinio 
teismui surašymo ir atstovavimo teisme.
7 situacija. Apsisprendimas priklauso tik nuo žmogaus norų 
ir galimybių.
8 situacija. Jei sutuoktiniai nesutaria dėl esminių skyrybų 
sąlygų, jie gali kreiptis į advokatus tiek konsultacijos, tiek 
prašyti surašyti ieškinio pareiškimus teismui, tiek atstovauti 
juos teisme.
9 situacija. Paprastai paskolos klausimas gali būti sutvarky-
tas banke, tačiau norint išsiaiškinti visas sutarties sąlygas, 
galima kreiptis į advokatą.
10 situacija. Tokiu atveju galima kreiptis į policiją.
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UŽDUOTIS

Užduoties aptarimas Nurodykite galimus atsakymus ir paaiškinkite, kodėl taip turi 
būti.
Vedėjas skatina dalyvių diskusiją. Akcentuoja, kad į notarą kreipiamasi 
tada, kai įstatymai nustato, kad tam tikrus veiksmus gali at-
likti tik notaras. Žmogus tokiu atveju negali pasirinkti – eiti ar 
neiti pas notarą. Pvz., jei buto pirkimo-pardavimo sutartis ne-
bus patvirtinta notaro, ji negalios. O kreipimasis į advokatą dėl 
teisinių paslaugų iš esmės yra žmogaus apsisprendimo reikalas 
(išskyrus atskirus įstatymo numatytus atvejus – pvz., įtariamam 
nusikaltimo padarymu nepilnamečiui būtinas gynėjo dalyvavi-
mas baudžiamojoje byloje). Todėl, nors abu šie teisininkai prak-
tikuoja privačiai, užmokestis už notarų veiksmus yra reguliuo-
jamas valstybės, o advokatų užmokestis yra sutartinis. Vedėjas 
užduoda klausimus aptarimui:
                       •  Kokia notaro paskirtis? Kodėl?
                       •  Kam reikalingas advokatas? Kodėl?
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Medžiaga dalyviui

AR REIKALINGA TEISININKO PAGALBA

 Išsiaiškinkite, ar pateiktose situacijose reikalinga teisininko pagalba. Jeigu taip, tuomet 
nustatykite kurio: advokato ar notaro.

 1. Du asmenys buvo sulaikyti vagiantys magnetolą iš automobilio ir nuvežti į policijos 
komisariatą.
 2. Mirus giminaičiui asmuo paveldėjo namą. 
 3. Dėl drausmės pažeidimų mokytojas pašalino moksleivį iš pamokos, motyvuodamas 
tuo, kad pastarasis nedrausmingai elgiasi ir trukdo kitiems. Mokinys su tokiu sprendimu nesutinka. 
 4. Asmuo nusprendė įsigyti butą.
 5. Asmuo buvo atleistas iš darbo ir jam nebuvo sumokėta išeitinė pašalpa.
 6. Nusipirkote naują mobilųjį telefoną, bet po mėnesio jis sugedo. Parduotuvėje jums 
paaiškino, kad garantija šiai prekei galioja tik dvi savaites, todėl jokios pretenzijos ne  priimamos. 
 7. Per atostogas planuojate išvykti į užsienį, bet neapsisprendžiate, kokią šalį pasirinkti.
 8. Sutuoktiniai nusprendė nutraukti santuoką, tačiau nesutaria dėl turto pasidalinimo ir  
vaikų gyvenamosios vietos.
 9. Nusprendėte imti iš banko paskolą studijoms. 
                  10. Virš jūsų gyvenantys kaimynai nuolat naktimis triukšmauja ir jūs negalite išsimiegoti. 
Be to, jie nuolat šiukšlina ir rūko laiptinėje.
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UŽDUOTIS

NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA

Užduoties tikslai Perteikti žinias apie tai, kur ieškoti nemokamos teisinės pagal-
bos.
Ugdyti gebėjimus ieškoti naudingos informacijos. 

Atlikimo trukmė Neribojama, užduotis gali būti skiriama atlikti ne užsiėmimo 
metu.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Prieiga prie interneto.
Medžiaga dalyviui „Ko paklausti teisininko?“ 

Užduoties atlikimo 
metodika

Pristatykite dalyviams pagrindinę informaciją apie nemokamą 
teisinę pagalbą: www.teisinepagalba.lt. 
Paprašykite dalyvių naudojantis internetu surasti, kur ir kada yra 
teikiama pirminė teisinė pagalba jų gyvenamojoje vietoje ir  kur 
reiktų kreiptis dėl antrinės teisinės pagalbos, jei tokios reikėtų. 
Taip pat dalyviai turi išsiaiškinti, ar jiems priklausytų nemokama 
antrinė teisinė pagalba, ar vis tik dalį išlaidų jie turėtų sumokėti 
patys.  
Dalyviai gali dirbti grupėmis.
Paprašykite kiekvieno dalyvio pagalvoti, dėl kokio teisinio klausi-
mo jis galėtų kreiptis nemokamos 1 valandos konsultacijos: dėl 
socialinės paramos, dėl nuosavybės klausimų ar pan.
Surinkta informacija turėtų būti pristatyta.

Užduoties aptarimas Aptardami darbą atkreipkite dėmesį, kad valstybės garantuojamą 
1 valandą nemokamos teisinės pagalbos galima išnaudoti labai 
vertingai (išsiaiškinti, kaip ir kur spręsti tam tikrą problemą), 
tačiau tam reikia taip pat pasiruošti: sužinoti kur ir kaip teikia-
mos konsultacijos, ar reikalinga užsiregistruoti. Mokėti formu-
luoti savo problemą, užduoti rūpimus klausimus. Klausimai 
aptarimui:
 •  Ar sunku buvo ieškoti informacijos apie nemokamą         
                            teisinę  pagalbą? Kodėl?
 •   Ar yra buvusi mokymų dalyvių gyvenime situacija,  kai 
                           reikėjo  teisininko patarimo ar pagalbos? Ar jie gavo ją? 
                           Kokiu būdu?

Papildoma užduotis Aktyvesni ir labiau besidomintys dalyviai gali atlikti sudėtingesnę 
užduotį: surinkti informaciją apie nevyriausybines organizacijas, 
teikiančias nemokamą teisinę pagalbą (nukentėjusiems nuo 
nusikaltimų, moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą ir pan.), 
ir pristatyti ją: kokios organizacijos, kokią teisinę pagalbą teikia, 
kokioms žmonių grupėms, kur.
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Medžiaga dalyviui

KO PAKLAUSTI TEISININKO?

 Pasiruoškite apsilankyti pirminę teisinę pagalbą teikiančioje įstaigoje (įprastai tai – 
savivaldybė). Prisiminkite, kad konsultacija gali trukti iki 1 val., todėl ją reikia išnaudoti tikslingai. 
Pagalvokite, ko norėtumėte paklausti savivaldybės teisininko ar advokato.
 Sudarykite savo klausimų sąrašą. 

 Jums gali pagelbėti klausimų pavyzdžiai.

 1. Išdėstykite savo problemą, išsiaiškinkite, ar ši problema yra teisinė.

 2. Paklauskite, kokie šios problemos (bylos) sprendimo būdai? Ar ją išspręsti galima 
pačiam – pvz., kreiptis į savivaldybės ar valstybės instituciją, ar yra būtina antrinė teisinė pagalba 
–advokato paslaugos. 

 3. Jei paaiškėja, kad yra būtina antrinė teisinė pagalba, išsiaiškinkite, ar Jums ji bus 
suteikta nemokamai, ar dalį išlaidų reikės apmokėti. 
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5. SUTUOKTINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 
 Santuokos sudarymo, sutuoktinių bei tėvų ir vaikų tarpusavio teisinius santykius regla-
mentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečioji knyga „Šeimos teisė“.
 Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susi-
tarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę 
santuoką, yra sutuoktiniai. 
 Asmenys, norintys susituokti, civilinės metrikacijos įstaigai paduoda prašymą įregistruoti 
santuoką kodekso nustatyta tvarka. Nustatytos formos prašymas įregistruoti santuoką laikomas 
viešu susitarimu tuoktis. Santuoką leidžiama sudaryti tik su skirtingos lyties asmeniu. Santuoka 
sudaroma laisva vyro ir moters valia. Bet koks grasinimas, prievarta, apgaulė yra pagrindas santuoką 
pripažinti negaliojančia. Santuoką leidžiama sudaryti asmenims, kurie santuokos sudarymo dieną 
yra aštuoniolikos metų. Tačiau įstatyme yra numatytos įvairios išlygos, į kurias atsižvelgęs teismas 
gali leisti tuoktis jaunesniems asmenims. Asmuo, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas ne-
veiksniu, negali sudaryti santuokos. Sudaręs santuoką ir jos įstatymų nustatyta tvarka nenutraukęs 
asmuo negali sudaryti kitos santuokos. Draudžiama tuoktis tėvams su vaikais, įtėviams su įvaikiais, 
seneliams su vaikaičiais, tikriems ir netikriems broliams su seserimis, pusbroliams su pusseserėmis, 
dėdėms su dukterėčiomis, tetoms su sūnėnais. Civilinės metrikacijos įstaiga, įregistravusi santuoką, 
išduoda santuokos liudijimą. 
 Tuoktis galima ir pagal atitinkamos religijos vidaus teisės nustatytą procedūrą. Jei 
bažnytinė santuoka sudaryta laikantis Civilinio kodekso reikalavimų, ji sukelia tokias pat teisines 
pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje.

 Santuokos teisinės pasekmės
 Sudarę santuoką sutuoktiniai įgyja kodekse numatytas teises ir pareigas. Sutuoktiniai 
turi lygias teises ir vienodą civilinę atsakomybę vienas kitam bei vaikams ir negali atsisakyti teisių 
ar panaikinti pareigų, kurios pagal įstatymus atsiranda kaip santuokos pasekmė.
 Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą 
remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos 
ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo. Jeigu vienas sutuoktinis dėl objektyvių priežasčių negali 
prisidėti prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo, tą pagal savo galimybes turi daryti kitas sutuokti-
nis. Sutuoktiniai privalo išlaikyti ir auklėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų švietimu, sveikata, 
užtikrinti teisę į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę ir laisvę, vaiko turtines, socialines ir ki-
tokias teises, numatytas vidaus ir tarptautinės teisės.
 Įstatymai numato, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji 
jungtinė nuosavybė. Tai: 1) turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų 
vardu; 2) pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; 3) pajamos, 
gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, 
išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; ir kitas įstatyme išvardintas turtas. 

 Tėvų pareiga išlaikyti vaikus
 Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma 
nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų 
poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nepilnamečių 
vaikų tėvai, nutraukdami santuoką bendru sutarimu arba pradėdami gyventi skyrium, sudaro 
sutartį, kurioje numato tarpusavio pareigas materialiai išlaikant savo nepilnamečius vaikus, taip 
pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir formas. Šią sutartį tvirtina teismas. Jeigu nepilnamečio vaiko 
tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, arba tėvai, 
nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų 
išlaikymo, išlaikymą priteisia teismas. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir 
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atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas.
 Teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš tėvų (vieno jų), jei šie nevykdo 
pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais: 1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 
2) konkrečia pinigų suma; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą.

 Vaikų pareiga išlaikyti tėvus
 Pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus ir jais 
rūpintis. Išlaikymas skiriamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu arba pagal tėvų ieškinį teismo 
sprendimu priteisus išlaikymą iš vaikų. Išlaikymo dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į vaikų ir 
tėvų šeiminę bei turtinę padėtį ir kitas svarbias aplinkybes. Teismas, nustatydamas išlaikymo dydį, 
turi atsižvelgti į visų pilnamečių to tėvo (motinos) vaikų pareigą išlaikyti tėvus. Teismas gali atleisti 
pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jeigu nustato, kad tėvai vengė 
atlikti savo pareigas vaikams, kol šie buvo nepilnamečiai. Jeigu vaikai buvo atskirti nuo savo tėvų 
dėl pačių tėvų kaltės, tokie tėvai neturi teisės į išlaikymą.

UŽDUOTIS

ŠEIMOS TEISĖS NORMOS

Užduoties tikslai Motyvuoti dalyvius domėtis šeimos teisės klausimais.
Ugdyti gebėjimą skirtingais aspektais vertinti informaciją.

Atlikimo trukmė 20 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga „Testas“ kiekvienam dalyvui.
Medžiaga vedėjui „Situacijų komentaras“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Paskelbę užsiėmimo temą, išdalykite testą ir paprašykite per ke-
lias minutes jį išspręsti.
Pasiteiravę, kaip dalyviai išsprendė pirmą situaciją, paskelbkite 
teisingą atsakymą. Taip pat darykite su antra ir trečia pateikta  
situacija. 

Užduoties aptarimas Trumpai paaiškinkite teisingus atsakymus ir konstatuokite, 
kad teisinis situacijos sprendimas gali būti kitoks nei atrodo, 
tik perskaičius situaciją. Nors pirma reakcija gali būti neigiama 
– „Kas čia dabar?“, toliau gilinantis į įstatymo reikalavimus kartais 
paaiškėja, kad įstatyme stengiamasi suderinti įvairius teisėtus 
žmonių interesus ir kiekviena norma gina tam tikrą žmogaus 
teisę. Klausimai aptarimui:
                            •    Ar  klausimai atrodė paprasti? Ar teisingi atsakymai                           
                            buvo  netikėti? Kodėl?
 •   Ar gali gyvenime pasitaikyti panaši situacija? 
 • Ar naudingos yra tokios ir panašios teisinės žinios?            
                           Kodėl?

Teisingi atsakymai:
1 situacija – 2 ats.; 2 situacija – 2 ats.; 3 situacija – 1 ats.
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Medžiaga dalyviui

TESTAS

 Pasirinkite po vieną atsakymą į klausimą. Trumpai motyvuokite, kodėl pasirinkote būtent 
šį atsakymą.

 I – Marija ir Jonas susituokę pagyveno kelerius metus, tačiau suprato, kad iš gyvenimo 
kartu tikisi skirtingų dalykų, todėl nepastebimai tolo vienas nuo kito, kol išsikraustė gyventi atskirai. 
 Po metų Marijai ir jos naujam gyvenimo draugui Jurgiui gimė dukrytė. Išrinkę jai vardą 
laimingi tėvai nuėjo į civilinės metrikacijos įstaigą registruoti vaiko.

 1. Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jurgio dukra.
 2. Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jono dukra.

 II – Marija ir Jonas susituokę pagyveno kelerius metus, tačiau suprato, kad iš gyvenimo 
kartu tikisi skirtingų dalykų, todėl nepastebimai tolo vienas nuo kito, kol išsikraustė gyventi atskirai. 
Ištuokos procesas užtruko daugiau nei pusę metų. Po ištuokos registravimo praėjus maždaug 
devyniems mėnesiams (apie 270 d.) Marijai ir jos naujam gyvenimo draugui Jurgiui gimė dukrytė. 
Išrinkę jai vardą laimingi tėvai nuėjo į civilinės metrikacijos įstaigą registruoti vaiko.

 1. Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jurgio dukra.
 2. Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jono dukra.

 III – Marija ir Jonas susituokę pagyveno kelerius metus, tačiau suprato, kad iš gyvenimo 
kartu tikisi skirtingų dalykų, todėl nepastebimai tolo vienas nuo kito, kol išsikraustė gyventi atskirai. 
Ištuokos procesas užtruko kelis mėnesius. Praėjus mėnesiui po ištuokos registravimo, Marija regis-
travo santuoką su savo nauju gyvenimo draugu Jurgiu ir jiems po savaitės gimė dukrytė. Išrinkę jai 
vardą laimingi tėvai nuėjo į civilinės metrikacijos įstaigą registruoti vaiko.

 1. Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jurgio dukra.
 2. Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jono dukra.
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Medžiaga dalyviui

SITUACIJŲ KOMENTARAS

 1. Marija ir Jonas susituokę pagyveno kelerius metus, tačiau suprato, kad iš gyvenimo 
kartu tikisi skirtingų dalykų, todėl nepastebimai tolo vienas nuo kito, kol išsikraustė gyventi atskirai. 
Po metų Marijai ir jos naujam gyvenimo draugui Jurgiui gimė dukrytė. Išrinkę jai vardą laimingi 
tėvai nuėjo į civilinės metrikacijos įstaigą registruoti vaiko.

 Mergaitę bus pasiūlyta registruoti kaip Marijos ir Jono dukrą, nes jie tebėra susituokę, o 
susituokusiems tėvams gimęs vaikas ,,automatiškai“ laikomas jų abiejų vaiku. Jei tokios normos nebūtų, 
kiekvieną kartą gimus vaikui susituokę tėvai turėtų įrodinėti, kad tai jų abiejų vaikas. Norint  vaiko tėvu 
registruoti jos biologinį tėvą (šiuo atveju Jurgį), būtina kreiptis į teismą. 

 2. Marija ir Jonas susituokę pagyveno kelerius metus, tačiau suprato, kad iš gyvenimo 
kartu tikisi skirtingų dalykų, todėl nepastebimai tolo vienas nuo kito, kol išsikraustė gyventi atskirai. 
Ištuoka užtruko daugiau nei pusę metų. Po ištuokos registravimo praėjus maždaug devyniems 
mėnesiams (apie 270 d.) Marijai ir jos naujam gyvenimo draugui Jurgiui gimė dukrytė. Išrinkę jai 
vardą laimingi tėvai nuėjo į civilinės metrikacijos įstaigą registruoti vaiko.

 Teisingas atsakymas – mergaitę bus pasiūlyta registruoti kaip Marijos ir Jono dukrą. Kaip jau 
minėta, teisės ir moralės normų pripažįstama nuostata yra ta, kad be jokių papildomų įrodymų vaiko 
tėvu yra laikomas vaiko motinos sutuoktinis. Po santuokos nutraukimo ar vyro (sutuoktinio) mirties 
nepraėjus 300 dienų (tai mediciniškai pagrįstas terminas – per tiek dienų nuo apvaisinimo gali gimti vai-
kas) gimusio vaiko tėvu yra pripažįstamas buvęs sutuoktinis (jei motina nesudariusi kitos santuokos). Ši 
norma yra skirta vaiko ir motinos apsaugai, nes gyvenime galimos situacijos, kai vaikas buvo pradėtas 
santuokoje, o gimė jau jai nutrūkus. Tokiais atvejais nei motina, nei tėvas neturi įrodinėti tėvystės fak-
to, kuris savo ruožtu leidžia spręsti kitus klausimus: vaiko bendravimo su tėvu, vaiko išlaikymo ir pan. 
Siekiant registruoti vaiko tėvu biologinį tėvą būtina kreiptis į teismą. Kai vaikas gimsta nepraėjus 300 
dienų po santuokos pabaigos, teismas supaprastinta tvarka gali patvirtinti bendrą vaiko motinos, jos 
buvusio sutuoktinio ir vyro, laikančio save vaiko tėvu, pareiškimą. Tik gavus teismo sprendimą, civilinės 
metrikacijos įstaiga į vaiko gimimo liudijimą įrašys ne buvusio sutuoktinio, o biologinio tėvo vardą ir 
pavardę. Jei buvęs sutuoktinis prieštarauja – vyks teismas, kurio metu bus nuspręsta, kas yra registruo-
jamas kaip vaiko tėvas.

 3. Marija ir Jonas susituokę pagyveno kelerius metus, tačiau suprato, kad iš gyvenimo 
kartu tikisi skirtingų dalykų, todėl nepastebimai tolo vienas nuo kito, kol išsikraustė gyventi atskirai. 
Ištuokos procesas užtruko kelis mėnesius. Praėjus mėnesiui po ištuokos registravimo, Marija regis-
travo santuoką su savo nauju gyvenimo draugu Jurgiu ir jiems po savaitės gimė dukrytė. Išrinkę jai 
vardą laimingi tėvai nuėjo į civilinės metrikacijos įstaigą registruoti vaiko.

 Mergaitė buvo užregistruota kaip Marijos ir Jurgio dukra, nes vėlgi galioja anksčiau aptarta 
taisyklė – susituokę tėvai pripažįstami vaiko tėvais.
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UŽDUOTIS

SUOKTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Užduoties tikslai Perteikti būtinas žinias apie teisinius reikalavimus santuokai, 
apie turtinius sutuoktinių santykius bei apie tėvų ir vaikų tar-
pusavio išlaikymą.
Ugdyti gebėjimus sisteminti naujai gaunamą informaciją ir pa-
prastai bei suprantamai perteikti ją kitiems.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas. 
Rašymo priemonės (po vieną kiekvienai grupei).

Užduoties atlikimo 
metodika

Suskirstykite dalyvus į tris grupes. Jos turės susipažinti su duota 
tema ir perteikti informaciją šia tema kitiems. 1 grupė – „Teisiniai 
reikalavimai santuokai ir neturtinės sutuoktinių teisės“; 2 grupė 
– „Turtiniai sutuoktinių santykiai“; 3 grupė – „Tėvų ir vaikų tar-
pusavio išlaikymas“. 
Siekiant vizualizuoti svarbiausios informacijos pateikimą, 
mokymų dalyviams galima pasiūlyti dirbti tokiu būdu: 
                           •  Kiekvienai grupei skirta  tema užrašoma  popieriaus  
lapo viduryje ir apibrėžiama apskritimu. Nuo apskritimo 
brėžiamos šakos, kurios temą suskirsto į smulkesnes dalis, t. y. 
nurodo konkrečius atitinkamų teisinių santykių aspektus. Nuo 
jų einapapildomos šakos, detalizuojančios bruožus. Jos, savo 
ruožtu, taip pat gali išsišakoti.
                           •  Temą, pagrindines ir šalutines šakas galima vaizduoti  
skirtingomis spalvomis arba skirtingu šriftu. 
Paprašykite kiekvienos grupės pristatyti savo darbą ir atsakyti į 
dalyvių užduodamus klausimus, jei kas nors neaišku. 

Užduoties aptarimas Dar kartą akcentuokite pagrindinius sutuoktinių teisinius 
įsipareigojimus: neturtinius ir turtinius. Pabrėžkite, kad šios in-
formacijos reikės atliekant kitą užduotį. Klausimai aptarimui:
                            •  Kokias asmenines tarpusavio teises ir pareigas turi 
                           sutuoktiniai?  
                        • Kodėl  turtas,  įgytas santuokos  metu,  laikomas  bendru, 
                          nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis  registruotas? 
 • Koks  turtas laikomas asmeniniu sutuoktinio turtu?                             
                          Kodėl?
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6. VARTOTOJŲ IR PACIENTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 VARTOTOJŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 Vartojimas yra kasdienis ir, atrodo, labai paprastas dalykas – net vaikas moka nusipirkti 
ledų parduotuvėje. Tačiau kasdien didėjant prekių ir paslaugų pasiūlai, gausėjant reklaminių 
pranešimų, darosi sunku įvertinti siūlomų prekių ar paslaugų kokybę. Kartais net nebesusimąstome, 
ar mums reikalingas tam tikras daiktas, o perkame susivilioję nuolaidomis arba aklai patikėję rek-
lama, kad be šios prekės „tiesiog neįmanoma gyventi“. 
 Pastaruoju metu populiarėja prekyba internetu, per teleparduotuves, tačiau čia mes 
aptarsime tik kai kurias svarbesnes „tradicinių“ vartotojų teises. Kokios yra vartotojo teisės? Prieš 
įsigydami prekę ar paslaugą turėtume sužinoti apie ją būtiną informaciją. Kiekvienas pardavėjas 
ar paslaugų teikėjas privalo vartotojams suteikti teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie 
prekes ir paslaugas bei jų pardavimo sąlygas. 
 Atsitinka taip, kad įsigiję daiktą vėliau nusprendžiame, kad mums labiau tiktų kita 
drabužio spalva, arba paaiškėja, jog batai yra per maži. Taigi, pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų 
nuo ne maisto produktų perdavimo jam momento pakeisti nusipirktus daiktus jų pirkimo 
vietoje tokiomis pačiomis kitokio dydžio, formos, gabaritų, spalvos, modelio ar komplekto prekėmis. 
Pirkėjas gali pasinaudoti nustatyta teise pakeisti nepatikusią prekę dėl jos spalvos, dydžio, modelio 
ar komplektiškumo tik tuo atveju, kai prekė nebuvo naudojama, ji nėra sugadinta ar praradusi 
prekinę išvaizdą. Taigi, matuojantis drabužį, nereikia nuplėšti etikečių, kad apsisprendus keisti ar 
grąžinti nepatikusį daiktą neiškiltų sunkumų. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad ne visos prekės 
gali būti pakeistos – nekeičiamų prekių sąrašas paprastai būna iškabintas prie kasų ar kitoje paste-
bimoje vietoje. Nekeičiami yra, pvz., kokybiški kosmetikos ir tualetiniai preparatai bei kitos prekės. 
(žr. http://www.vartotojai.lt/lt/13/pbl227.html) 
 Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė (kalbama apie ne maisto 
gaminius), savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo: 
                           •  pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 
                           •  atitinkamai sumažinti prekės kainą; 
                           •  per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus; 
                           • atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui jų nepašalinus trūkumus  
pašalino pirkėjas pats arba trečiųjų asmenų padedamas; 
                   • nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
 
 Vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, savo teises gali apginti kreipdamasis į:
                   • pardavėją ar paslaugų teikėją; 
                   • neteismines ginčus nagrinėjančias institucijas (Vartotojų teisių apsaugos tarnybą 
(http://www.vartotojoteises.lt), Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (http://vmvt.lt), 
Valstybinę ne maisto produktų inspekciją (http://www.inspekcija.lt) ir kt.); 
                   • vartotojų asociacijas (Buitinių vartotojų sąjungą (http://www.krantai.lt), Lietuvos  
vartotojų asociaciją, Lietuvos vartotojų institutą (http://www.vartotojai.lt), Lietuvos vartotojų 
sąjungą, Nacionalinę vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygą (http://www.vartotoju-
lyga.lt), Nacionalinę vartotojų konfederaciją (http://vartotojai.eu), Vartotojų teisių gynimo centrą 
(http://www.vartotojucentras.lt) ir kt.); 
                   • teismą.
 Jeigu pardavėjas netenkina žodžiu išsakytų vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, 
kad jo teisės yra pažeistos, vartotojas privalo raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. 
Pardavėjas, nesutinkantis su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo varto-
tojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Vartotojų 
prašymus pardavėjai nagrinėja nemokamai. Jeigu gavęs raštu surašytą pretenziją pardavėjas ar 
paslaugų teikėjas vis tiek nevykdo vartotojo reikalavimo dėl įsigytų nesaugių ir (ar) netinkamos 
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kokybės prekių ar paslaugų, dėl prekių grąžinimo, trūkumų pašalinimo, kainos sumažinimo, kei-
timo ir (ar) informacijos suteikimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos 
tarnybą (dėl maisto prekių, www.vet.lt) arba į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją (dėl ne 
maisto prekių, www.inspekcija.lt). Šios tarnybos privalo išnagrinėti vartotojo prašymą ne vėliau 
kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir padėti vartotojui apginti jo teises, jei jos 
iš tikrųjų buvo pažeistos. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 
tarnybą (www.vartotojoteises.lt), kuri sprendžia klausimus dėl vartotojo teisių gynimo.  
 Kaip matome, kilus problemai, geriausia išspręsti ją su pardavėju taikiai, nes tolesnė 
„kova“ dėl pažeistų teisių reikalaus laiko ir išmanymo.
 Apibendrinant galima pastebėti, kad nors vartotojų teisių apsauga Lietuvoje rūpinasi 
beveik dvi dešimtys valstybės ir daugiau kaip pusšimtis savivaldybės institucijų, viešoji įstaiga „Eu-
ropos vartotojų centras“ ir kelios dešimtys vartotojų asociacijų, vartotojų teisės vis tik neretai yra 
pažeidžiamos ir tik paties vartotojo aktyvumas, atkaklumas ir gebėjimai gali atstatyti teisingumą. 
Informacijos apie vartotojų teises ieškokite: www.vartotojoteises.lt, www.vartotojai.lt, www.ecc.
lt/zinokteises .

PACIENTŲ TEISĖS

 Medicinos paslaugos yra veikla, kurios tikslas – laiku diagnozuoti paciento sveika-
tos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. Kiekvienam pacientui 
turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Ilga eilė prie gydytojo kabineto ar nemandagūs 
registratūros darbuotojai nėra medicinos paslaugos tiesiogine prasme, nors labai prisideda prie 
bendros paciento savijautos. Pacientui dažnai sunku įvertinti, ar jis gydomas kokybiškai. Kiekvienas 
besikreipiantis į sveikatos įstaigą turi teisę reikalauti to, ką gali suteikti konkreti gydymo įstaiga, 
atsižvelgiant į joje esančią techninę įrangą, gydymo ir diagnostikos galimybes. Pvz., širdies ope-
racijos atliekamos tik keliose Lietuvos ligoninėse, tačiau kardiogramą (tyrimą) jums gali padaryti 
daugelyje sveikatos įstaigų. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos 
priežiūros įstaigą ir gauti reikiamą pagalbą. Būtina žinoti, kad iš esmės sveikatos priežiūros įstaiga 
yra pasirenkama: štai kiekvienas žmogus prisiregistruoja kurioje nors poliklinikoje ar šeimos gydy-
tojo centre ir gali rinktis jam priimtiną šeimos gydytoją. 
 Nemokamą sveikatos priežiūrą valstybinėje gydymo įstaigoje gauna privalomuoju 
sveikatos draudimu apsidraudę asmenys. (Atkreipkite dėmesį, kad ir valstybinėse įstaigose kai 
kurios paslaugos gali būti mokamos). Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami visi legaliai 
dirbantys žmonės, vaikai iki 18 metų, taip pat dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, pensininkai, 
darbo biržoje užsiregistravę asmenys, socialiai remtini žmonės, neįgalieji ir kitos įstatymuose nuro-
dytos grupės – tai yra beveik visi mūsų šalies gyventojai, išskyrus sveikus, bet niekur nedirbančius, 
nesimokančius ir net neieškančius darbo piliečius. Tačiau jie gali patys mokėti sveikatos draudimo 
mokestį ir tokiu būdu tikėtis medicininės pagalbos. Mokesčio savanoriškai nemokantys asmenys 
už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas turi susimokėti kiekvienu konkrečiu atveju. Mokėti pa-
tiems visą ar dalį sumos už paslaugas tenka ir privačių gydymo įstaigų pacientams. Norėdamas 
gauti nemokamas įvairių specialistų paslaugas valstybinėje gydymo įstaigoje, žmogus pirmiausiai 
turi kreiptis į bendrosios praktikos (šeimos) gydytojus, galinčius profilaktiškai patikrinti sveikatą,
atlikti būtinus tyrimus, diagnozuoti ligas ir skirti gydymą, išrašyti receptus vaistams (taip pat ir 
kompensuojamiems). Jeigu reikia, bendrosios praktikos gydytojai skiria siuntimą konsultuotis 
ir gydytis pas tam tikros srities gydytoją specialistą (kardiologą, onkologą, ortopedą ar kt.) arba 
nukreipia į ligoninę. 
 Būtinoji medicinos pagalba, t. y. pirmoji medicinos pagalba ir institucinė (nestacionarinė 
ar stacionarinė) skubi medicinos pagalba visiems pacientams turi būti suteikta neatidėliotinai 
ir nemokamai. Jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios 
medicinos pagalbos suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti, kad pacien-
tas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Sveikatos priežiūros 
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prieinamumą Lietuvoje galime laikyti geru ne tik dėl galimybės gauti nemokamas medicinines 
paslaugas, bet ir dėl tam tikrų vaistų kompensavimo.
 Viena svarbiausių paciento teisių – teisė į informaciją. Visų pirma, asmuo turi teisę 
gauti tam tikrą bendro pobūdžio informaciją. Sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas turi būti 
pasirašytinai supažindinamas su vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis paciento teisėmis ir pa-
reigomis. Jam turi būti pasakomi jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pa-
reigos ir informacija apie kvalifikaciją. Siunčiant pacientą į kitą įstaigą ar nutraukiant gydymą, jam
taip pat turi būti paaiškinta, kodėl taip daroma. 
 Kita informacija, kurią turi teisę gauti pacientas, – tai speciali (konkreti) informacija, susi-
jusi su paciento sveikatos būkle ar gydymu. Pacientas turi teisę sužinoti apie savo sveikatos būklę, 
ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Taip pat 
turi teisę žinoti, kokia liga serga, kokius faktus apie jo sveikatos būklę atskleidė atlikti tyrimai, kaip 
jis bus gydomas ir ko iš gydymo galima tikėtis. Gavęs informaciją asmuo pats sprendžia, sutikti 
gydytis ar atsisakyti siūlomo gydymo; gali atsakingiau rinktis tyrimų bei gydymo būdus. Apie gy-
dymo atsisakymo pasekmes ligoniui turi būti išaiškinta. Svarbu suprasti savo ligą ir tai, kas yra 
daroma, kokius duomenis apie jūsų sveikatos būklę gydytojas turi ir koks gydymas jums skirtas. 
Bet kokia informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius 
medicinos terminus. 
 Svarbu ir tai, kad turėdamas pakankamai informacijos pacientas gali pasinaudoti dar     
viena savo teise – sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą 
bei diagnozę. Beje, žmogus ir pats gali rasti papildomos informacijos per šiuolaikines informavimo 
priemones.
 Jei pacientas nori, jam turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti jo 
medicinos dokumentai (kurie yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos, o ne paciento nuosavybė) 
susipažinimui; savo lėšomis jis gali pasidaryti šių dokumentų kopijas. 
 Informacija pacientui gali būti neteikiama tik kai yra jo paties atsisakymas gauti 
informaciją, patvirtintas parašu medicinos dokumentuose. Visgi jei dėl paciento atsisakymo gauti 
informaciją gali kilti žalingų pasekmių jam ar kitiems asmenims, informacija pateikiama prieš jo 
valią (pavyzdžiui, užkrečiamomis lytiniu keliu plintančiomis ligomis sergantis žmogus turi apie tai 
žinoti, kad neužkrėstų kitų asmenų). 

 Teisė rinktis gydymą arba atsisakyti gydytis
 Jei teko lankytis poliklinikoje ar ligoninėje ir jei jums tuo metu jau buvo 16 metų – žinote, 
kad pacientas turi kelis kartus pasirašyti įvairiuose dokumentuose. Kai kurie susierzina, kiti pasirašo 
visur, kur „reikia“, net neskaitydami teksto. Įstatymai numato, kad pacientai (įskaitant nepilnamečius 
nuo 16 iki 18 metų) gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga 
tik esant jų sutikimui. Iš principo paciento sutikimas būti gydomam gali būti išreikštas žodžiu, 
raštu arba tas sutikimas gali būti numanomas iš paciento veiksmų, pvz., odontologui paaiškinus 
procedūros, kuri bus atliekama, esmę, pacientas atsisėda į specialią kėdę ir išsižioja ir pan.
 Įstatymai numato atvejus, kai yra būtinas rašytinis paciento sutikimas. Tai yra sutikimas 
atlikti chirurginę operaciją, atvejai, kai pacientas turi pasirinkti diagnostikos ar gydymo būdus, su-
tikimas būti įtrauktam į mokymo procesą ar biomedicininius tyrimus. Taigi be paciento sutikimo 
apžiūroje ar kitoje medicininėje procedūroje negali dalyvauti, pavyzdžiui, medicinos studentai. 
Svarbu ir tai, kad atsisakyti siūlomo gydymo galima taip pat tik raštu.
 Asmens raštu pateiktas sutikimas nereikalingas, jeigu jo gyvybei gresia pavojus arba jį 
būtina guldyti į stacionarinę sveikatos priežiūros įstaigą, kad būtų apsaugoti visuomenės interesai. 
Jei paciento atstovas atsisako duoti sutikimą, kai gydymas nėra skubus, jis suteikiamas gydytojų 
konsiliumo (susirinkimo) sprendimu.
 Būtina prisiminti, kad gydytojai profesionalai gali padėti tik tada, kai žmogus pats 
vykdo pareigas, susijusias su savo ir artimųjų sveikata. Kiekvienas iš mūsų privalo rūpintis savo, 
savo nepilnamečių vaikų, įvaikių, globotinių, taip pat tėvų pirmine sveikata, o ne tik jau kilusių 
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ligų gydymu; nepažeisti kitų asmenų sveikatos teisių, nekenkti aplinkai, mokėti privalomojo 
sveikatos draudimo įmokas. Bendraudamas su gydytoju pacientas turi suteikti reikalingą gydymui 
informaciją (informuoti apie vartojamus vaistus, maisto papildus, dietą ir kt., apie savo įpročius, gy-
venimo būdą, net jei gydytojas pamiršta pasiteirauti. Būtina pasakyti, jei esate alergiškas vaistams ar 
maistui). Būtina laikytis visų gydytojo nurodymų ir laiku atvykti į paskirtas procedūras (kitu atveju, 
ką bus galima kaltinti dėl negerėjančios sveikatos?). 
 Jeigu pacientas nesilaikė savo pareigų ir sveikatos priežiūros įstaigos taisyklių, su kuriomis 
buvo pasirašytinai supažindintas, ir tas pažeidimas arba paciento tyčia ar dėl neatsargumo atlikti 
kiti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos pablogėjimo (ar mirties), sveikatos priežiūros įstaigos ir jos 
darbuotojų atsakomybė už žalą mažinama atsižvelgiant į paciento kaltės mastą.
 Kaip nors nukentėjęs arba jaučiantis, kad medicininės paslaugos buvo atliktos netinka-
mai, pacientas gali ginti savo pažeistas teises ir reikalauti žalos atlyginimo. Pacientas visų pirma 
gali kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, aiškiai ir konkrečiai suformuluodamas klausimą 
ar pateikdamas skundą, bei išdėstydamas reikalavimus; nepavykus išspręsti ginčo toje įstaigoje 
reikėtų kreiptis į Valstybinę medicininio audito inspekciją prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(http://vmai.lt/) arba į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (http://www.sam.lt/index.php?2341064484) arba į teismą. Pacientas gali reikalau-
ti atlyginti turtinę ir tam tikrais atvejais neturtinę žalą.
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UŽDUOTIS

VARTOTOJŲ TEISĖS

Užduoties tikslai Perteikti informaciją apie pagrindines vartotojų teises.
Ugdyti gebėjimus pasinaudoti jau žinoma informacija. 

Atlikimo trukmė 10 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas. 
Rašymo priemonė.

Užduoties atlikimo 
metodika

Priminkite mokymų dalyviams, kad pirkdami prekes (maisto ir ne 
maisto) ar naudodamiesi paslaugomis (pvz., kirpykloje) visi tam-
pa vartotojais, kurie turi teisių ir pareigų. Paprašykite pagalvoti ir 
suformuluoti, kokias, jų manymu, teises turi vartotojai įsigydami 
prekę ar paslaugą; kokias teises turi vartotojai, jau įsigiję prekę 
ar paslaugą; ir kokias teises turi įsigijusieji nekokybišką prekę ar 
paslaugą.
Visus pasiūlymus dalyviai paeiliui turi surašyti ant didelio 
popieriaus lapo, pakabinto prieš klasę. Leidžiama rašyti visus 
pasiūlymus, neatmetant ir jų nediskutuojant.
Kai dalyviai bus surašę visas sugalvotas teises, apibendrinkite 
užduotį.

Užduoties aptarimas Ant to paties popieriaus lapo išskirkite (pabraukite) vartotojo 
teises, numatytas įstatyme, ir nurodykite tas numatytas teises, 
kurios nebuvo mokymų dalyvių paminėtos. Akcentuokite varto-
tojo galimybes įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, nes tos 
informacijos reikės kitoje užduotyje. Klausimai aptarimui:
                            •  Kokią informaciją turi gauti vartotojas, prieš  įsigydamas           
                           prekę ar paslaugą?  
                        • Ar gali vartotojas pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę? 
                    • Kodėl vartotojas gali grąžinti kokybišką prekę?
                   • Ko gali reikalauti vartotojas, įsigijęs nekokybišką  prekę 
                          ar paslaugą? 
                  • Koks  reikalavimas  kokioje  situacijoje  yra  naudingiau-  
                          sias vartotojui? 
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UŽDUOTIS

PACIENTO IR GYDYTOJO POKALBIS

Užduoties tikslai Ugdyti gebėjimus aiškiai formuluoti savo mintis, bendrauti ir 
bendradarbiauti.
Skatinti susimąstyti, kam iš tiesų tenka didžiausia atsakomybė už 
asmens sveikatą: pacientui, medikui ar valstybei.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui ,,Vizitas pas gydytoją“ (po kopiją „pacientų“ ir 
„gydytojų“ grupėms).

Užduoties atlikimo 
metodika

Paprašykite susiskirstyti dalyvius į dvi grupes – „pacientus“ 
ir „gydytojus“. Kiekviena grupė turi apgalvoti, kokia informa-
cija norėtų pasikeisti vieni su kitais. Galima pasirinkti bendrą 
medicininę ,,problemą“. „Pacientai“ ir „gydytojai“ turėtų sugal-
voti bent 5–6 dalykus, kuriuos turi pasakyti vienas kitam, tačiau 
atliekant užduotį reiktų koncentruotis ne į konkrečius gydymo 
metodus, bet į tuos aspektus, ką reikia išsiaiškinti su gydytoju. 
Duokite grupėms pavyzdinį sąrašą pagrindinių klausimų ir 
suteikite 3–4 min. dalyviams grupėse sugalvoti klausimus, ku-
riuos reikia aptarti su „gydytoju“ ar „pacientu“.
Paprašykite dalyvius susėsti poromis („gydytojas“ ir „pacientas“) 
ir inscenizuoti pokalbį apie savo „sveikatos problemą“.

Užduoties aptarimas Visi kartu aptarkite, kaip sekėsi pokalbis. Klausimai aptarimui:
                            •  Prisiminkite, kaip ruošėtės vizitui pas gydytoją. 
                        • Pagalvokite, ar visada žinote, ko klausti gydytojo apie 
                           savo sveikatą ar sveikatos problemą. Ar iš viso ko nors 
                          klausiate gydytojo? Kodėl? 
                    • Ar gaunate pakankamai informacijos iš gydytojo, ar ji 
                          būna suprantama? Jei ne – iš kur gaunate informaciją: 
                          iš pažįstamų,  kitų asmenų,  kurie susiduria su  panašia
                          problema, literatūros, interneto? Kodėl?                   
Apsilankymas pas gydytoją paprastai nėra labai malonus įvykis: 
nerimaujame dėl sveikatos sutrikimo, bijome to, ką pasakys spe-
cialistas, galvojame, kiek užtruksime poliklinikoje ar ligoninėje ir 
pan. Taigi, dažnai tik pasibaigus konsultacijai suprantame, kad 
nepaklausėme daug svarbių dalykų apie ligą, apie jos gydymą, 
apie vaistus ir pan. 
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Medžiaga dalyviui

VIZITAS PAS GYDYTOJĄ

 Sveikatos problema – peršalimas: neaukšta temperatūra, kosulys, sloga, bendras silp-
numas.

 Klausimų paruošimas. „Pacientai“ turi sugalvoti bent 5–6 klausimus „gydytojui“, šie 
savo ruožtu turi apmąstyti bent 5–6 dalykus, kuriuos turi pasakyti „pacientui“. Cituojame įstatymo 
ištrauką apie tai, kokia informacija turi būti pateikiama pacientui.
 
 Paciento teisė į informaciją (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 
pakeitimo įstatymo 6 straipsnis). 

 <..> 2. Sveikatos priežiūros įstaigoje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slau-
gos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją.

 <..> 4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicini-
nio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas 
turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo me-
todus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo 
gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui turi būti pateikta 
atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos 
terminus. 

 <..> 8. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir 
siūlomą gydymą bei diagnozę.

 Inscenizuojant gydytojo ir paciento pokalbį, reiktų koncentruotis ne į konkrečius 
gydymo metodus, bet į tuos aspektus, ką reikia išsiaiškinti su gydytoju. 
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SVEIKOS GYVENSENOS MOKYMO METODAI

1. GYVENSENOS RIZIKOS VEIKSNIAI

 Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pateikia tokį sveikatos apibrėžimą: „Sveikata yra 
visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas.“ Taigi, kad būtume 
sveiki, turime savimi rūpintis visapusiškai. Ekspertai teigia, kad mūsų sveikatą net 50 % lemia svei-
ka gyvensena (žr. 1 pav.).

 Pav. Sveikatą lemiantys veiksniai

 Kaip matome, mes patys darome įtaką savo sveikatai, pasirinkdami vienokį ar kitokį 
gyvensenos būdą. Iš dalies mes galime pasirūpinti ir aplinka, kuri irgi veikia mūsų sveikatą (pvz. 
užterštas oras, vanduo, maisto produktai, nepalanki fizinė ir psichologinė aplinka).
 Gyvenseną sudaro mitybos, fizinio aktyvumo, alkoholio bei tabako vartojimo ir kiti 
įpročiai. Visi jie tarpusavyje yra susiję ir veikia sveikatą. O sveikata yra mūsų produktyvaus gy-
venimo šaltinis, nes jos trūkumas gali sutrukdyti siekiant gyvenimo tikslų. Sveika gyvensena – tai 
gyvensena, kuri stiprina ir tausoja mūsų sveikatą, mažina pavojų susirgti ir anksti mirti. Sveika gy-
vensena – tai gyvensena, kuri leidžia patirti gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę.
 Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu, 70 % ankstyvų arba galimų išvengti 
suaugusiųjų mirčių pagrindinė priežastis yra netinkamas elgesys. Elgesio įpročiai formuojasi 
paauglystėje. Netinkamo ar nesveiko elgesio pavyzdžiai – tai rūkymas, narkotikų ar alkoholio var-
tojimas, nesaugus lytinis elgesys, nesveika mityba. Pagal statistinius duomenis, paauglystė – tai 
gana geros sveikatos periodas. Tačiau prasta sveikata gali neigiamai veikti tiek fizinę, tiek socialinę 
paauglio brandą, todėl galimos ilgalaikės neigiamos pasekmės.
 Tyrimai rodo, kad Lietuvoje dažniau nei kartą per savaitę savo sveikata skundžiasi 23% 
vienuolikmečių berniukų (tyrime dalyvavusių šalių vidurkis – 26%) ir 35% mergaičių (vidurkis 
32%). Trylikamečių tarpe tokių nusiskundimų turi 25% berniukų (kitų Europos šalių vidurkis 27%) 
ir 45% mergaičių (vidurkis 40%), o tarp penkiolikmečių atitinkamai – 32% (28%) ir 55% (45%). 
Kaip matome iš rezultatų, Lietuvos mergaitės savo sveikata skundžiasi dažniau nei kitose Europos 
valstybėse, o berniukų skundų savo sveikata daugėja su amžiumi. Lietuvos moksleiviai prasčiau 
už savo bendraamžius vertina ir savo sveikatos būklę. Tarp vienuolikmečių berniukų savo sveikatą 
kaip pakenčiamą ar prastą vertina 13% berniukų ir 15% mergaičių, tarp trylikamečių – atitinkamai 
15% ir 22%, o tarp penkiolikmečių – 17% ir 28%. (Šaltinis – Mokyklinio amžiaus vaikų su sveikata 
susijusio elgesio tyrimas (HBSC)).
 Paauglystėje, siekiant greičiau „tapti suaugusiais“, prasideda eksperimentavimas su 
cigaretėmis, alkoholiu ar narkotikais. Paaugliai nebijo, nori kuo greičiau viską išbandyti ir pajusti 
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savo galią bei laisvę. Pvz., važiuoti beprotišku greičiu, nušokti nuo aukšto tilto į upę, užsiropšti ant 
statomo daugiaaukščio namo stogo ir pan. Visas šis rizikingas elgesys gali turėti įtakos įvairiems 
negalavimams, ligoms, nelaimingiems atsitikimams ir traumoms atsirasti.
 Tai, kaip paauglys jaučiasi, susiję su visu jo gyvenimu – tiek šeimoje, tiek mokykloje, tiek 
su draugais. Tyrimai rodo, kad paauglio sveikata susijusi su tokiais šeimos ir mokyklos veiksniais, 
kaip akademiniai pasiekimai, teigiama mokyklinė patirtis, patiriamos patyčios, bendravimas su 
tėvais, šeimos struktūra ir pan. 2 pav. pateikta schema, kaip gera sveikata susijusi su mokykline 
aplinka (šaltinis HBSC).

 Jau minėtas moksleivių su sveikata susijusio elgesio tyrimas parodė, kad Lietuvos 
moksleivių pasitenkinimo savo gyvenimu rodikliai yra žemesni nei daugumoje Europos valstybių. 
 Taigi, sveikata – vienas iš svarbiausių žmogaus visaverčio gyvenimo rodiklių. Labai svar-
bu, kad jau paaugliai tai suprastų – imtų ja rūpintis ir elgtis atsakingai. Tik būdami geros sveika-
tos suaugę jie galės gyventi visavertį gyvenimą, įgyvendins visus savo tikslus bei svajones. Tačiau 
nereikia pamiršti ir aplinkos, kuri net 20% lemia mūsų sveikatą. Būtina tiek šeimoje, tiek mokykloje 
ar kitoje organizacijoje kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Palanki paaugliams 
fizinė aplinka tai – tinkami baldai, apšvietimas, jauki aplinka, tinkamos sąlygos higieniniams porei-
kiams patenkinti, sporto bazė ir pan. Tinkama psichosocialinė aplinka – tai ir geri tarpusavio santy-
kiai, galimybė paprašyti pagalbos, pasikalbėti, pagarba vienas kitam, smurto bei patyčių nebuvi-
mas ir pan. 
 Paauglių švietimo sveikatos klausimais tikslas ir yra suteikti jiems žinių, ugdyti verty-
bines nuostatas ir įgūdžius, būtinus sveikos gyvensenos formavimui. PSO sveikatos politikos do-
kumente „Sveikata XXI amžiuje“ 13 uždavinyje teigiama, kad „iki 2015 metų regiono gyventojams 
turėtų būti sudarytos didesnės galimybės gyventi sveikoje fizinėje ir socialinėje aplinkoje, namuose, 
mokykloje ir vietos bendruomenėje.“ (PSO, 1998) 
 Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas neatsiejamas nuo jų socializacijos proceso ir remiasi 
socialinių įgūdžių ugdymu (mokymas bendrauti, atsispirti neigiamoms įtakoms, spręsti proble-
mas), sveikatai palankių įpročių formavimu, savęs vertinimo stiprinimu, savalaikiu informavimu, 
atsakingo elgesio ugdymu. 
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UŽDUOTIS

SVEIKATOS SAMPRATA

Užduoties tikslai Supažindinti dalyvius su sveikatos kaip visiškos fizinės, psichinės 
ir socialinės gerovės samprata.
Paskatinti rūpintis visais gerovės aspektais.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Piešinys su sveikatos kaip gerovės gėle. Kiekvienas gėlės žiedlapis 
–skirtingos spalvos. 
Trijų spalvų (tokių pat kaip žiedlapiai) popieriaus lapeliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviams pateikiamas Pasaulinės sveikatos organizacijos 
sveikatos apibrėžimas.
Parodomas piešinys, kuriame sužymėti visi gerovės kompo-
nentai. Šiame paveiksle sveikata, kaip gerovė, pateikiama gėlės 
pavidalu – kad ji pražystų, vienodai būtini visi jos žiedlapiai, t. y. 
visi gerovės komponentai. Taigi, visi sveikatos komponentai yra 
vienodai svarbūs. 
Vedėjas trumpai pristato visus gerovės komponentus: 

Vedėjas paprašo dalyvių išsitraukti po lapelį. Dalyviai pasiskirsto 
į tris grupeles pagal išsitraukto lapelio spalvą. Kiekvienai grupe-
lei reikia aptarti tą gerovės komponentą, kokios spalvos lapelius 
jie išsitraukė. Aptariant siūloma pagalvoti, kaip galėtume rūpintis 
šiuo gerovės komponentu, kad stiprintume savo sveikatą ir 
bendrą savijautą. 
Kiekviena grupelė pristato savo darbo rezultatus. Pagrindiniai 
pasiūlymai bei patarimai  įrašomi  į  atitinkamą žiedlapį. Plakato 
pavyzdys:

Fizinė gerovė.  Tai viso mūsų organizmo ir atskirų jo sistemų 
funkcionavimas. Fizinę gerovę mes dažniausiai vertiname 
pagal savo fizinį darbingumą, gebėjimą atlikti kasdienius 
darbus ir savijautą.

Socialinė gerovė.   Tai mūsų savęs vertinimas, pasitenkini-
mas santykiais su kitais žmonėmis, gebėjimas bendrauti.

Psichinė gerovė.  Tai mūsų jausmai, išgyvenimai, gebėjimas 
reikšti savo jausmus, juos kontroliuoti. Psichinę gerovę mes 
dažniausiai vertiname pagal bendrą savijautą – ar jaučiamės 
patenkinti savimi ir savo gyvenimu, koks mūsų požiūris 
į gyvenimą (daugiau pozityvus ar negatyvus), ar mūsų 
nekankina nerimas, depresija ir pan.

pasiūlymai bei patarimai  įrašomi  į  atitinkamą žiedlapį. Plakato 

Fizinė 
gerovė

Socialinė
gerovėPsichinė

gerovė

SVEIKATA
-

tai
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UŽDUOTIS

MANO SVEIKATA

Užduoties tikslas Įvertinti, kiek mokymų dalyviai rūpinasi savo sveikata.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviams „Sveikatos klausimynas“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Mokymų dalyviams pasiūloma įvertinti, kiek jie rūpinasi 
savo sveikata. Visiems išdalijami popieriaus lapai su „Sveika-
tos klausimynu“ ir pasiūloma individualiai juos užpildyti bei 
suskaičiuoti atsakymus. Pabrėžiama, kad pateikti savo gautų 
rezultatų visai grupei nereikės, todėl kiekvienas gali atsakinėti į 
klausimus labai laisvai ir atvirai.
Visiems baigus darbą, vedėjas garsiai perskaito arba užrašo 
dideliame popieriaus lape / lentoje atsakymų vertinimus: * Jei 
surinkote 15 ir daugiau simbolių     , jūs savo sveikata neblogai 
pasirūpinate.* Jei surinkote 10–14 simbolių    , jums reikėtų 
rimčiau pagalvoti apie gyvensenos keitimą.* Jei surinkote 
mažiau nei 10 simbolių    , būtinai reikia ką nors daryti: kreiptis 
pagalbos į draugus, tėvus, mokytojus, psichologą, gydytoją ar 
socialinį darbuotoją. 
Toliau dalyviai atsitiktine tvarka suskirstomi į grupeles (po 4–6) 
ir jiems siūloma kiek kas nori atvirai pasikalbėti apie savo gautus 
rezultatus, pasidalyti mintimis, kurios kilo pildant klausimyną. 
Po diskusijos kiekvienam dalyviui ant užpildyto „Sveikatos 
klausimyno“ siūloma parašyti, ką konkretaus jis planuoja daryti, 
daugiau rūpindamasis savo sveikata. 

Užduoties aptarimas Visi kartu aptarkite, kaip sekėsi pokalbis. Klausimai aptarimui:
                            •  Prisiminkite, kaip ruošėtės vizitui pas gydytoją. 
                        • Pagalvokite, ar visada žinote, ko klausti gydytojo apie 
                           savo sveikatą ar sveikatos problemą. Ar iš viso ko nors 
                          klausiate gydytojo? Kodėl? 
                    • Ar gaunate pakankamai informacijos iš gydytojo, ar ji 
                          būna suprantama? Jei ne – iš kur gaunate informaciją: 
                          iš pažįstamų, kitų asmenų, kurie susiduria su panašia
                          problema, literatūros, interneto? Kodėl?                   
Apsilankymas pas gydytoją paprastai nėra labai malonus įvykis: 
nerimaujame dėl sveikatos sutrikimo, bijome to, ką pasakys spe-
cialistas, galvojame, kiek užtruksime poliklinikoje ar ligoninėje ir 
pan. Taigi, dažnai tik pasibaigus konsultacijai suprantame, kad 
nepaklausėme daug svarbių dalykų apie ligą, apie jos gydymą, 
apie vaistus ir pan. 
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* Jei surinkote 10–14 simboli� �, jums reik�t� rim�iau

pagalvoti apie gyvensenos keitim�.

* Jei surinkote mažiau nei 10 simboli� �, b�tinai reikia k�

nors daryti: kreiptis pagalbos � draugus, t�vus, mokytojus, 
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�� Toliau dalyviai atsitiktine tvarka suskirstomi � grupeles (po 4–

6) ir jiems si�loma kiek kas nori atvirai pasikalb�ti apie savo 

gautus rezultatus, pasidalyti mintimis, kurios kilo pildant 
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�� Po diskusijos kiekvienam dalyviui ant užpildyto 

„Sveikatos klausimyno“ si�loma parašyti, k� konkretaus jis 

planuoja daryti, daugiau r�pindamasis savo sveikata.  

Užduoties aptarimas Ved�jas padr�sina dalyvius garsiai papasakoti apie tai, k� jie 

planuoja ateityje daryti. Primenama, kad net 50% m�s� sveikatos 

priklauso nuo m�s� gyvensenos. Taigi, patys esame atsakingi už 

savo sveikat� ir turime pagalvoti, kaip j� išsaugoti bei stiprinti.

Pastaba ved�jui Nereikia versti dalyvi� garsiai pasakyti savo gaut� rezultat�. Tai – 

gana asmeniškas klausimas. 
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Medžiaga dalyviui

SVEIKATOS KLAUSIMYNAS
(Kauno Medicinos universitetas)

Atsakykite į klausimus apibraukdami simbolį – Jums tinkantį atsakymą stulpelyje „taip“ arba „ne“. 

62

Medžiaga dalyviui 

SVEIKATOS KLAUSIMYNAS 
(Kauno Medicinos universitetas) 

Atsakykite � klausimus apibraukdami simbol� – Jums tinkant� atsakym� stulpelyje „taip“ arba „ne“.
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Klausimas
Atsakymas

Taip Ne

Mityba

1. Ar valgau visus išvardintus produktus (baltą ir juodą  duoną, 
pieną  ir  jo  produktus,  mėsos  produktus  ir  žuvį,  vaisius
ir daržoves)?

2. Ar renkuosi liesesnius maisto produktus?
3. Ar valgau daug vaisių ir daržovių?
4. Ar mėgstu papildomai sūdyti maistą?
5. Ar kasdien valgau saldumynų? 

Fizinis aktyvumas 

1. Ar šiuo metu lankau sporto treniruotes?
2. Ar kasdien darau rytinę mankštą?

3. Ar mankštinuosi savarankiškai, ne pamokų metu, nors kartą 
per savaitę?

Mano sveikata ir išvaizda
1. Ar manau, kad esu visai sveikas?

2. Ar manau, kad sveriu per daug?
3. Gal manau, kad sveriu per mažai?

4. Ar gerai vertinu savo išvaizdą?
Dienos režimas bei darbas ir poilsis
1. Ar miegu 8 valandas per parą ir ilgiau?
2. Ar jaučiuosi pavargęs po pamokų?
3. Ar darau pertraukėles ruošdamas pamokas?

Žalingi įpročiai ir rizikinga elgsena
1. Ar rūkau nors kartą per savaitę?
2. Ar esu bandęs narkotikų?
3. Ar esu buvęs apsvaigęs nuo alkoholio?

4. Ar visada prisisegu automobilyje saugos diržais?

Sudėjęs visus apibrauktus      , iš viso gaunu:

61

UŽDUOTIS 

MANO SVEIKATA 

Užduoties tikslas �vertinti, kiek mokym� dalyviai r�pinasi savo sveikata.

Atlikimo trukm� 30 minu�i�.

Užduo�iai atlikti 

reikalingos priemon�s

Medžiaga dalyviams „Sveikatos klausimynas“.

Užduoties atlikimo 

metodika
�� Mokym� dalyviams pasi�loma �vertinti, kiek jie r�pinasi savo 

sveikata. Visiems išdalijami popieriaus lapai su „Sveikatos 

klausimynu“ ir pasi�loma individualiai juos užpildyti bei 

suskai�iuoti atsakymus. Pabr�žiama, kad pateikti savo gaut�

rezultat� visai grupei nereik�s, tod�l kiekvienas gali atsakin�ti �

klausimus labai laisvai ir atvirai. 

�� Visiems baigus darb�, ved�jas garsiai perskaito arba užrašo 

dideliame popieriaus lape / lentoje atsakym� vertinimus:  

* Jei surinkote 15 ir daugiau simboli� �, j�s savo sveikata 

neblogai pasir�pinate.

* Jei surinkote 10–14 simboli� �, jums reik�t� rim�iau

pagalvoti apie gyvensenos keitim�.

* Jei surinkote mažiau nei 10 simboli� �, b�tinai reikia k�

nors daryti: kreiptis pagalbos � draugus, t�vus, mokytojus, 

psicholog�, gydytoj� ar socialin� darbuotoj�.

�� Toliau dalyviai atsitiktine tvarka suskirstomi � grupeles (po 4–

6) ir jiems si�loma kiek kas nori atvirai pasikalb�ti apie savo 

gautus rezultatus, pasidalyti mintimis, kurios kilo pildant 

klausimyn�.

�� Po diskusijos kiekvienam dalyviui ant užpildyto 

„Sveikatos klausimyno“ si�loma parašyti, k� konkretaus jis 

planuoja daryti, daugiau r�pindamasis savo sveikata.  

Užduoties aptarimas Ved�jas padr�sina dalyvius garsiai papasakoti apie tai, k� jie 

planuoja ateityje daryti. Primenama, kad net 50% m�s� sveikatos 

priklauso nuo m�s� gyvensenos. Taigi, patys esame atsakingi už 

savo sveikat� ir turime pagalvoti, kaip j� išsaugoti bei stiprinti.

Pastaba ved�jui Nereikia versti dalyvi� garsiai pasakyti savo gaut� rezultat�. Tai – 

gana asmeniškas klausimas. 
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UŽDUOTIS

SVEIKA MITYBA

Užduoties tikslai Supažindinti mokymų dalyvius su sveikos mitybos principais.
Paskatinti laikytis sveikos mitybos principų. 

Atlikimo trukmė 90 minučių.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas, ant kurio nupiešta Sveikos mitybos 
piramidė (plakatų su Sveikos mitybos piramide galima gauti 
Sveikatos mokymo centruose arba atsisiųsti  internetu).  Medžiaga 
dalyviui „Kuro patikros lentelė“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas primena, kad sveika mityba – sveikatos pagrindas. Svei-
ka mityba – tai tokia, kai organizmas gauna visas reikalingas jam 
medžiagas ir energijos idealiam svoriui palaikyti. Jei maitinamės 
neteisingai – valgome per daug ar per riebiai, mus ima kankinti 
įvairūs negalavimai, galime susirgti (pvz., hipertenzija, atero-   
skleroze).
Pirmiausia visų dalyvių paklausiama, kas, jų nuomone, yra sveika 
mityba, kokius produktus valgyti sveikiausia ir kodėl.
Pakabinamas plakatas su Sveikos mitybos piramide. Dalyviams 
papasakojama, kad renkantis maistą specialistai rekomenduoja 
vadovautis Sveikos mitybos piramide, kur maisto produktai 
suskirstyti į šešias grupes įvairiuose aukštuose, atsižvelgiant į 
tai, kiek to produkto patartina suvalgyti per parą. Ši piramidė 
nurodo, kokią dalį vienas ar kitas produktas turėtų užimti paros 
maisto racione.
Dalyviams galima priminti, kokių medžiagų mes gauname iš 
įvairių maisto produktų: iš pieno ir pieno produktų – baltymų 
ir kalcio,iš mėsos ir jos grupės produktų – baltymų, geležies, 
vitaminų bei mineralinių medžiagų, iš vaisių – vitamino C ir 
folinės rūgšties (tai stiprina atsparumą infekcijoms ir stresui), iš 
daržovių – mikroelementų ir maisto skaidulų,iš grūdų produktų 
– B grupės vitaminų, kompleksinių angliavandenių, maisto 
skaidulų, mineralinių medžiagų ir baltymų.
Dideliame popieriaus lape ar lentoje užrašomos sveikos mitybos 
taisyklės:

SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS
                            •  Valgyti  kiek galima įvairesnį maistą.  Kiekvieną  
dieną rinktis produktus iš visų šešių grupių. 
                            •  Išlaikyti normalų kūno svorį.
                            •  Pasirinkti maistą, turintį  mažai  riebalų, ypač so-
čiųjų, ir cholesterolio.
                            •  Valgyti kuo daugiau įvairių daržovių, vaisių, uo- 
gų ir grūdinių produktų.
                            •  Vartoti kuo mažiau cukraus ir saldumynų.
                            •  Vartoti kuo mažiau valgomosios druskos.
                            •  Nevartoti alkoholio. savijautą.

2. SVEIKA MITYBA
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SVEIKOS MITYBOS PIRAMID�
Užduoties atlikimo 
metodika

Primenami pagrindiniai sveikos mitybos principai:
1. Nuosaikumas. Net ir būtina maisto medžiaga, jeigu jos varto-
jama per daug, yra žalinga sveikatai.
2. Įvairumas. Kad išlaikytume gerą sveikatą, reikia apie 40 
skirtingų maisto medžiagų.
3. Subalansavimas. Mitybos subalansavimas – tai tinkamas 
baltymų, riebalų, vitaminų, mineralinių medžiagų santykis ir op-
timalus energijos kiekis maisto produktuose.
Išdalyti dalyviams „Kuro patikros lenteles“ (Valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos siūlomos lentelės „Jaunimo sveikatos“ progra-
mos dalyviams). Paaiškinti, kaip pildyti lentelę. Pasiūlyti daly-    
viams 24 valandas kruopščiai stebėti, ką suvalgo. 
Antro užsiėmimo metu kelių savanorių prašoma pristatyti savo 
užpildytas lenteles. 
Visiems kartu siūloma aptarti: 
                            • Ko labiausiai trūksta jūsų dienos maisto sąraše? 
                            • Ar kurių nors produktų buvo per daug?
                            • Kaip galėtumėte pagerinti savo dienos maisto                 
                          racioną?      

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina diskusiją apie tai, kas trukdo sveikai maitin-
tis. Aptariama, ar mokyklos valgykla laikosi sveikos mitybos 
principų. Aptariama, ką galėtume pakeisti ar patobulinti savo 
mitybos įpročiuose ar mokyklos valgyklos valgiaraštyje. 

Užduoties plėtotė Pakabinti globos įstaigos valgykloje plakatą „Sveikos mitybos 
piramidė“.
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SVEIKOS MITYBOS PIRAMID�
SVEIKOS MITYBOS PIRAMIDĖ

Riebalai, aliejus, saldumynai
Vartoti saikingai

Pienas, jogurtas, sūris
2-3 porcijos

Daržovės 
2-5 porcijos

Vaisiai
2-5 porcijos

Mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, 
riešutai, ankštinės daržovės
2-3 porcijos

Duona, grūdai, 
makaronai, bulvės
6-11 porcijų
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Medžiaga dalyviui

KURO PATIKRA

 
 24 valandas sekite, ką valgote. Pirmojoje lentelės skiltyje įrašykite suvalgyto maisto 
pavadinimą ir pažymėkite X tuose langeliuose, kurie geriausiai apibūdina suvalgytą produktą. 
Pvz., jei valgėte vištienos, žymėkite X langelyje „Mėsa“, o jei gėrėte limonado – skyrelyje „Saldumynai“.

Maisto 
rūšis

Grūdiniai 
produktai

Daržovės Vaisiai Pieno 
produktai

Mėsa Riebalai ir 
saldumynai

Vištiena x

Limonadas x

Iš viso: 

 Baigę pildyti lentelę suskaičiuokite, kiek produktų pažymėjote X.
 Palyginkite savo gautus rezultatus su rekomendacijomis. Pasižiūrėkite, kiek porcijų to 
produkto siūloma suvalgyti per parą pagal Sveikos mitybos piramidę ir kiek per parą suvalgėte Jūs. 
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3. FIZINIS AKTYVUMAS IR SVEIKATA

UŽDUOTIS

MANKŠTOS SVARBA

Užduoties tikslai Aptarti reguliarios mankštos svarbą sveikatai.
Paskatinti mokymų dalyvius nuolat mankštintis.
Išmokyti pasirinkti tinkamą mankštos formą.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Medžiaga dalyviui „Įvairių fizinio aktyvumo rūšių vertė“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas primena, kad fizinis aktyvumas – vienas iš sveikatą
stiprinančių veiksnių. Jei mažai judame, padidėja tikimybė su-
sirgti širdies ligomis, hipertenzija, nutukimu ir pan. Tyrimai 
rodo, kad fiziškai aktyvesni žmonės mažiau serga, ilgiau gyvena.
Pabrėžiama, kad fizinis aktyvumas, mankšta – tai ne tik spor-
tas. Tai ir pasivaikščiojimai, šokiai, darbas sode, įvairūs judrūs 
žaidimai ir pan.
Išdalijamos lentelės „Įvairių fizinio aktyvumo rūšių vertė“.
Tada mokymų dalyvių paklausiama, kaip jie pasirenka mankštos 
rūšį. Siūloma pasižiūrėti į lentelę su įvairių mankštos rūšių įtaka 
ištvermei, lankstumui ir jėgai.
Pasidalijus į grupeles po 4–6 žmones siūloma aptarti šią lentelę 
galvojant, kokią mankštos rūšį ar sporto šaką pasirinkti.
Pristatoma antroji lentelė. Pabrėžiama, kad labai svarbi yra 
mankštos pratimų trukmė ir intensyvumas. Siūloma kiekvienam 
įsivertinti savo fizinį aktyvumą.
Dalyviai skatinami pagalvoti, kaip jie galėtų pagerinti savo fizinio
aktyvumo rodiklius.

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina dalyvių diskusiją apie fizinį aktyvumą.
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Medžiaga dalyviui

ĮVAIRIŲ FIZINIO AKTYVUMO RŪŠIŲ VERTĖ
(Visuomenės sveikatos ugdymo centras)
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          Fizinio aktyvumo rūšis                       Ištvermė                    Lankstumas                       Jėga
Badmintonas

Bėgimas ristele

Dviratis

Futbolas

Golfas

Greitas ėjimas

Joga

Lipimas laiptais
Plaukimas

Sunkumų kilnojimas

Šokinėjimas

Tenisas

Reikšmės:
puikiai vysto
labai gerai
gerai
nedaug naudos

FIZINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS

                          Aktyvumo rūšis                                                  Trukmė                                Vertė
Bėgimas     30 min.
Darbas sode    1 val.
Dviračio mynimas    30 min.

Ėjimas     30 min.
Plaukimas    30 min.
Čiuožimas, slidinėjimas    1 val.
Tenisas ir kiti sportiniai žaidimai  1 val.

Reikšmės:
– puiki savaitė
– labai gerai 
– gerai
– patenkinamai (daugiau pasistenkite kitą savaitę)
– per mažai mankštinatės

Daugiau nei 

               Mažiau nei                  – jums būtinai reikia mankštinti daugiau
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4. ŽALINGI ĮPROČIAI

RIZIKINGAS ELGESYS

Užduoties tikslai Aptarti rizikingo elgesio pasekmes.
Paskatinti elgtis atsakingai.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduoties atlikimo 
metodika

                     •  Vedėjas primena, kas yra rizikingas elgesys. Tai elgesys,  
keliantis pavojų individo fizinei, psichologinei- emocinei ar socialinei
sveikatai ir gyvybei, didinantis sergamumą ir mirštamumą. 
                    •  Vedėjas  gali  paklausti,  kokias rizikingo elgesio formas 
dalyviai žino. Dažniausiai minimos formos:  alkoholio, narkotikų var-
tojimas, rūkymas, neatsakingas transporto priemonės vairavimas ir 
pan.
                           •  Grupė suskirstoma į mažas grupeles po 4–6 dalyvius.
                             •  Kiekviena grupelė gauna medžiagą „Rizikingas elgesys“, 
kur surašytos įvairios rizikingo elgesio formos. Pasitarę tarpusavyje 
dalyviai turi užpildyti lentelę  pagal pateiktas instrukcijas.
                           •  Dideliame popieriaus lape ar lentoje nupiešiama lentelė. 
                       •  Kiekviena  grupelė trumpai pristato savo darbą ir  įrašo 
rezultatus į nupieštą ar pakabintą didelę lentelę. 
                             •   Susumuojami rezultatai ir pažiūrima, kokį rizikingą elgesį 
jaunimas laiko pavojingiausiu. 
                        •  Pabrėžiama, kad toks elgesys jaunam žmogui gali  labai 
apsunkinti ar net visai užkirsti kelius siekiant  įgyvendinti savo atei-
ties planus.

Užduoties aptarimas Apibendrindamas vedėjas pabrėžia, kad labai svarbu elgtis at-
sakingai, t. y. apgalvoti galimas savo elgesio pasekmes. Užbaigti 
galima liaudies patarle: „Kiekvienas yra savo likimo kalvis“.
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Medžiaga dalyviui

RIZIKINGAS ELGESYS

 Lentelėje surašytos įvairios rizikingo elgesio formos. Pagalvokite, kaip toks elgesys gali 
paveikti jauno žmogaus sveikatą, mokslus, būsimą darbinę karjerą, santykius su draugais, san-
tykius šeimoje. Į paskutinę grafą galima įrašyti dar kokią nors rizikingo elgesio formą, kuri, dalyvių 
nuomone, gali turėti įtakos įvairioms jauno žmogaus gyvenimo sritims dabar arba ateityje.
 Į kiekvieną langelį įrašykite vieną iš įvertinimų:
   – neturės neigiamos įtakos
   – gali turėti nedidelę įtaką
   – turės didžiulę įtaką

Rizikingas
elgesys

Sveikata Mokslas Darbinė
karjera

Santykiai
su
draugais

Santykiai
šeimoje

Kita
(įrašyti)

Alkoholio 
vartojimas

Narkotikų 
vartojimas

Rūkymas

Nesportavimas

Nesveiko 
maisto 
valgymas

Nesirūpinimas 
sveikata

Įstatymų 
nesilaikymas 
(vagystės, 
muštynės, 
chuliganizmas)
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Medžiaga dalyviui 
RIZIKINGAS ELGESYS 

Lentel�je surašytos �vairios rizikingo elgesio formos. Pagalvokite, kaip toks elgesys gali 

paveikti jauno žmogaus sveikat�, mokslus, b�sim� darbin� karjer�, santykius su draugais, santykius 

šeimoje. � paskutin� graf� galima �rašyti dar koki� nors rizikingo elgesio form�, kuri, dalyvi�

nuomone, gali tur�ti �takos �vairioms jauno žmogaus gyvenimo sritims dabar arba ateityje. 

� kiekvien� langel� �rašykite vien� iš �vertinim�:

� – netur�s neigiamos �takos

� – gali tur�ti nedidel� �tak�

� – tur�s didžiul� �tak�

Rizikingas 
elgesys Sveikata Mokslas Darbin�

karjera

Santykiai
su

draugais

Santykiai
šeimoje

Kita
(�rašyti)

Alkoholio

vartojimas 

      

Narkotik�

vartojimas 

      

R�kymas 
      

Nesportavimas 
      

Nesveiko

maisto 

valgymas 

      

Nesir�pinimas 

sveikata

      

�statym�

nesilaikymas 

(vagyst�s,

muštyn�s,

chuliganizmas) 
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UŽDUOTIS

VARTOTI AR NEVARTOTI?

Užduoties tikslai Aptarti narkotikų vartojimo pasekmes.
Paskatinti priimti atsakingus sprendimus.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

Didelis popieriaus lapas arba lenta. 
Keletas A4 formato popieriaus lapų.
Markeriai, rašikliai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas trumpai pristato užsiėmimo temą, primindamas, kad 
ankstesniame užsiėmime jau buvo nagrinėti narkotikų vartojimo 
padariniai. Ne vienas dalyvis minėjo ir tam tikras „teigiamas“ var-
tojimo pasekmes. Siūloma dar kartą tai aptarti.
Dalyviai pasiskirsto po 4–5. Kiekviena grupelė gauna po popieriaus 
lapą, kuriame reikia per vidurį braukti brūkšnį. Vienoje pusėje 
užrašomas + , o kitoje -.

+ -

UŽDUOTIS

RŪKYMO ŽALA MŪSŲ ORGANIZMUI

Užduoties tikslas Aptarti rūkymo daromą žalą.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti reikalingos 
priemonės

A4 formato popieriaus lapai.
Spalvoti pieštukai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas papasakoja, kad Europos Sąjungos reikalavimu ant 
cigarečių pakelių turi būti užrašyti įspėjamieji užrašai apie 
kenksmingą rūkymo poveikį sveikatai.
Pateikiami įspėjamųjų užrašų pavyzdžiai. Vedėjas paklausia, ar, 
dalyvių nuomone, šie užrašai įsimenami, ar jie turi prevencinį 
poveikį. 
Visiems išdalijami popieriaus lapai ir siūloma sugalvoti tokį 
užrašą ant cigarečių pakelio, kuris turėtų didžiausią poveikį jau-
nimui, priverstų juos susimąstyti apie rūkymo žalą. Paprašoma 
nupiešti cigarečių pakelį su tuo užrašu. 
Visi lapai pakabinami, visi dalyviai gali juos apžiūrėti. Kiekvienam 
siūloma išrinkti tą, kuris jiems labiausiai patiko.
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Užduoties atlikimo 
metodika

Pliusas – tai pozityvios narkotikų vartojimo pasekmės (tokios 
kaip malonumas, atsipalaidavimas, draugų pripažinimas ir 
pan.); minusas – neigiamos narkotikų vartojimo pasekmės (gali-
mos problemos su policija, tėvais, sveikatos problemos ir pan.). 
Prašoma užpildyti šią lentelę.
Lentoje nubraižoma ar pakabinama didelė lentelė. Kiekviena 
grupelė iš eilės sako po vieną teigiamą narkotikų vartojimo 
padarinį, kurį jie užsirašė savo sąraše. Vedėjas viską užrašo dide-
liame popieriaus lape / lentoje. Taip pat surašomi ir visi neigiami 
padariniai. 
Visiems kartu siūloma apsvarstyti kiekvieną įrašytą teigiamą ir 
neigiamą padarinį, bandant įvertinti, ar tie padariniai ilgalaikiai, 
ar trumpalaikiai. 
Rezultatai akivaizdžiai paliudys, kad dauguma + tėra trumpalai-
kiai dalykai, o - ilgalaikiai. 
Vedėjas atkreipia dėmesį į tai, kad parašyti teigiami padariniai ir 
toliau vilioja, nes sunku atsisakyti malonumo, atsipalaidavimo 
galimybės, aštrių pojūčių, draugų pripažinimo ir pan. Bet to 
ir nereikia daryti! Visa tai mes galime gauti kitais būdais. Pvz., 
iššokdami parašiutu, užsiimdami savo hobiu ar pan. Siūloma pa-
galvoti, kas, be narkotikų, gali padėti patirti tokius pačius teigia-
mus padarinius, kurie įrašyti sąraše. 

Aptarimas Vedėjas apibendrina gautus rezultatus pabrėždamas, kad tai, 
kokiais kitais būdais galima pasiekti adekvačių teigiamų pojūčių, 
dažniausiai yra legalu, niekas dėl to jūsų nesmerks, nepersekios, 
nebaus. Greičiau jau žavėsis ir pavydės. Taigi, žmogus turi teisę 
rinktis. Rinktis jaunystę, ateitį, džiaugsmą, naujus įspūdžius 
arba…
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5. ASMENS HIGIENA

UŽDUOTIS

RŪPINAMĖS ASMENS HIGIENA

Užduoties tikslai Priminti pagrindinius asmens higienos principus, skatinti dau-
giau rūpintis asmens higiena.

Atlikimo trukmė 60 minučių.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Paruošti penkias korteles su užrašais:

Asmens 
higiena
Dantų
priežiūra

Asmens 
higiena
Plaukų
priežiūra

Asmens 
higiena
Rankų 
ir kojų 
priežiūra

Asmens 
higiena
Odos
priežiūra

Asmens 
higiena
Drabužių
ir avalynės 
priežiūra

Užduoties atlikimo 
metodika

Asmens higiena – tai kasdienės kūno ir veido odos, plaukų, nagų, 
burnos ertmės ir dantų priežiūros procedūros, taip pat drabužių 
bei avalynės priežiūra. 
Mokymų dalyviai suskirstomi į penkias grupeles. Kiekviena 
grupelė išsitraukia po vieną kortelę. Kitam užsiėmimui grupelė 
turi parengti pranešimą ta tema, kuri užrašyta ant lapelio. 
Siūloma informacijos ieškoti internete, spaudoje. 
Pristatymo tikslas – supažindinti su pagrindiniais dantų, odos, 
plaukų, kojų, drabužių bei avalynės priežiūros principais. 
Pristatyme siūloma paminėti ir tai, kokios yra galimos asmens 
higienos nesilaikymo pasekmės (sveikatai, bendravimui su kitais 
žmonėmis). Siūloma pagalvoti apie įvairesnes pristatymo for-
mas, įtraukiant ir klausytojus. 
Parengti užduočiai skiriamos kelios dienos. 
Kitame užsiėmime kiekviena grupelė pristato savo darbą. 

Užduoties aptarimas Vedėjas skatina grupės diskusiją ir apibendrina jos rezultatus 
pabrėždamas, kad asmens higiena svarbu rūpintis kiekvieną 
dieną.
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6. SAUGI APLINKA

UŽDUOTIS

RŪPINAMĖS ASMENS HIGIENA

Užduoties tikslai Supažindinti su vandens ir oro užterštumo, atliekų tvarkymo 
problemomis. 
Supažindinti su sveikos aplinkos svarba žmogaus sveikatai.
Paskatinti rūpintis aplinka.

Atlikimo trukmė 90 minučių.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Medžiaga dalyviui „Vanduo“.
Medžiaga dalyviui „Oras“.
Medžiaga dalyviui „Atliekos“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas supažindina dalyvius su tema. Pabrėžiama, kad mus 
supanti aplinka – tai ne tik mūsų sveikatos, bet ir gyvybės šaltinis. 
Mokslininkai jau prieš keletą dešimtmečių įspėjo, kad tai, kas 
susidarė per milijonus metų – vanduo, oras, gyvūnija, augalija 
– gali išnykti, jei mes nesirūpinsime aplinka, kurioje gyvename. 
Suskirstyti dalyvius į 3 grupeles. Kiekviena grupelė gauna vieną 
iš užduočių: „Vanduo“, „Oras“, „Atliekos“. Perskaičius pateiktą 
medžiagą grupelėse siūloma aptarti, kaip mes patys galime 
saugoti vandenį ir orą, juos tausoti, kaip tinkamai tvarkyti atlie-
kas. Pasvarstyti, kaip tai galėtų būti daroma valstybės mastu ir 
kaip mes patys galėtume tuo pasirūpinti.
Kiekvienai grupelei siūloma paruošti pristatymą. Pirmiausia 
– įtaigiai ir vaizdžiai pateikti problemą, o po to pasiūlyti galimus 
jos sprendimo būdus.
Visiems kartu siūloma aptarti: o ką mes, kaip grupė, galėtume 
padaryti sprendžiant šias problemas.  

Užduoties aptarimas Aptariama,  kaip mokymo įstaigoje / globos namuose  rūšiuo-
jamos atliekos. Kaip galima būtų pagerinti šitą darbą.
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Medžiaga dalyviui

Informacija iš tinklapio: www. sveikata.su.lt/sveikaaplinka/index.htm.

VANDUO

 Vanduo dengia 2/3 Žemės paviršiaus. Jis būtinas gyvybei palaikyti. Suaugu-
siam žmogui kasdien reikia 2–2,5 1 geriamojo vandens. Žmogaus organizmas nepakenčia 
vandens trūkumo. Netekęs 1–1,5 1 vandens, žmogus pradeda jausti troškulį. Dėl vandens 
deficito praradus 6–8 % savo svorio, žmogaus organizme sutrinka medžiagų apykaita,
sulėtėja oksidacijos procesai, didėja kraujo klampa, pakyla temperatūra, dažnėja pul-
sas, parausta oda, suglemba raumenys ir kūnas, svaigsta ir skauda galva. Netekus 10 % 
vandens, atsiranda negrįžtamų patologinių reiškinių: trūkinėja oda, įdumba akių obuoliai, 
sutrinka rega, prasideda traukuliai gerklėje, vystosi anurija (inkstai neišskiria šlapimo), silpsta 
protas. Netekęs 21 % vandens, žmogus miršta. 
 Žmogui būti be vandens daug pavojingiau negu be maisto: nevalgęs jis gali 
išgyventi iki 40 dienų, o negėręs numirs aštuntą parą. Vandens reikia ne vien fiziologi-
niams procesams. Normaliai žmogaus gyvybinei veiklai palaikyti vandens reikia kur kas 
daugiau negu nustatyta fiziologinė norma. Daugybė vandens suvartojama sanitarinėms
higieninėms ir buitinėms reikmėms, gamybai, technologiniams pramonės, statybos ir 
transporto procesams, žemės ūkiui, gaisrams gesinti, miestų gatvėms ir želdiniams laistyti. 
Apskaičiuotas vidutinis vieno žmogaus suvartojamo vandens kiekis –100–600 l per parą 
– yra ekonominės gerovės, kultūrinio ir buitinio lygmens rodiklis.
 Vandens atsargos ir tarša. Gėlo vandens atsargos Žemėje nedidelės. Didėjant 
žmonių skaičiui ir plėtojantis pramonei, vandens suvartojama vis daugiau. Kai kuriose 
šalyse jaučiamas vandens trūkumas. Jo trūksta ne tik pramonei, higienai, tačiau ir kasdie-
niams žmonių poreikiams patenkinti. Vis didesne problema tampa ir vandens užterštumas. 
Užteršto vandens vartojimas gali sukelti infekcines ligas, dėl vandens užterštumo žūsta 
gyvūnai, nyksta augalai. 
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Medžiaga dalyviui

Informacija iš tinklapio: www. sveikata.su.lt/sveikaaplinka/index.htm.

ORAS

 Viena svarbiausių gyvybės atsiradimo ir vystymosi Žemėje prielaidų – ją supan-
tis dujų sluoksnis. Kasdienėje kalboje labai dažnai jį vadiname paprastai ir suprantamai 
– atmosfera, oras. Kiekvienas iš 7 mlrd. Žemės gyventojų per parą sukvėpuoja po 15–20 kg 
oro. Galima drąsiai tvirtinti, kad tai – svarbiausias mūsų gyvybinės veiklos komponentas. 
Todėl ypač svarbu, kad oras būtų neužterštas, nes bet kokie nukrypimai nuo normalios oro 
sudėties yra žmogui žalingi. Normalia atmosferos sudėtimi laikoma tokia, kai čia esama 
apie 78 % azoto, 21 % deguonies, kiek mažiau kaip 1 % argono ir šiek tiek helio, neono, krip-
tono. Čia, matyt, tiksliau būtų naudoti ne esamąjį, o būtąjį laiką, nes tokia normali atmos-
feros sudėtis... buvo. Kalbant apie oro sudėtį dabar, reikia nurodyti, kad jame esama įvairių 
nuodingų dujų ir dulkių. Daugiausia tokiu užterštu oru kvėpuoja miestų gyventojai. O 
tokių žmonių planetoje, vykstant intensyviai urbanizacijai, vis daugiau ir daugiau. Neseniai 
paskelbti SNO duomenys nurodo, kad, sumažinus atmosferos užterštumą 50 %, gyventojų 
amžius pailgėtų 3–5 metais, vidutinis metinis sergamumas ir mirtingumas sumažėtų 4–5 
%. Daug mažiau žmonių sirgtų plaučių vėžiu, bronchitais, kitomis kvėpavimo organų ligo-
mis. Anglų mokslininkas L. Botonas knygoje „Užterštas dangus“ rašo: „Galimi du variantai: 
arba žmonės padarys taip, kad ore liks mažiau dūmų, arba dūmai padarys taip, kad Žemėje 
liktų mažiau žmonių“. Didelį rūpestį pastaruoju metu žmonėms kelia tai, kad į aplinką pat-
enka sieros ir kiti oksidai. Pramonės rajonuose, jungdamiesi su vandeniu (garais, lietumi), 
jie virsta rūgštimis ir iškrinta ant žemės rūgščių lietų pavidalu. Kai kurie organizmai ypač 
jautriai reaguoja į sieros dioksidą (SO2), todėl jais galima naudotis aplinkos taršai įvertinti. 
Anksčiau Europoje lietūs būdavo švarūs. Dabar lietus yra užterštas dėl mūsų sudeginamų 
anglies, naftos, gamtinių dujų. Tačiau dabar mes jau žinome, kodėl taip atsitiko ir ką reikia 
daryti. Per pastaruosius 30 metų automobilių Europoje padaugėjo 5 kartus, ir mes gami-
name, perkame išmetame šiukšlių daug daugiau, negu praeityje. Daugiausia energijos, 
reikalingos gamykloms, mūsų butų apšildymui ir automobilių bei lėktuvų judėjimui, mes 
pagaminame degindami naftą, anglį ar gamtines dujas. 
 Visa tai, kas susidarė per milijonus metų, mes sunaudosime per keletą žmonijos 
kartų. Jei naudosime kurą tokiais tempais kaip dabar, tai nafta pasibaigs per 40, gamtinės 
dujos per 60, o anglis per 400 metų. Vien tik 1991 metais Europoje sudeginta 1065 mili-
jonai tonų anglies, 1118 milijonų tonų naftos ir 768 milijonai tonų gamtinių dujų. Tai reiškia, 
kad 20 milijonų tonų sieros pateko į atmosferą. O atmosferoje siera reaguoja su oro deguonimi, 
susidaro dujos – sieros dioksidas. Sudeginus fabrike vieną kilogramą gamtinių dujų, 
išleidžiama apie 13 gramų azoto oksidų. 1991 metais Europoje į atmosferą išleista 23 mili-
jonai tonų oksidų. Deginant naftą, anglį ir gamtines dujas, susidaro dar vienos dujos, kurios 
yra išmetamos per kaminus į orą, – anglies dvideginis. Jo kiekvienais metais pasaulyje yra 
išleidžiama 6 milijardai tonų. Dėl padidėjusio anglies dvideginio kiekio atsiranda vadina-
masis šiltnamio efektas. Tai reiškia, kad CO2 sluoksnis suformuoja lyg ir šiltnamio stogą virš 
žemės, taip sukeldamas temperatūros padidėjimą. 
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Medžiaga dalyviui

Informacija iš tinklapio: www. sveikata.su.lt/sveikaaplinka/index.htm.

ATLIEKOS

 Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. Tai – per-
skaitytas laikraštis, seni ar sulūžę baldai, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar 
perplėštas polietileno maišelis. Namuose susikaupia vis daugiau pakuočių atliekų: arbatos 
dėžutės, batų dėžės, pieno pakeliai, buteliai ir pan. Didžioji atliekų dalis, deja, keliauja į 
sąvartynus.
 Lietuvoje yra daugiau nei 800 sąvartynų, iš jų apie 300 šiuo metu eksploatuo-
jami. Į sąvartynus kasmet išvežama maždaug 3 mln. tonų įvairių atliekų, beveik pusė jų 
– nerūšiuotos namų ūkio atliekos. Sąvartyne atliekos ilgai išlieka nesuirusios: 
popierius yra 2 metus, 
 konservų dėžutės – 90 metų, 
 plastiko pakuotės – nuo 80 iki 200 metų, 
 stiklo tara žemėje išlieka 900 metų. 
 Atliekų kiekis sąvartynuose grėsmingai didėja. Sparčiai gausėja pavojingų 
buitinių atliekų: tai liuminescencinės lempos, elektros elementai (baterijos), akumuliatoriai, 
nesuvartoti medikamentai, dažai, lakai, skiedikliai, plovikliai. Jeigu jų tinkamai nesutvarkysime, 
kenksmingos medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis.
 Atliekų tvarkymas ir saugus sąvartynų eksploatavimas kainuoja vis brangiau.
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UŽDUOTIS

PAVOJINGOS ATLIEKOS BUITYJE

Užduoties tikslai Supažindinti su buityje naudojamų medžiagų keliamu pavo-
jumi.
Paskatinti įprasti atsakingai elgtis su pavojingomis 
medžiagomis.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Kortelės su ženklais, įspėjančiais apie medžiagos keliamą 
pavojų:

Užduoties atlikimo 
metodika

Klaidinga manyti, kad pavojingos atliekos susidaro tik chemijos ar 
kitoje pramonėje. Ir buityje mes naudojame nemažai daiktų, kurių 
sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Tai galvaniniai elementai, aku-
muliatoriai, pasenę vaistai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, 
tepalų atliekos ir t. t.
Mokymų dalyviai padalijami į 6 grupeles. Kiekvienai grupelei duo-
dama išsitraukti kortelę su vienu iš paveikslėlių, žyminčiu produkto 
keliamą pavojų. 
Grupelė turi pasvarstyti, ant kokių buityje naudojamų daiktų jie 
yra matę tokių paveikslėlių. Aptarti, kaip reikia elgtis su tomis 
medžiagomis ir kur išmesti jau sunaudoto produkto pakuotes ar pasi-
baigus jo galiojimo laikui. 
Vedėjas primena, kad skystų pavojingų atliekų negalima pilti į 
plautuvę ar klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės. 
Išmesti galima tik tuščią ir sausą pavojingų gaminių pakuotę. Nepa-
naudotas pavojingas medžiagas reikia sandariai uždaryti ir pristatyti 
į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Buityje susidarančios pavojin-
gos atliekos yra surenkamos. Gyventojai apie tai iš anksto infor-
muojami arba gali išsikviesti specialias tarnybas, užsiimančias atliekų 
išvežimu. Nereikalingą ar sugedusią buitinę techniką ir elektronikos 
įrangą, kurioje irgi yra kenksmingų medžiagų, nemokamai surenka ir 
išveža tuo besirūpinančios tarnybos. Panaudoti galvaniniai elemen-
tai surenkami didžiuosiuose prekybos centruose ar specializuotose 
parduotuvėse – tam skirtos specialios dėžės. 
Vedėjas apibendrindamas parodo paveikslėlį su „ekologine gėle“. Tai 
ES ekologinis ženklas, suteikiamas aplinkai palankiems produktams.
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UŽDUOTIS 

PAVOJINGOS ATLIEKOS BUITYJE 

Užduoties 

tikslai
�� Supažindinti su buityje naudojam� medžiag� keliamu pavojumi. 

�� Paskatinti �prasti atsakingai elgtis su pavojingomis medžiagomis.

Atlikimo

trukm�

45 minut�s.

Užduo�iai

atlikti

reikalingos

priemon�s

Kortel�s su ženklais, �sp�jan�iais apie medžiagos keliam� pavoj�:

Užduoties 

atlikimo

metodika

�� Klaidinga manyti, kad pavojingos atliekos susidaro tik chemijos ar kitoje 

pramon�je. Ir buityje mes naudojame nemažai daikt�, kuri� sud�tyje yra 

pavojing� medžiag�. Tai galvaniniai elementai, akumuliatoriai, pasen� vaistai, 

buitin�s chemijos produktai, lak�, daž�, tepal� atliekos ir t. t. 

�� Mokym� dalyviai padalijami � 6 grupeles. Kiekvienai grupelei duodama 

išsitraukti kortel� su vienu iš paveiksl�li�, žymin�iu produkto keliam� pavoj�.

�� Grupel� turi pasvarstyti, ant koki� buityje naudojam� daikt� jie yra mat� toki�

paveiksl�li�. Aptarti, kaip reikia elgtis su tomis medžiagomis ir kur išmesti jau 

sunaudoto produkto pakuotes ar pasibaigus jo galiojimo laikui.  

�� Ved�jas primena, kad skyst� pavojing� atliek� negalima pilti � plautuv� ar 

klozet�, lietaus nuotek� šulinius ar tiesiog ant žem�s. Išmesti galima tik tuš�i�

ir saus� pavojing� gamini� pakuot�. Nepanaudotas pavojingas medžiagas reikia 

sandariai uždaryti ir pristatyti � pavojing� atliek� surinkimo vietas. Buityje 

susidaran�ios pavojingos atliekos yra surenkamos. Gyventojai apie tai iš anksto 

informuojami arba gali išsikviesti specialias tarnybas, užsiiman�ias atliek�

išvežimu. Nereikaling� ar sugedusi� buitin� technik� ir elektronikos �rang�,

kurioje irgi yra kenksming� medžiag�, nemokamai surenka ir išveža tuo 

besir�pinan�ios tarnybos. Panaudoti galvaniniai elementai surenkami 

didžiuosiuose prekybos centruose ar specializuotose parduotuv�se – tam skirtos 

specialios d�ž�s.

�� Ved�jas apibendrindamas parodo paveiksl�l� su „ekologine g�le“. Tai ES 

ekologinis ženklas, suteikiamas aplinkai palankiems produktams. 
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7. LAISVALAIKIS IR POILSIS

UŽDUOTIS

AKTYVAUS IR PASYVAUS POILSIO BŪDAI

Užduoties tikslai Supažindinti su įvairiomis laisvalaikio leidimo formomis.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Dideli popieriaus lapai.
Flomasteriai. 

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyviai paskirstomi į grupeles po 3–4. Kiekvienoje grupelėje 
siūloma apgalvoti, kokie aktyvaus ir pasyvaus poilsio būdai yra 
vertingiausi jų amžiaus žmonėms.
Siūloma spalvotais flomasteriais surašyti ir / arba nupiešti visus
siūlomus laisvalaikio praleidimo būdus.
Pristatant grupės darbą reikia pagrįsti siūlomų laisvalaikio lei-
dimo formų naudą.  

Užduoties aptarimas Vedėjas trumpai diskutuoja su dalyviais apie tai, kad laisvalaikis 
– ne tik malonus, bet ir būtinas dalykas. Ilsėdamasis žmogus 
atgauna jėgas ir vėliau gali vėl produktyviai mokytis ar dirbti. 
Paprastai laisvalaikis skirstomas į aktyvų ir pasyvų. Aktyvus 
laisvalaikis – tai įvairios sportinės, judrios veiklos. Klaidinga 
manyti, kad pasyvus laisvalaikis yra blogiau už aktyvų. Pasy-
vaus laisvalaikio pavyzdžiu gali būti knygų skaitymas, – niekam 
nekelia abejonių, kad tai yra tinkama laisvalaikio leidimo forma. 
Ilsėdamasis žmogus turi atgauti tiek fizines, tiek dvasines jėgas.
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8. STRESAS

UŽDUOTIS

STRESO ĮVEIKIMAS

Užduoties tikslai Aptarti galimus streso šaltinius.
Aptarti streso įveikimo galimybes.

Atlikimo trukmė 60 minučių.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Dideli popieriaus lapai, flomasteriai.Medžiaga vedėjui „Reakcijos
į stresines situacijas“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas trumpai papasakoja apie streso sampratą. Didesnį ar 
mažesnį stresą visi patiriame kasdien – mašinų spūstys, kon-
fliktai namuose, mokykloje ar darbe, egzaminai, kainų kilimas,
triukšmas ir pan. Nes stresoriai – tai bet kokie stimulai, reikalavi-
mai, situacijos ar aplinkybės, kurios pažeidžia mūsų pusiausvyrą, 
homeostazę ir verčia vienaip ar kitaip reaguoti. 
Pasiūloma visiems kartu pagalvoti, kokie stresoriai dažniausiai 
pasitaiko jauniems žmonėms. Visi dalyvių atsakymai užrašomi 
dideliame popieriaus lape ar lentoje.
Stresai sukelia tiek fiziologines, tiek emocines mūsų reakcijas.
Fiziologinių reakcijų pavyzdžiai: smarkiau plaka širdis, pradeda 
skaudėti galvą ir pan. Emocinės reakcijos: pyktis, nerimas ir pan. 
Dideliame popieriaus lape / lentoje užrašoma „Fiziologinės reak-
cijos“ ir „Emocinės reakcijos“. Visai grupei užduodamas klausi-
mas, kokias fiziologines ir emocines reakcijas jie patiria streso
metu. Visi atsakymai užrašomi.
Vedėjas papasakoja apie tai, kad stresas yra tiesiogiai susijęs su 
sveikata. Su stresu siejami tokie sutrikimai ar ligos kaip hiperten-
zija, širdies ritmo sutrikimai, nemiga, migrena, astma ir kt. 
Pabrėžiama, kad kai kurių stresų mes negalime išvengti (pvz., 
egzaminas ar artimojo netektis), tačiau galime pakeisti savo 
požiūrį į juos ar išmokti įveikti. Mes galime išmokti atsipalaiduoti, 
nusiraminti, iš anksto pasirengti nemaloniam įvykiui ir pan. O 
su kai kuriais stresais mes tiesiog susitaikome net nebandydami 
jų įveikti. Pavyzdžiui, jei kiekvieną dieną stresą kelia perpildyti 
autobusai, galima pagalvoti, kaip kitu keliu ar kitu laiku atvykti 
į mokyklą ar darbą. 
Siūloma visiems kartu pagalvoti ir suskirstyti visus surašytus 
stresorius į tris grupes: 
P – galima ką nors pakeisti, kad išvengtume streso; 
Į – galima išmokti streso įveikos būdų; 
N – negalima nieko pakeisti. Prie kiekvieno užrašyto streso 
šaltinio pažymėti vieną iš raidžių – P, Į, N. Rašant tą raidę siūloma 
visiems garsiai paaiškinti, kokius būdus mes galime sugalvoti ir 
kodėl renkamės būtent šį variantą. 

Užduoties aptarimas Vedėjas apibendrina diskusiją ir atlikto darbo rezultatus 
pabrėždamas, kad mes galime valdyti stresines situacijas ir savo 
reakcijas į jas.
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Medžiaga vedėjui

RAKCIJOS Į STRESINES SITUACIJAS

Galimos fiziologinės reakcijos:

                          • Padažnėjęs širdies plakimas
                          • Paviršutiniškas, dažnas kvėpavimas
                          • Sukąsti dantys ar dantų griežimas
                          • Pakitęs kraujo spaudimas
                          • Galvos svaigimas
                          • Prakaitavimas
                          • Maudimas ir skausmas
                          • Virškinimo sutrikimai
                          • Apetito, miego sutrikimai
                          • Veido paraudimas ar išbalimas
                          • Kita.....

Galimos emocinės reakcijos:

                          • Viskas atrodo blogai
                          • Beviltiškumo jausmas
                          • Pyktis
                          • Nerimastingumas
                          • Nepilnavertiškumo jausmas
                          • Dirglumas, irzlumas
                          • Baimė
                          • Kita.... 
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UŽDUOTIS

STRESO LYGIO ĮVERTINIMAS

Užduoties tikslai Įvertinti savo streso lygį.

Atlikimo trukmė 30 minučių.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Medžiaga dalyviui „Streso lygio įvertinimas“.

Užduoties atlikimo 
metodika

Vedėjas trumpai primena, apie ką buvo kalbėta ankstesniame 
užsiėmime „Streso įveikimas“.
Siūloma kiekvienam dalyviui pagalvoti, kaip jie įvertintų savo 
streso lygį: ar jis aukštas, vidutinis ar žemas. 
Visiems dalyviams išdalijama medžiaga „Streso lygio įvertinimas“. 
Atlikus užduotį, siūloma suskaičiuoti balus ir užsirašyti gautą 
skaičių.
Vedėjas užrašo dideliame popieriaus lape / lentoje arba perskai-
to garsiai šio testo rezultatų aiškinimą:
            Aukštas streso lygis – 50 ir daugiau balų
            Vidutinis streso lygis – 20–49 balai
            Žemas streso lygis – 0–19 balų

Užduoties aptarimas Dalyvių paklausiama, ar šio testo rezultatai sutapo su užduoties 
pradžioje atliktu savo streso lygio įvertinimu. 
Savanorių paprašoma pasidalinti savo mintimis. 
Vedėjas paklausia, ką, dalyvių nuomone, turėtų daryti tie, kurių 
streso lygis yra aukštas. 

Pastaba vedėjui Negalima versti dalyvių visiems garsiai pasakoti apie savo gautą 
rezultatą.
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Medžiaga dalyviui

STRESO LYGIO ĮVERTINIMAS

Nurodykite, kurie iš šių simptomų Jums pasireiškė per pastarąsias dvi savaites.
                         • 0 – nepasireiškė 
                         • 1 – pasireiškė kartą ar du
                         • 5 – pasireiškė keletą kartų
                         • 10 – pasireiškė beveik nuolat

Simptomas Įvertinimas Simptomas Įvertinimas

Dirglumas Sunku nusėdėti vietoje

Prislėgtumas Kankina košmarai

Nuo įtampos džiūsta 
burna ar gerklė

Viduriavimas

Impulsyvūs, neapgal-
voti veiksmai

Teko kažką apšaukti

Emocijų svyravimai Minčių užsiblokavimas

Stiprus noras verkti Dažnas poreikis šlapintis

Stiprus noras pabėgti 
„nuo viso šito“

Sutrikęs virškinimas

Stiprus noras ką nors 
įžeisti

Galvos skausmai

Painus, miglotas 
mąstymas

Sprando skausmai

Greitesnis nei įprasta 
kalbėjimas

Nugaros skausmai

Bendras nuovargis ir 
sunkumas

Apetito praradimas

Jausmas, kad „viso 
šito per daug“

Sumažėjęs susidomėjimas 
lytiniais santykiais

Emocinio nestabilu-
mo jausmas

Svarbus
tarpasmeninis 
konfliktas

Jausmas, kad niekas 
nedžiugina

Jausmas, kad „nieko negalima 
suvaldyti“

Nerimo jausmas Skausmas krūtinėje

Emocinė įtampa Padidėjęs apetitas

Dažnas krūpčiojimas Užmaršumas

Priešiškumas Beviltiškumo jausmas
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Simptomas Įvertinimas Simptomas Įvertinimas

Drebėjimas ar 
nervinis trūkčiojimas

Sunku ilgiau užsiimti viena 
veikla

Mikčiojimas ar 
užsikirtimas kalbant

Sunku atsibudus keltis ir „pradėti 
dar vieną dieną“

Negalėjimas 
susikaupti

Atsiribojimas

Sunku sutelkti mintis Sunku užmigti 

Nepavyksta išmiegoti 
visą naktį

Sunku atsigauti po stresinių 
įvykių

Didesnis nei paprastai 
nekantrumas

Nuo įtampos daužosi širdis

Griežimas dantimis Greitas
„užsiplieskimas“
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UŽDUOTIS

PIRMOSIOS PAGALBOS PRINCIPAI

Užduoties tikslai Susipažinti su pirmosios pagalbos teikimo principais.

Atlikimo trukmė 60 minučių. Pristatymų parengimui siūloma skirti keletą dienų.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Paruošti šešias korteles: 

Užspringimas Nudegimas Įsipjovimas

Nušalimas Apsinuodijimas Kaulų traumos

Užduoties atlikimo 
metodika

Šiai užduočiai dalyviai ruošiasi iš anksto gavę užduotis. Dalyviai 
suskirstomi į šešias grupeles. Kiekviena grupelė išsitraukia kortelę 
ir kitam užsiėmimui turi parengti 15–20 minučių pristatymą apie 
tai, kaip suteikti pirmąją pagalbą, įvykus vienam iš atsitikimų. 
Medžiagos siūloma paieškoti internete, galima kreiptis į mokyk-
los med. seserį, apsilankyti miesto Sveikatos mokymo centre. 
Galimos įvairios pristatymo formos: videomedžiaga, plakatai, 
bukletai, scenelių vaidinimas ir kt. Po to galima pabandyti pa-
tikrinti įgytas žinias.
Praėjus kelioms dienoms po užduočių skyrimo, kiekviena 
grupelė pristato savo atliktą namų darbą. 
Vedėjas pabrėžia, kad pirmoji pagalba yra labai svarbi, kartais 
gali net išgelbėti žmogaus gyvybę. Todėl būtina, kad kiekvienas 
iš mūsų žinotų pagrindinius pirmosios pagalbos principus.
Plėtra: esant galimybei, siūloma parodyti pirmosios pagalbos 
teikimo filmuką, kuris skirtas vairuotojų mokymui.
Galimi informacijos šaltiniai:· 
                           •   http://www.sveikas-zmogus.lt/
                           •   http://www.pasveik.lt/pirmoji-pagalba
                           •   http://www.sveikatossodas.lt/index.php?lang=1&sid=301
                           •   http://oldvasc.sam.lt/atsargiai_slidu.pdf

9. PIRMOJI PAGALBA
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10. EKOLOGINIS UGDYMAS

UŽDUOTIS

EKOLOGINĖS PROBLEMOS

Užduoties tikslai Aptarti ekologinės katastrofos tikimybės problemą.
Aptarti ekologinės katastrofos sustabdymo galimybes.

Atlikimo trukmė 45 minutės.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Medžiaga dalyviui „Kas gali sukelti ekologinę katastrofą?“
Lenta, markeriai.

Užduoties atlikimo 
metodika

Kiekvienam dalyviui išdalijama medžiaga „Kas gali sukelti 
ekologinę katastrofą?“ ir siūloma įvertinti pateiktas ekologines 
problemas. Galima sukarpyti popieriaus lapą pažymėtose viet-
ose ir užrašius eilės numerį sudėlioti problemas pagal svarbumą. 
Paskirstyti dalyvius į 3–4 grupeles. Grupelėje visi turi pristaty-
ti savo gautus atsakymus, padiskutuoti. Ir pabandyti prieiti 
vieningą nuomonę, kurios problemos svarbiausios, o kurios 
– mažiau svarbios.
Surašyti visas problemas lentoje (arba iš anksto turėti paruoštą 
didelį popieriaus lapą su užrašais). Kiekvienos grupelės atstovas 
prieina prie lentos ir užrašo, kelintą vietą jų grupė skyrė šiai prob-
lemai. Pasako kelis sakinius apie tai, kodėl taip nusprendė. 

Užduoties aptarimas Vedėjas susumuoja, kokios problemos, dalyvių nuomone, yra 
svarbiausios. Pabrėžia, kad šiuo klausimu yra įvairių nuomonių, 
kad visos šios problemos labai susijusios tarpusavyje. Papasa-
koja, kad joms spręsti pasaulyje kuriamos įvairios institucijos, 
rengiami dokumentai (pvz. Raudonoji knyga, Tarptautiniai susi-
tarimai, draudžiantys medžioti banginius ir kt.). Paklausiama, 
kokių dar tarptautinių susitarimų dalyviai žino.  
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Medžiaga dalyviui

KAS GALI SUKELTI EKOLOGINĘ KATASTROFĄ?

 Žemiau išvardytos aštuonios problemos, kurios gali sukelti Žemėje ekologinę katastrofą. 
Prašome įvertinti, kuri problema, Jūsų nuomone, yra pati aktualiausia, o kurios – mažiau svarbios. 
Suskirstykite  problemas pagal svarbumą, skirdami vietas nuo I – pati aktualiausia, iki IX – mažiausiai 
aktuali. Jei norite, galite įrašyti dar vieną, Jūsų nuomone labai svarbią problemą.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oro užterštumas

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vandens užterštumas

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šiukšlių gausa

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Neracionalus gamtos išteklių naudojimas
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalus atšilimas
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tropinių miškų išnykimas
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyvūnų rūšių išnykimas
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirvų erozija 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kita (įrašyti) ...................................................................................................................
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UŽDUOTIS

MIŠKAI IR KAIP JUOS IŠSAUGOTI

Užduoties tikslai Daugiau sužinoti apie miškų svarbą ir kaip juos išsaugoti.

Atlikimo trukmė 60 minučių.

Užduočiai atlikti 
reikalingos priemonės

Iš pateiktos medžiagos pasigamintos kortos.
Lapas su atsakymais.

Užduoties atlikimo 
metodika

Dalyvius padalyti į 5–6 grupeles. 
Dideliame popieriaus lape / lentoje surašyti grupių eilės numerius. 
Šalia bus rašomi pliusai už atsakymų įvertinimą.
Kiekviena grupė iš eilės išsitraukia po kortą. Skiriamos 3–4 
minutės atsakymui pateikti. 
Vedėjas perskaito atsakymo variantą. Visi kartu nutaria, ar 
įskaitomas šis grupės atsakymas. Jeigu atsakymas teisingas, 
dideliame popieriaus lape ar lentoje dedamas + ženklas.
Laimi ta grupė, kuri surenka daugiausia + ženklų. 

Užduoties aptarimas Žaidimą po kurio laiko galima kartoti. Taip bus patikrinta, kaip 
dalyviai įsisavino naują jiems medžiagą. Žaidimą galima papildy-
ti naujais klausimais bei atsakymais.  
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Medžiaga dalyviui

MIŠKAI IR KAIP JUOS IŠSAUGOTI

Eil. Nr Klausimas Atsakymas

1. Kokie medžiai 
pasaulyje yra 
ilgaamžiškiausi?

Sekvojos. Sekvojų amžius skaičiuojamas tūkstančiais metų. 
Kalifornijos valstijoje (JAV) augančios sekvojos siekia iki 115 
metrų. Jų giminaitės – mamutmedžiai (taip pat augantys Ka-
lifornijoje). 1960 metais 90 proc. sekvojų miškų buvo iškirsti. 
Dabar jie saugomi valstybės. Aukštesnių nei 100 metrų sekvojų 
Kalifornijoje šiuo metu priskaičiuojama apie 120. 

2. Koks medis Lietuvoje 
yra seniausias?

Seniausias Lietuvoje ir Europoje – Stelmužės ąžuolas (Zarasų 
rajonas). Jam yra apie 1500 metų. Jo skersmuo apie 3 metrus. 

3. Kiek maždaug 
ploto pasaulyje užima 
miškai?

Visos žemės miškingumas – 22,8 %

4. Kiek ploto Lietuvoje 
užima miškai?

Dabar apie 28 % Lietuvos teritorijos užima miškai. 

5. Kuris Lietuvos rajonas 
yra miškingiausias?

Varėnos rajone daugiau kaip 50  % teritorijos užima miškai.

6. Kuriuose Lietu-
vos rajonuose yra 
mažiausiai miškų?

Šiaulių rajone miškų yra mažiau nei 3 %, Panevėžio – 4 %, 
Vilkaviškio – 7 %.

7. Kokios medžių rūšys 
vyrauja Lietuvoje?

Spygliuočiai dar aštuntą dešimtmetį sudarė 65 % Lietuvos 
miškų, 1990 metais – 57 %.

8. Kaip galima 
apskaičiuoti nukirsto 
medžio amžių?

Pagal rieves, jų skaičių.

9. Kurios pasaulio 
valstybės vėliavoje 
yra pavaizduotas 
medžio lapas ir 
kodėl?

Kanados vėliavoje pavaizduotas klevo lapas. Kanada – 
kanadietiško cukrinio klevo tėvynė. 

10. Kiek galima pagamin-
ti popieriaus iš vienos 
tonos makulatūros?

0,9 tonos.

11. Kokiais medžiais 
pasakoje „Eglė Žalčių 
karalienė“ Eglė 
pavertė savo vaikus?

Drebulė, ąžuolas, uosis ir beržas. 

12. Išvardykite keletą 
augalų rūšių, įrašytų 
į Lietuvos Raudonąją 
knygą.

Pajūrinė zunda, trispalvis astras, ežerinė lobelija, gauruo-
tasis gvazdikas, plačialapė klumpaitė, mažoji ir šalmuotoji 
gegužraibė, pelkinis kardelis ir kt. 
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Eil.Nr Klausimas Atsakymas

13. Kuri aukštoji mokykla 
Lietuvoje rengia 
miškininkus?

Lietuvos Žemės ūkio akademija.

14. Kokią naudą gamtai 
duoda miškai?

Reguliuoja upių, šaltinių, gruntinius vandenis; atlieka 
priešerozinę dirvų  ir kopų apsaugą.

15. Ką kvėpuodami 
sunaudoja augalai ir 
ką išskiria?

Miškai vadinami „krašto plaučiais“. Jie gamina deguonį. 

16. Kokia mediena Lietu-
voje tvirčiausia?

Ąžuolo.

17. Iš kokios medienos 
pagaminti baldai yra 
brangiausi?

Raudonmedžio, juodmedžio, riešutmedžio.

18. Išvardykite bent kelis 
didžiausius Lietuvos 
miškus.

Varėnos, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Rūdninkų, Švenčionėlių, 
Labanoro, Žalioji, Biržų giria.

19. Kiek metų vidutiniškai 
gali augti ąžuolai?

Apie 500–600 metų.

20. Kaip vadinasi 
procesai, vykstantys 
augalų ląstelėse 
veikiant šviesai?

Fotosintezė. Jos intensyvumas žymia dalimi priklauso nuo at-
mosferoje esančio deguonies ir anglies dvideginio kiekio. 
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TERMINŲ ŽODYNAS 

Administracinė teisė yra teisės sritis, reguliuojanti valstybinių institucijų, pvz., ministerijų, 
departamentų, savivaldybių valdybų, kitų įstaigų struktūrą ir kompetenciją, nustato valstybės 
tarnautojų teises ir pareigas jų santykiuose su piliečiais.
Asmens higiena – tai kasdienės kūno ir veido odos, plaukų, nagų, burnos ertmės ir dantų 
priežiūros procedūros (prausimasis, valymas, odos priežiūros priemonių naudojimas), taip pat 
drabužių ir avalynės priežiūra.
Baudžiamoji teisė yra teisės sritis, apibrėžianti, kokios veikos laikomos nusikalstamomis, kokios 
sankcijos (bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės) gali būti paskirtos už jų įvykdymą.
Darbo teisė yra teisės sritis, kuri reguliuoja darbo santykius.
Dienos režimas – tai racionalus įvairių veiklos rūšių kaitaliojimas. Racionaliai kaitaliojant įvairias 
veiklos rūšis gerinamas darbingumas, atitolinamas nuovargis, saugoma ir stiprinama sveikata. 
Mitybos subalansavimas – tai tinkamas baltymų, riebalų, vitaminų, mineralinių medžiagų san-
tykis ir optimalus energijos kiekis maisto produktuose.
Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, kuris užtikrina, kad teisiniuose santykiuose nebūtų 
neteisėtų sandorių ir dokumentų.
Psichikos sveikata – tai ne vien psichinės ligos nebuvimas. Psichikos sveikatą nusako tai, kaip mes 
jaučiamės, ar sugebame įveikti sunkumus, su kuriais susiduriame gyvenime. 
Rizikingas elgesys – tai elgesys, keliantis pavojų individo fizinei, psichologinei-emocinei ar socia-
linei sveikatai ir gyvybei, didinantis sergamumą ir mirštamumą. 
Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti 
šeimą. Vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę santuoką, yra sutuoktiniai. 
Sveikata yra visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas.
Sveika mityba yra tokia mityba, kai organizmas gauna visas reikalingas jam medžiagas ir energi-
jos idealiam svoriui palaikyti.
Šeimos teisė yra teisės sritis, reguliuojanti pagrindinius klausimus, susijusius su santuokos sudary-
mu bei nutraukimu, sutuoktinių, taip pat vaikų ir tėvų tarpusavio pareigomis ir teisėmis.
Teisės norma – tai aiškiai ir konkrečiai suformuluota elgesio taisyklė, išdėstyta oficialiuose, t. y.
valstybės išleistuose, teisės aktuose (parlamento įstatymuose, prezidento dekretuose, vyriausybės 
nutarimuose ir t. t.).
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LITERATŪRA IR ŠALTINIAI SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI

TEISINIO RAŠTINGUMO MOKYMO METODAI

 Pagrindinė siūloma literatūra – tai įstatymai (įstatymo tekstą su visomis pataisomis gali-
ma rasti Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje (www.lrs.lt).

                  • Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014.
                  • Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000. Nr.74-2262.
                   • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios, 
2007, Nr. 12-488.
                     • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 
Valstybės žinios, 2004, Nr. 115-4284.
           • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo 
įstatymas. Valstybės žinios, 2005, Nr. 18-572.
              • Siūloma literatūra: teisės vadovėliai ir teisės mokymo metodinės priemonės, skirtos ne 
teisininkų ruošimui.

SVEIKOS GYVENSENOS MOKYMO METODAI

           •  Aštuoni sveikatos laipteliai: kaip stiprinti savo sveikatą ir įkopti į sveikatos piramidę. 
Moksleivio sveikatos dienoraštis. KMU, 2001. Prieiga per internetą: http://oldvasc.sam.lt/mokyk-
lu_biuras/sveikatos_laipteliai.pdf.
                     •  http://www.pasveik.lt/ – svetainė plačiajai visuomenei ir specialistams įvairiomis sveikatos 
temomis.
                    • http://www.nkd.lt/lt/prevencija/pamirsk/ – Narkotikų kontrolės departamento puslapis. 
Temai apie narkotikus, laisvalaikį.
                  • http://distance.ktu.lt/kursai/buitis/index.htm – Kauno technologijos universiteto pusla-
pis. Temai „Sveika ir saugi buitis“.
                  • http://www.sveikata24.lt/ – žurnalo „Sveikas žmogus“ tinklapis. Įvairioms temoms.
             • http://www.sveikadieta.lt/ – temai „Sveika mityba“, čia yra ir antialkoholinės reklamos 
pavyzdžių.
                  • http://www.pasveik.lt/pirmoji-pagalba/13 – temai „Pirmoji pagalba“.



83



84

Metodinis leidinys
VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ 

TEISINIO RAŠTINGUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS 
MOKYMO METODAI

Leidinį išleido Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija
Spausdino UAB “Spaudmeta”

Tiražas  300 vnt.


