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       Sveikatą stiprinančio universiteto kancepcja ASU–prielaida naujam poţiūriui į ţmogaus ir gamtos santykį formuotis. ASU darbuotojų profesinės 

sąjungos vaidmuo šiame procese. Rekreacinės veiklos aktualumas ir saugomų teritorijų vieta joje. Ţmogaus ir aplinkos dermės problemos Lietuvos 

saugomose teritorijose. Tradicinės gyvensenos išsaugojimas ir demografinių problemų sprendimas saugomose teritorijose kaip prielaida rekreacinės 
veiklos plėtrai. ASU bendruomenės ir ASU profesinės sąjungos vaidmuo harmonizuojant rekreacinę veiklą šalies saugojamose teritorijose.   

ASU, profsąjungos, rekreacija, saugomos teritorijos. 

 
Įvadas 

 

      Aktualumas. Gamtosaugos problemos Lietuvoje 

paaštrėjo vystantis rinkos  santykiams, visų pirma augant 

stambiam verslui, kuris šalies verslo subjektų tarpe turi 

išskirtinai palankias pozicijas. Tai liudija šiuo metu tiek 

aukščiausiame politiniame lygmenyje, tiek viešojoje 

erdvėje aktyviai vykstanti diskusija dėl skalūnų dujų 

ţvalgymo ir gavybos, o taip pat dėl naujos atominės 

elektrinės statybos. Labai aktuali tebėra viešojo ir privataus 

intereso suderinimo problema gamtinėje aplinkoje, ypač 

rekreacijai palankiausiose teritorijose. Ţmogaus ir gamtos 

santykio problema neretai paliečiama platesniame 

filosofiniame  (etniame) ir sociofilosofiniame kontekste, 

tačiau konkrečių visuomenės grupių (pvz. tokių asociacijų 

kaip profesinės sąjungos) atveju tai beveik nenagrinėjama. 

Ţmogaus ir gamtos dermės problemos nepakankamai 

siejamos ir su ekonominių santykių raida.  

       Tyrimo objektas. Rekreacinės veiklos saugomose 

teritorijose problemų sprendimas, pasitelkiant sveikatą 

stiprinančią aukštąją mokyklą (ASU) ir jos darbuotojų 

profsąjungą. Remiantis holistiniu poţiūriu, daroma 

prielaida, kad rekreacija ir gamtosauga nėra atsietos nuo 

profsąjungų funkcijų, kad,  platesniame ţmogaus ir gamtos 

santykių kontekste tokio pobūdţio asociacijos su 

gamtosauga turi ryšį, nors ir ne visada tiesioginį.  

      Tikslas. Atskleisti profsąjungų, sveiko universiteto ir 

rekreacinės veiklos saugomose teritorijose ryšį bei 

profsąjungų galimybes sprendţiant kai kurias aktualias 

rekreacinės veiklos problemas.  

 

Tyrimų metodika 

 

      Metodologinis pagrindas-holistinis poţiūris į 

konkrečios interesų grupės (ASU darbuotojų profsąjunga) 

veiklą jai netradicinėje srityje-rekreacijoje. Buvo 

naudojami dokumentų ir mokslo literatūros analizės ir 

lyginamasis metodai. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

       Alternatyvus, tačiau stiprėjantis holistinis poţiūris į 

ţmogaus ir gamtos santykį turi labai gilias šaknis. 

Ikicivilizacinėje visuomenėje gamta, visuomenė ir ţmogus 

buvo laikomi nedaloma vienybe, pasaulis buvo suvokiamas 

kaip vientisas. Įtakojant naujiems mokslo atradimams ir 

filosofijos, etikos bei kultūros teorijoms 20 amţiuje 

susiformavo dvasinis-praktinis konstruktas–holizmas (V. 

Vernadskis,  S. Ţiţekas, M. Bookchinas, Donella 

Meadows bei jos pasekėjai, “ţaliųjų” ir ekoanarchizmo 

ideologai ir kiti). Holistinis poţiūris į pasaulį yra paremtas 

ţmogaus  atsakomybės prieš jį, gamtą ir būsimas kartas 

suvokimu, ekologinių problemų reikšmės įvertinimu, nauja 

humanizmo samprata, apimančia ne tik ţmogių visuomenę, 

bet ir visą gyvąjį ir negyvąjį pasaulį. Gamta vertinama ne 

tik ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Teigiama, kad 

visuomenė yra atsakinga uţ gamtą, šia atsakomybe turi 

dalintis kiekvienas ţmogus ir visos visuomenės struktūros, 

jų tarpe įtakingos asociacijos-profesinės sąjungos ir 

mokslo ţmonių bendruomenės.    

      Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Generalinės 

Asamblėjos 1948 m. priimtoje “Visuotinėje ţmogaus teisių 

deklaracijoje” (24 str.) akcentuojama kiekvieno ţmogaus 

teisė į poilsį ir laisvalaikį, į periodines mokamas atostogas 

(Visuotinė..., 1948). Ši teisė vis labiau siejama su galimybe 

ilsėtis gamtoje.  JTO Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje 

04/292 “Ţmogaus teisė į vandenį ir sanitariją”, priimtoje 

2010-07-28 d., teigiama, kad teisė į gamtos išteklius 

rekreacijai turi esminiai svarbią reikšmę pilnaverčiam 

gyvenimui ir pilnam ţmogaus teisių realizavimui 

(Resolution..., 2010). Europos socialinėje chartijoje (I d., 

11 str.) pabrėţta teisė į sveikatos apsaugą. (Europos..., ) 

Šias teises realizuoti dirbantiesiams, kurie yra socialiai 

silpnesni, padeda profesinės sąjungos. 

       Profesinių sąjungos, gindamos viešąjį interesą ir 

įgyvendindamos dirbančiųjų teises į gamtinę aplinką, tuo 

pačiu prisiima ir dalį atsakomybės uţ ją. Tą suvokti ypač 

svarbu toms aukštųjų mokyklų profesinėms sąjungoms, 

kurių nariai yra susiję su agrarine veikla, gamtos resursais 

ir rekreacija (pvz. ASU). Tačiau, V. Daujočio, V. Radţvilo 

ir kitų manymu, pastaruoju metu Lietuvos universitetus 

persmelkė rinkos santykiai, jie tapo diplomus teikiančiais 

“fabrikais”, kuriuose vyrauja nebe universitetinė dvasia, o 

pragmatinis mąstymas. Tai neskatina naujai (holistiškai) 

mąstyti tiek studentus, tiek  darbuotojus, uo labiau jų 

administraciją. Profesinės sąjungos, būdamos 

suinteresuotos universitetų kiekybine plėtra, taip pat yra 

įtakojamos universitetinio pragmatizmo. Įsivyravus siaurai 

suvoktam interesui,  esant ţemam ekologinės ir bendrosios 

kultūros lygiui, profsąjungos gali stoti prieš gamtą ir prieš 

viešąjį interesą. Pvz. Peru Huancay arkivyskupui Padro 

Barreto Imeno, aktyviai ginančiam gamtą, kelios vietinės 

profesinės sąjungos pagrąsino mirtimi. (Peru..., 2012) 
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       ASU strategijoje pabrėţta, kad universiteto misija yra 

siekti, jog kiekvienas Lietuvos ţmogus turėtų saugų ir 

sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką. Vienu iš 

ASU strateginių uţdavinių yra sutelkti universiteto ir kitų 

bendruomenių narius sveikatos stiprinimo veiklai, plėtojant 

ryšius su Lietuvos valdymo ir savivaldos institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. (Aleksandro..., 2012) 

Universiteto, rengiančio specialistus agrarinei visuomenės 

sistemos posistemei, misija nulėmė ryškesnę orientaciją į 

sveikatos stiprinimą. 2009 metais ASU (tada LŢŪU) tapo 

pirmuoju Lietuvoje Sveikatą stiprinančiu universitetu 

(SSU). ASU SSU programoje buvo nubrėţta vizija: 

harmoningesni universiteto bendruomenės tarpusavio 

santykiai bei santykiai su gamtine aplinka, gebėjimas gauti 

daugiau fizinių ir dvasinių galių iš bendravimo su gamta, 

maţėjanti studentų ir visų universiteto bendruomenės narių 

priklausomybė nuo sveikatai ţalingų veiksnių, didėjantis 

fizinis aktyvumas, sveikesnė gyvensena apskritai. Vienu iš 

SSU prioritetų yra sveikos aplinkos formavimas stiprinant 

ir racionalizuojant ţmogaus santykį su gamta. (Sveikatą…, 

2012). Rekreacija yra jėgų ir sveikatos atgavimas, todėl 

sveikatą stiprinančio universiteto tikslai su ja yra labai 

susiję.  

       Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) apibrėţta 

sveikatos samprata teigia, kad sveikata yra ne tik ligos 

nebuvimas, bet apima ţmogaus fizinės ir dvasinės gerovės 

visumą. Sveikas ţmogus gali būti tik sveikoje aplinkoje, o 

ją geba saugoti ir tausoti dvasiškai sveiki ţmonės. Tam 

tikrą universiteto slinktį rekreacinio poţiūrio link rodo tai, 

kad ASU jau rengia taikomosios ekologijos, miestų ir 

rekreacijos miškininkus, ţeldininkystės, aplinkotyros 

specialistus, planuoja ruošti turizmo bei kultūros 

vadybininkus kaimui. Integravus ASU kaip inteligentijos-

“ţemės saugotojos” tradicijas ir SSU prioritetus,  galimybė 

turėti naujai mąstantį gamtos atţvilgiu  ţmogų ASU turėtų 

padidėti.  

        PSO skatina naujai suvokti sveikatos išaugojimo 

problemą-esminis dėmesys ir didţioji lėšų dalis turi būti 

skirta ne ligų gydymui, o jų profilaktikai, sveikam 

gyvenimo būdui, paremtam fiziniu aktyvumu. ASU 

profąjungai veikla saugant gamtos išteklius ateičiai ir juos 

įsisavinant rekreacijai yra ne tik profesinis, iš ASU 

pobūdţio bei misijos iššplaukiantis, interesas. Kaip ir 

kiekvienai profsąjungai ASU profsąjungai turi rūpėti tiek 

jos narių, tiek visų darbuotojų poilsio, laisvalaikio, 

kultūros, sporto reikmės. Profesinėms sąjungoms įstatymas 

(14 str.) suteikė teisę teikti pasiūlymus valstybės 

institucijoms dėl teisės aktų socialiniais klausimais 

pakeitimų.. (Lietuvos..., 1991) Įstatymas taip pat 

garantuoja profesinėms sąjungoms teisę laisvai organizuoti 

savo veiklą, formuoti savo veiklos programą, sudaryti 

sutartis su darbdaviais, jų organizacijomis ir 

susivienijimais įvairiais klausimais. (12 str.). Jos gali 

uţsiimti gamybine-ūkine veikla (24 str). Nauji ASU 

profsąjungos įstatai, priimti 2012 m., suteikia jai teisę 

sudaryti sutartis su darbdaviu darbuotojų gyvenimo sąlygų 

gerinimo bei kitais klausimais ir uţsiimti net 42-mis ūkinės 

veiklos rūšimis, tarp kurių yra transporto, maitinimo, 

informacinės paslaugos, poilsiautojų, stovyklaviečių ir kita 

apgyvendinimo veikla, poilsio ir sporto reikmenų nuoma, 

kelionių, ekskursijų švietimo renginių, poilsio ir pramogų 

organizavimas, fotografavimas, įvairių leidinių leidyba, 

fizinės gerovės uţtikrinimo veikla ir kitos. (Lietuvos..., 

2012)  

       Ţmogui kaip biologinei būtybei, poreikis bendrauti su 

gamta yra natūralus, tačiau jam natūralu būti ir jausti 

estetinį pasitenkinimą biologiškai nesunaikintoje gamtos 

aplinkoje. Ji būtina ir higienos poţiūriu, nes saugo jo fizinę 

ir dvasinę sveikatą. Rekreacinę funkciją ši aplinka pilnai 

atlieka tada, kada ji yra psichologiškai tinkama ir 

emociškai priimtina. Neatsitiktinai rekreacija daţnai 

suvokiama kaip išvyka į patrauklią vietą. Šiuos kriterijus 

geriausiai atitinka saugomos teritorijos, kurių paskirtis yra 

ne tik kraštovaizdţio ir ekologinės pusiausvyros bei 

gamtos ir kultūros vertybių ir jų įvairovės išsaugojimas, bet 

ir šių teritorijų pritaikymas paţinimui ir poilsiui. 

Socialiniai-kultūriniai pokyčiai rekreacijos potencialą 

maţina, o saugomos teritorijos nėra iki galo įsisavintos 

(civilizuotos), jose sukoncentruoti vertingiausi, tinkamiausi 

naudojimui ir prestiţiškiausi rekreacijos ištekliai.   

       Lietuvos saugomų teritorijų ištakos siekia baltiškas 

šventvietes, turėjusias sakralinę prasmę ir susijusias su 

gamtameldyste. A. Vaitkevičiaus teigimu iki Lietuvos 

krikšto buvo garbinama ir saugoma 40 didesnių ir 

maţesnių girių, daugiau kaip 5000 giraičių, apie 200 kalnų, 

apie 100 laukų, apie 100 eţerų ir balų, 50 upių ir upelių, 

daug pavienių medţių, akmenų, daubų, olų, šaltinių. 

(Kavaliauskas…, 2006). Šiuo metu saugomos teritorijos 

apima 1023476,7 tūkst. ha arba 15,7 proc. Lietuvos 

teritorijos. Jų sistemą sudaro 5 nacionaliniai ir 1 istorinis 

parkas, 30 regioninių parkų, 396 draustiniai, 29 biosferos 

poligonai, 6 valstybiniai gamtiniai ir kultūriniai rezervatai 

ir kitos teritorijos. (Saugomų..., 2012)  

       Svarbiausios problemos saugomose teritorijose kyla 

dėl intensyvėjančios ţmogaus invazijos į gamtą ir seka iš 

ţemės reformos ir su ja susijusių procesų; statybų plėtros; 

intensyvėjančio miško naudojimo; didėjančios rekreacinio 

naudojimo bei ţalos kraštovaizdţiui, padarytos iki 

atkuriant Nepriklausomybę. (Baškytė…, 2006). Kita 

vertus, manoma, kad nors saugomos teritorijos turi 

didţiausią Lietuvoje rekreacinį potencialą, jis naudojamas 

nepakankamai. (Nacionalinė..., 2007) Rekreaciniai ištekliai 

turi tam tikrą talpumą (funkcinį pajėgumą), kuris nusako jų 

atsparumą apkrovoms, tačiau šią problemą galima spręsti 

optimaliai racionalizavus lankytojų srautus ir atitinkamai 

parengus saugomas teritorijas. Kol jos dar nėra tinkamai 

paruoštos rekreacijai tai ją stabdo. Šiuo metu lankymui yra 

pritaikyta apie trečdalis valstybiniuse parkuose esančių 

rekreacinių zonų. Esama netvarkomų saugomų teritorijų su 

apleistais statiniais. (R. Baškytė...,2006) Išplėtota viešoji 

turizmo infrastruktūra leidţia rekreacinius išteklius geriau 

išnaudoti poilsio ir turizmo veiklai išsaugant gamtą. Šiuo 

metu plečiamas paţintinių takų, regyklų, poilsiaviečių, 

vietų renginiams tinklas, vyksta informacinės sistemos 

plėtra, kuri apima ir ekologinį švietimą. Valstybiniuose 

parkuose yra 15 lankytojams skirtų  informacinių centrų ir 

gamtos mokyklų. Savo indėlį, visų pirma ţmogiškaisiais 

ištekliais (pvz. projektuojant infrastruktūros objektus, 

pritaikant juos lankytojams, propaguojant saugomas 

teritorijas apskritai), gali įnešti ASU bendruomenė bei 

profsąjunga, tuo labiau, kad ASU poilsio bazės yra arti 

tokių saugomų teritorijų kaip Neringos nacionalinis parkas, 

Pajūrio, Veisiejų, Asvejos regioniniai parkai ir kt., o jų 

valdyme turi dalyvauti ir profsąjunga.  
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       Rekreacijos efektyvumą saugomose teritorijose lemia 

daugelis veiksnių. Vienas iš jų yra galimybė gerai “pajusti 

vietos dvasią”. Būtina sąlyga tam-gebėjimas atitrūkti nuo 

vis spartėjančio gyvenimo tempo. Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba (VSTT) su partneriais 2011-2013 m. 

vykdo projektą “Keliauk lėtai” (“Įsibūti kraštovaizdyje”), 

paremtą darnaus vystymosi teoretikės Donellos Meadows 

teorija, teigiančia, kad sumaţinus gyvenimo tempą, galima 

sumaţinti daug problemų gamtosaugoje ir 

visuomenėje.(The Donella Meadows…, 2012). Tokią 

galimybę teikia gamtos turizmas, kurio metu lankytojai 

stebi, paţįsta ir uţsiima rekreacine veikla ţmogaus 

nepakeistose teritorijose ir, ypač, jo atmaina-socialinis 

turizmas. Socialinis turizmas yra alternatyva didelėms 

triukšmingoms keliautojų grupėms ir masiniam turizmo 

produktų vartojimui. Tai turizmo rūšis, kada kelionių 

išlaidos dengiamos iš profsąjungų lėšų, skirtų socialinėms 

reikmėms tenkinti (Ţalienė, A. Sabaliauskaitė…, 2002). Jo 

subjektai - maţas pajamas gaunantys darbuotojai. 

Socialinis turizmas labiau negu kitos jo rūšys gali išsaugoti 

turizmo vietoves, atsiţvelgiant į ekonominius, socialinius 

ir aplinkos darnumo  kriterijus. (Kinderis…, 2010)  Šis 

turizmas, tačiau, Lietuvoje dar nepakankamai išvystytas. 

Jis galėtų tapti vienu iš ASU profsąjungos veiklos 

prioritetų, stiprinant universiteto darbuotojų fizinę ir 

dvasinę sveikatą.  

      Apie naują poţiūrį į gamtosaugos problemų sprendimą 

liudija savanoriško darbo, nesitikint asmeninės naudos, 

šalies saugomose teritorijose pradţia. Šis darbas sprendţia 

ţmogiškųjų išteklių šiose teritorijose problemą. Tačiau 

paradoksalu, kad Lietuvos saugomose teritorijose 

savanoriauja vis daugiau uţsieniečių, bet pasigendama 

aktyvesnio vietos ţmonių dalyvavimo. (Rekomendacijos..., 

2011) Tiek ASU bendruomenė, įskaitant studentus, tiek 

ASU profesinė sąjunga, turinčios ţmogiškųjų resursų, 

galėtų įsijungti į šią veiklą, juolab ji leidţia pritaikyti 

turimas specialias ţinias bei gebėjimus.  

      Svarbia saugomų teritorijų funkcija yra tradicinio 

gyvenimo būdo sklaida, etninės kultūros propagavimas, 

pagarbos savo tautos tradicijoms ir protėviams ugdymas. 

To aktualumas auga spartėjant globalizacijai ir didėjant 

grėsmei tautų įvairovės išlikimui. Tradicinė gyvensena yra 

palanki rekreacijai tuo, kad ji maţiausiai kenkia arba 

apskritai nekenkia gamtai. Ji traukia lankytojus savo 

egzotika, o dalį jų paskatina perimti ekologišką (tradicinį) 

ūkininkavimą, būstą, maistą, kitaip vertinti gamtinę aplinką 

arba net keisti savo gyvenimo būdą apskritai. Išsaugojus 

tradicinę gyvenseną, galima tikėtis augančio lankytojų 

srauto, orientuoto ne į pramogas, o į tradicines materialines 

ir dvasines kaimo vertybes. Būtina sąlyga išsaugoti ir  

propapaguoti tradicinę gyvenseną yra pakankamas vietos 

gyventojų, kurių gyvenimo stilius tebėra tradicinis, kiekis. 

Saugomose teritorijose daţnai nepakanka ţmonių 

gyvybingai ūkinei ir kultūrinei (tradicinei) veiklai. 

Skirtingos kartos turi nevienodą santykį su etnine kultūra, 

todėl gyventojų senėjimas reiškia prisirišimo prie tradicijų 

menkėjimą. Į šias teritorijas keliasi  nauji ţmonės, kurie 

retai integruojasi į vietos bendruomenes, jie daţniau 

skleidţia kitą, daţniausiai miesto, kultūrą. 

       Tradicinės gyvensenos ir aktyvios rekreacijos santykis 

yra prieštaringas. Vietos bendruomenei rekreacijos plėtra 

yra naudinga tuo, kad ji gali rasti papildomus pajamų 

šaltinius, darbą, jų gyvenamos vietos tampa patrauklesnės 

gyventi, jose pakyla nekilnojamo turto ir ţemės vertė. Tai 

palanku formuoti vietos jaunimui lokalinį (“maţosios 

tėvynės”) patriotizmą ir sulaikyti jį  nuo emigracijos. Kita 

vertus, pernelyg išplėtota rekreacija slegia ne tik gamtinę 

aplinką, bet ir tradicinę etnokultūrą išsaugojusius 

gyventojus. Į ją skverbiasi kičas ir globali kultūra. Išeitis: 

racionalizuoti rekreacinę veiklą, įveikti jos sezoniškumą, 

rasti naujus rekreacinės veiklos objektus ir rūšis. Ši 

problema sudėtinga, todėl ją sprendţiant pagalbą gali 

suteikti tiek ASU mokslininkai, visų pirma kaimo plėtros 

specialistai, tiek universiteto profsąjunga. Įdirbį šioje 

srityje jau turi ASU studentai kraštotyrininkai, kurie gerą 

dešimtmetį rinko etnografinę medţiagą ir tyrė gamtą 

devyniuose nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bei 

Druskininkų muziejuje “Girios aidas”, o taip pat 

universiteto kultūrologai. Universiteto atstovai gali 

prisidėti kaupiant dvasines saugomų teritorijų kultūros 

vertybes ir padėti jas išsaugoti, propaguoti šias teritorijas, 

didinant jų patrauklumą. 

 

Išvados 

 

1. Profesinės sąjungos turi galimybes aktyviau rūpintis 

dirbančiųjų sveikata ir poilsiu, tam panaudodamos 

saugomų teritorijų rekreacines galimybes. ASU darbuotojų 

profesinė sąjunga, pagal universiteto profilį būdama labiau 

orientuota į gamtosaugą ir rekreaciją negu kitos profesinės 

sąjungos ir labiau suinteresuota dirbančiųjų rekreacinių 

poreikių tenkinimu negu ASU apskritai, gali vykdyti savo 

veiklą kartu su saugomų teritorijų administracija tiek 

gerindama savo narių poilsio sąlygas, tiek sudarydama 

palankesnes sąlygas mokslo ir pedagoginiam darbui šiose 

vietovėse. Tokia profsąjungos veikla leistų ne  tik gauti 

pajamas, reikalingas jos narių socialinių reikmių 

tenkinimui, bet ir geriau parengti studentus savo profesijai 

ir inteligento misijai.  

2. Sveikatą stiprinančio universiteto statusas ASU sudaro 

palankias sąlygas integruoti šios aukštosios mokyklos 

apskritai ir jos darbuotojų profsąjungos resursus 

formuojant ASU bendruomenėje naują poţiūrį į ţmogaus ir 

gamtos santykį, ugdant poreikį pilnavertei rekreacijai 

gamtoje ir praktiškai jį realizuojant Lietuvos saugomose 

teritorijose. Galimybės tam priklauso nuo gebėjimo  

uţmegzti ryšius su saugomų teritorijų administracija ir 

kitomis jas kuruojančiomis institucijomis. Tai padėtų 

spręsti šių teritorijų infrastruktūros plėtros, demografines 

bei kitas ţmogaus ir aplinkos dermės problemas ir 

padidintų  saugomų teritorijų rekreacines galimybes. 

3. ASU profsąjungos indėlis saugant gamtinę aplinką ir 

plėtojant rekreaciją saugomose teritorijose universiteto 

darbuotojų labui priklauso nuo universiteto vadovybės 

poţiūrio ir bendruomenės gebėjimo suvokti naują savo 

misiją, visuomenės raidos tendencijas, pereiti nuo įprasto 

prie holistinio poţiūrio į sveikatą, rekreaciją, ţmogaus ir 

gamtos santykį, o taip pat nuo ASU socialinių partnerių: 

profsąjungos bei administracijos gebėjimo sudaryti 

susitarimus ir juos realizuoti. 
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