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ĮVADAS 

 

Siekiant įtraukios visuomenės modelio išlaikymo ir plėtotės, visų visuomenės narių lygių teisių 

aktyviai dalyvauti socialinėse sąveikose užtikrinimo, bendravimu ir bendradarbiavimu grįstų santykių 

formavimo, galimybių įgyti žinių ar gebėjimų įvairiose srityse užtikrinimo, tampa ypatingai svarbu sudaryti 

sąlygas įvairioms asmenų grupėms aktyviai veikti ir dalyvauti visuomenės gyvenime (Kim, Shin, Yu, Ki Kim, 

2017). Viešieji renginiai, kaip ypač svarbi socialinės veiklos forma, turi būti pritaikyti ir atverti įvairioms 

asmenų grupėms, įskaitant ir asmenis, turinčius negalią, kuriems dalyvavimas įvairiuose viešuosiuose 

renginiuose tampa ypač reikšmingas fiziniu, socialiniu ar psichologiniu aspektu (Stumbo, Wang, Pegg, 

2011). Renginiai turėtų būti atviri ir prieinami visiems be išimčių.  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijoje (2006) pabrėžiama, kad būtina apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį 

naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, laiduojant prieinamumą ir galimybes 

asmenims su negalia dalyvauti kultūriniuose renginiuose. 

Mokslinėje erdvėje vis daugiau dėmesio skiriama asmenų, turinčių negalias, lygybės ir įtraukties 

klausimams (Valet, 2016; Zhaoa, Zhang, 2018; Priestley, Grammenos, 2021), įvairių socialinės veiklos 

formų atvėrimui ir įgalinimui, atsižvelgiant į asmenų poreikius (Stumbo, Wang, Pegg, 2011; Gurgenidze, 

Mamuladze, 2017; Labbé, Mahmood ir kt., 2021). 

Mokslininkai (Booth, Ainscow, Kingston, 2002; Poria, Reichel, Brandt, 2009; Kim, Shin, Chul Yu ir kt., 

2017; McMillen, Alter, 2017 ir kt.) taip pat plėtoja asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose 

renginiuose tyrimus, didžiausią dėmesį skirdami atskleidimui tų veiksnių, kurie lemia ribotą dalyvavimą 

(Hall, 2009; McMillen, Alter, 2017; Nwokorie, Devlieger, 2019 ir kt.), arba, atvirkščiai, skatina dalyvavimą 

renginiuose (Hall, 2009; Hall, 2017; Araten–Bergman, Stein, 2014; McMillen, Alter, 2017 ir kt.). Teigiama, 

kad renginių organizavimo rinkai aktuali universalaus dizaino koncepcija, kuri leidžia realizuoti lankstumo, 

tolerancijos, fizinės aplinkos prieinamumo ir kt. principus (Irish, 2020).  

 Siekiant, kad asmenų su negalia dalyvavimo viešuosiuose renginiuose praktika būtų kuo 

sėkmingiau įdiegta ir Lietuvoje, svarbu analizuoti jau atliktus mokslininkų tyrimus, išgryninti vyraujančias 

tendencijas ir ištirti mūsų šalies asmenų su negalia  patirtis lankantis renginiuose .  

Įvertinus temos aktualumą, šiame tyrime nagrinėjama asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 

viešuosiuose renginiuose ypatumai, nustatomi veiksniai, ribojantys ir sąlygojantys dalyvavimą 

viešuosiuose renginiuose.   
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Tyrimo problema apibrėžiama klausimais: kokios žmonių, turinčių negalią, patirtys dalyvaujant 

viešuosiuose renginiuose? Kokie veiksniai lemia asmenų, turinčių negalią, renginių pasirinkimą bei 

dalyvavimą juose?  

Tyrimo objektas – asmenų, turinčių negalią / spec. poreikius, patirtys, dalyvaujant viešuosiuose 

renginiuose. 

Tyrimo tikslas – atlikti asmenų su negalia / spec. poreikiais patirčių, susijusių su dalyvavimu 

renginiuose, analizę ir tyrimo duomenų pagrindu pateikti rekomendacijas. 

Tyrimo metodai – siekiant įgyvendinti tyrimo tikslus, buvo naudojamas mokslinės literatūros 

sisteminės analizės metodas, fenomenografinio tyrimo strategija ir atliekami pusiau struktūruoti interviu 

bei kiekybinis tyrimas – elektroninė apklausa. 

Tyrimo apribojimai. Sunkiausia šio tyrimo metu buvo susisiekti su tiriamaisiais. Be Lietuvos žmonių 

su negalia asociacijos vadovų pagalbos tai būtų buvę neįmanoma. Ne visi žmonės su negalia naudojasi 

internetu, turi elektroninį paštą, gali  patys atsakinėti į anketos klausimus dėl negalios specifiškumo. Šių 

žmonių aktyvumas elektroninėje erdvėje taip pat yra mažesnis. Dėl minėtų priežasčių tyrėjams nepavyko 

surinkti planuotą tiriamųjų imtį kiekybiniam tyrimui, net ir pratęsus duomenų rinkimo laikotarpį. Kita 

problema iškilo išsiaiškinus, kad žmonėms su klausos negalia klausimynas turi būti parengtas gestų kalba. 

Tokio klausimyno parengimas ir pateikimas minėtai respondentų grupei pareikalavo profesionalų 

pagalbos ir papildomo laiko. 

Tyrimo originalumas / reikšmė. Šis tyrimas – užsakomasis. Lietuvos konferencijų ir renginių 

asociacija  užsakė jį todėl, kad renginių prieinamumo ir tinkamumo asmenims su negalia / spec. poreikiais 

problematika Lietuvoje nėra nagrinėta, nors ji labai svarbi ir jautri. Tyrimo rezultatai ir rekomendacijos, 

tikėtina, padės užsakovui ir kitoms organizacijoms bei įmonėms, susijusioms su renginių organizavimu, 

suprasti asmenų su negalia poreikius ir sudaryti sąlygas jiems lygiateisiškai ir lygiaverčiai dalyvauti 

viešuosiuose renginiuose. Tyrėjai mano, jog šio tyrimo metu išryškinti aspektai inspiruos naujus tyrimus, 

skatinančius asmenų su negalia / spec. poreikiais visavertę integraciją į šiuolaikinę visuomenę.  

Tyrimo metodai. Tyrimas buvo vykdomas dviem etapais.  

Pirmame etape buvo pasirinkta fenomenografinio tyrimo strategija (pusiau struktūruotas interviu), 

leidžianti tirti žmonių patirtį (Žydžiūnaitė, Sabaliauskas, 2017). Tokio pobūdžio tyrimai sudaro sąlygas 

nagrinėti, kaip žmonės planuoja ir analizuoja, priima sprendimus ir imasi veiksmų. Duomenims rinkti buvo 
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taikomas pusiau struktūruoto interviu metodas, kurio metu atskleidžiamos autentiškos tyrimo dalyvių 

patirtys, sietinos su dalyvavimu renginiuose.  

Pusiau struktūruoto interviu metu buvo siekiama atskleisti informaciją sietiną su  keturiais teminiais 

blokais (žr. 0.1 pav.).  

 

 

0.1 pav. Teminiai laukai taikyti pusiau struktūruoto interviu metu 

 

Duomenų apdorojimas ir analizė. Interviu įrašai buvo transkribuojami, vėliau kategorizuojami 

išskiriant kategorijas ir subkategorijas bei atliekant jų analizę. 

Tyrimo etika. Visiems informantams buvo užtikrintas anonimiškumas, neatskleidžiant jų tapatybės.  

Antrame etape buvo atliekamas kiekybinis tyrimas – elektroninė apklausa internetu. 

Respondentų atranka − tikslinė (žmonės turintys negalią). Imtis – 250 respondentų. 

Apklausos būdas.  Office 365 Forms programa parengta interaktyvi anketa, kurią sudarė 35 

klausimai, naudotos skirtingo tipo skalės (uždaro ir atviro tipo klausimai, Likerto skalė, 10 balų vertinimo 

skalės ir pan.).  Žmonėms su klausos negalia paruoštas anketos variantas su gestų kalbos video įrašais. 

Apklausos vykdymo laikas – 2021 m. liepos–spalio mėnesiai. 

Duomenų  apdorojimas ir analizė.  Gauti duomenys buvo analizuojami SPSS, grafikai sudaromi MS 

Excel programa.    

Asmenų su negalia / 
spec.poreikiais 

patirties, siejamos 
su dalyvavimu 
renginiuose, 

reflektavimas

Asmenų su negalia / 
spec.poreikiais 

patiriami iššūkiai 
dalyvaujant 
renginiuose

Asmenų su negalia / 
spec.poreikiais 

teigiamos patirtys 
dalyvaujant 
renginiuose

Siūlymai ir 
rekomendacijos 

renginių 
prieinamumo 

didinimui, stiprinant 
asmenų su negalia / 

spec.poreikiais 
dalyvavimą
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1. KOKYBINIO TYRIMO (INTERVIU) REZULTATAI 

 

Interviu buvo atliekami 2021 m. gegužės – birželio mėnesiais nuotoliniu būdu (per MS Teams, Zoom 

programas, prisitaikant kuri geriau pažįstama informantui). 

Tikslinė informantų atranka vykdoma pagal negalios tipus, siekiant, kad būtų aptarta skirtingų 

negalios patirtys lankantis renginiuose.  

Informantų grupės:   

• Asmenys su regėjimo negalia – 2 informantai;  

• Asmenys su klausos negalia – 2 informantai;  

• Asmenys, sergantys psichikos ligomis – 3 informantai;  

• Asmenys, turintys judėjimo negalią – 4 informantai;  

• Asmenys, sergantys kitomis vidaus ligomis ar turintys kitų, mišrių sutrikimų – 2 informantai.  

 

1.1 lentelė. Informantų charakteristikos 

Negalios tipas 
Respondento 

kodas 
Lytis Amžius 

Socialinis statusas / 
vaidmuo 

Gyvenamoji vieta 

Regos negalia RV1 Vyras Iki 30 m. Samdomas darbuotojas  Vilniaus apskritis 

RV2 Vyras  Iki 30 m. Studentas  Vilnius apskritis  

Kompleksinė 
negalia 

DM1 Moteris 50–60 m. Samdoma darbuotoja, 
projektų koordinatorė 

Vilniaus apskritis 

DM2 Moteris 40–50 m. Samdoma darbuotoja Panevėžio apskritis 

Judėjimo 
negalia 

VV1 Vyras  40–50 m. Samdomas darbuotojas Panevėžio apskritis 

VV2 Vyras  50–60 m. Samdomas darbuotojas Panevėžio apskritis 

VM3 Moteris 40–50 m. Samdomas darbuotoja Vilniaus apskritis  

VM4 Moteris 30–40 m. Samdoma darbuotoja, 
studentė 

Vilniaus apskritis  

Klausos negalia KM1 Moteris  Apie 30 m. Samdoma darbuotoja Panevėžio apskritis 

KV2 Vyras  30–40 m Samdoma darbuotoja Kauno apskritis 

Psichinės 
sveikatos 
sutrikimas 

NM1 Moteris 60–70 m. Pensininkė  Šiaulių apskritis 

NM2 Moteris  30–40 m. Nedirba  Vilniaus apskritis 

NV3 Vyras 40–50 m. Samdomas darbuotojas Kauno apskritis 
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1.1. Asmenų su negalia / spec. poreikiais patirties, siejamos su dalyvavimu renginiuose, reflektavimas 

 

Analizuojant informantų atsakymus apie renginių lankymo motyvus, pastebėta, kad, kalbėdami 

apie renginius, dalyvavimą renginiuose, informantai daugiau mini teigiamus dalykus – renginiuose 

praleidžiamą laisvalaikį: „<...> man lankymasis renginiuose yra vienas iš mano laisvalaikio 

pomėgių“(RV1);  „O! Tai yra kaip kažkoks prasiblaškymas, malonus laiko praleidimas ir kažkokių tai 

įspūdžių gavimas“ (NV3); bendravimą su senais ir naujais pažįstamais:  „Bendravimas. <...˃ išėjimas, 

nesėdėjimas namuose“ (NM1); „<...> man norisi, kad daugiau žmonių pažint, kalbėt, bendraut, <...>“ 

(DM2);  „Eini, aišku, kad būtų linksma, galbūt, susipažint su kuo nors“ (DM2); „<...˃ jeigu žmonės, va, 

dabar po to karantino labai nori pasimatyti su draugais ar susitikti su kitais pažįstamais, tai per renginius 

dažniausiai ir susitinki“ (NM2); „Lankymasis renginiuose, galima sakyti, taip – pasižmonėti, liaudiškai 

pasakant. Vis tiek į renginius eini su kažkuo – su draugais, su antra puse, dar kažkuo“ (VV1);  patiriamas 

individualias ir kolektyvines emocijas: „<...˃ renginiai labai daug duoda žmogui – duoda ir nuotaiką, 

duoda ir emocijas, ir šiaip naujų idėjų“ (NM2); „Labai šauniai jaučiuosi! Labai šauniai! <...> nemoku 

pasakyti, kokia euforija yra matyti ten šokant <...>, ir nu nemoku pasakyti... <...˃ Tai atitinka mano 

pomėgius, mano charakterį. Nelabai galiu namuose sėdėti. Dabar privertė. Ką darysi…“ (NM1); „<...> 

emocijų pasisėmimas iš tos minios, tai ta euforija, kuri eina, kai tavo komanda įmeta kokį tašką, tas gyvas 

buvimas, kai visa salė ūžia, tai ta emocija labai gerai“ (VV1);  „Na, kažkokius tai išgyvenimus man dažnai 

kelia sporto renginiai, nes tenai tu kartu su žmonėmis jauti, pajauti tą bendrą emociją ir oši kartu su arena. 

Tai tas labai sukelia tokius malonius šiurpulius netgi“ (RV1); gaunamas žinias: „Seminarai, tai pasisemti 

tikrai žinių naujų, idėjų ir naujų žinių“ (DM2); kultūrinį tobulėjimą: „<...> man lankymasis renginiuose yra 

kultūrinimasis ir tai yra vienas iš mano laisvalaikio pomėgių“ (RV1); „Gali būti dar kaip ir toks savišvieta 

jeigu tai yra kažkoks kultūrinis renginys, pažintinis <...>“ (RV2). 

 

1.1 pav. Kategorija ir subkategorijos pagal renginių lankymo motyvus 

Renginių lankymo motyvai

Laisvalaikis

Bendravimas

Gaunamos emocijos

Kultūrinis tobulėjimas

Gaunamos žinios 
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Nepaisant to, kad ryškiau įvardijamos teigiamos patirtys, informantų atsakymai atskleidžia ir kitą 

pusę – lankymasis renginiuose kartais yra sudėtingas, varginantis. 

 

1.2 pav. Lankymosi renginiuose patirtys 

 

Informantų atsakymuose galima stebėti nuomonių sūpynes – viename gale nuovargis, psichologinė 

baimė ir nenoras būti kitam našta, tačiau dažnai tą atsveria geros emocijos ir renginys tampa galimybe 

bent laikinai pamiršti negalią. Vienas informantas renginius daugiau sieja su neigiamais aspektais – 

nuovargiu, naštos kitam užkrovimu :  „Aš gal kiek privengiu (renginių)... aš sergu 15 metų. Man renginiai 

asocijuojasi su nuovargiu, kitam naštos užkrovimu. Žinoma, dalyvaujam, namie nesėdim, tačiau tokia 

asociacija galvoje, kad jautiesi kažkaip kitoks ir užkrauni kitam naštą“ (VV3). Tačiau tuo pačiu, remiantis 

kitų informantų patirtimi – renginiai yra būdas bent laikinai pamiršti turimą negalią – „Psichologinis labai 

didelis dalykas, kai atsipalaiduoti tarp draugų rato, ir tos negalios kaip ir nebepajauti kai kada“ (VV2). 

 

1.3 pav. Kategorija – informantų lankyti renginiai ir subkategorijos 

Būdas pamiršti 
negalią

Nuovargis, našta 
kitam

Lankyti renginiai

Profesiniai renginiai

Kultūriniai renginiai

Asmeninio tobulėjimo renginiai 

Sporto renginiai

Valstybinės šventės

Miesto šventės
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Renginių spektras, kuriuose dalyvauja informantai, platus – pasirenkama pagal asmeninius 

pomėgius, profesinius poreikius. Interviu vyko jau įgijus patirties karantino metu dalyvaujant 

nuotoliniuose renginiuose. Dirbantys informantai mini renginius, kuriuose dalyvauja dėl darbo, 

profesinių interesų – „kad aš galbūt lankausi mažiau, negu galėčiau įvairiuose renginiuose ypatingai, jei 

jie nėra su mano darbu“ (VM2); „<...> buvo labai super gera konferencija, nes labai daug geros 

informacijos ir apie būsto pritaikymus, ir apie negalios, neįgalumo...ir apie sanatorijas. Kad viskas labai 

daug vyko, pakankamai ilgai, bet labai visko, sakykim sužinota., labai reikšmingi ir naudingi“ (DM2); 

Mano sritis tokia, kad, dirbant su žmonėmis, reikia visada tobulėti, vis kažkokias tai žinias atnaujinti. Tai 

aš per mūsų, <...˃ organizaciją (LŽSNS), tai aš daugiausia tuose renginiuose dalyvauju“ (NV3). Mokymuose 

seminaruose dalyvaujama ir dėl asmeninio tobulėjimo, savišvietos – „Taip pat teko mokymuose 

dalyvauti būtent komandos formavimo, komunikacijos, galima būtų galbūt prie renginių priskirti, ten jau 

labiau stovykla buvo viena tokia, kuri buvo tokia komunikacijos tobulinimo“ (RV2); „Iš motyvuojančių tai 

bus įspūdingiausias „No Limits“, kuris buvo su Niku Vujičičium“ (NV3); „Aš daugiausiai seku ir dalyvauju 

Ritos Regalės renginiuose. Jinai šneka ten tokiom labai prieinamom formom, ir jos ten tikrai įdomios temos 

būna. Ir apmąstymai būna šiek tiek. Toks prieinamas visiems, sakyčiau jis yra. Už jį nereikia nieko mokėti. 

Tiesiog įsijungi per Zoom programą ir žiūri. Tiesiog dalyvauji tenai visą naktį“ (NV3). Kultūriniai renginiai 

– teatro spektakliai, koncertai taip pat yra lankomi informantų nepriklausomai nuo turimos negalios – 

„Aš tai mėgstu koncertus labai. <...>. Anksčiau tikrai nemažai koncertų lankydavau arenoje“ (NM1); „Jeigu 

pramoginiai, tai daugiau į koncertus einu. Į daugiau tokius grandiozinius koncertus mėgstu pavaikščioti“ 

(NV3); „<...> daugiausia muzikinius, visada einu“ (NM1); „Aš tai <...> ir į teatrus einu“ (NM1). „Sakykim, 

iki pandemijos labiausiai užstrigo tai – Cholinos teatras. Cholina , ne remia, , bet leidžia žmonėms su 

negalia stebėti savo spektaklius. Problemų nėra, paprašai, tave įleidžia. Buvo aplamai tas šokių teatras, 

teatras be žodžių, plastika, gal tai duoda tai ko pats neturi, nevaikštai, kai matai kaip žmonės juda, vis tiek, 

sakykim įspūdis..“ (VV1);  „<...> teatro spektakliuose“ (RV2);  „Ir paskui įstrigo man labai pasaulinis 

festivalis “Saulės ratas”. Suvažiuoja iš visų šalių folklorai.  Kas du metai Šiauliuose vyksta. <...˃ Nu, vat 

šitas įspūdinga“ (NM1); „O iš tokių Levickio koncertas ten toks.....“ (VV1); „<...> tai koncertuose nemažai 

teko dalyvauti <...>“ (RV2); sporto renginiai, kuriuose informantai dalyvauja kaip sirgaliai: „Kas dar 

būdavo, kai vyko Šiaulių arenoj buvo Europos čempionatas, pagal mane, gal 2016 metais neatsimenu 

tiksliai datų, irgi buvo, kad mūsų sporto klubas buvo gavęs kvietimų į renginius, dalino, tai aš priklausiau 
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entuziastams sporto klubo, tai ir jie  buvo gavę pakvietimų, tas minios reagavimas į krepšinį tai buvo. Prieš 

pandemiją įsileidę Lietkabelis, Panevėžio klubas Cido arenoj Lietkabelis, jie aplamai duoda nemokamus 

įėjimu, kai žaidžia jų komanda, kad palaikyti komandą, įsileidžia, myli, stebi“ (VV1); „O sporto šventės, 

pavyzdžiui triatlonas Panevėžy vyksta, krepšinio trys prieš tris tokios šventės, orientacinės varžybos, tai 

tokias mums patinka pasižiūrėti“ (KM1); „Daugiau aš apie sportą <...> mėgstu“ (RV1); „Tai krepšinio 

rungtynėse kai paskutinį kartą buvau, čia Vilniaus (...) arenoje, kai žaidė Vilniaus Ryto komanda“ (RV1); 

pilietinės iniciatyvos ir valstybinės šventės – „<...> valstybinės šventės yra labai svarbu ir mes stengėmės 

dalyvauti. Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventė. Taip pat Liepos 6-oji Mindaugo karūnavimo diena, 

Joninės“ (KM1); „(Laisvės piknikas) – Tapinas organizuoja, bent jau tuo metu, kuriame aš dalyvavau, tai 

buvo Kauno toj saloje, kur Žalgirio arena, sala. Jis vyko grynai kaip piknikas, prisistatinėjo įvairios 

organizacijos, vyko diskusijos, ten kažkokie koncertai, na tokie, pasibuvimas – taip, kad ten dalyvavau. 

<...>“( VM4).  Miesto šventės – „Dažniausiai mes dalyvaujame miesto šventėse. O šiaip nueinam į miesto 

šventes, pasižiūrim ir viskas.“ (KM1); „Pas mus Šiauliuose kaip būna “Saulės miestas”, visur dalyvauju, 

nepraleidžiu nė vieno renginio. Jeigu tai vyksta Šiauliuose <...>“ (NM1); „ <...> Jūros šventėje (RV2) „<...> 

per „Vilniaus dienas“ vyko toks neįgaliųjų renginys, man atrodo „Tau Vilniau“ jis vadinosi ir jis vyko 

Gedimino pr.“ (RV2).   

Nuotoliniai renginiai. Interviu metu tiesiogiai klausiant ir netiesiogiai atsakant į klausimus yra 

paliečiamas nuotolinio renginio klausimas. Iš vienos pusės nuotolinis renginys nėra naujiena, tačiau 

karantino metu dalis jų tapo nuotoliniais kaip kontaktinio, gyvo renginio kompensacija – „Nu tai, sakykim, 

kaip čia pasakius. Dabar visi tie mokymai, streso valdymai, dar ten kažkas kvalifikacijos kėlimai, kai online, 

tai kai aš pradėjau dirbti šioje organizacijoje man reikėjo darbdavio pažymėjimo – darbų sauga ėjau ir 

pan. (VV1); „<...> buvo pora konferencijų, kuriose teko dalyvauti per Zoom platformą. Jeigu tokius imant 

tai taip. Bet šiaip nedaug. Dabar bandau prisiminti, bet tik 2 prisiminsiu, bet daugiau ne“ (RV2); „<...> 

konferencijos, kur dalyvavau pandemijos metu apie bankų sistemų prieinamumą. Ji buvo tarptautinė ir 

buvo susijungusi iš 12 ar 13 valstybių ir vat šioje dalyvavau kaip stebėtojas, tai vat savo kvalifikacijos tiesą 

sakant kėlimui. Ten žmonės skaitė pranešimus“ (RV2); „<...˃ Neseniai buvo nuotolinė konferencija, skirta 

dvidešimt metų Vilniaus vertimo centro atidarymo jubiliejus. Tai buvo transliuojama Zoom ir buvo 

verčiama tarptautine gestų kalba į lietuvių gestų kalbą. Buvo graži konferencija“ (KM1).  

Nuotolinis renginys yra ir galimybė, ir tuo pačiu atskirtis. Galimybė, kai turimos pakankamos 

informacinės kompetencijos ir techniniai ištekliai, ir atskirtis – kai pastarųjų neturima ar turima ribotai. 



RENGINIŲ PRIEINAMUMO PAKLAUSA IR JŲ INFRASTRUKTŪROS TINKAMUMAS  

ASMENIMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS 

17 

Taip pat informantai pastebi, kad nuotolinis renginys praranda dalį savo žavesio –  „Aš nesinaudoju jokiais 

nuotoliniais renginiais asmeniškai. <...˃ bet internetu grynai aš jokių koncertų nežiūriu. Kai būna 

transliuojamas koks koncertas, tai aš asmeniškai nesidomiu“ (NM1). Plačiau apie nuotolinius renginius 

žr. 1.9 pav.  

 

1.2. Renginių pasirinkimo motyvai 

 

Kai kuriuose informantų atsakymuose galima pastebėti, kad asmenys, turintys negalias, renginių 

pasirinkimo motyvus sieja su renginio vieta.  Tyrimo duomenų analizė rodo, kad tyrimo dalyviams svarbi 

yra žinoma renginio vieta, jei jie turi patirties apie patogią renginio lokalizaciją. Tai sąlygoja ir skirtingo 

tipo  renginių pasirinkimą:<...> aš, deja, renkuosi ne pagal naudą, įdomumą ar norėjimą, bet ant tiek, kiek 

tai bus prieinama“ (VM4). Remiantis tyrimo dalyvių patirtimis, jau patikrintomis renginių vietomis galima 

laikyti Valdovų rūmus, Litexpo parodų rūmus, Šiaulių areną. 

Nagrinėjant asmenų, turinčių negalias, lankymosi viešuosiuose renginiuose patirtis, svarbu aptarti 

veiksnius, kurie lemia renginių pasirinkimą. Tyrimo ataskaitos autoriai pažymi, kad šioje ataskaitoje jau 

buvo išskirti motyvaciniai veiksniai (1.1 pav.), skatinantys renginių pasirinkimą. Pastarieji renginių 

pasirinkimo veiksniai yra vidiniai, orientuoti į asmenų saviraišką ir galimai mažai susiję su asmens 

negalėmis, o  žemiau paveiksle (1.4 pav.) pateikti tyrimo duomenys jau tikslingai siejami su renginių 

pasirinkimu, atsižvelgiant į turimas negalias.   

 

1.4 pav. Kategorija - veiksniai lemiantys renginio pasirinkimą ir subkategorijos 

Veiksniai lemiantys 
renginio pasirinkimą

Renginio vieta (mieste)

Patekimas į renginį

Parkavimo vietos 

Renginio vietos pritaikymas

Renginio aktualumas

Renginio organizatorius 
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Kaip matyti iš 1.4 paveikslo, pagrindiniai veiksniai lemiantys viešųjų renginių pasirinkimą, siejami ne 

tik su renginio aktualumu – „Jeigu jis yra labai įdomus, tai tarsi į lokaciją tu nebekreipi dėmesio, bet jei 

yra toksai renginys po klaustuku tai tada tu žiūri ir tada jo ta lokaciją“ (RV1), bet ir renginio vieta – „Pagal 

lokaciją. Bet čia matyt kiekvienam žmogui. Aš renkuosi centrą, nes aš visą gyvenimą gyvenu Žvėryne.“ 

(DM1); „Lokacija mieste, tai čia Vilniuje. Į kitą miestą važiuoju tik jei jau labai labai svarbu. Bet jei Vilniuje, 

aš žiūriu ar centre kur man viskas aišku ar tolimam rajone, kur man... jei išžengi iš tų senųjų rajonų man 

galbūt kyla problemos kaip aš nuvažiuosiu, kaip surasiu ar man reiks prašyti pagalbos ar kokiu taksu 

važiuoti“ (DM1);   „Kur pasistatysiu automobilį, koks atstumas, kokiu būdu pateksi į tą patalpą, kiek galima 

kažkur arčiau. O jei ne tada prašom žmonių, savanorių, kurie padeda.“ (VV3). Tyrimo duomenų analizė 

rodo, kad tyrimo dalyviams yra svarbus patekimas į renginį, kai itin svarbūs yra patogaus, neribojančio 

patekimo į renginį kriterijai. Pastaroji subkategorija vizualizuojama šiomis mintimis: „<...> arba tu nori į 

renginį, sakykim, ir žinai, kad į tą renginį gali laisvai patekti, ten pabūti. Žiūri ar prieinama – toks 

pagrindinis kriterijus„ <…> , kad tik susižinoti, kad tik nebūtų nemalonių situacijų ir man ir 

organizatoriams. Nes dažnai būna, kad organizuoja vieni, o paskui priimantys yra kiti <...> stengiesi 

išvengti tų nemalonių situacijų <...>“ (VM2). Plėtojant įžvalgas apie fizinio renginio prieinamumo 

klausimus, išryškėja parkavimo vietų svarba – „Prieinamumas. Ta prasme netgi pavyzdžiui vietą, viešbutį 

rinkčiausi kur yra normali stovėjimo aikštelė, nes ne visi viešbučiai tokias turi. Pvz. Novotelyje dalyvavau 

vienoje konferencijoje, netgi pranešimą skaičiau, aš atvykau į miesto centrą, senamiestį, aš neturėjau kur 

pasistatyti automobilio, bandžiau sukti ratus, neradau, tai realiai numečiau prie viešbučio, paskui mane 

užblokavo, gavau baudą“ (VM4); „<....> jeigu tu su mašina atvyksti, tai turi pagalvoti, kaip mašiną 

pastatyti, kur pastatyti tą mašiną, kad susigaudyti, kurioj vietoj yra tas renginys“ (NV3); „Parkavimas dar 

svarbu. Jei turi važiuoti ir neturi kur prisiparkuoti, tada jau pagalvoji – važiuoti ar ne, aišku, jei tai ne 

darbinis renginys, kur privalau važiuoti“ (DM1); „ar „parkingas“ yra „prasičekinu“ (VM2). Iš tyrimo dalyvių 

minčių matyti, kad itin reikšmingas automobilio statymo klausimas, kai neturėjimas, kur pastatyti 

automobilio skatina mąstyti apie nedalyvavimą renginyje arba, priešingai, lemia administracines baudas 

dėl neleistinoje vietoje paliekamo automobilio. Realus (ne tik deklaruojamas) renginio vietos 

pritaikymas – „<...> jeigu aš esu buvusi toje vietoje ir žinau, kad ten su prieinamumu yra viskas o.k., tai aš 

tenai ir einu. Jeigu aš nežinau tos vietos arba nėra tikslios informacijos, aš dažniausiai nerizikuoju ir tenai 

nevykstu. <...>“ (VM4); „Pakviečia dalyvauti renginyje. Viskas tvarkoj, viskas gerai, o ten ateini į renginį ir 

8 gal 4 laiptai ir tada puola – mes jus užnešim dar kažką...vat tokių nepatogumų labai noriu išvengti“ 
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(VM2); „Arba daro kokius mokymus antram aukšte. Aš nebijau, kad mane liestų, kad mane neštų, bet aš 

esu sunkus, aš virš 100 kg sveriu, čia reikia tvirtų sveikų vyrų, o dabar tokių nė, nebėr  visai sveikų vyrų, tai 

nugara skauda, tai dar kas. Tai kad kitų netraumuot ir savęs“ (VV1).  

 

1.5 pav. Renginio pasirinkimas pagal organizatorių, tikslinę auditoriją 

 

Dauguma informantų, kalbėdami apie savo patirtis, sako, kad komfortiško dalyvavimo renginyje 

garantas, jei tai – neįgaliųjų organizacijos organizuojamas renginys – tuomet jie drąsiau pasitiki ir 

dalyvauja – „jeigu renginį organizuoja arba prie jo prisideda kokia neįgaliųjų organizacija ir tu tai matai 

aprašyme <...> tai yra saugiau. Tarsi tu turi tokią tarsi žinutę, kad jeigu ta organizacija prisideda, tai 

matomai tu ten gali jaustis labai komfortiškai, nes jie jau žino specifiką žmonių“ (RV2). Ir priešingai, jei 

renginys skirtas visiems, tai dažnai susiduriama su neapgalvotomis nepritaikymo problemomis –  „O kai 

dalyvauji sveikųjų rate, kažkaip jaučiasi tas nepritaikymas, trūkumas, norisi visur pačiam sudalyvauti. O 

tenka pasijausti nešuliu, tave reikia nešioti“ (VV3). 

Atliekant tyrimo duomenų analizę apie veiksnius, lemiančius renginių pasirinkimą, derėtų išskirti 

klausimų grupes, kurios kyla asmenims, turintiems, negalias, renkantis ar ruošiantis dalyvauti 

renginiuose. Kategorija ,,Klausimai, kylantys pasirenkant renginį” ir ją vizualizuojančios subkategorijos 

pateikiamos 1.6 paveiksle. 

Organizatorius -
neįgaliųjų organizacija

Renginys skirtas visiems
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1.6 pav. Klausimai, kylantys pasirenkant renginį 

 

Klausimai renkantis renginį – ar galėsiu renginį matyti – „galimybė būtų matyti renginį, o ne 

kažkieno užpakalį žiūrėti – nes akių lygy matai tik tam tikrą vietą“ (VV3);  „<...>  renginys kur būna scena, 

auditorijoje, tai dažniausiai kur nors kampe sėdi“ (VM4); „Nes jei konferencija, tai, kad būtų geras garsas 

ir kuo geresnis vaizdas. Nes jei smulkūs užrašai – sunku juos pamatyti, sunkiau sekti eigą.“ (DM1); ar 

galėsiu girdėti – „Nes jei konferencija, tai, kad būtų geras garsas <...>. Jei garsas nekokybiškas, sukelia 

problemų“ (DM1); „<...> o miesto šventėse mes dalyvaujame, bet tik pažiūrime ir viskas, nes nėra tokio 

pritaikymo. Nes gestų kalbos vertėjų nėra, titravimo specialaus irgi nėra, tai vat toks ir dalyvavimas tose 

miesto šventėse“ (KM1); ar galėsiu jaustis nediskriminuojamu, pilnaverčiu – „Labai pakylėtai, labai 

smagiai. <...˃ Labai patiko, didelis įspūdis buvo. Tikrai mes esam patenkinti, kad daro mums tuos bilietus, 

kad galėjom pabūti kartu su kitais žmonėm ir nediskriminuojami buvom. Ir žmogus, nesvarbu, ar jis turi 

negalią, ar neturi negalios, jam lygiai tokios teisės kaip ir bet kokiam žmogui“  (NM2); ar galėsiu 

pasinaudoti tualetu – „ar galiu pasinaudoti laisvai tualetu, nes renginys trys valandos, tai be higienos jau 

neišeis“ (VV1); ar galėsiu atsisėsti – „Aš pati iš tų žmonių, kurie negali ilgai stovėti, tai galimybė atsisėsti 

Klausimai, kylantys 
pasirenkant renginį 

Ar galėsiu matyti?

Ar galėsiu girdėti?

Ar galėsiu gerai (nediskriminuojamas) jaustis?

Ar galėsiu pasinaudoti tualetu?

Ar galėsiu atsisėsti?

Ar galėsiu pavalgyti?

Ar galėsiu nusipirkti bilietą?

Ar bus kas palydi? 
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gerai. Stovimi dalykai mane apsunkina.“ (DM1); ar galėsiu pavalgyti – „pageidautina, kad maistas būtų 

valgomas labai paprastai“ (DM1); ar galėsiu nusipirkti bilietus – „Be galo patiko, nes mes bilietus gavom 

nemokamai.“ (NM2); ar bus kas palydi į renginį – „<...> galiu sakyti niekada į renginį nevažiuoju vienas. 

Visada ieškau kompanijos“ (RV1); „O taip, į kažkokį renginį papulti reikia draugo ar kieno nors kito 

pagalbos“ (VV3).  

Apibūdinant renginių pritaikymą pagal asmenų negalias ar specialiuosius poreikius, galima išskirti 

kelias išryškusias renginių pritaikymo būtent pagal minėtų asmenų poreikius kryptis: judėjimo negalią 

turintiems informantams dėl nepritaikytų erdvių, kuriose yra laiptų, daugiausiai kyla problemų dėl 

pilnaverčio ir saugaus dalyvavimo,  minėtini ir nepritaikyti tualetai, kurtiesiems – dėl informacijos 

pateikimo titrais arba gestų kalba, ir pan. Aklieji vykdami į renginius dažniausiai pasitelkia kito asmens 

pagalbą.  

 

1.3. Informavimas apie renginius 

 

Informaciniai kanalai, kuriais informantus pasiekia informacija apie renginius yra gana įvairūs 

(plačiau žiūrėti 1.7 pav.), tačiau dominuojančiu vienareikšmiškai įvardijamas Internetas (interneto 

svetainės, forumai ir pan) – „Turiu internetą. Seku, kur vyksta kokie koncertai“. <...˃ (NM1);  „Daugiausiai 

internetu“. (RV1) „man atrodo, kad vienintelis ir pats tvirčiausias komunikacijos kanalas tai yra be abejo 

internetas, <...>  jeigu yra tikslas nueiti į renginį tai atsidarai Google ir suvedi renginiai ar ten kažkas ar 

vėlgi jei yra tikslas pasikelti kvalifikaciją, tai mokymai ir tada ieškaisi. Čia man atrodo ne tai, kad tokiais, 

o iš principo yra vienintelis kanalas“ (RV2); socialiniai tinklai – „Tiek socialiniuose tinkluose, Facebook‘e“ 

(RV1) „<...>jei kultūrinis renginys, tai reklama Facebook<...>“. DM1; <...> socialiniai tinklai, Facebook‘e 

yra skelbiami įvairaus pobūdžio „iventai“<...>“ (RV2); naujienlaiškiai –  „Ir kai kada dar naujienlaiškiuose, 

kuriuos būnu užsisakęs. Nedaug, bet šiek tiek“ (RV1)“. Taip pat informacija apie renginius, kvietimai 

gaunami tiesiai iš darbdavių, – „<...˃ iš darbdavių gaunu. Darbdaviai pasakydavo, o paskui jau kai susidarė 

šioks toks ratas, tai tiesiog ateina į „e-mailą“ pranešimas, kad vyks nuotoliniu būdu kažkoks tai renginys“ 

(NV3); „<...> jei tai darbinis renginys, tai tiesiog gaunu kvietimą <...>“ (DM1);  organizacijų, kurioms 

priklauso informantas „<...> gaudavau pakvietimus kaip nevyriausybinės organizacijos narė“ (DM1);  „Iš 

pradžių man buvo taip, kad aš ieškodavau per savo organizaciją“ (NV3); „<...> tai Lietuvos žmonių su 

negalia sąjunga ir Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga. Man ten iš tenais duoda žinias, kad renkamės tada 
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ir tada, ten ir ten, panašiai ir va taip vat. Susirenkam tada ir taip dalyvaujam“ (DM2); „ <...> mane šiek 

tiek pažįsta tos neįgaliųjų organizacijos, tai paskambina kurios nors atstovė ir pakviečia“ (RV2). Kaip 

patikimas kvietimas laikomas kvietimas gautas iš draugų, pažįstamų, ypač turinčių negalią – „<...> 

geriausias patvirtinimas jeigu aš <...>  renginį sužinau jau iš ten buvusių žmonių, kurie taip pat su negalia, 

tai geriausia būna informacijos perdavėjas (VM2);  „<...>  ar iš draugų, brolio ar mamos sužinai“ (DM1); „ 

Na nebent dar vienas galėtų būti, kad kažkas paskambina ir pakviečia <...>“ (RV2); apie masinius renginius 

sužinoma ir iš radijo, televizijos, lauko reklamų. Toks ganėtinai platus spektras informacinių šaltinių, 

kuriais, asmenys, turintys negalias, sužino apie vyksiančius viešuosius renginius parodo, kad tyrimo 

dalyviai yra linkę dalintis žiniomis apie renginius draugų tarpe, tiek į informacijos sklaidą yra įsitraukusios 

organizacijos, darbdaviai. Taip pat svarbu pažymėti, kad ir patys asmenys atkreipia dėmesį į 

naujienlaiškius ar socialiniuose tinkluose skleidžiamą informaciją. 

 

1.7 pav. Kategorija informaciniai kanalai ir subkategorijos 

Informaciniai kanalai

Internetas (svetainės, forumai ir pan.)

Socialiniai tinklai

Elektroniai laiškai

Naujienlaiškiai

Pakvietimai iš darbdavių

Pakvietimai iš organizacijų

Pakvietimai iš draugų

Televizija

Radijas

Lauko reklamos
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1.4. Asmenų su negalia / spec. poreikiais teigiamos patirtys dalyvaujant renginiuose 
 

Tyrimo metu siekta atskleisti asmenų, turinčių negalias ar specialiuosius poreikius, teigiamas 

patirtis, kurios siejamos su dalyvavimu viešuosiuose renginiuose (1.8 pav.). Nepaisant to, kad žmonės yra 

dažniau linkę matyti ir prisiminti negatyvius potyrius – „Kaip taisyklė, kad kai viskas gerai nepastebi. O kai 

blogai – jau matai“ (DM1). Interviu metu buvo prašoma prisiminti teigiamų patirčių – ir tokių buvo. 

 

1.8 pav. Kategorija – teigiamos patirtys ir subkategorijos 

 

Teigiamos patirtys 

Gestų vertėjas 

Vertimas iš tarptautinės getų kalbos į lietuvių 

Patogios sėdėjimo vietos

Sprendžiami prieinamumo klausimai

Lygiavertis bendravimas

Taktiškai suteikiama pagalba

Technologinės inovacijos

Aplinkos pritaikymas

Gera, pakili nuotaika

Sulaukiamas tinkamas dėmesys
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Informantai, apibūdindami savo dalyvavimo renginiuose patirtis, mini bendrą gerą, pakilią 

nuotaiką, kurią kuria jau pats dalyvavimo faktas, ruošimais  eiti – „<...> Žinoma, tu eini į šventę ir turi būti 

šventiškai, su nuotaika“ (NM1); „<...˃ Jeigu diena gera, tai išvis nuotaika pakylėta būna. <...˃ svarbu, kad 

nesėdim namuose, kaip karantinas, kad buvo. Sėdėti namuose tai labai sunku iš tikrųjų buvo“ (NM2); 

„<...˃ jautiesi pakylėtas, ir šioks toks yra jauduliukas. Bent jau man, žinot“ (NV3); „Visada laukimas. Visada 

geras nusiteikimas. Niekada neinu į renginį, tarkim, blogos nuotaikos. Aš visada stengiuosi jaustis tą dieną 

pakiliai ir tikiuosi iš kiekvieno renginio, kuriame dalyvausiu, įspūdžio. Tikiuosi, kad nepraleisiu laiko veltui“ 

(RV1). Tyrimo duomenimis atskleista, kad informantus džiugina ir siekis gauti naujų įspūdžių ir patirčių 

bei žinių – „Aš džiaugiuosi renginiais, nes jeigu dalyvauji renginyje, jeigu tai yra profesinis renginys, tai 

kažką, žinai, kad naujo išgirsi. O jeigu kultūrinis, tai žinai, kad gausi naujų, gerų emocijų. Vis dėlto tai yra 

gera emocija“ (NV3); Kaip džiuginantį veiksnį mini ir sulaukiamą dėmesį – „Džiugina, kada yra 

atkreipiamas dėmesys“ (VV3). Akivaizdu, kad tyrimo dalyviams viešieji renginiai, kuriuose jie yra dalyvavę, 

žadina teigiamą ir pakilią nuotaiką, džiaugsmą dėl naujų įspūdžių. Tuo pačiu svarbiu aspektu laikytinas 

išryškėjęs faktas, kad teigiamos patirtys dėl dalyvavimo renginiuose yra susijusios ir su dėmesio gavimu. 

Tai leidžia teigti apie išryškėjusias dvi tyrimo dalyvių grupes: asmenis, jaučiančius vidinį pasitenkinimą 

dalyvaujant  renginyje, bet neaktualizuojant savo pozicijos, ir asmenis, jaučiančius poreikį sulaukti 

dėmesio renginio metu. 

Detalizuojant tyrimo duomenis pagal asmenų negalią, nustatyta, kad klausos negalią turintis 

informantas prisiminė renginį, kurio metu buvo puikiai verčiama tarptautinė gestų kalba į lietuvių gestų 

kalbą – „<...˃ Neseniai buvo nuotolinė konferencija, skirta dvidešimt metų Vilniaus vertimo centro 

atidarymo jubiliejus. Tai buvo transliuojama Zoom ir buvo verčiama tarptautinė gestų kalba į lietuvių 

gestų kalbą. Buvo graži konferencija“ (KM1); Patogų renginio stebėjimą dėl patogaus sėdėjimo pirmose 

eilėse – „Nu kai mes nueinam į „Saulės“ koncertų salę, ten patogios kėdės, matosi viskas. Ir Sipavičių labai 

gerai matėm. Lauke kėdės sustatytos. Pirmoj eilės, viskas gerai matėsi“ (NM1); „<...> buvo Žalgirio arena, 

kur buvo pirmam aukšte, parteryje suteiktos vietos“(NV3); judėjimo negalią turintys dažnai susiduria su 

prieinamumo problemomis, tačiau atvejai, kai iš anksto pasidomėjus priimami sprendimai 

palengvinantys prieinamumą, rodo, kad situacija gali keistis, jei yra iniciatyva ir iš rengėjų, patalpų 

savininkų – „Nelabai senas, gal kokių prieš 2 metus, nes pernai metais nėra ką prisiminti praktiškai, <...> 

Angelo konferencijų centras kur yra netoli Onos bažnyčios, Bernardinų šito komplekso. <...> Ten vyko 

renginys turizmo <...> prieš tai labai domėjausi ar man bus prieinama, nes man buvo visai nežinoma salė. 
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Ir patys organizatoriai dar manęs klausinėjo, jie netgi nupirko užvažiavimą, <...> tai įėjus į pastatą, nu 6 

gal laiptai, gal 7 laiptai yra. Ir jie mane ten užneš, aš kažkaip sakau, kai užnešti tik labai svarbiai atvejais, 

tai jie nupirko užvažiavimą, tokį pandusą, kad būtų patogiau užvažiuoti“ (VM2). „Grand SPA Lietuva sakė 

rodykit, sakykit kaip ką ir mes taip gražiai sutarėm, jis savo laiką skyrė, pakvietė savo kolegę kuri ten braižė 

skaičiavosi – čia tas dalykas labai svarbus. Jei kitą kartą mums reiktų važiuoti, jau visai kitas pasitikėjimas“ 

(VM2).  

Naujos arenos (Cido, Žalgirio) jau geriau pritaikytos, informantai drąsiai dalyvauja jose 

vykstančiuose renginiuose. Kaip teigiama, patirtis gali būti įvardinta ne tik kylanti iš tinkamos 

infrastruktūros, tačiau ir bendravimo, tiesioginio komunikavimo su negalia turinčiu asmeniu kaip 

lygiaverčiu, nesistengiant jo globoti, akcentuoti jo negalią, tačiau suteikiant reikiamą pagalbą – „<...> 

kažkaip nelabai akivaizdžiai paklausė ar man viskas gerai – ne, kad ten prie visų puola globoti, oi kaip čia 

jūs, taip viskas labai išlaikytai. Čia klausimas buvo tik man. Aš tik jiems atsakiau. Tas momentas man labai 

patiko“ (VM2); „<...> kai renginiai saloje – prie tilto budi savanoriai – visada palydės, nuveš kur nori – 

organizatoriai tuo rūpinasi“ (VV3); „Čia būna toks faktorius jei tu atvyksti kažkur vis tiek būna kažkoks 

asmuo, kuris tikrina ar tai bilietus, ar tai leidimus kokius tai ir tas asmuo pamatęs lazdelę, jis tada jo, 

dažniausiai sureaguoja, ir iki rūbinės tave gali palydėti, o vėlgi susirasti atgal savo striukę atsiimti kažką 

tai vėlgi reikia kreiptis į žmones“ (RV2); Informantai mini, kad reikia ir pačiam turėti drąsos klausti, 

paprašyti pagalbos – „<...> tada tų mokymų rengėjų prašiau man reikalingos pagalbos, ir jie buvo 

lankstūs, jie sutiko man pagelbėti“. Technologinės naujienos taip pat padeda išvengti negatyvių potyrių 

„<...> čia pats geriausias pagalbininkas tampa telefonas, tai tu įsiinstaliuoji aplikaciją, kuri būtent yra 

žemėlapiai, <...>  jis pasako kryptį ir kurioj vietoj reikia pasukti tai ta aplikacija geba pakreipti dar ir 

laipsniškai ar ten sakykim reikia kryptį   <...>“ (RV1). 

 

1.5. Nuotoliniai renginiai 

 

2019–2020 metais pandemijos valdymui taikytas karantinas paskatino intensyviau organizuoti ir 

dalyvauti nuotoliniuose renginiuose. Tačiau tikrai ne visi išdrįso išbandyti nuotolinius renginius, taip pat 

ir ne visi informantai dalyvavo nuotoliniuose renginiuose – „Nedalyvauju aš. Dabar nedalyvauju 

nuotoliniuose išvis“ (NM1).  
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1.9 pav. Kategorija – teigiami nuotolinių renginių aspektai ir subkategorijos 

Kaip vienas iš nuotolinių renginių privalumų  yra minima galimybė dalyvauti renginyje neišeinant 

iš savo komforto zonos – „Apskritai, kai online renginys, tu gali būti savo komforto zonoj, tau nereikia 

pulti lėkti kažkur važiuoti, tai tikrai labai susitaupo laiko“ (DM1); rinktis ir dalyvauti kuo įvairesniuose 

renginiuose – „Aš matau labai daug privalumų, aš dabar daug daugiau dalyvauju įvairiuose renginiuose. 

Galbūt pažintiniais tikslais. Daugiau kažką sužinoti, savišvietai, saviugdai, daug daugiau dalyvauju 

renginiuose, kad nėra tų priežasčių, kurias aš jums jau pavardinau anksčiau. Man tai vieni pliusai šitai 

vietai“ (VM2); „Dabar pandemijos metu irgi dalyvavau keliuose mokymuose, irgi nuotoliniu būdu, man 

tas visai patiko. Buvo visai prieinama, patiko mokymai… man tai iš tikrųjų patiko“(VM4). „<...> visi 

praktiškai renginiai online, tas patogumas, kad tau nereikia gaišti laiko, tik prisijungti, <...>. Ypatingai 

patinka posėdžiai, darbo grupės, ekspertų susitikimai kur labai daug laiko užimdavo važiavimas, 

parkavimo paieška – prie Kultūros ministerijos nu nėra kur prisiparkuoti. Aišku, konferencijos kai gyvai, 

tai gali bendrauti pertraukėlių metu ir visa kita ir prieiti prie lektoriaus, bet online turi ateitį“ (DM1).  

Ne tik darbiniai renginiai (mokymai, seminarai, konferencijos), bet ir kultūriniai, pramoginiai buvo 

persikėlę į nuotolį – informantai dalinasi patirtimis kaip lankėsi virtualiame muziejuje – „Taip, tikrai būtų 

gerai tokios galimybės. Čia man tas labai patiko, kai prasidėjo pandemija, atsirado virtualūs muziejai. Iš 

tikrųjų tai fantastinis dalykas. Man labai, labai patiko. Galėjai po pasaulinius muziejus vaikščioti, jeigu dar 

būtų lietuviškas įgarsinimas, ir klausai. Man labai asmeniškai patinka, labai geras dalykas“ (VM4); 

nuotoliniu būdu koncerte –  „Paprasčiausias koncertas. Bendraujam draugaujam, susijungiam būna 20–

30 žmonių, Manikas mums padainuoja, va tokie renginukai“ (VV3). 

Teigiami nuotolinių renginių 
aspektai

Dalyvavimas renginyje neišeinant iš komforto 
zonos

Platus profesinių renginių pasirinkimas

Galimybė rinktis kultūrinius renginius

Technologijos įvaldymas



RENGINIŲ PRIEINAMUMO PAKLAUSA IR JŲ INFRASTRUKTŪROS TINKAMUMAS  

ASMENIMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS 

27 

Naujų technologijų tobulėjimas, jų įvaldymas – kaip papildomas teigiamas efektas nuotolinių 

renginių atveju – „Nes papuolėm į tokias sąlygas, kada įvaldėm naujas programas. Man asmeniškai yra 

labai gerai“ (VM2). „<...> didžiosios kompanijos, kurios kuria platformas nuotolinių renginių ir tas pats 

Zoomas ir Teams ir Meet‘ai. Tai jos labai daug investuoja, galbūt investuoja ne tiek į materialinių išteklių, 

kiek žmogiškųjų išteklių „accessibility“ taip vadinamą, tai būtent į pritaikymą. Tai tau visos iš esmės 

programėlės jos yra daugiau mažiau toks kaip labai geras pvz., greičiau tokios kaip Zoom‘as jos yra 

pritaikytos, kur tu gali ne vien būti pilnavertis stebėtojas, bet tu tuo pačiu gali visiškai kokybiškai vesti tą 

renginį, tai pvz. aš skaitysiu pranešimą čia bus Lietuvos neįgaliųjų forumas organizuoja mokymus ir aš ten 

būsiu kaip pranešėjas, tai aš jiems galiu pilnai „pašierinti“ taip sakant savo ekraną ir netgi savo garsą ir, 

kad jie suprastų kaip kalba mano ekrano skaitymo programa.“ (RV2). 

 

1.10 pav. Kategorija – neigiami nuotolinių renginių aspektai ir subkategorijos 

 

Neigiami nuotolinių renginių aspektai. Informantai dalinasi patirtimi, kad nuotoliniai renginiai lyg 

nepilnavertė kopija gyvo renginio – „Čia nei problemos sprendimas, nei dalyvavimas. Iš mano patirties 

pasirašo žmones projektus, jie buvo skirti gyvai, tarkim numatytas susitikimas su senjorais (o reikėjo 

perkelti).“ (VV1);  „Žinoma, informacija, ji nėra kitokia – ar virtualiai, ar sėdint tenai. Bet vis tiek aplinka 

kita. Kažkaip aš vis tiek už gyvą bendravimą“ (DM2).  

Techniniai trikdžiai dėl neveikiančio interneto ar įgūdžių stokos – Pvz. „blogas interneto ryšys buvo 

porą kartų. Strigo, reikėjo persijungt iš naujo, bet tai buvo mano grynai techniniai nesklandumai“ (RV2).  

Neigiami nuotolinių renginių aspektai

Nepilnavertė gyvo renginio kopija

Ribotumas dėl technikos galimybių

Ribotumas dėl IT įgūdžių

Ribotas bendravimas

Patiriamos kitokios emocijos, nei gyvame
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Ribotas bendravimas, kai renginys nuotolinis – „<...>kartais ir po renginio, gali užmegzti naujus 

kontaktus, nes online dažniausiai to nepavyksta“ (DM1); „Kai gyva diskusija, kai kažkas moderuoja, kad 

nesigautų kakofonija, tada jau link pilnavertiško bendravimo, bet jei skaito skaidres, o tu gali žiūrėt, gali 

nežiūrėt tavo dalyvavimas nebūtinas, nu tai... dabar mokymus daro, tau išrašo pažymėjimą... už nieką“ 

(VV1).  

Nuotoliniame renginyje patiriamos emocijos kitokios, nei gyvame – „Vis tiek vidinė būsena, vidinė 

savybė yra kitokia nei dalyvauti per nuotolį. Ir lygiai taip pat per tuos koncertus tu ten nueini nu ir tiesiog 

patiri emociją greičiausia kuri  ir yra pagrindinis privalumas , kuriuos tu niekada nepatirti būdamas 

nuotolyje vien dėl techninių visokių, dėl garso sudėliojimo ir žmonių kurie aplink<...>“ (RV2).  

 

1.6. Asmenų su negalia / spec. poreikiais patiriami iššūkiai dalyvaujant renginiuose 

 

Kuomet kalbama apie žmones su negalia, reikia įvertinti, kad jų turimos negalios ir iš to kylantys 

apribojimai yra labai skirtingi, juo labiau, kad ir skirtingos asmenybės, charakteriai, išgyvenimai. Tad, kai 

kurie iššūkiai, kylantys informantams renginiuose yra tiesiogiai susiję su jų turima negalia.  

 

 

1.11 pav. Gestų vertėjo reikšmė renginyje klausos negalią turintiems asmenims 

 

Klausos negalią turintys informantai pastebi, kad viešuose renginiuose, kurie lyg ir skirti visiems, 

nebūna gestų vertėjo „<...˃ prisimenu praeitais metais buvo Panevėžio miesto eglės įžiebimas, buvo 

Gestų vertėjas ant 
scenos ar ekrane

Nėra gestų vertėjo
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nuotolinis, tai FB puslapyje buvo filmuojama ir rodoma transliacija. Buvo daug kalbančiųjų, ir meras, ir 

organizatoriai, bet vertėjos nebuvo. Būtų buvę labai gerai, kad būtų vertėja pakviesta šalia ir mes būtume 

supratę, ką ten kalba“ (KM1).  Dar skaudžiau, kad savivaldybės ignoruoja prašymus, kad vertėjas būtų, tai 

paliekama pačių kurčiųjų reikalu – „<...> mes patys turime užsisakyti gestų kalbos vertėją. <...˃ 

Savivaldybė žino, kad yra kurčiųjų, bet jie niekada tuo nepasirūpina<...>.“ (KM1). Pateiktos patirtys 

skamba net tragikomiškai, kuomet neįgaliųjų dienos sveikinimas kurtiesiems yra siunčiamas video 

formatu, bet be titrų, be gestų vertėjo – „Pavyzdžiui, savivaldybė atsiuntė mero sveikinimo žodį įrašytą 

video, bet be subtitrų. Siunčia, sveikina, bet galėtų išversti į gestų kalbą, titruoti. Buvo neįgaliųjų diena ir 

irgi atsiuntė sveikinimo žodį, bet irgi be jokių titrų, be gestų kalbos vertėjos“ (KM1). Tai tik dar kartą įrodo, 

kad daugeliui žmonių neįgaliųjų, o šiuo atveju kurčiųjų, ypatybės nėra žinomos, todėl nesuprantamos.  

Šios probleminės situacijos sprendimas – gestų vertėjai ant scenos ar ekrane – „Mes norėtumėm, 

kad vertėja (pastaba: gestų kalbos) stovėtų ant scenos, kad apšvietimas būtų geras ir veidas aiškiai 

matytųsi“ (KM1); „Jei labai toli, tai kad vertėjas būtų filmuojamas ir kad ekranas būtų pastatytas. 

Pavyzdžiui, kituose miestuose yra, kad vertėja atskirai stovi ir nebūtinai ant scenos, bet yra ekranas ir tada 

vertėja yra matoma per ekraną. Tai taip būtų labai gerai.“ (KM1). Vertimas į gestų kalbą turėtų būti 

kokybiškas, jei diskusija – tai reikia dviejų vertėjų – „Diskusijose „dažniausiai reikia dviejų vertėjų, bet čia 

vis viena reikia patiems pasirūpinti. Jei mes žinome, kad bus diskusija, tai reikia pasirūpinti dviem vertėjais. 

Bent dviem, kad galėtų pasikeisti“ (KM1).  

 

 

1.12 pav. Iškylančių sunkumų sprendimas renginyje 

Realus / virtualus 
pagalbininkas

Savarankiškas 
dalyvavimas 

renginyje sudėtingas
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Regos negalią turintys informantai prisipažįsta, kad dažniausiai renkasi eiti į renginį su lydinčiu 

asmeniu, taip jie išsprendžia daugumą galinčių kilti problemų – „<...> kadangi turiu reginčią merginą, tai 

dažniausiai kartu vykstam. Tai man kaip ir visi tie iššūkiai iš esmės pradingsta“ (RV2); „Na, dažnai einant 

į kokį nors renginį labai praverčia kokia nors pagalba. Ir yra tekę neiti į renginį, nes neradau su kuo“ (RV1). 

Lydintis asmuo padeda išvengti situacijų, kad nesijaustumei kliuviniu – „<...> kai būna begalės žmonių ir 

tu jautiesi tarsi ne tai, kad nu tu, tarsi galima sakyti, trukdai tiems žmonėms. Nu, aišku, niekas to tiesiogiai 

nepasako, bet tokia vidinė savijauta, nes... Yra žmonių srautas didelis. Ir tu vaikščiodamas pvz. aš vaikštau 

su lazdele, jei vaikštau vienas. Ir tu eidamas vis tiek kliūni už tų žmonių, vis tiek per kojas užkliudai ar dar 

kažką. Vidinė būsena nelabai komfortiška. Ir kuo didesnis masiškumas iš esmės tuo labiau tai jaučiasi“ 

(RV2).  

Savanorių pagalba gali padėti negalią turintiems asmenims gerai jaustis renginyje. Regėjimo negalią 

turintys informantai kaip sprendimą mini tiek realių savanorių teikiamą pagalbą renginio metu – „<...>tai 

pakankamas tas savanorių skaičius“ (RV1); tiek  nuotolinių renginių metu pagalba gaunama 

kompiuterinių / telefoninių programėlių dėka. Šiuolaikinės technologijos vis dažniau leidžia ir regos 

negalią turinčiam asmeniui veikti savarankiškai, pagalbą gaunant epizodiškai, kai jos tikrai prireikia –

„Galbūt kai kurios inovacijos padėtų, jei tu nueini ten į kokį renginį, tai nematydamas nieko ir tu nenori 

apkrauti savo kompaniono, kad tau ten nuolat pasakotų, kas vyksta. Galbūt čia reikėtų tokios inovacijos 

– komentatoriaus, vienos ausinės iš organizatorių, su komentavimu vykstančio veiksmo“ (RV1). 

Informantas dalinasi patirtimi kaip veikia programėlė „Be My Eyes“, „<...> yra programėlė mobili 

aplikacija, kuri vadinasi „Be My Eyes“ ir tenai ji susideda iš dviejų žmonių grupių, iš pagrindinio vartotojo, 

kuris yra neregys ir savanorio, kuris gali pagelbėti. Tai vyksta toks dalykas, jeigu reikia kokios nors 

pagalbos, pvz. jis vaikšto aplink pastatą ir neranda durų, išsitraukia telefoną ir įsijungia programėlę, 

paskambina, į tą „Be My Eyes“ ir jį sujungia su jo pageidaujama kalba su artimiausiai esančiu savanoriu, 

kuris dabar yra laisvas. Jis atsiliepia ir vaizdo ryšio pagalba padeda tam žmogui. <...> tie vienkartiniai 

masiniai renginiai kur būna daugybė žmonių galėtų turėti kažkokį vat tokią panašią sistemą, kuri būtų 

integruota su tais pačiais ar tai darbuotojais ar tai galbūt tie patys dalyviai norėtų nu pagalvot, kad va aš 

galiu kam nors padėti jeigu reikės. Labai paprastai dviem paspaudimais tiesiog parsisiuntus, tiesiog 

programėlę jis tiesiog galėtų prisijungti prie tos komandos“ (RV2).  
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Judėjimo negalia 

Judėjimo negalią turintys pastebi dar daugiau apribojimų, kurie neleidžia jiems pilnaverčiai ir oriai 

dalyvauti renginiuose. Galimybė naudotis tualetu – tai viena iš daugiausiai kartų paminėtų ir įvardintų 

problemų, susijusi su infrastuktūros komponentais, kas iš esmės aktualu visiems judėjimo negalią 

turintiems informantams. Nepaisant gerėjančios situacijos informantai pasakojo su kokiomis 

nemaloniomis situacijomis jiems teko susidurti – „Mes labai dažnai save renginiuose dozuojame valgyme 

ir gėrime. Mes labai dozuojame save dėl tos priežasties, kad po to nežinia kur bus tualetas arba tas 

tualetas man neprieinamas.“ (VM2).  

 

1.13 pav. Kategorija – Problemos dėl WC (ne)pritaikymo negalią turintiems ir subkategorijos 

 

Gana dažnos situacijos, kai neįgaliųjų tualetas formaliai yra, tačiau juo lankytojai naudotis negali 

arba naudojimasis labai apsunkintas, nes jis paverstas sandėliuku – „<...> reikia tualeto, <...> o ten 

padarytas sandėliukas, sudėta viskas kas nori. Būna labai dažnai sandėliukuose kurie – tualetas 

neįgaliesiems sudėta chemija, šepečiai visi šitie dalykai. O čia buvo ir vazonai... buvo sudėti, sunešti ir 

Problemos dėl WC (ne)pritai-kymo 
negalią turintiems

Nėra pritaikyto WC

WC paverstas sandėliuku

WC užrakintas, specialios procedūros norint patekti 

Netinkamas įrengimas - per siauros durys, aukščiai

Neįgaliųjų WC trumpesnis darbo laikas

Nėra lauko WC neįgalie-siems
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vazonai“ (VM2) „<...> arba nuvyksti, o tenai pvz. tualetas kaip ir turėtų būti, turėtų būti neįgaliųjų, bet 

padarytas ir vaikų vystymo kambarys, ten įdėtas vystymo stalas, tos erdvės atitinkamai sumažėja, 

apsisukti nėra kaip, arba būna irgi prikrauta ten kažkokių kibirų, plovimo reikmenų ar kitokių rakandų, yra 

buvę ir tokių variantų. Sakome mes turime, bet nueini ir patikrini, kad nu... ne“ (VM4) „Vėlgi žinau vieną 

viešbutį – Ambertoną kur išviso labai mažai tualetų moterims, o aš renginiuose kuriuose būnu vis tiek 

daugiau moterų, o neįgaliųjų paverstas sandėliuku“ (DM1) arba užrakintas – „(Lajų take) paprašėm rakto 

tualeto. Nes labai dažna problema, kai renginiuose visų tualetai atrakinti, o neįgaliųjų tualetą reikia 

prašyti atrakinti. Labai gerai būna, kai organizatoriai būna pasirūpinę“ (VM2); „Atvykom į knygų mugę, 

milijonas žmonių. Ant durų – raktas pas rūbininkę, pas ją toks srautas žmonių. Ir mes maži žmonės prašom 

duokit tualeto raktą.“(VM2); arba įrengtas ne pagal standartus – netinkami porankiai, per siauros durys 

– „<...> eiti į tualetą, dažnai miniu tualetą, bet tai labai aktualu ir svarbu, bet pvz. nueini į tualetą, ir 

matosi, kad jis padarytas formaliai tik todėl, kad tokia patalpa turi būti, bet kad jis atitiktų pvz. 

reikalavimus, nes yra tam tikri reikalavimai, pvz. porankiai turi būti padaryti ne taip kaip įsivaizdavo 

statybininkas, bet turi būti tam tikri reikalavimai“ (VM4); „Kaip dabar vienuose mokymuose buvau ten 

viskas pirmam aukšte, bet siauros durys į tualetą. Bet per gyvenimą jau esu išmokęs – pasistatai prie durų 

kėdę, nuo vežimėlio peršoki ant kėdės, nuo kėdės ant klozeto. Žmonės yra geri, tik jie kai nesusidūrę su 

žmonėmis su negalia jie nežino kokia yra specifika..“ (VV1); arba neįgaliųjų tualetas dirba trumpiau – 

„Tualetas neįgaliųjų dirba iki 5 val. <..> mes dieną sustojome, net nepagalvojom pasižiūrėti į laiką kiek 

dirbs... mes įvažiuodami pasinaudojom... ir ne nebeieškojom kitur. <...>. tai galvojom grįžtant sustosim, 

sustojam – neįgaliųjų tualetas dirba iki 5 val. kai šalimais tualetas dirba iki 8 ar 9 val..“ (VM2). Deja bet 

vis dar pasitaiko situacijos, kai tualetų, pritaikytų judėjimo negalią turintiems asmenims, visai nėra tiek 

kavinėse, tiek ir viešosiose erdvėse – „Čia gal daugiau apie profesinius renginius kalbu. Atrodo iki 

smulkmenų sustyguota ir tokie „lepsusai“ iškrinta, kad negali įeiti į tualetą, ten tarkim kokią kavą pasiimti 

negali, nu kava gal dar smulkmena, bet nenueiti į tualetą, tai nemanau, kad yra smulkmena“ (VM2); „Mes 

kai dabar prieš pandemiją dalyvavom auksinio proto gyvuose žaidimuose. Buvo vienoj buvo, o paskui 

persikėlė į kitą – tai į pačią kavinę papuoli, bet į tualetus ne. Tai sėdi kavinėj, geri vandenį, bet jau negeri 

nei kavos, nei alaus. Jau riboji save ir prieš ėjimą. Kai kurie ten eina su surinkėjais, su pampersais, kaip 

išeina, tokia gyvenimiška situacija.“ (VV1). „Gal didesnė problema su viešaisiais tualetais, jų ten nėra, eini 

nebent kažkur kitur. Pajūryje irgi tos pačios bėdos“ (VM4).  
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1.14 pav. Renginio pasirinkimas pagal vietos pritaikymą 

 

Patekimas į renginio vietą, laisvas, savarankiškas judėjimas pastato erdvėse taip pat ne visada 

sklandūs, informantai dalinasi patirtimis, kai tenka į pastato vidų pakliūti pro papildomas, ne paradines 

duris, kai judėti trukdo slenksčiai, laiptai –  „<...> užvažiuoti pro paradines duris, įeiti neįmanoma, ten 

reikėjo pro šalutines duris eiti, ten kažkur, kad patekti ten į tą auditoriją kur viskas vyko, ten toks status 

užvažiavimas, kuriuo negalėjau pakilti. Į tualetą reikėjo vos ne į kitą pastato galą eiti, ir sutvarkė tik po 

kažkurio laiko<...>“ (VM4); „Arklio muziejuj problemų, biškį pašiurpinom žmones, kaip nuo stačių 

nuvažiavimų ant dviejų ratų nuvažinėjam“ (VV1); „Ar siauros durys, ar kokie slenksčiai trukdo, jie tiesiog 

nesusimąsto“ (VV1); „Tie kurie senjorai ar dar kažkiek eina su lazdele ar kita pagalbine priemone jie kitaip 

įsivaizduoja, kad užtenka pritaikymo, bortelio žemesnio“. (VV3). „Kai buvom Trakuose, reprezentacinė 

Lietuvos vieta, o tokie akmenys, o takų nepadarė, važiuoji su vežimu dantis gali pamesti. <...> Mes 

išvažinėjom iš tos pilies, sutikom lenkų ekskursiją kur irgi žmogus su vežimėliu, jie privažiavo pažiūrėjo ir 

apsisuko, tai kokią nuomonę išsivežė iš Lietuvos.“ (VV1). Sunkiau judantiems asmenims laiptai irgi dažnai 

tampa iššūkiu, kuris apkartina dalyvavimo renginyje patirtį – „Compensa pas juos yra gana aukšti 

marmuriniai laiptai ir pakankamai slidūs, teko lankytis po operacijos, tai tie laiptai man buvo iššūkis. Buvo 

kažkokie turėklai, kaip iš vieno išlieti, nebuvo patogaus įsikabinimo, gal kartais klystu. Jei nėra kur aukštai 

lipti“ (DM1).  

Realiai pritaikytos 
renginių vietos

Nepritaikytos arba 
formaliai pritaikytos 

renginių vietos
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1.15 pav. Kategorija – laiptų įveikimo problemos renginio vietoje ir subkategorijos 

 

Kaip atskira tema nurodoma ir liftai, keltuvai, nes asmenims judantiems su vežimėliais tai – bene 

vienintelis būdas savarankiškai įveikti pakylas, laiptus. Vis dažniau pastebimas pritaikytų liftų, keltuvų 

įrengimas rodo teigiamą pokytį, tačiau pats jų veikimas ir techninės charakteristikos, aptarnaujančio 

personalo darbas, dar neatitinka realių poreikių. Dažna problema, kad liftas, keltuvas neveikia nuolat – 

jie yra rakinami, veikia ribotą laiką – „Ir tada prieinam prie lifto, spaudžiam – liftas neveikia. <...> ir žiūriu 

parašyta – biblioteka dirba nuo 10, vadinasi ir liftas dirba nuo 10. O jeigu tarkim dabar (nuo 9) renginys, 

tai kaip <...>“ (VM2);  „ <...> į Lajų taką, ten irgi su visom situacijom, reikia pasiskambint, veikia neveikia 

keltuvas, kažkoks ponas Jonas būdavo iškviečiamas“ (VM2); „Filharmonija, nors jie teoriškai, ne 

neteoriškai praktiškai turi įrengtą liftą į tualetus, tačiau jų tualetai labai žemai rūsyje ilgai lipti iki jų. O 

liftas jų... gal dabar jau pasikeitė, dabar ilgokai nebuvau, <...>, jis nėra labai draugiškas. Turi ieškoti kas jį 

atrakins, turėčiau rodyti pažymėjimą – įrodinėti savo negalią“ (DM1); keltuvai veikia labai lėtai – „Operos 

baleto teatrą, tai pirmas teatras Lietuvoje, kuris pasidarė keltuvą. Jis mus labai nervavo, tas keltuvas, 

labai lėtai kildavo, ten visi eidavo žiūrėdavo kas čia per tokie“ (VM2); aptarnaujantis personalas nėra 

paruošas ir tokiose situacijose nemoka elgtis – „Dailės parodų rūmai irgi iš tikrųjų –įdomus pastatas, 

viskas kaip ir gerai, <..> yra padaryti keltuvai, bet su tais keltuvais retai kažkas naudojasi… kai pirmą karta 

nuvažiavau, žmonės pasimetė, mes turime keltuvus, tada puolė ieškoti raktų, kad juos atrakinti. Tada 

Aukštų įveikimo problemos 
renginio vietoje

Slidūs laiptai 

Nepatogūs turėklai

Lėtai veikiantis keltuvas

Liftas rakinamas,veikiantis ribotą laiką

Personalas nemoka įjungti keltuvo
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buvo pasimetimas kaip čia jais naudotis, ta prasme matėsi, kad personalas labai retai su tokiais dalykais 

susiduria.“ (VM4); „<...> buvom nuvykę į Observatoriją. Mes klausėm ar yra pritaikyta, galima laisvai 

judėti, bet kai mes atvažiavom 10 su vežimėliais ir vienas su elektriniu ir sunkiai vaikštančių žmonių. Bet 

jie turi tik tris keltuvus <...> jų ekspozicija 7 patalpose. Bet po tokio mūsų apsilankymo jau nesakys, kad jie 

prisitaikę“ (VV1). 

Pasakodami savo patirtis renginiuose informantai mini ir nepatogias, nepritaikytas teatrų, salių 

vietas / erdves. Grindys su nuolydžiu – sudėtinga išstovėti su vežimėliu, o kėdžių ranktūriai trukdo 

persėsti – „Domino. Tai... aš jo pritaikytu nepavadinčiau, nes ten reikia stovėti tokiam nuolydyje, kai 

vežimėlis rieda į apačią, pabandžiau persėsti, ant kėdės... persėdimas nenormalus, nes kėdžių ranktūriai 

buvo... bet kažkokiu būdu persėdau, nes arba tu turi stovėti šonu, o jei priekiu į sceną – riedi. <...> jau net 

juokas neima, nes turi įsitempęs sėdėti, kad nenuriedėtum“ (VM2); „O tokiam Kupiškyje – taip į salę 

įvažiuoti gali, bet jau būsi kažkur viršuje, kampe, nes nėra pritaikyta, kad galėtum nuvažiuoti atsisėsti kur 

nori. Kupiškyje mes to neturim, kad viskas būtų pilnai padaryta“ (VV3).  

 

1.16 pav. Kategorija – savarankiškumą ribojančios neigiamos patirtys ir subkategorijos 

 

Savarankiškumą ribojančios 
neigiamos patirtys 

Nėra nuorodų

Nuorodos pateikiamos 
labai mažu šriftu

Negalima  pasiimti kavos, maisto

Negalima patogiai valgyti -
per aukšti staliukai

Negalią turintiems skirti staliukai kampe

Nespėjama nusipirkti maisto
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Savarankiškumas – tai gana dažnas asmenų su negalia siekis ir noras. Savarankiškai apsitarnauti – 

pasikabinti lauko drabužius, nusipirkti ir / ar pasiimti maisto ir gėrimo, bei patogiai valgyti, susiorientuoti 

erdvėje kas kur yra. Pastarųjų smulkmenų koliažas sukuria bendrą pasitenkinimo renginiu emociją. 

Dalindamiesi savo patirtimi informantai prisiminė situacijas, kai tiesiog sunkiai orientavosi aplinkoje, nes 

nebuvo nuorodų, jos buvo pateiktos mažu šriftu  „<...> nėra nuorodų. MRU studijuoju. Ten yra liftai 

viskas gerai. Bet ateini pirmą kartą ateini ir nežinai kur, nes nėra nuorodų. Tualetų nuorodų. Ta informacija 

aiški, gerai matoma irgi praverstų. Arba yra planai kaip kur patekti – tada jau ten įžiūrėti neįmanoma be 

akinių, turi nusiimti kuprinę, ieškoti akinių ir t.t.“ (DM1); negalėjo savarankiškai pasiimti kavos 

(nepasiekė) per konferencijos pertrauką – „Na, sakykime, jeigu yra kažkokia konferencija, aišku, per 

pertrauką visi plūsta prie stalo, tai ten prie jo prieiti būna labai sudėtinga, tada dažniausiai atsiranda 

kažkokie tai, kurie savanoriai ir pamato tave, kad sėdi kamputyje ir lauki, pasiūlo tau kažką atnešti. Ką 

tau atneš, tą realiai turėsi ir valgyti“ (VM4); „<...> kur būna „alia“ bufetukas grynai pasigaminti tai šiuo 

atveju niekas nebūna pritaikyta iš esmės“ (RV2). Negalėjo patogiai valgyti, nes buvo per aukšti staliukai 

– „Dar vienas dalykas, kad kartais būna pertraukos, ten dažnai būna staliukai tokie aukšti, ta prasme, tu 

prie jų neatsisėsi, ten stovi žmonės, man reikia kažkur po stalu sėdėti sudėjus rankytes“ (VM4); „ Nu dažnai 

būna taip, kad mums staliuko mums reikia kitokio, nes renginiuose labai dažnai būna stovimi, stovimam 

žmogui staliukas“ (VM2); arba žemas staliukas, bet kampe, nuošaliai, ne prie visų – „Tai jei būna 

organizatoriai pagalvoja apie žemą staliuką, arba susigaudo, kartais būna, kad labai greitai susigaudo. 

<....>, bet ne šone kažkur nuo kitų, ten kažkur kažką, bet čia, prie visų“ (VM2). Nespėja nusipirkti maisto: 

„Kai ten tos kavinės yra, kaip sakot, kavos. Labai didelės eilės, ne visi žmonės spėja apsipirkt. Nu galėtų 

kažkaip greičiau gal, ar daugiau tų pardavėjų kad būtų, nes iš tikrųjų nespėja žmonės“ (NM2). 

Kur stringa technologiniai, infrastruktūriniai sprendimai, gali pagelbėti, ištaisyti situaciją žmogiškas 

faktorius. Deja, bet taip nutinka ne visuomet, nes organizatoriai, patalpų savininkai neinvestuoja į 

darbuotojų mokymą ir dažnai jų elgesys susitikus su negalią turinčiu renginio dalyviu yra neprofesionalus, 

neapgalvotas. Informantai dalinasi patirtimis, kai renginio organizatoriai netinkamai sprendė iškilusias 

situacijas – vedė per pažliugusią pievą, demonstravo pasimetimą ir nežinojimą kaip elgtis, siūlė ekskursiją 

pažiūrėti per ekraną, nedavė tualeto rakto – „Tokių nusivylimų , tokio netgi piktumo, nes kai kuriais 

atvejais... tarkim renginys gana ilgai derintas, tvarkytas.. O šiaip tai nepatogumų jeigu dėl  profesinių, tai 

kartais mokymosi tikslais tenka nuryti tas įvairias, nesuvokimo, kartais net bukumo, pavadinu, situacijas, 

kada organizatoriai ar patalpų savininkai, šeimininkai suvokimo kaip čia bus, kai dalyvaus žmogus 
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vežimėlyje“ (VM2).  „<...> ji (bibliotekos atstovė, renginio organizatorė) pradėjo mane vesti per tokias 

pievas, per tokias balas, čia jeigu neklystu galėjo būti ar spalio – lapkričio mėnesis galėjo būti... kad naktį 

lyta ir vežimėliu neturi važiuoti per pievą... tai jūs įsivaizduokite, jūs, jūs jau teoriškai įsivaizduojat... 

praktiškai ... tai aš buvau... čia mano visos rankovės buvo purvinos (rodo), šonai išsipurvino, kadangi 

vežimėlio ratai kelia purvą ir tada jau rūbai purvinasi ir aš vos neišgriuvau vienu tarpu“ (VM2); „Ta prasme 

mokymo procesui neturiu jokių pretenzijų, bet pats sakykim tas prieinamumas, pasiekiamumas, 

koordinavimas, organizavimas, labai labai stipriai strigo.“ (VM4) „Bet jei neturi patirties su neįgaliaisiais, 

tai neišsiklausinėja kaip aš ten pateksiu, kaip nusirengsiu ir pan. Tai kartais organizatoriai būna pasimetę 

kaip dabar aš pateksiu, kur man eiti, puola ieškoti tų pritaikytų tualetų“ (DM1); „Dabar labai neblogai 

įstringa, kai nepagalvota, nepritaikyta, nėra paslaugumo, tik akys užverstos o jėzus ką čia dabar daryti ir 

tik rankų skėsčiojimas“ (DM1); „Kai darbuotojai aiškina, kad pastatysim televizorių ir matysi ekspozicijas 

– aš namie galiu pažiūrėti..“ (VV1).  

Savanorių klausimas kaip papildomas leitmotyvas persipynęs per visas temas. Būtent savanoriai 

matomi kaip pirmieji pagalbininkai renginyje. Tačiau jiems taip pat keliami tam tikri lūkesčiai – jų teikiama 

pagalba turi būti pakankamai profesionali, neįžeidžianti ir tiksli.  „Man reikalinga informacija, kai aš jau 

žinau, kaip ją panaudoti. Jeigu būna, ypatingai didesniuose renginiuose, kad kažkas parodo čia labai 

super. <...> labai dozuotai, kad nebūtų kaip globa ir kaip gailestis. Tas turi būti tik jei man reikia kur nueiti 

vat maždaug tenai. Bet rodantysis turi žinoti, kad aš eidama nesutiksiu laiptų ar ten tarkim siaurų durų, 

nes šitie dalykai irgi yra kliūtys. Šitas toks parodymas padėjimas orientuotis erdvėse ir kitiems labai geras 

dalykas“ (VM2). 

Judėjimo negalią turintis ir vežimėliu judantis informantas pasakoja, kad kai vyksta keli judėjimo 

negalią turintys asmenys kaip grupė, siekdami išvengti galimų nesusipratimų, vežasi ir savo savanorius, 

kurie yra apmokyti ir gali tinkamai pagelbėti, o taip pat ir apmoko renginio darbuotojus – „Mes vežėmės 

savo savanorius, tai jie, mūsų savanoriai, jų darbuotojams rodė, kaip reikia kelti žmones nesusižeidžiant“ 

(VV1). 

Tačiau savanoris ir asistentas nėra tapatu. Yra situacijos, kai nebegali išsiversti be asistento 

pagalbos, tačiau informantai pastebi, kad jie nori būti kiek įmanoma labiau savarankiški ir asistento 

paslaugomis naudotis nenori, kol gali patys veikti – „Jūs paminėjot asistentą – pas mus yra tokios 

paslaugos, aš kol kas noriu būti savarankiška. Man nereikia tokios asistentų pagalbos. Man nereikalinga 

kol kas tokia pagalba“ (VM2). 
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1.7. Parkavimo problemos aktualumas 

 

Parkavimo problemą didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune) mini skirtingą negalią turintys 

informantai, kai atvykę į renginį nerado kur pastatyti automobilį, arba net gavo baudas už automobilio 

palikimą netinkamoje / neleistinoje vietoje – „Tai čia vienas sudėtingumas gal turbūt yra, bet vienas iš 

sudėtingiausių dalykų yra parkingas. Na, tarkim, aš profesiniame dalyvavau renginyje irgi Kaune. Ir centre 

buvo renginys. Ir, pavyzdžiui, man buvo, kad ir su kortele, aš vis tiek neradau kur pasistatyti mašinos. Jau 

ten ieškojau visur, kur įmanoma. Aš jau ten prie centrinio STT pastato pasistačiau. Ten nežinau, ar galimoj 

vietoj, ar negalimoj, vien dėl to, kad nepavėluoti į renginį, tai kažkaip nelabai malonu buvo. Dėl to, kad tu 

nežinai, ar gali arčiau privažiuoti, ar negali“ (NV3); „Mo muziejuje . Man pvz., tenai viskas kaip ir patiko 

viduje, bet išorėje pvz. kas liečia automobilio parkavimą, čia buvo problema“ (VM4). „<...> viešbutį 

(renginiui) rinkčiausi kur yra normali stovėjimo aikštelė, nes ne visi viešbučiai tokias turi. Pvz. Novotelyje 

dalyvavau vienoje konferencijoje, netgi pranešimą skaičiau, aš atvykau į miesto centrą, senamiestį, aš 

neturėjau kur pasistatyti automobilio, bandžiau sukti ratus, neradau, tai realiai numečiau prie viešbučio, 

paskui mane užblokavo, gavau baudą“ (VM4).  

Šios problemos sprendimas galėtų būti bendras kultūros ugdymas, o gal ir didesnė kontrolė – kai 

neįgaliųjų parkavimo vietas užima tam teisės neturintys asmenys – „<...> pas mus Kaune yra bet taip, kad 

yra įrengtos neįgaliųjų vietos, bet jos yra užimtos. Jų yra labai mažai. Jos yra kas pusę kilometro įrengtos. 

Tai labai, nu, nepatogiose vietose padarytos tos vietos. Atvažiuoji į neįgaliuko vietą, ten stovi koks nors 

džipas“ (NV3). Kad parkavimo vieta būtų funkcionali ir realiai atitiktų normatyvus – „Daugiau 

organizatorių dėmesio, kad ir dėl aikštelės – kai reikia su rankiniu valdymu įvažiuoti su valdymu tarp 

mašinų ir žmonių. Tai nuo pačio atvykimo į renginį prasideda. O kai stovėjimas padarytas bet kur... o kai 

stovėjimas patogiai, tai gera pradžia. Tai organizatorių darbas“ (VV3). 
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1.8. Neigiamas emocijas sąlygojantys veiksniai 

 

 

1.17 pav. Kategorija – neigiamas emocijas sąlygojantys veiksniai ir subkategorijos 

 

Informantai apibūdindami emocijas, kurias patiria renginiuose, kaip liūdinančias aplinkybes mini 

nepatogumą –  „Liūdina šventės nepatogumas. Kai ne neįgaliųjų, o paprasti renginukai man asociacija 

tokia, kad ne kažką“ (VV3); nepritaikymą – „Ateinu gerų emocijų, pozityvo, bet visa aplinka nuleidžia, kad 

esi kas esi, ir gyvenk pagal pagal mūsų taisykles. Viskas susiveda į tai, aš nenoriu to patirti“ (VM2); 

dezinformaciją „<...> skaitos, viskas pritaikyta ir neįgaliesiems, ir nuvykus vieton, paaiškėjo, kad ten yra 

visai kitaip: ir aikštutė ten toli, ir tualeto pritaikyto nėra, ir tada atsirado labai daug dalykų, kurie tikrai 

sveikam žmogui, bet jeigu su sunkesne negalia, tai ten tik su pagalba, galima sakyt <...>“ (DM2); 

infrastruktūros nebuvimą „<...> infrastruktūros nebuvimas. Aišku aš suvokiu, kad yra tam tikrų renginių 

kur organizuoti tam tikrą infrastruktūrą yra be galo sudėtinga, o gal ir neįmanoma. Jei tai yra vienkartinis 

kažkoks masinis renginys nu ir padaryti visą aplinką prieinamą tai yra „mission imposible“. Bet vat pvz. 

<...>  fizinė aplinka, kur galima būtų tikrai investavus nueiti didelį kiekį ir finansinių išteklių tiek sakykim 

tų žmogiškų resursų padaryti tą infrastruktūrą, nes tai yra nekintantis dalykas, t.y. visąlaik ta pati aplinka, 

visą laik tos pačios salės ir padarius vieną kartą tai galėtų tarnauti labai ilgai, bet kol kas nėra to daroma“ 

Neigiamas emocijas sąlygojantys 
veiksniai

Aplinkos nepritaikymas

Dezinformacija

Nepatogumas

Infrastruktūros nebuvimas 

Per mažai teikiama pagalba
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(RV2); per mažą teikiamą pagalbą – „Kartais liūdina, kai tu eini į renginį, ir ten yra per mažai pagalbos. 

Organizatoriai galbūt neranda pakankamo skaičiaus savanorių, kad galėtų net ir leisti tau ateiti vienam į 

tą renginį.  Nu, leisti ta prasme, kad padėti tau vietoje“ (RV1).  

Dalyvavimas renginyje apima visą procesą – nuo informacijos apie renginį paieškos iki išvykimo iš 

renginio. Be jau aptartų sunkumų randant vietą, parkingą, informantai dalinasi patirtimi, kokių emocinių 

sunkumų jiems kyla, ypač atvykstant į renginio vietą, kurioje lankosi pirmą kartą –  „<...> pagrindinis 

didžiausias iššūkis, kuris emociškai pavadinkim brangiausiai vis dėlto kainuoja t.y. atvykimas. Nes na jei 

tu atvyksti komfortiškai tu išsikvieti pavežėją, tu gali patekti į pastatą, bet toliau kur tau eiti nebežinai ir 

nebežinai ką daryt. Neįsivaizduoji ar kairėj ar dešinėj pusėj ar kartais būna ten parašyta, kad vyks antram 

aukšte, tai turi turėti kažkokį orientyrą, kad kažkur turi būti laiptai. Ir kol tu iki renginio dalyvavimo 

pradžios tu susirandi reikiamą vietą tas pats sunkiausias etapas“ (RV2). Emociškai gali būti sunku ir 

išvykti, nes norisi dar pabūti, neatsisveikinti „Tada iš savo patirties, sakykim, sakysiu, kad išvykimas (iš 

renginio). Todėl, kad vis tiktai, sakykim, sunku, dar, rodos, norėtųsi būti su tais žmonėm, ar su naujais 

susipažinusiais, ar su sutiktais draugais, o jau reikia išvažiuot, viskas. Sakykim, išvykimas, galbūt, iš viso 

šito..“ (DM2). 

„Renginys tai nėra tik renginys. Tai turi būti visa grandinė.  Kad tu gali patogiai atvykti. Kaip gali 

nuvažiuoti iki viešbučio – kaip taksi, autobusu, automobiliu. Kur parkingas – mokamas / nemokamas. Ar 

yra pritaikyta vieta neįgaliesiems. Ar ten tik ženkliukas, pas mus taip pasitaiko. Kad tik nupiešta, bet ji turi 

būti platesnė, nes reikia plačiai atidaryti dureles. Nes šiaip tai mes ko bijom, kad tik neišsitepti, o čia su 

vežimėliu ar ramentais reikia išlipti plačiai atidaryti dureles. Ar galima atvykti viešuoju transportu ir tiesiai 

patekti. Ar pro paradines duris, ar pro kitą įėjimą. Dažnai turi įeiti pro kitur neįgalieji. Salėje kur tu galėsi 

sėdėti. Taip dar nesu mačiusi, kad galėtum persėsti. Užsienyje būna kad tiesiog speciali vieta – nėra kėdės 

ir gali žiūrėti, o nesusigrūdus priekyje, ant praėjimo ir pan... tualetai turi būti pritaikyti – nes dažnai pasako 

ai pas mus neateina tie neįgalieji ir nėra pritaikymo. Dėl pavalgymo. Dabar dažnai nėra maitinimo tik 

išvardina aplinkines kavines kur gali nueiti pavalgyti, tai vėlgi pažiūrėti ar aplik yra nors viena kavinė, kuri 

turi pritaikymą. Nes jei objektas pritaikytas, bet į jį negali patekti, tai jo pritaikymas praranda prasmę“ 

(DM1). 
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1.9. Patirtimi grįsti patarimai dėl dalyvavimo fiziniame renginyje 

 

 

1.18 pav. Kategorija – rekomendacijos ir subkategorijos 

 

Neužsidaryti namuose, dalyvauti, ieškoti klubų pagal savo ligą, bendraminčių – tai patarimas, kurį 

mini informantai remdamiesi savo patirtimi. Jų žodžiai atspindi situaciją, kai bendruomeniškumas padeda 

geriau jaustis – „Aš tai patarčiau pagal save, jei yra galimybė, nesėdėt namuose. <...˃ eiti, ieškoti klubų 

pagal savo ligą. Kad ir mūsų klubą.  <...˃ kiti sako, ateina į klubą, kad pabendraut, kad ta depresija praeitų. 

Ir aš nueinu į klubą, kad man praeitų šita depresija“ (NM1); „Tik eit. Jeigu yra galimybė, dalyvaut, kiek 

įmanoma. Ir sveikata jeigu dar leidžia, tai kada leidžia tiek, kiek nori. Tai aišku, būna ir blogesnių dienų. 

Rekomendacijos

Neužsidaryti namuose

Ieškoti klubų, bendraminčių

Kritiškai vertinti gaunamą informaciją

Klausti daugiau nei nurodyta kvietime

Informuoti renginio organizatorius apie savo poreikius

Paruošti namų darbus - išsiaiškinti, kaip nuvykti

Iš anksto apgalvoti, kur pastatyti automobilį

Išsiaiškinti kokios galimybės judėti viduje

Komunikuoti

Nevykti vienam
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Bet aš vis tiek už tai, kad dalyvaut, kiek įmanoma visur. Ir jei esi stipresnis, padėti silpnesniam visur, kur 

reikia, o jeigu tu esi, sakykim, silpnesnės sveikatos, tai dalyvauk, nes bus tau viskas padėta. Mes padėsim, 

nepaliksim vieno“ (DM2). 

Kad netektų nusivilti, būtina kiek įmanoma išsamiau ir detaliau išsiaiškinti renginio aplinkybes, 

atlikti savotiškus namų darbus. Dažnai svarbu žinoti, kokiu maršrutu geriausiai važiuoti, kur galima 

pasistatyti automobilį – „Reiktų atkreipti dėmesį į prieigas – kaip aš privažiuosiu ar pats, ar mane atveš, 

kaip aš pasistatysiu automobilį, ar automobilio vieta tinkama man išlipti ir įlipti“ (VM2);  „<...˃ jeigu 

žmogus mobilus, tai aš rekomenduočiau, kurioj vietoj statytis automobilį.  <...˃ rekomenduočiau kelionės 

maršrutą, nes laikas dažniausiai būna spaudžiantis dalykas. Ir jeigu tai yra kažkoks kultūrinis renginys, tai 

pradėt nuo vietos pasirinkimo, jei yra įmanoma. <...˃ tiesiog apsidraudi, išvažiuoji geriau anksčiau, ir tada 

jau tokių problemų dažniausiai išvengi“ (NV3).  

Kokios galimybės judėti prie renginio pastato ir viduje, koks infrastruktūros pritaikymas –  „<...> 

jūs atvažiavote – durų pločiai – reiktų susižinoti iš anksto. Tualetai. Žiūrint kokio pobūdžio renginys, kartais 

mes prašom net nuotraukas atsiųsti koks tas tualetas. Tada tie visi takeliai nulipimo – nuriedėjimo <...> 

kartais žmonėms kliūtis gali būti netgi lietaus nubėgimo griovelis, kai jis taip beprotiškai padarytas, kartais 

praėjimas būna kur mums patogus būna užstatytas įvairiom „kliombom“, kaip čia lietuviškai reiktų 

pasakyti, gėles užsodina...“  (VM2).  

Nebijoti klausti, pasidomėti plačiau nei kvietime nurodyta – „Patarimas jei yra galimybė pro šalį 

važiuojant pasižiūrėt. Arba jei kitam mieste, žinau, kad važiuosiu ir nežinau tos vietovės, paklaust bendrų 

pažįstamų pasiskambint, yra „feisbukas“ ar parašai į bendras grupes savirealizacijos, neįgaliųjų arba 

pasiskambini organizatoriam” (VV1); „Ne tik tai kas parašyta renginio kvietime, bet plačiau pasidomėti. 

Aš net kartais einu į google žemėlapį, ir žiūriu, iki tokio lygio ir t.t.” (VM4); „<...> su judėjimo negalia. Jei 

tu žinai konkrečia vietą – jei aš žinau tai sakau statyk mašiną ten, ten pateksi ir taip , būtinai išsiaiškinti ir 

pasiskambinti, bet su labai konkrečiais klausimais, net su durų pločio. Ar tos durys atsidaro pačios ar reikia 

stumti – jei stumti sunku žmonėms su ramentais. Kaip ten į tą salę“ (DM1).  

Komunikabilumas padeda išspręsti kylančias problemas – „Tai būk komunikabilus, turėk draugų. 

Bet jeigu tu esi komunikabilus pakankamai, tai tu gali pabandyti kreiptis ir į renginio organizatorių, ir 

galbūt tau pasiseks ir tau savanorį bent jau palengvinti kažkam suras. Kuris tave bent palydės iki vietos ir 

paskui išlydės iš salės” (RV1). 
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Tačiau būtina ir kritiškai vertinti gaunamą informaciją – „Nepasikliauti aplinkinių nuomone. Kaip 

sakiau tam pvz. jam gal buvo kažkas kitas aktualu. Ir vežimėlininkų atveju. Mano vežimėlio 42 plotis, o 

pas kitą 40, o gal 39 – jis gal pravažiuos, o aš jau – ne, jis sakys patekau visur, o aš jau – ne, jau reiktų ratą 

nuiminėt ar dar kokį dviratį išradinėt“ ( VV1). 

Informuoti organizatorius apie save, savo poreikius – <...> apie mokymus tai patarimas būtų gal 

vis dėlto informuoti organizatorius. Tai informuoti, kad turiu tokio pobūdžio negalią, šiuo atveju regos 

negalią ir kad bent jau žinotų. Ir, kad jei administruoja ten duomenis jie ten kažkokiu būdu atkreips į tai 

dėmesį” (RV2). 

Pakviesti kartu draugą – „<...> bet geriausias patarimas būtų į renginį pasiimti kažkokį žmogų  ir 

nevykti vienam. Ir pačiam vis dėlto smagiau <...>“ (RV2). 

Visi pateikiami patarimai kviečia būti aktyviu. Domėtis, aiškintis, veikti, komunikuoti, jei reikia 

paprašyti, kritiškai vertinti gaunamą informaciją.  

 

1.10. Patirtimi grįsti patarimai dėl dalyvavimo nuotoliniame renginyje 

 

 

1.19 pav. Kategorija – rekomendacijos nuotoliniam renginiui ir subkategorijos 

Rekomendacijos 
nuotoliniam renginiui

Mokėti bent minimaliai naudotis kompiuteriu

Stabilus interneto ryšys

Rinktis nesudėtingas temas 

Rinktis renginius pagal savo interesus

Rinktis mažų grupių renginius

Rinktis žinomą, patikimą lektorių
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Įvertindami savo turimą patirtį, informantai pateikė patarimus kaip nenusivilti nuotoliniais 

renginiais. Vienas pamatinių patarimų, kad turi būti bent minimalūs įgūdžiai naudotis kompiuteriu ir 

internetu – „<...>  išmanyk šiek tiek, mokėk elgtis kompiuteriu ir mokėk naudotis internetu. Tiek užteks“ 

(RV1). 

Antras patarimas siejasi su techninėmis sąlygomis: interneto ryšio užtikrinimas – tai pagrindinis 

sėkmingo nuotolinio renginio garantas. „Stabilus interneto ryšys, kad nieko nepraleistum, nes ne 

paslaptis, kad susiduriam su tokiais dalykais, kad internetas trūkčioja, po to negali kažko tai išgirsti, kažko 

susikonspektuoti. <...˃“ (NV3). 

Jei neturima pakankamai patirties, arba yra apribojimų dėl sveikatos, rekomenduojama rinktis 

nesudėtingų temų seminarus, siekiant išvengti nusivylimo. Nesudėtingų temų seminarai – „<...> jei 

rekomenduočiau draugui kažkokį seminarą, tai kad prieinami, nesudėtingomis kažkokiomis temommis, o 

paprastais žodžiais šnekami. Nes mano draugų tarpe yra tokių, kuriems sudėtinga suprasti kai kurią 

informaciją, tai aš jiems rekomenduočiau tokius dalykus. Nu, nežinau, kantrybės tai linkėčiau, nusiteikimo 

kažkokio. Tai gali užtrukti kažkiek“ (NV3). O taip pat rinktis pagal savo interesus, juo labiau, kad 

pasirinkimas tikrai nemažas. Rinktis renginius pagal savo norą – „Dalyvauti kur norisi, kad būtų įdomu. 

Ką tu nori, o nešvaistyti laiko“ (VV1). Taip pat atkreipti dėmesį į grupės dydį. Kai mokymuose, seminaruose 

dalyvauja mažesnė grupė, tuomet sklandžiau vyksta komunikacijos procesas, užtikrinamas geresnis 

grįžtamasis ryšys. Maža grupė (geresnis grįžtamasis ryšys) – „Kad būtų kuo mažesnė grupė, tada iš tikrųjų 

yra įdomiau ir informacijos gauni daugiau, grįžtamasis ryšys yra geresnis su dėstytoju, lektoriumi“(VM4). 

Nepirk katino maiše – sako liaudies išmintis. Tam tikra prasme ji atsikartoja ir pateiktuose patarimuose – 

kai renkiesi mokymus, seminarus, ypač, jei už juos reikia mokėti, būtina atidžiai rinktis ir lektorių, 

pasidomėti koks jis, ar priimtinas jo stilius, mintys  ir pan. Patikimas, patikrintas lektorius (mokymai) – 

„Vėlgi rinktis tai, kas jau yra išmėginta. Nes pvz., ten kur aš ėjau į tuos papildomus mokymus, realiai tą 

lektorę stebėjau, jos Instagramą stebėjau, žiūrėjau kaip ji bendrauja, kokią medžiagą pateikia, koks yra 

jos stilius. Taip va pamačiau, užsikabinau, nuėjau, tai ne, aš geriau sumokėsiu brangiau, bet žinosiu, kad 

kokybiška ir gerą, bet net taip, kad sumokėsiu pigiau, bet gausiu kažkokią nenaudingą dalyką“ (VM4). 

Deja, ne visų informantų patirtys su nuotoliniais renginiais pozityvios. Yra ir pakankamai kategoriškų 

nuomonių, kad nuotoliniai renginiai nepasiteisina. Nerekomenduoja nuotolinių renginių – „Online šitų 
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renginių aš – ne. Nepasiteisina. Su gyvu žmogumi bendrauti yra vienaip, o su dėžute kalbėti kitaip. 

Skambina skambina... o būdavo ateina, išsiaiškini ir viskas.“ (VV3) 

 

1.11. Informantų siūlymai tobulinant organizuojamus renginių organizavimą 

 

Įvardinant problemas lieka pagrindinis klausimas – o ką turime ir galime keisti, kad tos problemos 

mažėtų, o gal ir visai išnyktų? Pateiktus siūlymus galima sugrupuoti. Skaitlingiausią grupę sudarytų 

siūlymai sietini su poreikiu, kad būtų aiškiau pateikiama informacija.  

 

1.20 pav. Kategorija – aiškiai pateikiama informacija apie renginį ir subkategorijos 

 

Renginio programoje turi būti nurodytas tikslus gestų vertėjo laikas – „Svarbiausia, kad visada 

šventėse būtų gestų kalbos vertėja. Programoje turi būti įrašyta kurią valandą bus vertėja, kad nereikėtų 

Aiškiai pateikiama informacija apie 
renginį

Renginio programoje nurodytas gestų 
vertėjo laikas 

Pateikiama apie automobilių statymo 
vietas

Apie patalpų pritaikymą internetiniame  
puslapyje

Apie pritaikymą renginio reklaminiuose 
skelbimuose

Taktiškas informavimas, pagarba, 
supratimas 

Apie pertraukas, maistą
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ieškoti ar laukti ilgai. Visokiausi skelbimai, galima iš anksto išversti ir įkelti į puslapį, ir paskelbti kurčiųjų 

bendruomenei, kurią valandą bus vertėja“ (KM1).  

Organizatorių teikiama informacija apie laisvas automobilio parkavimo vietas – „Ir jeigu patys 

organizatoriai praneštų apie pasistatymą mašinų, kažkokią laisvesnę vietą kad susiorganizuoti, būtų 

žymiai paprasčiau“ (NV3). 

Patalpų savininkai turėtų teikti informaciją apie vietos pritaikymą asmenims su negalia – „Tie 

patalpų savininkai galėtų viešinti, kaip pas juos. O geriausia tai – patalpų savininkams turėtų visus 

nurodymus, išmatavimus – nueini į puslapį ir matai. Taip yra ir kitur, ir užsieniečiai ratukininkai pasakoja, 

ir pvz.: situacija tokia, kad žiauri situacija yra su viešbučiais su moteliais, kad pritaikyta būtų, kai mes 

važiavom iš Vilniaus i Taliną, buvo, kad 1 kambarys pritaikytas, o mūsų 10, tada gaunasi bendras tualetas“ 

(VV1); „<...> informacijos vienareikšmiškai trūksta, jos ne tai kad trūksta bet jos paprasčiausiai nėra“ 

(RV2).  

Suteikiama informacija, bet ne globa ar gailestis. „Man reikalinga informacija, tai aš jau žinau kaip 

ją panaudoti. Jeigu būna, ypatingai didesniuose renginiuose, kad kažkas parodo čia labai super. <...> labai 

dozuotai, kad nebūtų kaip globa ir kaip gailestis“ (VM2). 

Renginio skelbimuose turi būti aiški informacija apie pritaikymą / prieinamamumą?– „Kitas 

dalykas ta informacija turėtų būti ant skelbimų. Ne organizacijos turėtų rūpintis tuo pritaikymu, bet patys 

užsakovai, rangovai turėtų rūpintis – kad prieinamumas bus iš dalies arba pritaikytas, turėtų būti 

skelbimuose tokie dalykai, būna didžiausios klaidos, kai parašo iš dalies pritaikytas, bet ta dalis būna 

antras aukštas – laba diena. Jei užneš tave į antrą aukštą... ir vis tiek rašo iš dalies pritaikytas – pvz. 

tualetas yra, bet salė antram aukšte“ (VV3); „Jei rašote skelbimą, kad kviečiame visus  į, tarkim, himno 

giedojimą, kviečiame visus į akciją Darom, kviečiame ten dar kažkur, net tą pačią Kaziuko mugę – 

kviečiame visus – ar tikrai visus“ (VM2); „Man teko tuo klausimu domėtis užsienyje, gal tai galėtų būti 

Suomija ar Švedija, sako gana įprastas dalykas, kad jeigu kažkas yra organizuojama ir organizatoriai 

neturi patirties, jie palieka tokia vieta kur galima kreiptis dėl informacijos. Tai būtų pirmi kartai, paskui 

jau patys suprastų, ką reiktų daryti“ (VM2); „Jo, iš tikrųjų, tai tokios informacijos prie renginių kiek iš viso 

man yra tekę dalyvauti nebuvo, bent jau nemačiau, kad ten būtų parašyta kad pritaikyta, automobilius 

neįgalieji gali kažkur konkrečiai statytis, tokios informacijos išvis neteko matyti ir tokiu atveju taip man 

dažniausiai reikia skambintis, ieškoti, bandyti susižinoti kur aš ten galėsiu prisiparkuoti, ar ten man bus 

patogu, ar ten yra bus tualetas, nors jeigu yra viešbutis, dažniausiai ten jis būna, bet jei kitos vietos, man 
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reikia pačiai dažniausiai ieškotis informacijos“ (VM4); „Manau labai svarbu būtent, jeigu kažkas yra 

organizuojama, pirmoje stadijoje, informacijos pateikime, pateikti viską, kas yra įmanoma, ar bus 

prieinama vieta neįgaliesiems, ar ten bus dalinai prieinama, jeigu turite negalią ir turite klausimų, 

skambinkite nurodytu numeriu, arba kažkokiu bendruoju numeriu, kur tave nukreips kitais numeriais. 

Šioje pirminėje stadijoje, jeigu būtų daugiau informacijos, konkretumo ir pasirinkimo iš organizatoriaus 

pusės, tai visi kiti procesai būtų daug paprastesni“ (VM4);  „Dažniausiai tai būna keli asmenys ir 

nereikalauja kažkokių tai papildomų išlaidų, tiesiog reikia darbuotojams reiktų į tai atkreipti dėmesį. Tai 

manau toks punktas (registruojantis) kuo puikiausiai išspręstų tą klausimą“ (RV2); „<...> į savo kvietimą 

tokį paprastą sakinį „renginys yra draugiškas ar prieinamas ar pritaikytas žmonėms su tam tikra negalia“ 

ir tiesiog tuomet informuoti įrašant tokį sakinį, kad gali pasitaikyti tarp dalyvių būtent žmogus, kuris turi 

negalią“ (RV2). 

Aiškiai pateikiama informacija apie pertraukas, maistą jų metu. „Aišku per pertrauką duoda 

valgyti, tai jei reikia eiti kažkur kitur, tai turėti konkrečią informaciją. Kartais tai pasako prieš pat 

pertrauką, kad eikit ten ir ten, arba sekite mane. Tai gerai jei išgirdai, tau niekas neužklausė, 

nepaskambino... jei toj informacijoj kurioj gauni gal nebūtinai turi būti nurodyta, bet jei kitur – kitam 

aukšte, kitam korpuse gal galėtų būti rodoma, pasakoma iš anksto. Dar nėra tragedija, viešbučio 

darbuotojai nukreips, bet norint to savarankiškumo galėtų būti. Ir tas prisėdimas... aišku jei tik bus 

prisėdimas jis bus užimtas. Bet aš prisitaikau, randu, grįžtu į salę, jei matau, kad nėra kur prisėsti 

(juokiasi)“ (DM1). 

Supratimas – „tik socialinių darbuotojų rengimo standartas sako apie žmonių su negalia ir vyresnių 

žmonių aptarnavimą. Nei pardavėjas, nei kirpėjas, nei padavėjas – niekas neapmokomas“ (VM2); „jie 

neturi patirties ir supratimo, kaip bendrauti, kaip teikti pagalbą negalią turintiems žmonėms, nėra jokio 

supratimo. Bet kaip atvyks, jei nepritaikyta.... Dalis žmonių neturi, net negeba bendrauti įprastu būdu. Jei 

susitinka sveikas ir su negalia, dažniau pasimeta sveikas – ar man ištiesti, jei neturi dešinės rankos, <...>.... 

o jei visai negali išteisti rankos. Bet čia daug nereikia, čia kelių valandų pamokymai ir labai gerai, kai tuos 

pamokys sakytų patys žmonės su negalia. Bet pirmiausiai reikia supratimo. Kaip gali ateiti mintis ruošiant 

projektą įtraukti įrengti keltuvą, išplatinti duris, jei nėra požiūrio. Kartu mokantis, kartu dirbant, kartu 

renginius organizuojant tas supratimas keičiasi. Tai taip ir bus. Būkime optimistai“ (VM2); „Jeigu yra 

kažkokia registracija, kad pvz. būtų tas punktelis, esu žmogus turintis judėjimo negalią, jeigu esu žmogus 

su kažkokia negalia, man reikės pagalbos ir pan., kad registracijos metu būtų galima tai pažymėti. Vėlgi 
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jeigu yra kažkoks renginys, kad būtų informacija, jog jis bus prieinamas specifinei negaliai. Jeigu turite 

klausimų, kreipkitės nurodytais numeriais, bet kad už tai būtų atsakingas vienas asmuo, kad tas  žmogus 

tikrai išmanytų. Nes susidūriau su tokia situacija, klausiu „pas jus laiptai yra“, „oi nežinau, tuoj einu 

pažiūrėti“. Darantis renginius žmogus, turėtų atsakyti į tokius dalykus“ (VM4). 

Kita siūlymų dalis yra sietina su infrastruktūros tobulinimu – tiek modernizuojant, keičiant fizinę 

aplinką, tiek pritaikant ir instaliuojant šiuolaikines technologijas bei jų teikiamas galimybes. Trečioji grupė 

sietina su žmogiškaisiais ištekliais:  darbuotojų, personalo ir savanorių darbo organizavimas.  

 

1.21 pav. Kategorija – renginio infrastuktūros gerinimas ir subkategorijos 

 

Transliuojamas renginys „<...> renginys vyktų ir galėtų būti retransliuojami nuotoliniu būdu. Tai vat 

jei renginys būtų retransliuojamas tai kai kuriems atsivertų ir tiesiog durys į renginius, kad jie bent jau per 

nuotolį galėtų juose sudalyvauti“ (RV2). 

Technologinės inovacijos – „ turi plančetes, kur verčiama į gestų kalbą. <...>“ (DM1). 

Tobulinamas lauko biotualetų prieinamumas – „Renginius darant turėtų prie skelbimo, afišas to 

renginio, reikėtų pamąstyti apie tualetus neįgaliesiems, nes tai labai svarbu. Renginiuose būna 

biotualetai, kur neįgalusis – neįtilpsi“ (VV3). 

Daugiau aklųjų takų renginio vietose – „Nu, gerinant infrastruktūrą. Galbūt aklųjų takų įrengiant 

renginio vietose daugiau. Ryškesnius kažkokius žymėjimus, jeigu didelė teritorija, kad nepaklystų“ (RV1). 

Infrastruktūros gerinimas

Lauko biotualetai neįgaliesiems

Aklųjų takai

Pakilos masiniuose renginiuose

Technologinės inovacijos

Renginio transliavimas  

Tinkamos vietos parinkimas
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Tinkamos vietos parinkimas (prieinamumas) – „Tai, manau, pati pirmučiausia tai aikštutės ir 

prieinamumas su sunkesne negalia, su sunkia negalia. Prieinamumas. Būtent, sakau, kur vyksta tas 

renginys, būna, iš tikrųjų būna, kad aikštutė gana tolokai, o tenai, sakykim, arba duobėta, labai tas 

asfaltas išdaužytas, ir vienam vežimukui iki..., jeigu ten būtų ir pandusas įrengtas, iki to jau ateit yra 

pakankamai sudėtinga. Nu, sakau va, labai trūksta daug kur va tokių va dalykų, prieinamumo. Tvarkingo 

ir tokio, kokio reikia“ (DM2). Pakylos  – „Arba jei tai lauko renginys, kad ir Katedros aikštėję ar prie Baltojo 

tilto – nėra pakylų – tada tu trinsiesi palei kojas, tu nieko nematysi. Padaro tribūną ir niekas neatėjo – nes 

kai žmonės sužinos ims eiti. Mes padarėm, niekas neatėjo. Jei neateis tai kam vargintis. Jei renginys 

visiems, jis tikrai turi būti visiems. Jei renginys skirtas visiems, tai bus tribūna kur galės patekti žmonės su 

vežimėliu“ (DM1). 

 

 

1.22 pav. Ko tikimasi iš renginio organizatorių 

 

Tikslesnis koordinavimas – „Bendrąja prasme pasigendu tokio koordinavimo ir organizuotumo, 

dažniausiai tokie procesai vyksta ganėtinai chaotiškai, jų niekas nevaldo. Pvz. jeigu būtų kažkokie žmonės, 

kurie koordinuotų, pagelbėtų, o ne viena kokia tai užsilaksčiusi mergytė, kuri tenai atsakinga už viską. Bet, 

kad būtų didesnė grupė žmonių, kurie sukontroliuotų, sukoordinuotų. Tu laisvai gali ne kitų dalyvių klausti, 

Koordinavimas

Bendruomeniškumas 

Profesionalumas  
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kas kur yra, kur mes einame, ką mes darysime, bet, kad būtų kažkokie žmonės, kurie labiau prisidėtų“ 

(VM4). 

Profesionalumas renginio organizatorių, pvz. įvertinant, kad tarptautiniuose renginiuose gestų 

kalbos vertėjai iš anglų kalbos – Tarptautiniuose renginiuose „<...˃ reikia vertėjo iš anglų kalbos. <...˃ 

Mes neturime tokio specialisto. Čia gali kurčias vertėjas išversti iš tarptautinės gestų kalbos į lietuvių kalbą 

ir tada jau vyktų toks vertimas. Ateityje mes tikimės, kad atsiras vertėjų, kas galės išversti iš anglų kalbos 

į lietuvių gestų kalbą“ (KM1).  Ilgesnės pertraukos „Pertraukas vėlgi daryčiau ilgesnes, kad žmogus spėtų 

į tualetą nueiti, kavos atsigerti, nes tos pertraukos kur būna 15 min. dažniausiai tu niekur nespėji, arba 

prie tualeto dar eilė, tai dažniausiai vėluoji paskui, dažniausiai tokie niuansai“ (VM4); „Pertraukos 

dažniausiai per trumpos – bet negali renginys būti iki nakties. Bet pertraukos priklauso nuo žmonių kiekio 

ir tualetų skaičiaus. Mūsų viešbučiai kurie skirsto kur vyrų kur moterų, kažkaip jau seniai paskaičiuota, kad 

moterų turi būti bent dvigubai daugiau, bet nepastabėjau, kad būtų laikomasi“ (DM1). 

Bendruomeniškumas, žmonių pagalba „Na ir aišku, jei jau kažkur nuklysi, žmogiškos pagalbos 

grąžinant tave į kelią.“ „Nu, einu naudodamasis baltąja lazdele. Tai aš, būna, sulaukiu žmonių pagalbos 

ir žmonių klausimų net ir eidamas teisingu keliu, ar nereikia pagalbos. Kartais aš pagalba net ir 

pasinaudoju, jei man ją pasiūlo. Jeigu tam žmogui pakeliui, stengiuosi neapkrauti, bet niekada 

neatsisakau.“ (RV1). Daugiau nemokamų renginių – „Visų pirma norėčiau, kad <...˃ būtų daugiau 

nemokamų renginių. Ne kiekvienas gali įpirkti iš savo pensijos ir nueiti į renginį“. (NM2) 
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2. KIEKYBINIO TYRIMO (APKLAUSOS) REZULTATAI 

 

Kiekybinio tyrimo imtis – 250 respondentų, kurių charakteristikos amžiaus, lyties, gyvenamosios 

vietovės ir kt. aspektais pateikiamos žemiau esančiuose paveiksluose. Pavyzdžiui, 2.1. pav. nurodoma 

respondentų pasiskirstymas pagal amžių, o 2.2. pav. respondentų pasiskirstymas pagal lytį.  

 

2.1  pav. Respondentų amžius (proc.) 

 

 

2.2  pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį 

Kaip matyti iš pateikto 2.1 paveikslo,  didžioji dalis (50,7 proc.) respondentų patenka į 45–64 m. 

amžiaus grupę, o daugiau nei trečdalis respondentų (35,4 proc.) yra 25–44 amžiaus. Mažiausia (5,8 proc.) 

tyrime dalyvaujančių asmenų grupė yra nuo 18 iki 24 metų. Taip pat, kaip matyti iš 2.2 paveikslo, 65 proc. 

kiekybiniame tyrime dalyvavusių respondentų yra moterys ir 33 proc. yra vyrai. 

 

 

2.3  pav. Respondentų gyvenamoji vieta 

 

2.4 pav. Respondentų gyvenamoji apskritis (proc.) 

Pagal gyvenamąją vietą respondentai pasiskirstė į keturias grupes (2.3 pav.): daugiau negu pusė 

(55,6 proc.) gyvena didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kituose miestuose ir miesteliuose gyvena trečdalis 

(34,5 proc.) apklaustųjų, kaimuose, gyvenvietėse ir viensėdžiuose – 9 proc. Gyvenamosios vietos 
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nenurodė nedidelė dalis respondentų – 0,9 proc. Respondentai atstovauja 10 apskričių (2.4 pav.). 

Daugiausia apklaustųjų (33,6 proc.) gyvena Vilniaus apskrityje, Kauno apskrityje (16,1 proc.), Panevėžio 

apskrityje (13,9 proc.), Utenos apskrityje (11,7 proc.). Kitose apskrityse gyvena nedidelis procentas 

apklaustųjų (Marijampolės – 4,9 proc., Šiaulių – 4,5 proc., Telšių – 3,1 proc., Klaipėdos – 3,6 proc., 

Tauragės – 3,1 proc., Alytaus – 2,7 proc.). Gyvenamosios apskrities nenurodė 1,8 proc. apklaustųjų.  

 

2.5 pav. Respondentų turimos negalios laikotarpis 
(proc.) 

 

2.6 pav. Respondentų turimos negalios lygis 
(proc.) 

Respondentai pasižymi ilgu negalios turėjimo laikotarpiu (2.5 pav.). Daugumos respondentų (74,9 

proc.) šis laikotarpis yra ilgesnis nei 11 metų. 14,3 proc. apklaustųjų turi negalią nuo 4 iki 10 metų. 

Neseniai su negalia gyvena 8 proc. respondentų: 4 proc. – 2–3 metus, 4 proc. – iki vienerių metų. Turimos 

negalios laikotarpio nenurodė 2,7 proc. apklaustųjų. Didžioji dalis respondentų pasižymi sunkiu ir 

vidutiniu negalios lygiu: 51,6 proc. turi sunkų negalios lygį, 38,1 proc. – vidutinį. 7,2 proc. apklaustųjų 

negalios lygis yra lengvas. Negalios lygio nenurodė 3,1 respondentų.  

 

2.7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal negalią (proc.) 
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Aktyviausiai apklausos klausimus pildė judėjimo negalią turintys respondentai, kas yra daugiau nei 

pusė (58,3 proc.) visų respondentų (2,7 pav.). Kitos keturios respondentų grupės yra panašaus dydžio: 

vidaus ligomis serga 8,5 proc. apklaustųjų; klausos negalią turi 8,1 proc. respondentų; mišria negalia 

pasižymi 7,8 proc. apklaustųjų; 5,8 proc. respondentų turi regos negalią. Maža dalis respondentų turi 

kitokio pobūdžio negalią: 3,1 proc. – intelekto sutrikimus, 0,9 proc. – psichikos negalią, 0,9 proc.  serga 

onkologinėmis ligomis, 0,4 proc. apklaustųjų – neurologinėmis ligomis. Negalios tipo nenurodė 6,2 proc. 

respondentų.  

 

2.8 pav. Respondentų pasiskirtymas pagal darbingumo lygį (proc.) 

Respondentų darbingumo lygis yra gana skirtingas (2.8 pav.). Didžiausios dalies respondentų (55,6 

proc.) darbingumo lygis yra iki 25 proc. Šiek tiek mažiau negu trečdalis apklaustųjų (28,7 proc.) turi 30–

40 proc. darbingumo lygį. 7,2 proc. respondentų yra 45–55 proc. lygmens darbingumo. Darbingumo lygis 

nenustatytas 6,3 proc. respondentams. Savo darbingumo lygmens nenurodė 2,2 proc. apklaustųjų.   

 

2.9 pav. Respondentų profesinės veiklos ir užsiėmimai (proc.) 
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Respondentai buvo paprašyti nurodyti savo profesines veiklas arba užsiėmimus. Net 62,8 proc. 

apklaustųjų to nenurodė (2.9 pav.). Nurodę savo veiklas ir užsiėmimus respondentai pasiskirstė taip: 13,1 

proc. respondentų yra specialistai arba tarnautojai, 4,5 proc. – pensininkai, 4 proc. – tarnautojai, 4 proc. 

– auščiausio ir vidutinio lygio vadovai, 3,1 proc. – smulkūs verslininkai, 2,7 proc. – studentai, 1,8 proc. – 

bedarbiai. Kitomis, neįvardintomis veiklomis užsiima 4 proc. apklaustųjų.  

Atliekant tyrimą siekta išsiaiškinti, kaip respondentai vertina sudaromas galimybes dalyvauti 

renginiuose žmonėms, turintiems negalią. Respondentų buvo prašoma įvertinti dešimties balų skalėje, 

kai 10 – galimybės puikios, 1 – galimybės labai prastos.  

 

2.1  lentelė. Respondentų sudaromų galimybių dalyvauti viešuosiuose renginiuose asmenims, 
turintiems negalią, vertinimas (V – vidutinės reikšmės, Max = 10) 
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Vidurkis 5,50 5,43 5,55 5,68 5,88 5,23 6,00 5,86 5,19 4,85 5,81 5,85 5,15 

 

Kaip parodė tyrimų rezultatai, bendroje imtyje nustatytas įverčių vidurkis (V=5,50), parodo, kad 

respondentai vidutiniškai vertina sudarytas galimybes asmenims, turintiems negalią, dalyvauti 

viešuosiuose renginiuose. Skirtumai tarp moterų ir vyrų atsakymų yra gana panašūs, nors moterys šiek 

tiek geriau (V=5,55) vertina sudarytas galimybes dalyvauti renginiuose. Analizuojant tyrimo duomenis 

gyvenamosios vietos aspektu, miestų, miestelių gyventojų grupėje nustatytas aukštesnis įvertis (V=5,88) 

nei gyvenančių kaime (V=5,68) ar didžiuosiuose miestuose (V=5,23) (žr. 2.1 lentelę). Atliekant lyginamąją 

analizę respondentų skirtingo amžiaus grupėse, nustatytas aukščiausias įverčių vidurkis jauniausioje (18–

24 m.) amžiaus grupėje (V=6,00), o tai rodo, kad pastarieji geriausiai vertina sudarytas galimybes 

asmenims, turintiems negalią, dalyvauti viešuosiuose renginiuose. Vertinant pagal negalios lygį, 

nustatyta, kad vidutinę negalią turintys asmenys šiek tiek geriau (V=5,85) vertina sudarytas galimybes 

asmenims, turintiems negalią, dalyvauti viešuosiuose renginiuose. 
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Taip pat tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip respondentai, turintys negalią, vertina jiems patiems 

sudaromas galimybes dalyvauti viešuosiuose renginiuose. Respondentų buvo prašoma įvertinti dešimties 

balų skalėje, kai 10 – galimybės puikios, 1 – galimybės labai prastos.  

 

2.2 lentelė. Respondentams, turintiems negalią, sudaromų galimybių dalyvauti viešuosiuose 
renginiuose  vertinimas (V – vidutinės reikšmės, Max = 10) 
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Vidurkis 5,85 5,49 6,03 5,90 6,25 5,59 5,38 6,19 5,68 5,21 7,38 6,36 5,23 

 

Bendroje imtyje nustatytas įverčių vidurkis (V=5,85), parodo, kad respondentai jiems patiems 

sudarytas galimybes dalyvauti viešuosiuose renginiuose vertina vidutiniškai. Analizuojant tyrimo 

duomenis lyčių aspektu, nustatyta, kad moterys šiek tiek geriau (V=6,03) nei vyrai (V=5,49) vertina 

sudarytas galimybes jiems patiems dalyvauti renginiuose. Tyrimo duomenys gyvenamosios vietos 

aspektu rodo, kad miestų, miestelių gyventojų grupėje nustatytas aukštesnis įvertis (V=6,25) nei 

gyvenančių kaime (V=5,90) ar didžiuosiuose miestuose (V=5,59) (žr. 2.2 lentelę). Atliekant lyginamąją 

analizę respondentų skirtingo amžiaus grupėse, nustatytas aukščiausias įverčių vidurkis 25–44 m. amžiaus 

grupėje (V=6,19), o tai rodo, kad pastarieji geriausiai vertina sudarytas galimybes jiems dalyvauti 

viešuosiuose renginiuose. Vertinant pagal negalios lygį, nustatyta, kad lengvą negalią turintys asmenys 

žymiai geriau (V=7,38) vertina jiems sudarytas galimybes dalyvauti viešuosiuose renginiuose. 

Siekiant išsiaiškinti, kokiuose renginiuose asmenys, turintys negalią, dalyvavo iki pandemijos, 

respondentų buvo prašoma pažymėti jiems tinkamą atsakymą. Tyrimo duomenys pateikti bendroje 

imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų gyvenamąją vietą, amžių ir negalios lygį (2.3 lentelė). 
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2.3 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimas renginiuose, vykusiuose iki COVID–19 pandemijos 
(N=250) (proc.) 

Renginių tipai Atsakymai 
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je
1  
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Su
n
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Konferencijos Taip 51,6 54,1 61,2 35 58,2 64,2 20 70,4 60 18,2 60 67,5 54,1 

Ne 28,7 37,7 31,8 45 35,8 29,2 60 25,4 32 63,6 33,3 27,3 36,7 

Negaliu 
atsakyti 

6,7 8,2 7 20 6 6,6 20 4,2 8 18,2 6,7 5,2 90,2 

Kursai Taip 39,9 54,2 56,9 42,9 56,4 56,7 25 54,8 62,5 25 42,9 58,6 56 

Ne 28,3 39,6 38,5 57,1 40 36,7 50 41,9 32,5 75 35,7 37,9 40,5 

Negaliu 
atsakyti 

3,6 6,3 4,6 0 3,6 6,7 25 3,2 5 0 21,4 3,4 30,6 

Seminarai  Taip 56,1 70,6 73,7 70,6 74,6 71,6 37,5 76,9 75,9 50 86,7 82,1 62,4 

Ne 18,4 23,5 23,7 29,4 23,7 23,2 50 18,5 21,8 50 13,3 16,4 31,8 

Negaliu 
atsakyti 

2,7 5,9 2,5 0 1,7 5,3 12,5 4,6 2,3 0 0 1,5 50,9 

Spektakliai Taip 60,1 78,9 72,3 64,3 82,3 70,9 66,7 77,3 73,6 63,6 64,3 75,8 73,4 

Ne 19,3 19,3 26,9 28,6 17,7 27,2 33,3 21,2 25,3 27,3 28,6 24,2 24,5 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 1,8 0,8 7,1 0 1,9 0 1,5 1,1 9,1 7,1 0 20,1 

Koncertai Taip 70,9 82,8 79,4 88,9 86,8 75,7 80 84,1 77 91,7 81,3 85,9 76,5 

Ne 15,2 14,1 19,8 11,1 11,8 22,4 20 14,5 21 8,3 18,8 14,1 20,6 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 3,1 0,8 0 1,5 1,9 0 1,4 2 0 0 0 20,9 

Parodos Taip 44,4 58 59,8 23,1 66,1 60 50 61,3 59,5 37,5 42,9 66,7 56 

Ne 27,4 36 37,5 69,2 30,4 36,8 50 35,5 35,7 62,5 50 31,7 39,3 

Negaliu 
atsakyti 

2,7 2,7 6 7,7 3,6 3,2 0 3,2 4,8 0 7,1 1,6 4,8 

Ekskursijos Taip 61 75 76,4 68,8 79 73,8 100 75 72,8 63,6 73,3 80,6 69,7 

Ne 17,9 21,4 21,1 25 16,1 24,3 0 23,4 22,8 27,3 20 15,3 28,1 

Negaliu 
atsakyti 

2,7 3,6 2,4 6,3 4,8 1,9 0 1,6 4,3 9,1 6,7 4,2 20,2 

 
1 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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Renginių tipai Atsakymai 
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1  

Lytis Gyvenamoji vieta Amžius Negalios lygis 
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s 

Sporto 
renginiai 

Taip 45,7 79,3 45,6 46,7 66,7 53 58,3 58,2 56,6 50 46,7 57,8 57,6 

Ne 31,8 20,7 50,9 53,3 30 45 41,7 38,8 41 50 46,7 39,1 41,3 

Negaliu 
atsakyti 

1,8 0 3,5 0 3,3 2 0 3 2,4 0 6,7 3,1 10,1 

Sąskrydžiai, 
stovyklos 

Taip  48,9 77,6 57,3 61,5 70,9 59,8 75 60,6 67,9 40 46,2 60,3 68,5 

Ne 25,6 19 40 38,5 29,1 35,3 16,7 37,9 28,4 60 30,8 38,1 30,3 

Negaliu 
atsakyti 

2,2 3,4 2,7 0 0 4,9 8,3 1,5 3,7 0 23,1 1,6 10,1 

Mugės (pvz. 
Kaziuko mugė 
ir pan.) 

Taip 61,4 66,7 78,9 62,5 82,5 72,9 88,9 68,2 78,5 72,7 68,8 80,9 72 

Ne 17,5 29,6 18,7 25 17,5 23,4 0 28,8 19,4 18,2 18,8 17,6 24,7 

Negaliu 
atsakyti 

2,7 3,7 2,4 12,5 0 3,7 11,1 3 2,2 9,1 12,5 1,5 30,2 

Valstybinių / 
miesto / 
rajono / 
gyvenamosios 
vietos švenčių 
renginiai 

Taip 57,4 63,5 80,7 86,7 83,3 68,8 75 75,4 73,2 90,9 78,6 83,8 67,1 

Ne 15,7 32,7 15,8 13,3 16,7 24,7 12,5 20 24,4 9,1 7,1 16,2 28 

Negaliu 
atsakyti 2,7 3,8 3,5 0 0 6,5 12,5 4,6 2,4 0 14,3 0 40,9 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Tyrimo duomenimis atskleista, kad bendroje imtyje net 70,9 proc. tirtų respondentų iki pandemijos 

yra dalyvavę koncertuose, 61,4 proc. dalyvavo mugėse (pvz. Kaziuko mugė ir pan.), 61 proc. asmenų, 

turinčių negalias, dalyvavo ekskursijoje. Svarbu pažymėti, kad taip pat koncertuose, seminaruose, 

valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios vietos švenčių renginiuose dalyvavo daugiau nei 50 proc. 

respondentų. Mažiausiai respondentų dalyvavo (39,9 proc.) kursuose.  Analizuojant tyrimo duomenis 

pagal lytį, nustatyta, kad iki pandemijos dažniausiai buvo dalyvaujama koncertuose (82,4 proc. vyrų; 79,4 

proc. moterų); seminaruose (70,6 proc. vyrų; 73,7 proc. moterų); ekskursijose (75 proc. vyrų; 76,4 proc. 

moterų). Vis dėlto sporto renginiuose iki pandemijos dalyvavo daugiau vyrų (79,3 proc.) nei moterų (45,6 

proc.). Taip pat ir sąskrydžiuose ar stovyklose dalyvavo daugiau vyrų (77,6 proc.) nei moterų (57,3 proc.). 

Moterys dažniau (80,7 proc.) dalyvavo valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios vietos švenčių 



RENGINIŲ PRIEINAMUMO PAKLAUSA IR JŲ INFRASTRUKTŪROS TINKAMUMAS  

ASMENIMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS 

58 

renginiuose. Analizuojant tyrimo duomenis gyvenamosios vietos aspektu, fiksuota, kad iki pandemijos 

dažniausiai buvo dalyvaujama koncertuose (88,9 proc. gyvenantys kaime; 86,8 proc. miestų / miestelių 

gyventojai, 75,7 proc. didmiesčių gyventojai); valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios vietos švenčių 

renginiuose (86,7 proc. kaimo vietovių gyventojai; 83,3 proc. miestų / miestelių gyventojai), vis dėlto 

didžiųjų miestų gyventojai (73,8 proc.) labiau rinkosi ekskursijas; mugėse (82,5 proc. miestų / miestelių 

gyventojai, 72,9 proc. Didžiųjų miestų gyventojai), tačiau kaimo gyventojai buvo labiau linkę dalyvauti 

seminaruose (70,6 proc.). Pažymima, kad mažiausiai dalyvavo kaimo gyventojai parodose (23,1 proc., kai 

tuo tarpu miestų / miestelių bei didmiesčių gyventojai atitinkamai dalyvavo 66,1 proc. ir 60 proc.); miestų 

/ miestelių gyventojai kursuose (56,4 proc., kai tuo tarpu kaimo ir didmiesčių gyventojai atitinkamai 

dalyvavo 42,9 proc. ir 56,7 proc.), didžiųjų miestų gyventojai sporto renginiuose (53 proc., kai tuo tarpu 

kaimo ir miestų / miestelių gyventojai atitinkamai dalyvavo 46,7 proc. ir 66,7 proc.). Analizuojant 

duomenis pagal amžiaus grupes nustatyta, kad 18–24 metų amžiaus asmenys dažniausiai dalyvavo 

ekskursijose, mugėse ir koncertuose (atitinkamai 100 proc., 88,9 proc., ir 80 proc.), 25–44 metų amžiaus 

asmenys koncertuose, spektakliuose ir seminaruose (atitinkamai 84,1 proc., 77,3 proc. ir  76,9 proc.), 45–

64 metų amžiaus asmenys labiausiai rinkosi muges, koncertus ir seminarus (atitinkamai 78,5 proc., 77 

proc. ir  75,9 proc.), o 65–75 metų amžiaus asmenys, kurie labiausiai išsiskyrė iš kitų grupių pagal 

procentinį lankomumo dydį, dažniausiai lankėsi koncertuose, valstybinių / miesto / rajono / 

gyvenamosios vietos švenčių renginiuose (atitinkamai net 91,7 proc., 90,9 proc.)  bei mugėse (72,7 proc.). 

Visgi pagal amžiaus grupes mažiausio susidomėjimo sulaukė konferencijos tarp 18–24 metų ir 65–75 

metų amžiaus grupių narių (atitinkamai 20 proc. ir 18,2 proc.), kursai tarp 25–44 metų amžiaus grupės 

dalyvių (54,8 proc.) ir sporto renginiai, kurie mažiausiai paklausūs buvo tarp 45–65 metų amžiaus asmenų 

(56,6 proc.). Vertinant tyrimo duomenis pagal negalios lygį, išryškėjo, kad daugiausiai respondentų, 

turinčių lengvą ar vidutinį negalios lygį, dalyvavo renginiuose, kurie vyko iki COVID–19 pandemijos. 

Pavyzdžiui, 86,7 proc. asmenų, turinčių lengvą negalios lygį ir 82,1 proc. asmenų, turinčių vidutinį negalios 

lygį, dalyvavo seminaruose, o koncertuose dalyvavo 85,9 proc. turinčių vidutinį negalios lygį, 81, 3 proc. 

– turinčių lengvą negalios lygį. Tyrimo duomenimis nustatyta, kad asmenys, turintys sunkų negalios lygį, 

taip pat dalyvavo įvairiuose renginiuose, kurie vyko iki pandemijos. Atkreiptinas dėmesys, kad 73,4 proc. 

minėtą negalios lygį turinčių asmenų dalyvavo spektakliuose, kuomet  64,3 proc.  asmenų, turinčių lengvą 

negalios lygį, dalyvavo jau minėtame renginyje. Tyrimo duomenys rodo, kad vyrauja ir kiti renginiai, kai 
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daugiau respondentų, turinčių sunkų negalios lygį (mugės – 72 proc.; parodos – 56 proc.), dalyvavo 

renginiuose nei asmenys, turintys lengvą negalios lygį.   

Tyrimu taip pat buvo siekta nustatyti, kokiuose renginiuose respondentai dalyvavo pandemijos 

metu, todėl respondentų buvo prašoma pažymėti jiems tinkamą atsakymą. Tyrimo duomenys pateikti 

bendroje imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų gyvenamąją vietą, amžių ir negalios lygį (2.4 

lentelė). 

 

2.4 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimas renginiuose, vykusiuose  COVID–19 pandemijos 
metu (N=250) (proc.) 

Renginių tipai Atsakymai 
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je

2  

Lytis Gyvenamoji vieta Amžius Negalios lygis 
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Konferencijos Taip 28,7 37,7 34,4 11,8 37,1 39,4 11,1 41,5 37,4 8,3 46,7 62 61,8 

Ne 48,9 56,6 63,9 82,4 61,3 56,6 88,9 56,9 58,2 83,3 46,7 62 61,8 

Negaliu 
atsakyti 

2,7 1,6 5,7 5,9 1,6 4 0 1,5 4,4 8,3 6,7 2,8 3,4 

Kursai Taip 26,9 39,1 37,6 38,5 43,4 35,2 37,5 46 35,1 12,5 57,1 44,1 30,9 

Ne 42,6 56,5 61,5 61,5 54,7 62,6 62,5 52,4 62,3 87,5 42,9 52,5 67,9 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 4,3 0,9 0 1,9 2,2 0 1,6 2,6 0 0 3,4 1,2 

Seminarai  Taip 42,2 56,9 53,8 40 57,6 54,1 50 59,1 54,7 11,1 60 56,3 50,6 

Ne 34,5 41,2 45,4 60 42,4 43,9 50 39,4 44,2 88,9 40 42,2 48,3 

Negaliu 
atsakyti 

0,9 2 0,8 0 0 2 0 1,5 1,2 0 0 1,6 1,1 

Spektakliai Taip 9,4 19,6 11,7 7,7 9,8 17,2 12,5 20,3 10,7 0 14,3 11,3 16 

Ne 57,8 80,4 87,4 84,6 90,2 81,6 87,5 79,7 88 87,5 78,6 86,8 84 

Negaliu 
atsakyti 

0,9 0 1 7,7 0 1,1 0 0 1,3 12,5 7,1 1,9 0 

Koncertai Taip 16,6 28,3 21,4 14,3 29,4 22,1 12,5 34,4 17,8 12,5 28,6 23,1 23,2 

Ne 50,7 69,6 77,7 85,7 70,6 75,6 87,5 65,6 79,5 87,5 71,4 75 75,6 

Negaliu 
atsakyti 

0,9 2,2 1 0 0 2,3 0 0 2,7 0 0 1,9 1,2 

 
2 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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Renginių tipai Atsakymai 
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Parodos Taip 11,7 19,6 15,4 0 24,1 14,1 0 20 14,7 12,5 14,3 17 17,1 

Ne 55,6 73,9 84,6 100 75,9 82,4 100 80 81,3 87,5 85,7 83 79,3 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 6,5 0 0 0 3,5 0 0 4 0 0 0 3,7 

Ekskursijos Taip 20,6 41,3 25,5 7,7 37 28,7 50 32,8 26,7 12,5 46,7 29,1 25,9 

Ne 47,5 54,3 74,5 84,6 63 69 50 67,2 70,7 75 46,7 70,9 71,6 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 4,3 0 7,7 0 2,3 0 0 2,7 12,5 6,7 0 2,5 

Sporto 
renginiai 

Taip 14,3 32,6 14,9 7,7 30 17,4 40 25,9 15,3 12,5 28,6 18,5 20,5 

Ne 52,5 65,2 85,1 92,3 70 81,4 60 74,1 83,3 87,5 71,4 81,5 78,2 

Negaliu 
atsakyti 

0,4 2,2 0 0 0 1,2 0 0 1,4 0 0 0 1,3 

Sąskrydžiai, 
stovyklos 

Taip  18,4 40,8 20,2 0 26 31,8 25 24,6 30,6 25 30,8 16 34,5 

Ne 48 55,1 78,8 100 74 64,8 75 75,4 65,3 75 61,5 84 63,1 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 20 20 0 0 3,4 0 0 4,2 0 7,7 0 2,4 

Mugės (pvz. 
Kaziuko mugė ir 
pan.) 

Taip 11,2 13,3 17,2 7,7 18,8 16,3 12,5 19 15,5 11,1 23,1 15,7 16,3 

Ne 52,5 77,8 81,8 84,6 79,2 79,1 87,5 79,3 78,9 77,8 69,2 82,4 78,8 

Negaliu 
atsakyti 

2,7 8,9 1 7,7 2,1 4,7 0 1,7 5,6 11,1 7,7 2 5 

Valstybinių / 
miesto / rajono 
/ gyvenamosios 
vietos švenčių 
renginiai  

Taip 17,5 22,7 26,5 30,8 37,5 19,3 37,5 32,1 20,3 22,2 50 30,9 18,9 

Ne 46,2 72,7 72,4 69,2 62,5 77,1 62,5 67,9 75,4 77,8 50 69,1 77 

Negaliu 
atsakyti 

1,3 4,5 1 0 0 3,6 0 0 4,3 0 0 0 3 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Vertinant tyrimo duomenis bendroje imtyje, atskleidžiančius asmenų, turinčių negalią, dalyvavimą 

viešuosiuose renginiuose pandemijos metu, išryškėja tai, kad beveik visuose renginiuose (išskyrus 

dalyvavimą seminaruose) didžioji dalis respondentų (daugiau nei 45 proc.) apskritai nedalyvavo. 

Didžiausias nedalyvavimas nustatytas spektakliuose – 57, 8 proc., parodose – 55,6 proc., mugėse – 52, 5 

proc., sporto renginiuose – 52, 5 proc. Jau buvo minėta, kad tik seminaruose dalyvavo (42,4 proc.) daugiau 
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respondentų nei nedalyvavo. Šie tyrimo duomenys bendroje imtyje tik patvirtina tai, kad pandemijos 

metu sumažėjo asmenų, turinčių negalias, dalyvavimas viešuosiuose renginiuose. Pasitelkus lyginamąją 

analizę lyčių aspektu, išryškėjo, kad pandemijos metu tiek vyrai (56,9 proc.), tiek moterys (53,8 proc.) 

dažniausiai dalyvavo seminaruose bei kursuose  (39,1 proc. vyrų; 37,6 proc. moterų). Ganėtinai mažai 

respondentų pandemijos metu dalyvavo mugėse (13,3 proc. vyrų; 17,2 proc. moterų), parodose (19,6 

proc. vyrų; 15,4 proc. moterų). Taip pat nustatyta, kad daugiau vyrų pandemijos metu dalyvavo sporto 

renginiuose (32,6 proc. vyrų; 14,9 proc. moterų) bei ekskursijose (41,3 proc. vyrų, 25,5 proc. moterų).  

Analizuojant duomenis pagal gyvenamąją vietą, išryškėjo labai panaši tendencija tarp visų 

nagrinėjamų grupių narių ir aiškiai matoma didesnė orientacija į renginius, skirtus kelti kvalifikaciją bei 

žinias lyginant su pramoginio pobūdžio renginiais. Pandemijos laikotarpiu tiek tarp kaimo vietovių 

gyventojų, tiek tarp miestų / miestelių bei didžiųjų miestų gyventojų labiausiai dominavo tokie renginiai 

kaip seminarai (atitinkamai 40 proc., 57,6 proc. ir 54,1 proc.), tarp kaimo ir miestų / miestelių gyventojų 

kursai (atitinkamai 38,5 proc., 43,4 proc.), nors pastebima, kad didžiųjų miestų gyventojai skirtingai nei 

kitos grupės dažniau rinkosi konferencijas (39,4 proc.) nei kursus (35,2 proc.), o miestų / miestelių ir kaimo 

gyventojai pandemijos metu mieliau rinkosi aktyviau dalyvauti valstybinių / miesto / rajono / 

gyvenamosios vietos švenčių renginiuose (atitinkamai 37,5 proc. ir 30,8 proc.). Mažiausiai populiarūs tarp 

kaimo gyventojų, bet po vienodą procentinį dydį surinkę tokie renginiai kaip ekskursijos, sporto renginiai 

ir mugės (po 7,7 proc.), kai tuo tarpu tarp miestų / miestelių gyventojų mažiausiai dėmesio sulaukė 

spektakliai (7,8 proc.), o tarp didžiųjų miestų gyventojų – parodos (14,1 proc.), nors tuo pačiu laikotarpiu 

parodos visiškai nesulaukė dėmesio iš kaimo gyventojų (0 proc.). Duomenys apie renginių lankomumą 

pandemijos metu tarp skirtingų amžiaus grupių išryškina panašias tendencijas kaip ir pagal gyvenamąją 

vietą, šiose 18–24 metų, 25–44 metų ir 45–64 metų amžiaus gruspėse dominavo renginių tipas kaip 

seminarai (atitinkamai 50, proc., 59,1 proc. ir 54,7 proc.), nors pažymėtina, kad tarp jaunų 18–24 metų 

amžiaus asmenų pirmuajančias pozicijas pagal lankomumą užėmė ir ekskursijos (50 proc.). Pagal renginių 

specifiką šiek tiek išsiskyrė 25–44 metų ir 45–64 metų amžiaus grupės, kuriose aktyvus dalyvavimas 

pastebėtas konferencijose (atitinkamai 41,5 proc. ir 37,4 proc.) bei kursuose (atitinkamai 46 proc. ir 35,1 

proc.). Labiausiai pagal savo poreikius išsiskyrė vyresnio 65–75 amžiaus grupės nariai, kurie dažniausiai 

rinkosi dalyvauti sąskrydžiuose / stovyklose ir valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios vietos švenčių 

renginiuose (atitinkamai 25 proc. ir 22,2 proc.)., o mažiausiai paklausios buvo konferencijos (8,3 proc.). 

Mažiausias konferencijų populiarumas užfiksuotas ir tarp 18–24 metų amžiaus grupės narių (11,1 proc.), 
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o minimalaus dėmesio sulaukė spekatakliai iš 45–64 metų amžiaus gyventojų (10,7 proc.), o mugės – iš 

25–44 metų amžiaus grupės (19 proc.). Analizuojant tyrimo duomenis pagal negalios lygį, nustatyta, kad 

vyrauja keletas renginių, kuriuose daugiau dalyvauja asmenys, turintys sunkų negalios lygį. Pavyzdžiui, 

34,5 proc. respondentų (30,8 proc. – turintys lengvą negalią; 16 proc. – turintys vidutinę negalią) 

pandemijos metu dalyvavo sąskrydžiuose, stovyklose. Tyrimo duomenų analizė leidžia teigti, kad, nors 

dalyvavimas pandemijos metu yra sumažėjęs, daugiau dalyvauja asmenys, turintys lengvą ar vidutinę 

negalią.  

Atliekant tyrimą taip pat buvo siekta išsiaiškinti, kiek vidutiniškai kartų per metus respondentai, 

turintys negalią, dalyvauja viešuosiuose renginiuose. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje (2.10 

pav.), pagal negalios lygį (2.11 pav.),  gyvenamąją vietą (2.12 pav.) lytį (2.13 pav.) ir amžių (2.14 pav.).  

 

2.10 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose renginiuose dažnumo vertinimas (proc.)  

 

2.11 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose renginiuose dažnumo vertinimas pagal 

negalios lygį (proc.) 

 

2.12 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose renginiuose dažnumo vertinimas pagal 

gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.13 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose renginiuose dažnumo vertinimas pagal 

lytį (proc.) 
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2.14 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose renginiuose dažnumo vertinimas pagal 

amžiaus grupes (proc.) 

Tyrimo duomenys rodo, kad bendroje imtyje daugiausiai  asmenys, turinčtys negalią, nurodo, kad 

viešuosiuose renginiuose dalyvauja vieną kartą per mėnesį (36,3 proc. respondentų) arba  1–2 kartus per 

pusę metų (32,3 proc. respondentų). Aptariant tyrimo duomenis pagal respondentų gyvenamąją vietovę, 

matyti, kad 25 proc. asmenų, kurie gyvena miestuose, miesteliuose, 3–4 kartus per mėnesį dalyvauja 

viešuosiuose renginiuose, kai 14,5 proc. dalyvauja, kurie gyvena didžiuosiuose miestuose, o kaimuose – 

5 proc. Daugiausiai respondentų (43,5 proc.), kurie gyvena didžiuosiuose miestuose vieną kartą per 

mėnesį yra linkę dalyvauti viešuosiuose renginiuose. Dažnai (3–4 kartus per mėnesį) lankančių renginius 

vyrų yra daugiau (20,5 proc.) nei moterų (15,3 proc.), nors skirtumas nėra žymus, vos 5,2 proc. p. Jauniausi 

(18–24 m.) respondentai renginiuose dažniausiai lankosi retai, t.y. 1–2 kartus per pusę metų (46,2 proc.), 

kai tuo tarpu vyresni nei 25 m. respondentais lankosi dažnai (bent 1 kartą per mėn.), kas sudaro kiek 

daugiau nei trečdalį respondentų atitinkamose amžiaus grupėse.  Vertinant pagal negalios lygį, nustatyta, 

kad daugiausiai  asmenų, turinčių vidutinio sunkumo (40 proc.) ir lengvą (37, 5 proc.) negalią, viešuosiuose 

renginiuose dalyvauja vieną kartą per mėnesį. Tuo pačiu nustatyta, kad daugiausiai asmenų (35,1 proc.), 

turinčių sunkią ir 30,6 proc. turinčių vidutinę negalią, vieną ar du kartus per metus dalyvauja viešuosiuose 

renginiuose.  

Tyrimu buvo siekta nustatyti, kokiu tikslu asmenys, turintys negalią, dalyvauja viešuosiuose 

renginiuose. Siekiant gauti duomenis, respondentų buvo prašoma pažymėti jiems tinkamą atsakymą. 

Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje, pagal respondentų lytį, gyvenamąją vietą, respondentų amžių 

ir negalios lygį (2.5 lentelė). 
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2.5 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose renginiuose priežastys (N=250) (proc.) 
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Dėl socializacijos, 
bendravimo 

Taip 57 48,6 59,7 60 62,3 52,4 38,5 55,7 57,5 71,4 62,5 48,2 60 

Ne 43 51,4 40,3 40 37,7 47,6 61,5 44,3 42,5 28,6 37,5 51,8 40 

Dėl savišvietos, 
asmeninio 
tobulėjimo 

Taip 61 55,4 63,2 40 67,5 59,7 46,2 63,3 63,7 36,7 50 61,2 60,9 

Ne 39 44,6 36,8 60 32,5 40,3 53,8 36,7 36,3 64,3 50 38,8 39,1 

Dėl profesinio 
tobulėjimo 

Taip 33,6 28,4 35,4 10 31,2 37,9 30,8 41,8 31,9 0 37,5 37,6 28,7 

Ne 66,4 71,6 54,6 90 68,8 62,1 69,2 58,2 68,1 1000 62,5 62,4 71,3 

Dėl emocinio 
pasitenkinimo 

Taip 48,9 37,8 52,8 55 49,4 46,8 38,5 45,6 49,6 64,3 56,3 42,4 51,3 

Ne 51,1 62,2 47,2 45 50,6 53,2 61,5 54,4 50,4 35,7 43,8 57,6 48,7 

Dėl pramogos Taip 57,4 60,8 54,2 65 57,1 55,6 76,9 69,6 48,7 35,7 56,3 48,2 63,5 

Ne 42,6 39,2 45,8 35 42,9 44,4 23,1 30,4 51,3 64,3 43,7 51,8 36,5 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Nagrinėjant tyrimo duomenis bendroje imtyje, nustatyta, kad daugiausiai visų grupių respondentų 

įvardija, kad viešuosiuose renginiuose dalyvauja dėl savišvietos, asmeninio tobulėjimo (61 proc.) ar 

pramogos (57,4 proc.). Mažiausiai respondentų (33,6 proc.) nurodo, kad viešuosiuose renginiuose 

dalyvauja dėl profesinio tobulėjimo. Galima daryti prielaidą, kad, siekiant asmenis, turinčius negalią, 

sudominti viešaisiais renginiais, svarbu identifikuoti jų asmeninio tobulėjimo ar savišvietos poreikius bei 

jų pomėgius. Nagrinėjant asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose renginiuose priežastis pagal 

respondentų lytį, vyrai labiau išskyrė, kad renginiuose labiausiai lankosi dėl pramogos (60,8 proc.) ir dėl 

savišvietos bei asmeninio tobulėjimo (55,4 proc.), moterys į pirmąją vietą iškelia savišvietą ir asmeninį 

tobulėjimą (63,2 proc.), o antruoju pasirinkimu nurodo socializacijos ir bendravimo poreikį (59,7 proc.), 

kai tuo tarpu tiek vyrai, tiek moterys mažiausiai dėmesio skiria profesiniam tobulėjimui, nors moterys 

akivaizdžiai tai vertina labiau nei vyrai (atitinkamai  28,4 proc. ir 35,4 proc.). Analizuojant pagal 

gyvenamąją vietą, miestų / miestelių ir didžiųjų miestų gyventojų požiūris sutampa ir pasirenkama kaip 

pagrindinė savišvietos ir asmeninio tobulėjimo priežastis renkantis renginį (atitinkamai 67,5 proc. ir 59,7 

 
3 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   



RENGINIŲ PRIEINAMUMO PAKLAUSA IR JŲ INFRASTRUKTŪROS TINKAMUMAS  

ASMENIMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS 

65 

proc.), tačiau tarp kaimo gyventojų akcentuojama noras turėti pramogą (65 proc.). Pažymima, visos 

respondentų grupės pagal gyvenamąją vietą, t.y. kaimo (10 proc.), miestų / miestelių (31,2 proc.) ir 

didmiesčių (37,9 proc.) gyventojai, kaip mažiausiai reikšmingą priežastį nurodo profesinį tobulėjimą ir kas 

įdomiausia šiam pasirinkimui pritaria ir kaip mažiausiai svarbų aspektą renkantis renginį taip pat išskiria 

18–24 metų (30,8 proc.), 25–44 metų (41,8 proc.) ir 45–64 metų (31,9 proc.) amžiaus grupių asmenys, 

išskyrus 65–75 metų amžiaus respondentus, kurie mano, kad rečiausiai lanko renginius dėl tikslo turėti 

pramogą (35,7 proc.). Tuo tarpu 18–24 metų ir 25–44 metų amžiaus gyventojai pramogą akcentuoją kaip 

svarbiausią pasirinkimo opciją (atitinkamai 76,9 proc. ir 69,6 proc.), tačiau tam  nepritaria vyresni 

asmenys ir dažniau eina į renginius dėl kitų priežasčių – savišvieta ir asmeninis tobulėjimas yra dažnesnis 

pasirinkimas tarp 45–64 metų amžiaus asmenų (63,7 proc.), o socializacija bei bendravimas – tarp 65–75 

metų amžiaus grupės respondentų (71,4 proc.). Tyrimo duomenis vertinant pagal negalios lygį, išryškėja 

analogiška tendencija, kai respondentai, turintys skirtingo lygio negalias, mažiausiai nurodo dalyvaujantys 

renginiuose dėl profesinių tikslų, o dėl socializacijos, bendravimo daugiausiai dalyvauja asmenys, turintys 

lengvą (62,5 proc.) ar sunkų (60 proc.) negalios lygį. Tuo pačiu daugiausiai (63,5 proc.) asmenų, turinčių 

sunkų negalios lygį viešuosiuose renginiuose dalyvauja dėl pramogos. 

Taip pat respondentų buvo prašoma pabaigti sakinį, nurodant, kodėl dažniausiai dalyvauja 

viešuosiuose renginiuose, vertinant iš asmeninės iniciatyvos, įsipareigojimo darbdaviui perspektyvos. 

Taip pat buvo sudaryta galimybė ir papildomai įrašyti respondentams tinkantį atsakymą. Apibendrinti 

tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje, pagal respondentų lytį, pagal gyvenamąją vietą, respondentų 

amžių ir negalios lygį (2.6 lentelė). 

 

2.6 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose renginiuose tikslai, vertinant skirtingų 
perspektyvų įsipareigojimus (N=250) (proc.) 
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Dėl draugų kompanijos 0,8 0 0,7 0 0 0,8 0 1,3 0 0 0 1,3 0 

Dėl įsipareigojimo darbdaviui, 
organizacijai ir pan.  

11,6 8,6 12,9 5,9 14,5 10,1 16,7 7,8 13,8 8,3 18,8 16,5 6,3 

 
4 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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Dalyvavimo viešuosiuose 
renginiuose priežastys 
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Savo iniciatyva, noru 83,6 91,4 83,5 88,2 84,2 86,6 75 89,6 84,4 83,3 75 78,5 92,9 

Dėl paramos organizatoriams, 
dalyviams 

0,8 0 0 5,9 0 0 0 0 0 8,3 6,3 0 0 

Dėl gauto pakvietimo 0,8 0 0,7 0 1,3 0 0 0 1 0 0 1 0 

Dėl turimo asistento 0,8 0 0,7 0 0 0,8 0 1 0 0 0 0 0,9 

Dėl paties / pačios 
suorganizuoto renginio 

0,8 0 0,7 0 0 0,8 0 0 0,9 0 0 1,3 0 

Dėl šeimos narių skatinimo 0,8 0 0,7 0 0 0,8 8,3 0 0 0 0 1,3 0 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  

Atlikta duomenų analizė bendroje tiriamųjų imtyje apie dalyvavimo viešuosiuose renginiuose 

priežastis, išryškino, kad daugiausiai (83,6 proc.) tyrime dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, 

viešuosiuose renginiuose dalyvauja dėl asmeninės iniciatyvos, individualaus noro. Šie duomenys rodo, 

kad darbdavių poreikiai mažai lemia minėtų asmenų grupių dalyvavimą renginiuose. Taip pat nustatytas 

ir pačių respondentų išskirtos priežastys. Pavyzdžiui, 0,8 proc. asmenų, turinčių negalią, dalyvauja 

viešuosiuose renginiuose dėl draugų kompanijos, dėl paramos organizatoriams ar dalyviams, dėl gauto 

pakvietimo, dėl turimo asistento, dėl pačių suorganizuoto renginio, dėl šeimos skatinimo. Pripažįstama, 

kad pastarąsias priežastis nurodė itin mažas respondentų skaičius, bet šios išskirtos priežastys gali būti 

svarbios skatinant asmenų, turinčių negalią, dažnesnį ir iniciatyvesnį dalyvavimą renginiuose. 

Analizuojant duomenis pagal kitus respondentų demografinius duomenis, pastebima panaši tendencija 

atitinkanti bendrosios imties pasirinkimus ir yra aiškiai matoma, kad asmenys renkasi dalyvauti 

renginiuose be esminių jaučiamų įsipareigojimų kažkam ir prievartos, tad renginiuose dažniausiai 

dalyvauja savo iniciatyva bei noru – priklausomai nuo respondentų lyties, gyvenamosios vietos, amžiaus 

ir negalios lygio pastarosios priežasties pasirinkimo procentinis dydis varijuoja nuo 75 proc. iki 92,9 proc. 

Fiksuojamas kiek mažesnis procentinis dydis tarp 18–24 metų amžiaus ir tarp lengvą negalios lygį turinčių 

asmenų, kurie ir nubrėžia žemutinę 75 proc. ribą. Tikslą kaip įsipareigojimą darbdaviui, organizacijai 

labiausiai išskiria lengvą ir vidutinę negalią turintys asmenys (atitinkamai18,8 proc. ir 16,5 proc.), 18–24 

metų ir 45–64 metų amžiaus asmenys (atitinkamai 16,7 proc. ir 13,8 proc.) ir labiau miestų / miestelių 

gyventojai (14,5 proc.) nei didžiųjų miestų ir labiau moterys (12,9 proc.) nei vyriškos lyties atstovai. Kitos 
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reikšmingesnės priežastys kaip parama organizatoriams, dalyviams identifikuojama tarp kaimo gyventojų 

(5,9 proc.), 65–75 metų amžiaus grupės (8,3 proc.) ir lengvą negalią turinčių asmenų (6,4 proc.) ir šeimos 

narių skatinimas pastebimas tarp 18–24 metų amžiaus respondentų (8,3 proc.). Visos kitos priežastys bei 

renginių pasirinkimo tikslai yra priskiriami prie gerokai mažai reikšmingų, tačiau nebūtinai nesvarbių.  

Taip pat siekta išsiaiškinti, ar tyrimo dalyviai yra dalyvavę „gyvuose“ viešuosiuose renginiuose per 

paskutinius 2–3 metus. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje (2.15 pav.), pagal negalios tipą (2.16 

pav.),  gyvenamąją vietą (2.17 pav.) lytį (2.18 pav.) ir amžių (2.19 pav.).  

 

2.15 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo „gyvuose” viešuosiuose 

renginiuose per 2–3 m. vertinimas (proc.) 

 

2.16 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo „gyvuose” viešuosiuose 

renginiuose per 2–3 m. vertinimas pagal 
negalios lygį (proc.) 

 

2.17 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
„gyvuose” viešuosiuose renginiuose per 2–3 m. 

vertinimas pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.18 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo „gyvuose” viešuosiuose 

renginiuose per 2–3 m. vertinimas pagal 
lytį (proc.) 
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2.19 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo „gyvuose” viešuosiuose renginiuose per 2–3 m. 
vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

Atlikta duomenų analizė bendroje tiriamųjų imtyje leidžia teigti, kad 83,9 proc. (85,1 proc. iš moterų 

ir 88,7 proc. iš vyrų) tyrime dalyvavusių respondentų yra dalyvavę „gyvuose” viešuosiuose renginiuose. 

Atliekant lyginamąją analizę pagal negalios lygį, išaiškėjo, kad visų negalios lygių asmenys dalyvavo   

viešuosiuose renginiuose per 2–3 m. Galima išskirti tai, kad didesnė dalis (91.2 proc.) sunkų negalios 

lygmenį turintys respondentai, kai tuo tarpu kiek mažiau, t. y. 75 proc. iš turinčių lengvą neįgalumo 

lygmenį dalyvavo gyvuose renginiuose per 2–3 m. Galima daryti prielaidą, kad asmenys, turintys sunkią 

negalią, daugiausiai  suinteresuoti dalyvavimu viešuosiuose renginiuose, o vis dėlto labiausiai reikia 

ieškoti būdų, kaip paskatinti dalyvavimą renginiuose būtent vidutinį ar lengvą negalios lygį turinčius 

asmenis. Džiuginantis aspektas tas, kad respondentai (vidutiniškai 85 proc.), nepriklausomai nuo 

gyvenamosios vietos dalyvaudavo „gyvuose“ renginiuose. Vertinant asmenų, turinčių negalią, dalyvavimą 

viešuosiuose renginiuose per 2–3 metų laikotarpį amžiaus aspektu, nustatyta, kad visose amžiaus grupėse 

dalyvauta nuo 66,7 proc. iki 88, 3 proc. skalėje (atitinkamai 18–24 metų (66,7 proc.), 25–44 metų (85,7 

proc.) ir 45–64 metų (88,3 proc.), 65–75 m. (84,6 proc.). Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, kad daugiausiai 

į 18–24 m. amžiaus grupę patenkančių asmenų nurodė, kad nėra dalyvavę (16,7 proc.) ar neprisimena 

(16,7 proc.), kad dalyvavo viešuosiuose renginiuose per 2–3 metų laikotarpį.  

Tuo pačiu siekta išsiaiškinti, ar tyrimo dalyviai yra dalyvavę nuotoliniuose viešuosiuose renginiuose 

per paskutinius 2–3 m. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje (2.20 pav.), pagal negalios tipą (2.21 

pav.),  gyvenamąją vietą (2.22 pav.) lytį (2.23 pav.) ir amžių (2.24 pav.).  
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2.20 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose nuotoliniuose renginiuose per 2–3 

m. vertinimas (proc.) 

 

2.21 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose nuotoliniuose renginiuose per 2–3 

m. vertinimas pagal negalios lygį (proc.) 

 

2.22 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose nuotoliniuose renginiuose per 2–3 

m. vertinimas pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.23 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo 
viešuosiuose nuotoliniuose renginiuose per 2–3 

m. vertinimas pagal lytį (proc.) 

 

2.244 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose nuotoliniuose renginiuose 
per 2–3 m. vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 
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Vertinant dalyvavimą nuotoliniuose renginiuose bendros tiriamųjų imties aspektu, matyti, kad 

dalyvavo mažiau respondentų (68,6 proc., arba 72,3 proc. moterų ir 67,6 proc. vyrų) nuotoliniuose 

renginiuose per 2–3 m. laikotarpį.  Atliekant lyginamąją analizę pagal negalios lygį, išryškėjo, kad 

daugiausiai (81,3 proc.) asmenų, turinčių lengvą negalios lygį, per 2–3 m. yra dalyvavę viešuosiuose 

renginiuose. Mažiausiai (67,3 proc.) asmenų, turinčių būtent sunkią negalią, nurodė, kad dalyvavo 

viešuosiuose renginiuose per 2–3 metus. Kaip matyti, šie duomenys yra prieštaringi vertinant minėtų 

asmenų grupių dalyvavimą „gyvuose” renginiuose, kuriuose daugiausiai dalyvavo sunkią negalią turintys 

asmenys. Duomenys taip pat rodo, kad nuotoliniai renginiai nagrinėjamu laikotarpiu buvo labiau aktualūs 

didžiųjų miestų gyventojams (75 proc.), nei miestų / miestelių (68,8 proc.) ir tuo labiau kaimo 

gyventojams, kurie dažniau rinkosi nedalyvauti nei dalyvauti tokio tipo renginiuose (atitinkamai 50 proc. 

ir 44,4 proc.), tačiau aktyviau nuotolinio tipo renginius rinkosi moterys (72,3 proc.) lyginant su vyrais (67,6 

proc.).  Tyrėjų grupės nenustebino ir tai, kad didžioji dauguma vyresnio (65–75 m.) amžiaus respondentų 

(net 69,2 proc.)  nuotoliniuose renginiuose nedalyvavo, o aktyviausiai nuotolinį formatą rinkosi 25–44 

metų amžiaus grupės asmenys (75,3 proc.).  

Taip pat siekta išsiaiškinti, ar dalyvavimas renginiuose priklauso nuo turimos negalios, todėl 

respondentų buvo prašoma pasirinkti jiems tinkantį teiginį iš pateiktųjų. Apibendrinti tyrimo duomenys 

pateikti bendroje imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų gyvenamąją vietą, amžių ir negalios 

lygį (2.7 lentelė). 

 

2.7 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose renginiuose tikslai, vertinant pagal 
turimą negalią  (N=250) (proc.) 
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Atidžiai renkuosi 
renginius įvertindamas 
galimybes dalyvauti, 
kad neapsunkinčiau 
savęs ir kitų. 

Taip 55,6 56,3 57,4 44,4 57,1 59,2 50 54,5 60,4 53,8 37,5 44,4 69,9 

Dalyvauju renginiuose, 
kuriuose noriu, mano 
specialieji poreikiai 
manęs neriboja. 

Taip 31,4 31 33,3 44,4 32,5 30 33,3 37,7 27 38,5 43,8 51,9 15,9 

 
5 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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Dalyvavimo tikslas, 
vertinant iš turimos 

negalios aspektu 
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specialiuose, žmonėms 
su negalia skirtuose 
renginiuose. 

Taip 9 12,7 7,8 5,6 7,8 10,8 16,7 7,8 10,8 0 6,3 3,7 13,3 

Renginiuose 
nedalyvauju. 

Taip 1,3 0 1,4 5,6 2,6 0 0 0 1,8 7,7 12,5 0 0,9 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Apklausos rezultatai rodo, kad 55,6 proc. respondentų atidžiai renkasi renginius įvertindami 

galimybes dalyvauti, kad neapsunkintų savęs ir kitų. 31,4 proc. tyrimo dalyvių pabrėžia, kad dalyvauja 

renginiuose, kuriuose nori, o specialieji poreikiai jų neriboja. Pažymėtina, kad 1,3 proc. asmenų, turinčių 

negalią, nurodė, kad renginiuose nedalyvauja. Respondentų atsakymus vertinant pagal lytį, gyvenamąją 

vietą ir amžiaus grupes matomi labai panašūs atsakymai kaip ir bendroje imtyje, ir asmenys dažniausiai 

atidžiai renkasi renginius, įvertindami galimybes dalyvauti, siekiant neapsunkinti savęs ir kitų – atsakymų 

pasiskirstymas varijuoja nuo 44,4 proc. iki 69,9 proc. ribose. Šiame kontekste šiek tiek išsiskiria kaimo 

gyventojai, kurie vienodai vertina  tiek renkantis renginius pagal savo galimybes, tiek atsižvelgiant į savo 

norus (lygiomis dalimis po 44,4 proc.), tačiau šiuo atveju labiausiai išsiskiria sunkią negalią turintys 

respondentai, kurių didžiausia dalis (net 69,9 proc.) lyginant su kitomis grupėmis teikia pirmenybę 

minėtam tikslui, kai tuo tarpu lengvą ir vidutinę negalią turinys asmenys didesnį dėmesį skiria renginiams 

pagal norus, nes specialieji poreikiai jų neriboja (atitinkamai 43,8 proc. ir 51,9 proc.), nors kitos grupės 

šio pasirinkimo atžvilgiu yra šiek tiek kuklesnės. Mažiausio dėmesio susilaukė pasirinkimo tikslai, kaip 

dalyvauju tik spec. ir su negalia skirtuose renginiuose, kurį dažniausiai rinkosi vyrai (12,7 proc.), didžiųjų 

miestų gyventojai (10,8 proc.), 18–24 metų amžiaus (16,7 proc.) ir sunkią negalią turintys asmenys (13,3 

proc.) o nedalyvavimą renginiuose dažniau negu vyrai rinkosi moterys (1,4 proc.), kaimo gyventojai (5,6 

proc.), 65–75 metų amžiaus (7,7 proc.) ir lengvą negalią turintys respondentai (12,5 proc.).  

Taip pat buvo siekiama nustatyti, kokiu būdu respondentams labiausiai patinka dalyvauti 

renginiuose. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje (2.25 pav.), pagal negalios lygį (2.26 pav.),  

gyvenamąją vietą (2.27 pav.), lytį (2.28 pav.), ir amžių (2.29 pav.).  
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2.25 pav. Asmenų, turinčių negalią, pasirinkto 
dalyvavimo būdo viešuosiuose renginiuose 

vertinimas (proc.) 

 

2.26 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
pasirinkto dalyvavimo būdo viešuosiuose 

renginiuose vertinimas pagal negalios 
lygį(proc.) 

 

2.27 pav. Asmenų, turinčių negalią, pasirinkto 
dalyvavimo būdo viešuosiuose renginiuose 

vertinimas pagal gyvenamą vietą (proc.) 

 

2.28  pav. Asmenų, turinčių negalią, 
pasirinkto dalyvavimo būdo viešuosiuose 
renginiuose vertinimas pagal lytį (proc.) 

 

2.29 pav. Asmenų, turinčių negalią, pasirinkto dalyvavimo būdo viešuosiuose renginiuose vertinimas 
pagal amžiaus grupes (proc.) 
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Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad daugiau nei pusei (63,2 proc.) respondentų tinkamiausias yra 

fiziškas, t.y. gyvas dalyvavimo renginiuose būdas. Beveik trečdalis tyrimo dalyvių (29,1 proc.) nurodė, kad 

jiems yra priimtinas tiek fizinis, tiek virtualus dalyvavimas viešuosiuose renginiuose. Atkreiptinas 

dėmesys, kad 3,6 proc. asmenų, turinčių negalią, rinktųsi dalyvavimą nuotoliniuose renginiuose. Galima 

daryti prielaidą, kad virtualūs renginiai nėra itin paklausūs ne tik tarp asmenų, turinčių negalią, bet ir pagal 

lytį, gyvenamąją vietą bei amžių. Paminėtina, jog didžiųjų miestų gyventojai pasižymi didesniu lankstumu 

(58,3 proc. rinktųsi gyvus, nors 38,5 proc. respondentų nėra svarbu ar renginys yra fizinis ar virtualus / 

nuotolinis), nei miestų / miestelių ir ypač kaimo gyventojai, kurie yra labiau kategoriški ir turi didesnį norą 

dalyvauti renginiuose fiziškai – atitinkamai 73,3 proc. ir 82,4 proc. Taip pat svarbu paminėti, kad vyrams 

labiau svarbus fizinis / gyvas renginys (74,6 proc.) nei moterims, bet moterims (35,3 proc.) mažiau svarbu 

lyginant su vyrais ar renginys vyksta gyvai ar virtualiai / nuotoliniu būdu. Nagrinėjant fizinių ir nuotolinių 

/ virtualių renginių populiarumą amžiaus aspektu, fiksuojama, kad jaunėjant amžiaus grupėms, tampa 

mažiau svarbu kokiu formatu vyksta renginys, taigi gyvus / fizinius renginius būtų labiau linkę rinktis 

vyresnio amžiaus asmenys (91,7 proc.), lyginant su kitomis, o ypač su 18–24 metų jaunimu, kurių 

nuomonių pasiskirstymas ar fizinis / gyvas ar nuotolinis / virtualus renginys yra labai panašus ir tolygus – 

atitinkamai 58,3 proc. ir 41,7 proc. 

Atliekant tyrimą taip pat buvo siekiama identifikuoti iššūkius, kurie kyla dalyvaujant gyvame 

renginyje. Respondentų buvo prašoma pažymėti iki trijų labiausiai tinkančių teiginių. Tyrimo duomenys 

pateikti bendroje imtyje (2.30 pav.), pagal negalios tipą (2.31 pav.), pagal gyvenamąją vietą (2.32 pav.), 

lytį (2.33 pav.) ir amžių (2.34 pav.). 

 

2.30 pav. Asmenims, turintiems negalią, 
kylančių iššūkių dalyvaujant „gyvuose” 

viešuosiuose renginiuose vertinimas (proc.) 

 

2.31 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių 
iššūkių dalyvaujant „gyvuose” viešuosiuose 

renginiuose vertinimas pagal negalios lygį (proc.) 
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2.32 pav. Asmenims, turintiems negalią, 
kylančių iššūkių dalyvaujant „gyvuose” 

viešuosiuose renginiuose vertinimas pagal 
gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.33 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių 
iššūkių dalyvaujant „gyvuose” viešuosiuose 

renginiuose vertinimas pagal lytį (proc.) 

 

2.34 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių iššūkių dalyvaujant „gyvuose” viešuosiuose 
renginiuose vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

 

Tyrimo rezultatai rodo, kad 52 proc. respondentų iššūkius sukelia atvykimas į renginį, o 43 proc. 

respondentų iššūkiai kyla dalyvaujant renginiuose. Svarbu pastebėti, kad daugiau nei trečdaliui (37,7 

proc.) tyrimo dalyvių iššūkių patiria ir surandant informaciją apie renginį. Pateikti tyrimo duomenys rodo, 

kad asmenims, turintiems negalias, iššūkiai kyla tiek planuojant dalyvauti renginyje, t.y. ieškant 

informacijos, tiek vykstant į renginį, tiek jau dalyvaujant renginyje. Daugiausia iššūkių kyla atvykstant į 

renginį ne tik kaimo (45 proc.), bet ir miestų / miestelių (51,9 proc.) bei didžiųjų miestų (54 proc.) 

gyventojams, tačiau pastariesiems tai kelia daugiau problemų nei kaimo ar mažų miestelių vietovėse 

gyvenantiems respondentams, tačiau bendrąją prasme buvimo renginyje iššūkiai formuoja daugiau 
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nepatogumų nei renginio planavimo etapas, t.y. informacijos ieškojimas, išskyrus kaimo gyventojus, 

kuriems šie du aspektai yra vienodai svarbūs ir keliantys rūpesčių. Tyrimo duomenys pagal lytį rodo, kad 

tiek vyrams (55,4 proc.), tiek moterims (51,4 proc.) daugiausiai iššūkių kelia atvykimas į renginį. Buvimas 

renginyje taip pat patenka į antrąją poziciją, kaip veiksnys, keliantis iššūkius renginyje (47,3 proc. vyrams, 

41,7 proc. moterims). Didžiausias procentinis skirtumas tarp vyrų ir moterų atsakymų vyrauja vertinant 

išvykimą iš renginio, kai 23 proc. vyrų ir 32,6 proc. moterų tai laiko iššūkiu. Remiantis duomenimis, pagal 

visas amžiaus grupes, išskyrus senyvo 65–75 amžiaus asmenis, atvykimas iki renginio jiems kelia 

daugiausia rūpesčių, nors jaunimas  18–24 metų amžiaus taip pat susiduria dažniau nei kitos amžiaus 

grupės su iššūkiais planuojant renginį, t.y. ieškant apie jį informacijos (53,8 proc.), o buvimo renginyje 

iššūkiai labiau paliečia 18–24 metų jaunimą (46,2 proc.) ir 45–65 metų amžiaus (49,6 proc.) respondentus 

nei kitų grupių asmenis.  

Taip pat buvo siekiama identifikuoti iššūkius, kurie kyla dalyvaujant nuotoliniame / virtualiame 

renginyje. Respondentų buvo prašoma pažymėti iki trijų labiausiai tinkančių teiginių. Tyrimo duomenys 

pateikti bendroje imtyje (2.35 pav.). 

 

2.35 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių iššūkių dalyvaujant virtualiuose / nuotoliniuose 
viešuosiuose renginiuose vertinimas (proc.) 
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Apklausos rezultatai rodo, kad mažesnė asmenų dalis nurodė iššūkius, kurie kyla dalyvaujant 

nuotoliniame renginyje. Kaip matyti iš 2.39 paveikslo, 27,8 proc. respondentų teigia, jog iššūkiai kyla 

surandant informaciją apie renginį, o 23,8 proc. pažymi, kad iššūkius sukelia interneto ryšys ir jo trikdžiai 

renginio metu. 22 proc. asmenų, turinčių negalias, pažymi, kad yra sunku įsitraukti į renginį, dalyvauti 

diskusijose. Mažiausiai respondentų daliai (8,1 proc.) iššūkiai kyla registruojantis į renginį. 

 

2.36 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių iššūkių dalyvaujant virtualiuose / nuotoliniuose 
viešuosiuose renginiuose vertinimas pagal negalios lygį (proc.) 

Atlikus palyginamąją duomenų analizę pagal negalios lygį, nustatyta, kad daugiausiai iššūkių kyla 

surandant informaciją apie renginį (atitinkamai 37,5 proc. lengvą negalią, 30,4 proc. sunkią negalią ir 24,7 

proc. vidutinę negalią turintiems asmenims). Taip pat į antrą poziciją patenka  iššūkiai, kylantys dėl 

interneto ryšio ir su juo susijusių trikdžių renginio metu. Tai pažymi 31,3 proc. lengvą negalią, 29,4 proc. 

vidutinę negalią ir  18,3 proc. sunkią negalią turintys asmenys. Tyrimo duomenys rodo, kad nuotolinio 

renginio metu sudėtinga įsitraukti į diskusiją, kai šį iššūkį išskiria 23,5 proc. sunkią negalią, 20 proc. 

vidutinę negalią ir 18,8  proc. lengvą negalią turintys asmenys. Mažiausiai iššūkių kyla, kalbant apie 

virtualios pagalbos stoką, kai tai pažymi 10,4 proc. respondentų, turinčių sunkią, 5,9 proc. turinčių 

vidutinę ir 0 proc. turinčių lengvą negalią.  
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2.37 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių iššūkių dalyvaujant virtualiuose / nuotoliniuose 
viešuosiuose renginiuose vertinimas pagal lytį (proc.) 

Šiame tyrime siekta nustatyti, kokie iššūkiai kyla moterims ir vyrams, dalyvaujant virtualiuose / 

nuotoliniuose renginiuose. Tyrimo duomenys rodo, kad tiek vyrams (28,4 proc.), tiek moterims (28, 5 

proc.)  daugiausiai iššūkių kyla surandant informaciją apie renginį. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad 

penktadaliui respondentų (22,9 proc. moterų ir 20,3 proc. vyrų) sunku įsitraukti į renginį, t.y. dalyvauti 

diskusijose, paklausti. Tuo pačiu didžiausias procentinis skirtumas tarp vyrų ir moterų atsakymų 

fiksuojamas vertinant interneto ryšį ir jo trikdžius renginio metu, kai 27, 8 proc. moterų ir 17,6 proc. vyrų 

minėtą aspektą nurodo kaip nuotolinio renginio iššūkį, 
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2.38 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių iššūkių dalyvaujant virtualiuose / nuotoliniuose 
viešuosiuose renginiuose vertinimas pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

Tyrimo duomenys rodo, kad, vertinant gyvenamosios vietos aspektu, daugiausiai iššūkių kyla 

surandant informaciją apie renginį (atitinkamai 30,6 proc. didžiuosiuose miestuose, 25 proc. kaimuose ir  

24,7 proc. miestuose, miesteliuose gyvenantiems respondentams). Akivaizdu, kad skirtingose vietovėse 

gyvenantiems tyrimo dalyviams iššūkių kyla ir dėl interneto ryšio ir su juo susijusių trikdžių renginio metu. 

Tai pažymi 27,3 proc. miestų, miestelių, 22,6 proc. didžiųjų miestų ir 20 proc. kaimo gyventojų, kurie 

dalyvavo tyrime. Tai, kad nuotolinio renginio metu sudėtinga įsitraukti į diskusiją, paklausti, nurodo 23,4 

proc. didžiuosiuose miestuose, 20 proc. kaimuose ir 19,5 proc. Miestuose, miesteliuose gyvenančių 

respondentų. Tyrimo duomenys rodo, kad mažiausiai iššūkių kyla dėl registracijos į renginį (atitinkamai 

10 proc. didžiųjų miestų,  6,5 proc. miestų, miestelių ir 0 proc. kaimo gyventojams). Įdomu tai, kad kaime 

gyvenantys respondentai registracijos į renginį visiškai nelaiko iššūkiu. Vis dėlto vyrauja ir tam tikras 

procentinis skirtumas tarp atsakymų pagal gyvenamąją vietą, kai 20 proc. Kaime gyvenančių respondentų 

nurodo, kad iššūkis yra dalyvavimo nuotoliniuose renginiuose patirties neturėjimas, nors šį aspektą, kaip 

iššūkį, laiko 14,3 proc. miestuose, miesteliuose ir 7,3 proc. didžiuosiuose miestuose gyvenančių 

respondentų. 
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2.39 pav. Asmenims, turintiems negalią, kylančių iššūkių dalyvaujant virtualiuose / nuotoliniuose 
viešuosiuose renginiuose vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

Tyrimo duomenys rodo, kad, vertinant kylančius iššūkius dalyvaujant nuotoliniuose renginiuose 

pagal amžiaus grupes, akivaizdu, kad būtent 18–24 metų amžiaus grupės asmenims daugiausiai iššūkių 

kyla surandant informaciją apie renginį (atitinkamai 29,2 proc. – 45–64 m., 26,6 proc. – 25–44 m., 14,3 

proc. – 65–75 m. respondentams). Žinoma, šis faktas, kad jauniausiai asmenų grupei yra sudėtinga surasti 

informacijos apie renginį, skatina galvoti apie priežastis. Galima daryti prielaidą, kad galbūt asmenys, 

turintys negalią, mažiau žino informacinius šaltinius, kuriuose platinami įvairūs renginiai ir informacija 

apie juos. Taip pat skirtingų amžiaus grupių asmenims iššūkių kyla dėl interneto ryšio ir su juo susijusių 

trikdžių renginio metu. Tai pažymi 30,4 proc. asmenų, patenkančių į 25–44 m. amžiaus grupę, 23,1 proc. 

asmenų, patenkančių į 18–24 m. amžiaus grupę, 22,1 proc. asmenų, patenkančių į 45–64 m. amžiaus 

grupę, 7,1 proc. asmenų, patenkančių į 65–75 m. amžiaus grupę. Tyrimo duomenys rodo, kad 

respondentams nuo 65 iki 75 metų visiškai nekyla iššūkių dėl virtualios pagalbos, dėl informacinio 

raštingumo stokos, dėl sunkumo įsisavinti renginio metu gaunamą informaciją.  

Tuo pačiu tyrimu buvo siekta atskleisti, iš kokių šaltinių respondentai įprastai sužino apie renginį. 

Respondentų buvo prašoma pažymėti jiems tinkamą atsakymą. Tyrimo duomenys pateikti bendroje 

imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų gyvenamąją vietą, amžių ir negalios lygį (2.8 lentelė). 
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2.8 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, šaltinių, iš kurių sužinoma apie viešuosius renginius, vertinimas 
(N=250) (proc.) 
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Neįgaliųjų 
organizacijos 

Taip 60,5 62,2 61,1 60 66,2 57,3 46,2 58,2 63,7 57,1 43,8 69,4 56,5 

Ne 39,5 37,8 38,9 40 33,8 42,7 53,8 41,8 36,3 42,9 56,3 30,6 43,5 

Socialiniai 
tinklai 

Taip 65 62,2 66,7 50 58,4 71,8 76,9 64,6 68,1 35,7 37,5 60 72,2 

Ne 35 37,8 33,3 50 41,6 28,2 23,1 35,4 31,9 64,3 62,5 40 27,8 

Reklama 
internete 

Taip 52,5 58,1 50 35 59,7 50,8 53,8 60,8 49,6 28,6 43,8 49,4 56,5 

Ne 47,5 41,9 50 65 40,3 49,2 46,2 39,2 50,4 71,4 56,3 50,6 43,5 

Reklama per 
televiziją 

Taip 23,3 27 21,5 15 26 23,4 15,4 26,6 22,1 28,6 12,5 18,8 28,7 

Ne 76,7 73 78,5 85 74 76,6 84,6 73,4 77,9 71,4 87,5 81,2 71,3 

Lauko reklama Taip 10,8 12,2 9,7 10 15,6 8,1 15,4 12,7 8 21,4 18,8 8,2 11,3 

Ne 89,2 87,8 90,3 90 84,4 91,9 84,6 87,3 92 78,6 81,3 91,8 88,7 

Lankstinukai, 
skrajutės 

Taip 4 8,1 2,1 0 6,5 3,2 15,4 6,3 1,8 0 6,3 3,5 4,3 

Ne 96 91,9 97,9 100 93,5 96,8 84,6 93,7 98,2 100 93,8 96,5 95,7 

Reklama per 
radiją 

Taip 9,9 16,2 6,3 5 10,4 10,5 0 16,5 6,2 14,3 0 4,7 15,7 

Ne 90,1 83,8 93,8 95 89,6 89,5 100 83,5 93,8 85,7 100 95,3 84,3 

Darbdaviai Taip 11,2 13,5 10,4 5 6,5 15,3 0 15,2 10,6 7,1 18,8 12,9 9,6 

Ne 88,8 86,5 89,6 95 93,5 84,7 100 84,8 89,4 92,9 81,3 87,1 90,4 

Artimieji 
(draugai, 
šeimos nariai) 

Taip  34,5 31,1 36,8 40 35,1 33,9 69,2 36,7 32,7 14,3 37,5 44,7 28,7 

Ne 65,5 68,9 63,2 60 64,9 66,1 30,8 63,3 67,3 85,7 62,5 55,3 71,3 

Seniūnija Taip 9,4 4,1 12,5 40 11,7 3,2 15,4 8,9 8 21,4 25 15,3 3,5 

Ne 90,6 95,9 87,5 60 88,3 96,8 84,6 91,1 92 78,6 75 84,7 96,6 

Savivaldybė  Taip 9,4 4,1 12,5 40 11,7 3,2 15,4 8,9 8 21,4 25 15,3 3,5 

Ne 90,6 95,9 87,5 60 88,3 96,8 84,6 91,1 92 78,6 75 84,7 96,5 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausiai respondentų apie renginius sužino iš socialinės tinklų (65 

proc.) ir neįgaliųjų organizacijų (60,5 proc.). Mažiausiai populiarūs šaltiniai, kurie yra svarbūs sužinant 

apie viešuosius renginius, yra lauko reklama (10,8 proc.), reklama per radiją (9,9 proc.), lankstinukai, 

skrajutės (4 proc.). Vyrai kaip pagrindinius informacijos apie renginius paieškos šaltinius nurodo tiek 

 
6 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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neįgaliųjų organizacijas (62,2 proc.), tiek socialinius tinklus (62,2 proc.), visgi moterys kaip dažniausiai 

naudojamą paieškos šaltinį nurodo socialinius tinklus (66,7 proc.), nors nežymia dalimi atsilieka neįgaliųjų 

organizacijos, informuojančios apie būsimus renginius. Kaimo ir miestų / miestelių gyventojai pirmenybę 

teikia neįgaliųjų organizacijoms (atitinkamai 60 proc. ir 66,2 proc.), tačiau net 71,8 proc. didžiuosiuose 

miestuose gyvenančių respondenų dažniausiai informacijos apie planuojamus viešuosius renginius ieško 

socialinių tinklų kanaluose. Išskirtinai jaunesnio ir vidutinio amžiaus grupių respondentai renginių 

informacijos ieško taip pat socialiniuose tinkluose, tačiau tarp jų, labiausiai šiuo įpročiu pasižymi 

jauniausios kartos atstovai, t.y. 18–24 metų amžiaus jaunuoliai (71,8 proc.), tuo tarpu senesnio, 65 iki 75 

metų, amžiaus respondentai labiau pasitiki informacija gaunama iš neįgaliųjų organizacijų (57,1 proc.). 

Nuomonių pasiskirstymas dėl dažniausiai pasirenkamo informacijos apie renginius paieškos šaltinio, kaip 

neįgaliųjų organizacijos, sutampa ir tarp lengvą negalią (43,8 proc.) bei vidutinę negalią (69,4 proc.) 

turinčių asmenų, tačiau lengvą negalią turintys respondentai papildomai išskiria dar vieną tarp jų 

populiarų ir dažnai naudojamą paieškos šaltinį – reklamą internete (43,8 proc.). Tarp sunkią negalią 

turinčių asmenų visgi dominuoja socialiniai tinklai – informacija apie renginius naudojantis pastaruoju 

kanalu pasiekia net 72,2 proc. vis, šią grupę atstovaujančių respondentų. Vyrai rečiausiai informacijos 

apie renginius ieško per seniūniją (4,1 proc.) ir savivaldybę (4,1 proc.), o moterys nemato prasmės ieškoti 

renginių arba nepasiekia jų informacija apie renginius skrajučių ir lankstinukų pagalba, tik 2,1 proc. visų 

moterų renkasi šią priemonę. Vertinant mažiausią informacijos apie renginius prieinamumą bei 

pasiekiamumą pagal gyvenamąją vietą, šalia jau vyrų ir moterų minėtų priemonių kaip lankstinukai / 

skrajutės, seniūnijos, fiksuojami ir nauji pasirinkimai, kurie nebuvo aktualūs nei vyrams, nei moterims, t.y. 

radijo reklama ir per darbdavius gaunama informacija apie vykstančius viešuosius renginius, kuriuos 

pažymėjo 5 proc. kaimo gyventojų ir 6,5 proc. miestų / miestelių gyventojų pasirinko ne tik darbdavius 

kaip kanalą gaunant informaciją apie vykstančius renginius, bet ir paminėjo skrajutes / lankstinukus, tam 

pritarė ir 3,2 proc. didžiųjų miestų gyventojų, tačiau papildomai kaip ir vyrai paminėjo retą, bet galimą 

šaltinį kaip seniūnijių bei savivaldybių įstaigos ir jų darbuotojai. Jaunimas, patenkantis į 18–24 metų 

amžiaus grupę, išskyrė šias rečiausiai naudojamas informacijos apie renginius priemones – lankstinukai / 

skrajutės (15,4 proc.), reklama per televiziją (15,4 proc.), lauko reklama (15,4 proc.), pagal teritoriją jiems 

priklausančių seniūnijų (15,4 proc.) ir savivaldybių (15,4 proc.) darbuotojai. Apie 6,3 proc. 25–44 metų ir 

1,8 proc. 45–64 metų amžiaus respondentus rečiausiai informacija apie renginius pasiekia per skrajutes / 

lankstinukus, o senyvo 65–75 metų amžiaus asmenis – per darbadvius (7,1 proc.). Skrajutės / lankstinukai 
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kaip informacijos prieinamumą apie viešuosius renginius didinanti priemonė mažiausiai populiari tarp 

lengvą negalią ir vidutinę negalią turinčių atstovų (atitinkamai 6,3 ir 3,5 proc.), o tarp 3,5 proc. sunkią 

negalią turinčių respondentų – dažnai minimos institucijos kaip seniūnija ir savivaldybė. Tarp kaimo 

gyventojų ir 65–75 metų amžiaus asmenų visiškai nepasirinktų renginių žinomumą didinančių priemonių 

buvo fiksuotos skrajutės / lankstinukai, tarp 18–24 metų amžiaus respondentų – darbdaviai ir jų atstovai, 

tarp lengvą negalią turinčių respondentų – reklama per radiją.  

Siekiant detaliau išnagrinėti respondentų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose, tirta, pagal kokius 

kriterijus asmenys, turintys negalias, pasirenka renginį. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje, pagal 

respondentų lytį, gyvenamąją vietą, amžių ir negalios lygį (2.9 lentelė). 

 

2.9 lentelė. Kriterijai, pagal kuriuos asmenys, turintys negalią, pasirenka viešuosius renginius (N=250) 
(proc.) 
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Renginio vietos 
infrastruktūra, 
pritaikomumas, 
prieinamumas 

Taip 57 63,5 53,5 35 61 58,1 53,8 59,5 60,2 21,4 18,8 38,8 76,5 

Ne 43 36,5 46,5 65 39 41,9 46,2 40,5 39,8 78,6 81,3 61,2 23,5 

Temos aktualumas Taip 65 56,8 100 45 62,3 70,2 69,2 64,6 63,7 78,6 68,8 69,4 61,7 

Ne 35 43,2 0 55 37,7 29,8 30,8 35,4 36,3 21,4 31,3 30,6 38,3 

Organizatorius Taip 11,7 9,5 12,5 5 11,7 12,1 15,4 12,7 9,7 14,3 12,5 22,4 3,5 

Ne 88,3 90,5 87,5 95 88,3 87,9 84,6 87,3 90,3 85,7 87,5 77,6 96,5 

Renginio laikas Taip 36,3 33,8 38,2 40 35,1 36,3 30,8 40,5 35,4 28,6 50 45,9 28,7 

Ne 64,7 66,2 61,8 60 64,9 63,7 69,2 59,5 64,6 71,4 50 54,1 71,3 

Lektoriaus 
žinomumas 

Taip 12,6 9,5 13,9 5 16,9 10,5 0 13,9 13,3 7,1 18,8 10,6 13 

Ne 87,4 90,5 86,1 95 83,1 89,5 100 86,1 86,7 92,9 81,3 89,4 87 

Renginio vieta Taip 40,4 39,2 41 55 48,1 33,1 69,2 39,2 38,1 42,9 43,8 49,4 33 

Ne 59,6 60,8 59 45 51,9 66,9 30,8 60,8 61,9 57,1 56,3 50,6 67 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Kaip rodo apklausos rezultatai, didžioji dauguma (65 proc.) respondentų pažymi, kad, renkantis 

viešuosius renginius, yra svarbus temos aktualumas. Beveik dviems trečdaliams tyrimo dalyvių svarbiu 

 
7 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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renginio pasirinkimo kriterijumi yra renginio vietos infrastruktūra, pritaikomumas, prieinamumas.  

Mažiausiai (11,7 proc.) respondentų akcentuoja organizatoriaus svarbą renkantis renginį, o 12,6 proc. 

respondentų lektoriaus žinomumas yra svarbus renginio pasirinkimo kriterijus. Vyrai ir moterys nors ir 

pažymi tuos pačius kriterijus renkantis viešuosius renginius, tačiau pirmoje vietoje vyrai kaip svarbesnį 

aspektą išskiria renginio vietos infrastruktūrą, pritaikomumą, prieinamumą (63,5 proc.), o 53,5 proc. 

priešingos lyties atstovių šiam kriterijui skiria antrąją vietą, tačiau palyginimui kaip mažiau svarbų, tačiau 

taip pat reikšmingą veiksnį vyrai nurodo temos aktualumą (56,8 proc.), kai tuo tarpu moterys temos 

aktualumą iškelia į pirmaujančią ir visiškai dominuojančią poziciją (100 proc.). Temos aktualumą pirmuoju 

ir svarbiausiu aspektu sprendžiant apie renginio tinkamumą, pasirenka miestų / miestelių gyventojai (62,3 

proc.) ir didžiųjų miestų gyventojai (70,2 proc.), tačiau kaimo gyventojams visgi labiau reikšmingu veiksniu 

tampa renginio vieta (55 proc.), o antruoju pasirinkimu išskiria temos aktualumą (45 proc.), kai tuo tarpu 

mažiau reikšmingu, bet neabejotinai svarbiu miestų / miestelių ir didmiesčių gyventojai nurodo renginio 

vietos infrastruktūrą, pritaikomumą, prieinamumą (atitinkamai 61 proc. ir 58,1 proc.). Vienareikšmiškai 

visos amžiaus grupės panašiu procentiniu dydžiu pažymi renginio temos aktualumo didžiausią svarbą 

lyginant su kitais renginio pasirinkimo kriterijais (pažymima, jog 18–24 metų amžiaus jaunimas vienodai 

vertina ir renginio vietos kriterijaus svarbą), tačiau kiek didesniu skiriamu reikšmingumu temos 

aktualumo veiksniui visgi išsiskiria 65–75 metų amžiaus respondentai (78,6 proc.). Antroji pozicija tarp 

18–24 metų (53,8 proc.), 25–44 metų (59,5 proc.) ir 45–64 metų (60,2 proc.) amžiaus dalyvių tenka 

renginio vietos infrastruktūrai, pritaikomumui, prieinamumui, nors 65–75 metų amžiaus respondentai, 

priešingai nei jaunimo nuomonė, renginio vietą kaip kriterijų mato antruoju kaip svarbiausiu pasirinkimu 

(42,9 proc.) renkantis dalyvauti ar nedalyvauti viešajame renginyje. Logiškumo principui neprieštarauja 

faktas, kad sunkią negalią turintys asmenys renginį renkasi pagal tai ar renginio vietos infrastruktūra yra 

pritaikyta, prieinama (76,5 proc.), o išsiaiškinus, kad pritaikomumas garantuotas, šie asmenys kreipia 

didelį dėmesį į renginio tematiką bei jos aktualumą (76,5 proc.). Tolimesni tyrimo duomenys patvirtina, 

kad lengvą ir vidutinę negalią turintys respondentai didesnį dėmesį kreipia temos aktualumui (atitinkamai 

68,8 proc. ir 69,4 proc.), o sekančiu pasirinkimu iš esmės kas antras lengvą negalią turintis asmuo pažymi 

tinkamo renginio laiko kriterijų, o vidutinę negalią turintys respondentai mieliau nagrinėja renginio vietos 

lokaciją bei jos tinkamumą (49,4 proc.).  

Pagal rečiausiai nagrinėjamus kriterijus, sprendžiant dalyvauti ar ne renginyje, vyrų ir moterų 

nuomonė iš esmės sutampa – tiek vyrai (9,5 proc.), tiek moterys (12,5 proc.) mažiausiai kreipia dėmesį į 
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renginio organizatorių, o vyrai papildomai nurodo mažą svarbą ir lektoriaus žinomumo  (9,5 proc.), nors 

moterys (13,9 proc.) dalinai pritaria šiam pasirinkimui, nors skiria tam šiek tiek didesnį dėmesį nei vyrai. 

Apibendrintai galima teigti, kad visos kitos respondentų grupės, tiek pagal amžių, tiek pagal gyvenamąją 

vietą bei negalios lygį bendru sutarimu palaiko mintį, kad lektoriaus žinomumas ir renginio 

organizatoriaus tipas nėra svarbūs, o netgi priešingai mažiausiai reikšmingi kriterijai renkantis viešojo 

pobūdžio renginį, tik būtina paminėti faktą, kad pastarųjų nagrinėjamų kriterijų atžvilgiu tarp kai kurių 

grupių keitėsi pirmos ir antros pozicijos, bet esmė išlieka nepakitusi analizuojant bendrąsias pasirinkimų 

tendencija ir neakcentuojant pirmumo koncepcijos. Paminėtinas ir kitas svarbus faktas, kad lektoriaus 

žinomumo veiksnį visiškai atmetė 18–24 metų amžiaus asmenys, o lengvą negalios lygį turintys 

respondentai papildomai į pasirinkimo sąrašą įtraukė dar vieną mažai reikšmingą aspektą kaip renginio 

vietos infrastruktūros pritaikomumas bei prieinamumas (18,8 proc.).  

Tolesni tyrimo rezultatų analizės klausimai yra siejami su vietovių, kuriose vykstančiuose 

viešuosiuose renginiuose respondentai dažniausiai dalyvauja, analize. Tyrimo rezultatai pateikti bendroje 

imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų gyvenamąją vietą, amžių ir negalios lygį (2.10 lentelė). 

2.10 lentelė. Viešųjų renginių vietos, kuriose asmenys, turintys negalią,  
dažniausiai dalyvauja (N=250) (proc.) 
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Didžiuosiuose 
miestuose (Klaipėda, 
Šiauliai, Kaunas, 
Panevėžys, Alytus) 

Taip 22 23,9 25,6 13,3 20,3 28,9 16,7 24,6 29,1 0 15,4 23,7 27,9 

Sostinėje Taip 24,2 22 31 6,7 10,1 40,4 41,7 27,5 26,2 25 23,1 23,7 31,7 

Vietovėje, kurioje 
gyvenu 

Taip 32,3 32,8 37,2 46,7 49,3 26,3 33,3 36,2 34 50 53,8 38,2 30,8 

Savivaldybės centre Taip 8,4 7,5 11,6 33,3 18,8 1,8 8,3 7,2 9,7 25 7,7 11,8 7,7 

Visur  13,1 3 1,6 0 1,4 2,6 0 4,3 1 0 0 2,6 1,9 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

 
8 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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Tyrimo metu nustatyta, kad trečdalis (32,3 proc.) respondentų dalyvauja tuose viešuosiuose 

renginiuose, kurie vyksta jų gyvenamojoje vietovėje. Taip pat ketvirtadalis (24,2 proc.) tyrimo dalyvių 

nurodė, kad dalyvauja sostinėje vykstančiuose renginiuose. Šiek tiek daugiau nei penktadalis (22 proc.) 

tyrimo dalyvių išskiria didžiuosius miestus (Klaipėdą, Šiaulius, Kauną, Panevėžį, Alytų) kaip renginių, 

kuriuose dalyvauja, vietoves. 

Aptariant tyrimo duomenis lyties aspektu,  svarbu paminėti, kad ganėtinai panašus procentas vyrų 

(23,9 proc.) ir moterų (25,6 proc.) dalyvauja didžiuosiuose miestuose vykstančiuose renginiuose. 

Didžiausias procentinis skirtumas tarp vyrų ir moterų atsakymų išryškėjo nurodant, kad 31 proc. ir 22 

proc. moterų dalyvauja sostinėje vykstančiuose renginiuose. 

Analizuojant tyrimo duomenis apie respondentų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose jų 

gyvenamosios vietos  aspektu, paaiškėjo, kad kaimo vietovėse gyvenantys respondentai dažniausiai 

pasirenka jų gyvenamojoje vietovėje organizuojamus viešuosius renginius (46,7 proc.). Jie taip pat gana 

aktyviai dalyvauja savivaldybės centre organizuojamuose renginiuose (33,3 proc.). Žymiai mažiau kaimo 

gyventojų (13,3 proc.) dalyvauja renginiuose, kurie organizuojami didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

(Klaipėda, Šiauliai, Kaunas, Panevėžys, Alytus)., ir dar mažiau jų atvyksta į sostinės renginius (6,7 proc.).  

Kituose miestuose ir miesteliuose gyvenantys respondentai taip pat labiausiai lanko renginius, kurie 

organizuojami jų gyvenamojoje vietovėje (49,3 proc.), tačiau penktadalis jų (20,3 proc.) atvyksta ir į 

didžiuosius miestus pasimėgauti čia organizuojamais renginiais, beveik  tiek pat (18,8 proc.) lankosi 

sostinėje organizuojamuose viešuosiuose renginiuose. Didžiųjų miestų gyventojai daugiausiai renkasi 

sostinėje organizuojamus renginius (40,4 proc.), tačiau 28,9 proc. apklaustųjų šios grupės respondentų 

lankosi ir kituose didžiuosiuose miestuose organizuojamus renginius bei tuos renginius, kurie vyksta jų 

gyvenamojoje vietovėje (26,3 proc.). Jiems mažiau patrauklūs savivaldybės centre organizuojami 

renginiai (1,8 proc.). 2,6 proc. šios grupės respondentų teigia, kad jiems patinka lankytis visur.  

 Aptariant tyrimo duomenis apie respondentų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose jų amžiaus  

aspektu, pastebima, kad jauniausioji respondentų grupė (18–24 metų amžiaus)  daugiausiai lanko 

sostinėje (41,7 proc.) ir vietovėse, kuriose gyvena, organizuojamus renginius (33,3 proc.). Šiek tiek mažiau 

šią tiriamųjų grupę domina didžiuosiuose miestuose organizuojami (16,7 proc.) ir savivaldybių centre 

vykstantys renginiai (8,3 proc.). Respondentų grupė nuo 25 iki 44 metų turi įvairias nuomones apie 

dalyvavimą renginiuose, organizuojamuose skirtingose vietose. Trečdalis respondentų (36,2 proc.) 

mieliau renkasi renginius jų pačių gyvenamojoje vietovėje, o į renginius didžiuosiuose miestuose ir 
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sostinėje renkasi panašus respondentų procentas (atitinkamai 24,6 proc. ir 27,5 proc.). Tik 7,2 procentai 

šios amžiaus grupės respondentų dalyvauja savivaldybės centre organizuojamuose renginiuose, o 4,3 

proc. apklaustųjų dalyvauja visur. Panašus požiūris ir 46–64 metų amžiaus grupės. Respondentams labiau 

patinka dalyvauti vietovėje, kur jie patys gyvena, organizuojamuose renginiuose (34 proc.), mažiau nei 

trečdalis jų (29,1 proc.) lankosi didžiuosiuose miestuose ir sostinėje organizuojamus renginius (26,2 

proc.). Beveik dešimtadalis respondentų (9,7 proc.) priklausančių šiai amžiaus grupei, dalyvauja 

savivaldybės centre organizuojamuose renginiuose. Tik 1 proc. šios amžiaus grupės respondentų lanko 

renginius visur. Vyriausiai amžiaus grupei (65–75 m.) taip pat priimtiniausi renginiai, organizuojami 

vietovėse, kur jie patys gyvena – taip teigia pusė (50 proc.) šios grupės respondentų. 25 proc. šios amžiaus 

grupės respondentų mėgsta dalyvauti sostinėje organizuojamuose renginiuose, toks pat procentas (25 

proc.) lankosi ir savivaldybės centro renginiuose. Tačiau niekas iš senjorų nedalyvauja didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose organizuojamuose renginiuose, ir niekas iš jų nepaminėjo, jog mėgtų dalyvauti visur.  

Analizuojant tyrimo duomenis apie respondentų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose jų turimos 

negalios lygmens aspektu, paaiškėjo, jog lengvą negalią turintys respondentai daugiausia dalyvauja savo 

gyvenamojoje vietovėje organizuojamuose renginiuose (53,8 proc.). Beveik ketvirtadalis tiriamųjų (23,1 

proc.) lankosi sostinėje organizuojamuose renginiuose. Didžiųjų Lietuvos miestų  ir savivaldybės centro 

renginiai juos domina mažiau – renkasi tik atitinkamai 15,4 ir 7,7 proc. respondentų. Šiai respondentų 

grupei aktualu renginio vieta.  Vidutinio sunkumo negalią turintys respondentai taip pat mieliau renkasi 

savo gyvenamojoje vietovėje organizuojamus renginius – taip teigia 38,2 proc. apklaustųjų. Beveik 

ketvirtadalis šios grupės respondentų mėgsta didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir sostinėje 

organizuojamus renginius – abu šiuos atsakymo variantus pasirinko po 23,7 proc. respondentų. 

Savivaldybės centre vykstančius renginius renkasi 11,8 proc. apklaustųjų . 2,6 proc. respondentų pareiškė, 

jog jie lankosi visur. Beveik trečdalis sunkią negalią turinčių respondentų (31,7 proc.) renkasi sostinėje 

organizuojamus renginius. Beveik tiek pat (30,8 proc.) lankosi ir savo gyvenamosios vietos renginiuose. 

Daugiau negu ketvirtadalis respondentų (27,9 proc.) mėgsta lankytis didžiųjų miestų renginiuose. 

Savivaldybės centre organizuojami renginiai pritraukia mažiau šios grupės respondentų  (7,9 proc.), o 

lankytis visur mėgsta tik 1,9 proc. šios grupės apklaustųjų.   

Tuo pačiu tyrimu siekta nustatyti, kokios savaitės dienos yra priimtiniausios dalyvaujant 

dalykiniuose ar pramoginiuose renginiuose. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje (2.40 pav.), pagal 

negalios tipą (2.41 pav.), gyvenamąją vietą (2.42 pav.), lytį (2.43 pav.) ir amžių (2.44 pav.). 
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2.40 pav. Asmenims, turintiems negalią, 
palankiausios savaitės dienos dalyvavimui 

viešuosiuose renginiuose vertinimas  
bendroje imtyje (proc.) 

 

2.41 pav. Asmenims, turintiems negalią, 
palankiausios savaitės dienos dalyvavimui 

viešuosiuose renginiuose vertinimas  
pagal negalios tipą (proc.) 

 

2.42 pav. Asmenims, turintiems negalią, 
palankiausios savaitės dienos dalyvavimui 

viešuosiuose renginiuose vertinimas  
pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.43 pav. Asmenims, turintiems negalią, 
palankiausios savaitės dienos dalyvavimui 

viešuosiuose renginiuose vertinimas  
pagal lytį (proc.) 
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2.44 pav. Asmenims, turintiems negalią, palankiausios savaitės dienos dalyvavimui viešuosiuose 
renginiuose vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

 

Tyrimo duomenimis nustatyta, kad didžiajai daliai (58,3 proc.) respondentų nėra svarbu, kurią 

savaitės dieną vyksta viešasis renginys, nors šiek tiek daugiau nei penktadalis (22 proc.) respondentų 

pažymi, kad tinkamiausia diena jų dalyvavimui viešuosiuose renginiuose yra šeštadienis. Nedidelė dalis 

respondentų (6,3 proc.) linkę lankytis viešuosiuose renginiuose penktadieniais. 3,6 proc. respondentų 

išeina į viešuosius renginius viduryje savaitės – trečiadienį. Sekmadienis yra tinkama diena lankytis 

viešuosiuose renginiuose tik 2,7 proc. apklaustųjų. Po 0,9 proc. respondentų lanko renginius 

pirmadieniais ir ketvirtadieniais, o 0,4 proc. – antradieniais.  

Analizuojant tyrimo duomenis pagal negalios lygį (2.41 pav.) paaiškėjo, kad didžiajai daliai įvairaus 

sunkumo negalią turintiems respondentams nesvarbu, kokią dieną lankytis viešuosiuose renginiuose: taip 

teigia 68,8 proc. sunkią negalią turintys respondentai, 53,8 proc. – turintys vidutinio lygmens negalią ir 

42,9 proc. lengvą negalią turintys respondentai. Šeštadienis yra mėgstama viešųjų renginių lankymo 

diena 26 proc. sunkią negalią turintiems respondentams,  21,3 proc. – turintiems vidutinio sunkumo 

negalią,  21,7 proc. – lengvo lygmens negalią turintiems respondentams. Maždaug dešimtadalis vidutinio 

lygmens negalią (11,3 proc.) ir lengvą negalią turintiems (14,3 proc.) respondentams  viešuosiuose 

renginiuose patinka lankytis penktadieniais, tačiau tą dieną lankosi renginiuose labai mažai žmonių su 

sunkia negalia (tik 1,8 proc.). Nedidelė dalis respondentų su lengva negalia (7,1 proc.) išeina į viešuosius 
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renginius sekmadieniais pirmadieniais ir antradieniais. Kitomis dienomis viešuosiuose renginiuose lankosi 

tik menka dalis įvairaus lygmens negalią  turinčių respondentų.  

Tyrimu siekta nustatyti, kokios savaitės dienos palankiausios lankytis viešuose renginiuose pagal 

respondentų gyvenamąją vietą (2.42 pav.). Rezultatai parodė, kad daugumai respondentų, tai savaitės 

diena nėra svarbu. Taip teigia 63,3 proc. didžiųjų miestų gyventojų, 55,4 proc. respondentų, gyvenančių 

kituose miestuose ir miesteliuose, ir net 70,6 proc. respondentų, gyvenančių kaimo vietovėse. Likusiems 

didžiųjų miestų respondentams viešųjų renginių lankymas labiausiai priimtinas šeštadieniais (22,5 proc.), 

penktadieniais (6,7 proc.), trečiadieniais (3,3 proc.),  ketvirtadieniais (0.8 proc.), antradieniais (0,8 proc.). 

Kitų miestų ir miestelių gyventojai viešuosius renginius gausiausiai lanko šeštadieniais (24,8 proc.), 

penktadieniais (8,1 proc.), mažesnė dalis  – trečiadieniais (5,4 proc.) ir pirmadieniais (2,7 proc.).  Kaimų 

gyventojams patogiausios dienos lankytis viešuosiuose renginiuose yra šeštadienis (23,5 proc.) ir 

ketvirtadienis (5,9 proc.). Apibendrinančiai galima teigti, kad savaitės dienos nėra esminis viešųjų renginių 

lankymo kriterijus visiems respondentams, tačiau nepriklausomai nuo gyvenamosios vietovės tipo, jie 

labiau linkę lankyti renginius savaitgaliais.   

Nustatant, kokios savaitės dienos patogiausios respondentams viešųjų renginių lankymui lyties 

aspektu (2.43 pav.), pastebėta, jog didžiajai daliai respondentų savaitės diena nėra svarbi: taip teigia 56,1 

proc. moterų ir net 70 proc. vyrų. Likusi dalis respondentų moterų renginių lankymui dažniausiai renkasi 

šeštadienį (24,5 proc.), kiek mažiau (7,9 proc.) – penktadienį, o kitomis dienomis renginius lanko mažas 

procentas respondenčių (trečiadieniais – 4,3 proc., sekmadieniais – 3,6 proc., pirmadieniais – 1,4 proc., 

ketvirtadieniais – 1.4 proc.). Vyrai viešųjų renginių lankymui dažniausiai renkasi šeštadienį (21,4 proc.), 

nedidelė dalis – penktadienį (4,3 proc.) ir visai maža dalis – trečiadienį (2,9 proc.) r sekmadienį (1,4 proc.). 

Apibendrinant galima teigti, kad lyties aspektu respondentams vyrams ir moterims renginio diena arba 

nėra  svarbi nusprendžiant, ar renginyje dalyvauti, arba šiai veiklai abiejų lyčių atstovai dažniausiai renkasi 

savaitgalio dienas. Atkreiptinas dėmesys, kad tiems vyrams, kuriems savaitės diena yra svarbi, 

pirmadienis, antradienis ir ketvirtadienis nėra palankios dienos (0 proc.).  

Siekiant nustatyti, kokia savaitės diena palankiausia viešų renginių lankymui respondentams pagal 

amžiaus grupes, tyrimo rezultatai parodė, kad didžioji dauguma respondentų savaitės diena nėra esminis 

kriterijus apsisprendimui (2.44 pav.). Taip teigė net 83,3 proc. 65–75 m. amžiaus respondentų, 61,5 proc. 

respondentų, priklausančių 45–64 m. amžiaus grupei, 50,5 proc. 25–44 amžiaus grupės respondentų. 

Likusi dalis respondentų pagal amžiaus grupes viešų renginių lankymui savaitės dienas pasirenka įvairiai. 
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65–75 m. amžiaus grupei palankiausios savaitės dienos yra šeštadienis (8,3 proc.) ir trečiadienis (8,3 

proc.). Kitomis savaitės dienomis lankyti viešus renginius jie nelinkę. 45–64 m. grupei palankiausia diena 

yra taip pat šeštadienis (24,8 proc.), kitos savaitės dienos  jiems mažiau palankios (penktadienis (4,6 

proc.), trečiadienis (3,7 proc.), sekmadienis (2,8 proc.), ketvirtadienis, antradienis ir pirmadienis – po 0.9 

proc.). 25–44 m. amžiaus grupės respondentams viešų renginių lankymui irgi labiausiai tinka šeštadienis 

(23,7 proc.), kiek mažiau – penktadienis (9,7 proc.), trečiadienis – (3,9 proc.), sekmadienis ir pirmadienis 

– po 1,3 proc. Šios grupės respondentams ketvirtadienis iš viso nėra tinkama diena lankytis viešuosiuose 

renginiuose. Jauniausioji respondentų grupė – 18–24 m. amžiaus taip pat eigia, jog palankiausios dienos 

lankytis viešuose renginiuose yra šeštadienis (25 proc.) ir penktadienis (16,7 proc.), kiek mažiau – 

sekmadienis ir ketvirtadienis (po 8,3 proc.). Pirmadienis, antradienis ir trečiadienis šiai amžiaus grupei yra 

nepalankios dienos viešų renginių lankymui.  

 

2.11 lentelė. Asmenims, turintiems negalią, palankiausios savaitės dienos dalyvauti pramoginiuose ir 
dalykiniuose renginiuose vertinimas (proc.) (N=250) 
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renginiai 

Darbo 
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1,8 8,6 1,2 0 5,4 2,7 0 5,1 3 3,4 0 6,4 1,6 

Savaitgaliai 25,6 45,7 48,8 62,5 45,9 47,3 42,9 48,7 48,5 42,9 55,6 53,2 43,5 

Nesvarbu 72,6 45,7 50 37,5 48,6 50 57,1 46,2 48,5 57,1 44,4 40,4 54,8 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad bendroje imtyje beveik pusei respondentų (43,5 proc.) savaitės dienos 

pasirinkimas, dalyvaujant dalykiniuose renginiuose, nėra svarbus. Beveik trečdaliui respondentų (34,5 

proc.) palankiau dalyvauti dalykiniuose renginiuose darbo dienomis. Šiek tiek daugiau nei penktadaliui 

(22,0 proc.) patogiau tokius renginius lankyti savaitgaliais. Dalyvavimo pramoginiuose renginiuose net du 

trečdaliai respondentų (72,6 proc.) nesieja su savaitės diena. Šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis jų (25,6 

 
9 Pastebėtina, kad procentinės išraiškos, sudarančios respondentų nepateiktų atsakymų dalį, nėra pateikiamos.   
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proc.) pramoginius renginius lanko savaitgaliais, labai nedidelė respondentų dalis (1,8 proc.) – darbo 

dienomis.  

Tyrimo rezultatai parodė, jog lyties aspektu respondentų dienos pasirinkimai dalykinių renginių 

lankymui nedaug skiriasi. Dalykinių renginių lankymo nesieja su savaitės diena 42 proc. vyrų ir 38 proc. 

moterų. Šiek tiek daugiau moterų (39,4 proc., o vyrų 33,3 proc.) nusprendžia lankytis dalykiniuose 

renginiuose savaitės dienomis. Savaitgaliais dalykinius renginius lanko panašus procentas vyrų ir moterų 

– atitinkamai 24, 6 proc. ir 22,6 proc. Pramoginių renginių lankymas lyties aspektu taip pat nedaug skiriasi: 

savaitės diena nesvarbi 45,7 proc. vyrų ir 50 proc. moterų; savaitgaliais šiek tiek daugiau moterų mielai 

eina į pramoginius renginius (vyrų 45,7 proc., moterų – 48,8 proc.); o darbo dienomis mėgautis 

pramoginiais renginiais labiau linkę vyrai – 8,6 proc. Tačiau tik labai nedidelis procentas moterų – 1,2 

proc. – lanko pramoginius renginius darbo dienomis.  

Analizuojant tyrimo rezultatus apie dalykinių renginių lankymą respondentų gyvenamosios vietos 

aspektu paaiškėjo, jog beveik pusei kaime gyvenančių respondentų (47,1 proc.) savaitės diena nėra 

svarbi; beveik ketvirtadalis jų (23,5 proc.) dalykinius renginius lanko savaitgaliais, o darbo dienomis – 29,4 

proc. Daugiau nei trečdaliui miestų ir miestelių gyventojų (37 proc.) lankytis dalykiniuose renginiuose 

tinka bet kuri savaitės diena. Tačiau žymiai daugiau jų (39,7 proc.), negu gyvenančių kaime, lanko 

dalykinius renginius darbo dienomis. Savaitgaliais dalykiniams renginiams laiko skiria beveik ketvirtadalis 

(23,3 proc.) šios respondentų grupės atstovų. Dideliai daliai respondentų, gyvenančių didžiuosiuose 

miestuose (40,7 proc.), nėra svarbu, kurią savaitės dieną vyksta dalykinis renginys. Panašaus dydžio šios 

respondentų grupės dalis (36,4 proc.) prioritetą teikia dalykinių renginių lankymui darbo dienomis, o 

savaitgaliais skiria tam laiko šiek tiek mažiau nei ketvirtadalis (22,9 proc.). Pramoginius renginius 

įvairiomis dienomis lanko dauguma respondentų: gyvenančių didžiuosiuose miestuose – 50 proc.,  

kituose miestuose ir miesteliuose – 48,6 proc, 37,5 proc. gyvenančių kaime. Savaitgaliais pramoginiams 

renginiams skiria laiko  didelė dalis respondentų, gyvenančių kaime (62,5 proc.), 48,6 proc. miestų ir 

miestelių gyventojų ir 47,9 proc. gyvenančių didžiuosiuose miestuose. Tačiau pramoginiai renginiai nėra 

populiarūs darbo dienomis; juos lanko 5,4 proc. miestų ir miestelių gyventojų, 2,7 proc. respondentų, 

gyvenančių  didžiuosiuose miestuose, o kaimo gyventojai visiškai juose nesilanko. 

Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip dalykinių ir pramoginių renginių lankymas įvariomis savaitės dienomis 

priklauso nuo respondentų amžiaus. Savaitės diena dalyvavimui dalykiniame renginyje nesvarbi pusei 65–

75 m. amžiaus žmonių grupei, bet kuri diena tinka ir jaunesniems – 45– 64 m. ir 25–44 metų amžiaus 
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grupių respondentams (atitinkamai 39 proc. ir 41 proc.). Ketvirtadalis 18–24 m. amžiaus respondentų taip 

pat neteikia reikšmės savaitės dienai, jei dalykinis renginys yra įdomus. Darbo dienomis dalykiniuose 

renginiuose skirtingų anžiaus grupių atstovai dalyvauja gana panašiu mastu: 41,7 proc. 18–24 m. amžiaus 

respondentų, tiek pat ir 65–75 m. amžiaus senjorų (41,7 proc.), panašus procentas 45 – 64 m. amžiaus 

grupės atstovų ir 32,5 proc. 25–44 metų amžiaus grupių respondentaų. Tačiau savaitgaliais dalykinius 

renginius daugiausia lanko jaunimas – 18–24 m. amžiaus respondentai (33,3 proc.) ir  25–44 metų 

amžiaus grupės atstovai (28,6 proc.). Dalykinius renginius savaitgaliais lanko beveik penktadalis (19 proc.) 

45 – 64 m. amžiaus grupės respondentų. Tačiau tik 8,3 proc. vyriausio amžiaus respondentų (65–75 m. 

amžiaus žmonių grupė) teigė lankantys tokius renginius savaitgaliais. Pramoginių renginių lankymui 

savaitės diena nesvarbi didelei grupei apklaustųjų: 57,1 proc. jauniausio ir vyriausio amžiaus respondentų 

grupėms, 48,5 proc. 45 – 64 m. amžiaus grupės atstovams ir 46,2 proc. 25–44 metų amžiaus grupės 

respondentams. Likusi respondentų dalis pirmenybę teikia pramoginių renginių lankymui savaitgaliais: 

taip teigia 48,7 proc. 25–44 metų amžiaus grupės  atstovų, 48,5 proc. 45 – 64 m. amžiaus grupės 

apklaustųjų, 42,9 proc. 18–24 m. amžiaus respondentų ir  42,9 proc. 65–75 m. amžiaus senjorų. Darbo 

dienomis lankyti pramoginius renginius respondentai nelabai pageidauja: tai daro tik 5,3 proc. 25–44 

metų amžiaus grupės  atstovų, 3,4 proc. 65–75 m. amžiaus žmonių grupės ir 3 proc. 45 – 64 m. amžiaus 

grupės respondentų.  

Tyrimo metu taip pat buvo siekta išsiaiškinti, kaip respondentų negalios tipas daro įtaką renginių 

lankymui įvairiu savaitės metu. Šiuo aspektu analizuojant dalykinių renginių lankomumą paaiškėjo, jog 

ketvirtadalis sunkią negalią turinčių respondentų (25,9 proc.) dalykinius renginius daugiausia renkasi 

lankyti savaitgaliais, kitas ketvirtadalis jų (25 proc.) – darbo dienomis, o didžioji šios grupės dalis (49,1 

proc.) renginio dienai reikšmės neskiria. Vidutinio sunkumo negalią turintys respondentai labiausiai 

mėgsta lankyti dalykinius renginius darbo dienomis (51,9 proc.), savaitgaliais tam laiko skiria 19,8 proc. 

šios grupės respondentų, o nemažai daliai (28,4 proc.) savaitės diena nėra svarbi. Lengvą negalią turintys 

respondentai dalykinių renginių lankyme pirmenybę teikia darbo dienoms (50 proc.), 35,7 proc. šios 

grupės atstovų savaitės diena neturi reikšmės, o 14,3 proc. šios grupės apklaustųjų linkę dalykinius 

renginius lankyti savautgaliais. Pramoginiai renginiai dažniausiai lankomi savaitgaliais: taip teigia 55,6 

proc. lengvą negalią turinčių respondentų, 53,2 proc. vidutinio sunkumo negalią turinčių apklaustųjų ir 

43,5proc. respondentų su sunkia negalia. Pramoginių renginių lankymas darbo dienomis nėra populiarus 

– teigiamai atsakė 6,4 proc. vidutinę negalią turinčių respondentų ir 1,6 proc. apklaustųjų su sunkia 
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negalia. Lengvą negalią turintys respondentai pramoginių renginių darbo dienomis nelanko. Reikia 

pabrėžti, jog nepaisant įvairaus lygio negalios, didelė grupė respondentų pramoginius renginius lanko 

įvairiu savaitės metu: taip teigia net 54,98 proc. respondentų su sunkia negalia, 44,4 proc. – su vidutine 

negalia ir 40,4 proc. – su lengva negalia.  

Siekiant detaliau išnagrinėti respondentų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose, tirta, pagal kokius 

organizatorius ar sektorius asmenys, turintys negalią, pasirenka viešąjį renginį. Tyrimo duomenys pateikti 

bendroje imtyje (2.45 pav.), pagal respondentų negalios lygį (2.46 pav.), pagal gyvenamąją vietą (2.47 

pav.), lytį (2.48 pav.) ir amžių (2.49 pav.). 

 

2.45 pav. Asmenų, turinčių negalią, viešųjų 
renginių pasirinkimo, atsižvelgiant į 
organizatorius, vertinimas (proc.) 

 

2.46 pav. Asmenų, turinčių negalią, viešųjų 
renginių pasirinkimo, atsižvelgiant į 

organizatorius, vertinimas  
pagal negalios lygį (proc.) 

 

2.47 pav. Asmenų, turinčių negalią, viešųjų 
renginių pasirinkimo, atsižvelgiant į 

organizatorius, vertinimas  
pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.48 pav. Asmenų, turinčių negalią, viešųjų 
renginių pasirinkimo, atsižvelgiant į 

organizatorius, vertinimas  
pagal lytį (proc.) 
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2.49 pav. Asmenų, turinčių negalią, viešųjų renginių pasirinkimo, atsižvelgiant į organizatorius, 
vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

 

Nagrinėjant tyrimo duomenis bendroje imtyje, nustatyta, kad didžiajai daugumai (54,3 proc.) 

respondentų nėra svarbus renginio organizatorius, o 20, 6 proc. respondentų pažymi, kad jie renkasi tuos 

viešuosius renginius, kuriuos organizuoja neįgaliųjų organizacijos. Vertinant tyrimo duomenis pagal 

respondentų negalios lygį, matyti, kad 60,7 proc. respondentų, turintiems sunkų negalios lygį, 53,8 proc. 

− vidutinį negalios lygį ir 50 proc. − lengvą negalios lygį, nėra svarbus renginio organizatorius. Tuo pačiu 

penktadalis (21,3 proc. ir 21, 4 proc.) tyrimo dalyvių pabrėžia neįgaliųjų organizacijas, kurios yra svarbios, 

kaip renginių organizavime. Tyrimo metu nustatyta, kad 60 proc. didžiuosiuose miestuose, 58,8 proc. 

kaime ir 52,7 proc. kaime gyvenantiems respondentams vėlgi nėra svarbus renginio organizatorius. Tuo 

pačiu neįgaliųjų organizacijos, kaip renginių irganizatoriai, yra pabrėžiamos 35, 3 proc. asmenų, 

gyvenančių kaime. Aptariant tyrimo duomenis pagal lytį, išryškėjo, kad 59,7 proc. moterų, 51,4 proc. vyrų 

nėra svarbus renginio organizatorius, o taip pat išlieka ta pati tendencija, kai penktadaliui abiejų lyčių 

respondentų (22, 9 proc. vyrų, 20,9 proc. moterų), renkantis viešuosius renginius, svarbios neįgaliųjų 

organizacijos. Apklausos rezultatai rodo, kad 58, 3 proc. respondentų priklausančių nuo 18 iki 24 m. 

amžiaus grupei, 59, 2 proc. respondentų priklausančių 25–44 m  amžiaus grupei, 56 proc. respondentų 

priklausančių 45–64 m. ir 58, 3 proc. respondentų priklausančių 65–75 m  amžiaus grupei nėra svarbus 

renginio organizatorius. Vis dėlto 41,7 proc. asmenų, priklausančių 18–24 m. amžiaus grupei nurodė, kad 

jiems svarbu, kai renginys organizuojamas neįgaliųjų organizacijų, nors mažesnis procentas kitų amžiaus 

grupių respondentų (25 proc. – 65–75 m., 22, 9 proc. – 45–64 m., 14,5 proc. – 25–44 m.) pabrėžė 

neįgaliųjų organizacijų svarbą. akcentavo mažiau.  

8.3

0

8.3

25

58.3

4.6

6.4

10.1

22.9

56

3.9

9.2

13.2

14.5

59.2

0

0

0

41.7

58.3

Valstybinis sektorius

Privatus sektorius

Nevyriausybinės organizacijos

Neįgaliųjų organizacijos

Nėra svarbu

18-24 m. 25-44m. 45-64 m. 65-75 m.
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Analizuojant asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo viešuosiuose renginiuose prieinamumą, 

galimybes, svarbu nustatyti, ar respondentai renkasi viešuosius renginius, kai už dalyvavimą reikia 

susimokėti iš asmeninių lėšų. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje (2.50 pav.), pagal respondentų 

negalios lygį (2.51 pav.), pagal gyvenamąją vietą (2.52 pav.), lytį (2.53 pav.) ir amžių (2.54 pav.). 

 

2.50 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo mokamuose viešuosiuose 

renginiuose iš asmeninių lėšų vertinimas 
(proc.) 

 

2.51 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo mokamuose viešuosiuose 

renginiuose iš asmeninių lėšų vertinimas  
pagal negalios lygį (proc.) 

 

2.52 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo mokamuose viešuosiuose 

renginiuose iš asmeninių lėšų vertinimas  
pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

 

2.53 pav. Asmenų, turinčių negalią, 
dalyvavimo mokamuose viešuosiuose 

renginiuose iš asmeninių lėšų vertinimas  
pagal lytį (proc.) 

  

24.2

23.3

9

16.6

21.5

5.4

0 50 100

Dalyvauju, jei kaina iki 10 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 25 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 50 EUR

Nėra svarbu kokia kaina (50 EUR ir
daugiau)

Mokamuose renginuose
nedalyvauju

Nenurodyta

20.5

25.9

8.9

22.3

22.3

32.5

22.5

10

12.5

22.5

35.7

21.4

14.3

7.1

21.4

Dalyvauju, jei kaina iki 10 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 25 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 50 EUR

Nėra svarbu, kokia kaina

Mokamuose renginiuose
nedalyvauju

Lengvas Vidutinis Sunkus

47.1

17.6

5.9

11.8

17.6

20

22.7

8

17.3

32

26.3

27.1

11

17.8

17.8

Dalyvauju, jei kaina iki 10 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 25 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 50 EUR

Nėra svarbu, kokia kaina

Mokamuose renginiuose
nedalyvauju

Didieji miestai Miestai, miesteliai Kaimas

16.9

23.9

11.3

25.4

22.5

30.7

25.5

8.8

11.7

23.4

Dalyvauju, jei kaina iki 10 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 25 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 50 EUR

Nėra svarbu, kokia kaina

Mokamuose renginiuose
nedalyvauju

Moteris Vyras
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2.54 pav. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimo mokamuose viešuosiuose renginiuose iš 
asmeninių lėšų vertinimas pagal amžiaus grupes (proc.) 

 

Nagrinėjant tyrimo duomenis bendroje imtyje, išryškėjo, kad šiek tiek daugiau nei penktadalis 

respondentų, t.y. 24, 2 proc. viešuosiuose renginiuose dalyvauja, jei kaina iki 10 EUR, 23,3 proc. dalyvauja, 

jei kaina iki 25 EUR, 21,5 proc. mokamuose renginiuose nedalyvauja. Galima daryti prielaidą, kad tarp 

asmenims, turintiems negalią, priimtiniausi renginiai yra nemokami arba tie, kurių dalyvio mokestis iki 25 

EUR. Tyrimo duomenys pagal negalios lygį vėlgi rodo, kad respondentai yra linkę dalyvauti renginiuose, 

kurių kaina yra iki 10 EUR (35,7 proc. – asmenys, turintys lengvą negalios lygį, 32,5 proc. – vidutinį negalios 

lygį, 20,5 proc. – sunkų negalios lygį), iki 25 EUR (21,4 proc. – lengvą negalios lygį, 22,5 proc. – vidutinį 

negalios lygį, 25,9 proc. – sunkų negalios lygį) ar yra nemokami (21,4 proc. – lengvą negalios lygį, 22,5 

proc. – vidutinį negalios lygį, 22,3 proc. – sunkų negalios lygį). Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad 47, 1 

proc. respondentų, kurie gyvena kaime, dalyvauja tuose viešuosiuose renginiuose, kurių dalyvavimo 

kaina yra iki 10 EUR., kai, atsižvelgiant į tokio paties dydžio mokestį, 26,3 proc. renginiuose dalyvauja 

didžiuosiuose miestuose, 20 proc. kituose miestuose, miesteliuose gyvenančių respondentų. Atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad 32 proc. miestuose (išskyrus didžiuosius miestus), miesteliuose gyvenančių 

respondentų mokamuose renginiuose nedalyvauja. Jei renginio kaina būtų iki 50 EUR, dalyvautų 11 proc. 

didžiuosiuose miestuose, 8 proc. miestuose, miesteliuose ir 5,9 proc. kaime gyvenantys respondentai. 

Atlikus palyginamąją analizę pagal lytį, išryškėjo, kad 30, 7 proc. moterų ir  16,9 proc. vyrų dalyvautų 

33.3

16.7

8.3

8.3

33.3

26.9

25.9

4.6

16.7

25.9

18.4

22.4

17.1

22.4

19.7

50

41.7

8.3

0

0

Dalyvauju, jei kaina iki 10 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 25 EUR

Dalyvauju, jei kaina iki 50 EUR

Nėra svarbu, kokia kaina

Mokamuose renginiuose nedalyvauju

18-24 m. 25-44 m. 45-64 m. 65-75 m.
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renginiuose, kurių mokestis iki 10 EUR. Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra didžiausias procentinis skirtumas 

tarp skirtingų lyčių atsakymų. Apie ketvirtadalis (25,5 proc. moterų, 23,9 proc. vyrų) respondentų 

dalyvauja renginiuose, kurių mokestis yra iki 25 EUR. Aptariant tyrimo duomenis pagal respondent 

amžiaus grupes, atskleista, kad 50 proc. respondentų, kurių amžius nuo 18 iki 24 m. ir 33, 3 proc., kurių 

amžius 65–75 m., bei 26,9 proc., kurių amžius 45–64 m., dalyvauja tuose viešuosiuose renginiuose, kurių 

dalyvavimo kaina yra iki 10 EUR. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 41,7 proc. respondentų, kurių amžius nuo 

18 iki 24 m. taip pat dalyvautų renginiuose, kurių kaina iki 25 EUR. Pastebėtina, kad ši asmenų amžiaus 

grupė išsiskyrė aukštesne procentinių duomenų išraišką lyginant su kitomis amžiaus grupėmis. Taip pat 

nustatyta, kad 33,3 proc. asmenų, patenkančių į 65–75 m. amžiaus grupę, 25,9 proc. tyrimo dalyvių, 

atstovaujančių 45–64 m. amžiaus grupę, yra linkę nedalyvauti mokamuose renginiuose. 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokie infrastruktūros aspektai, su aptarnavimu susiję klausimai ir 

kt. yra svarbūs dalyvaujant renginiuose. Respondentų buvo prašoma įvertinti pateiktus teiginius pagal jų 

svarbumą. Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų 

gyvenamąją vietą, amžių ir negalios lygį (2.12 lentelė). 

 

2.12 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, pritaikomos infrastruktūros ir kitų, su aptarnavimu susijusių, 
aspektų, dalyvaujant renginiuose vertinimas (N=250) (proc.) 
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Galimybė parkuotis atvykus nuosavu automobiliu 

Neaktualu 10,3 10 11,7 6,7 6,8 14,2 16,7 15,6 5,5 33,3 14,3 11,3 10,8 

Visai nesvarbu 0,9 2,9 0 0 1,4 0,8 0 2,6 0 0 0 1,3 0,9 

Nesvarbu 4 5,7 2,9 0 5,4 4,2 8,3 6,5 1,8 11,1 14,3 5 2,7 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

9 4,3 12,4 13,3 9,5 9,2 25 10,4 6,4 11,1 7,1 11,3 7,2 

Svarbu 20,2 18,6 22,6 26,7 18,9 22,5 8,3 26 19,3 33,3 28,6 27,5 17,1 

Labai svarbu 49,8 58,6 50,4 53,3 58,1 49,2 41,7 39 67 11,1 35,7 43,8 61,3 

Nenurodyta 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galimybė pasiekti renginį taksi / autobusu 

Neaktualu 12,1 21,4 11,8 20 22 11,1 0 8,8 22 14,3 7,7 11,8 18,1 
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Visai nesvarbu 3,6 3,6 4,2 20 3,4 3,7 0 7,4 2,2 14,3 7,7 2,9 5,3 

Nesvarbu 7,2 8,9 9,2 20 11,9 6,5 0 7,4 12,1 0 23,1 7,4 8,5 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

10,3 8,9 15,1 10 15,3 12 20 13,2 13,2 0 0 14,7 12,8 

Svarbu 21,5 16,1 32,8 30 22 29,6 50 25 25,3 28,6 38,5 38,2 18,1 

Labai svarbu 25,1 41,1 26,9 0 25,4 37 30 38,2 25,3 42,9 23,1 25 37,2 

Nenurodyta 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pritaikytas pagrindinis įėjimas į renginio vietą 

Neaktualu 2,7 0 5 9,1 3,1 2,8 10 2,9 3,1 0 0 7,5 1 

Visai nesvarbu 1,8 4,7 0,8 9,1 1,5 1,8 0 2,9 2 0 7,7 1,5 2 

Nesvarbu 5,8 6,3 7,6 9,1 7,7 6,4 30 7,2 5,1 0 30,8 11,9 1 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

7,2 7,8 9,2 9,1 4,6 11 0 15,9 5,1 0 7,7 14,9 3,9 

Svarbu 15,7 18,8 17,6 18,2 15,4 21,1 30 21,7 14,3 42,9 30,8 25,4 12,7 

Labai svarbu 50,2 62,5 59,7 45,5 67,7 56,9 30 49,3 70,4 57,1 23,1 38,8 79,4 

Nenurodyta 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prieinamos poilsio zonos su sėdimomis vietomis 

Neaktualu 7,2 8,3 7,5 10 9,2 8,4 10 7,1 9,8 11,1 7,7 5,9 11,2 

Visai nesvarbu 3,6 10 1,7 10 3,1 4,7 0 10 0 11,1 0 2,9 6,1 

Nesvarbu 5,8 6,7 7,5 0 10,8 5,6 0 8,6 7,6 0 7,7 7,4 7,1 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

14,3 21,7 15,8 10 18,5 17,8 20 22,9 14,1 11,1 23,1 8,8 21,4 

Svarbu 22 28,3 26,7 40 21,5 29 30 22,9 29,3 33,3 30,8 35,3 20,4 

Labai svarbu 29,1 25 40,8 30 36,9 34,6 40 28,6 39,1 33,3 30,8 39,7 33,7 

Nenurodyta 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sėdimos vietos su vežimėliu ir papildoma vieta lydinčiajam asmeniui 

Neaktualu 11,7 8,2 16,8 27,3 10,9 15 27,3 16,2 10,4 33,3 50 21,5 5,9 

Visai nesvarbu 0,4 1,6 0 0 0 0,9 0 1,5 0 0 0 1,5 0 

Nesvarbu 7,6 3,3 12,6 0 12,5 8,4 9,1 7,4 10,4 16,7 25 16,9 2,9 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

9,4 13,1 10,9 18,2 10,9 11,2 9,1 19,1 7,3 0 16,7 13,8 8,8 

Svarbu 13,5 21,3 14,3 18,2 14,1 17,8 27,3 20,6 12,5 16,7 8,3 13,8 18,6 

Labai svarbu 39,5 52,5 45,4 36,4 51,6 46,7 27,3 35,3 59,4 33,3 0 32,3 63,7 

Nenurodyta 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gestų kalbos vertėjai 

Neaktualu 43,5 61,8 53,5 66.7 55,2 56,7 54,5 54,5 57,5 83,3 50 44,6 64,8 

Visai nesvarbu 2,7 7,3 1,8 11,1 5,2 1,9 0 7,6 1,1 0 0 4,6 3,3 

Nesvarbu 13 10,9 20,2 0 20,7 16,3 9,1 15,2 18,4 16,7 25 15,4 17,6 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

4 7,3 4,4 11,1 8,6 2,9 0 7,6 4,6 0 16,7 3,1 5,5 

Svarbu 4,5 3,6 6,1 0 6,9 4,8 0 6,1 5,7 0 0 9,2 3,3 

Labai svarbu 9,4 9,1 14 11,1 3,4 17,3 36,4 9,1 12,6 0 8,3 23,1 5,5 

Nenurodyta 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtitrai eikrane 

Neaktualu 32,3 53,7 37,8 66,7 41,1 42,6 30 43,1 44,7 60 33,3 31,7 52,3 

Visai nesvarbu 4 7,4 4,5 11,1 7,1 4 0 7,7 4,7 0 0 6,3 5,7 

Nesvarbu 9 9,3 12,6 0 12,5 11,9 0 12,3 11,8 20 16,7 11,1 11,4 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

10,8 7,4 18 11,1 17,9 12,9 40 13,8 11,8 0 16,7 12,7 14,8 

Svarbu 9,9 13 13,5 11,1 16,1 11,9 0 10,8 16,5 20 25 17,5 9,1 

Labai svarbu 9 9,3 13,5 0 5,4 16,8 30 12,3 10,6 0 8,3 20,6 6,8 

Nenurodyta 25,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pritaikyti laiptai 

Neaktualu 11,7 11,7 16,7 18,2 11,7 16,2 50 13,6 10,9 28,6 36,4 9,2 16,5 

Visai nesvarbu 1,3 1,7 1,8 0 5 0 0 1,5 2,2 0 0 4,6 0 

Nesvarbu 3,6 5 4,4 0 5 4,8 10 7,6 2,2 0 27,3 4,6 2,1 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

6,7 6,7 9,6 9,1 5 10,5 10 10,6 7,6 0 9,1 13,8 4,1 

Svarbu 16,6 21,7 20,2 18,2 16,7 23,8 10 24,2 18,5 42,9 9,1 30,8 16,5 

Labai svarbu 39,5 53,3 47,4 54,5 56,7 44,8 20 42,4 58,7 28,6 18,2 36,9 60,8 

Nenurodyta 20,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galimybė nusipirkti maisto / gėrimų pertraukų metu 

Neaktualu 9 8,8 13,3 20 8,3 12,9 0 9 12,8 42,9 20 10,9 10,6 

Visai nesvarbu 2,7 7 1,8 0 8,3 1 0 4,5 3,5 0 0 1,6 5,3 

Nesvarbu 10,8 10,5 15 10 16,7 12,9 0 9 19,8 14,3 0 18,8 12,8 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

29,6 43,9 36,3 30 35 41,6 60 44,8 33,7 14,3 20 32,8 43,6 

Svarbu 18,8 21,1 25,7 20 25 23,8 30 25,4 22,1 14,3 50 28,1 19,1 
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Labai svarbu 6,3 8,8 8 20 6,7 7,9 10 7,5 8,1 14,3 10 7,8 8,5 

Nenurodyta 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertraukų trukmė 

Neaktualu 7,6 7,1 11,2 16,7 11,9 7,8 8,3 7,6 10,6 22,2 16,7 6,1 12,1 

Visai nesvarbu 4 12,5 1,7 0 8,5 3,9 0 6,1 5,9 0 0 7,6 4,4 

Nesvarbu 9,4 12,5 11,2 16,7 13,6 10,8 8,3 13,6 11,8 11,1 8,3 10,6 13,2 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

26,9 35,7 33,6 16,7 32,2 37,3 25 37,9 32,9 22,2 16,7 39,4 31,9 

Svarbu 23,3 26,8 31,9 33,3 27,1 31,4 25 28,8 31,8 33,3 50 30,3 27,5 

Labai svarbu 6,7 5,4 10,3 16,7 6,8 8,6 33,3 6,1 7,1 11,1 8,3 6,1 11 

Nenurodyta 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informaciniai ženklai 

Neaktualu 4,9 6,9 6,3 22,2 5,1 5,9 20 9,1 2,3 20 25 3,3 6,4 

Visai nesvarbu 1,3 1,7 0,9 0 1,7 2 0 3 1,1 0 0 0 3,2 

Nesvarbu 4,5 5,2 6,3 11,1 6,8 4,9 0 3 8 20 8,3 8,2 4,3 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

13,5 17,2 17,1 11,1 16,9 17,6 10 19,7 16,1 20 8,3 13,1 20,2 

Svarbu 35,9 48,3 46,8 44,4 54,2 43,1 40 45,5 49,4 40 41,7 57,4 40,4 

Labai svarbu 16,6 20,7 22,5 11,1 15,3 26,5 30 19,7 23 0 16,7 18 25,5 

Nenurodyta 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pagalbinis personalas – pasitikimas, palydėjimas ir t.t. 

Neaktualu 5,8 1,7 10,1 18,2 9,8 4,7 0 7,2 7,6 14,3 23,1 10,6 3,1 

Visai nesvarbu 1,3 1,7 0,8 0 3,3 0,9 0 1,4 2,2 0 0 3 1 

Nesvarbu 6,7 10,2 7,6 0 4,9 11,2 0 8,7 9,8 0 15,4 12,1 5,1 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

16,6 23,7 19,3 27,3 23 18,7 0 26,1 19,6 14,3 7,7 19,7 22,4 

Svarbu 30,9 49,2 33,6 27,3 44,3 36,4 70 39,1 35,9 28,6 46,2 36,4 39,8 

Labai svarbu 19,3 13,6 28,6 27,3 14,8 28 30 17,4 25 42,9 7,7 18,2 28,6 

Nenurodyta 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asmeninio asistento dalyvavimas 

Neaktualu 15,2 15 21,2 50 23,3 13,8 0 14,5 23,9 28,6 38,5 24,6 13,3 

Visai nesvarbu 2,2 5 1,7 10 3,3 1,8 0 5,8 1,1 0 0 3,1 3,1 

Nesvarbu 8,5 8,3 11,9 0 11,7 11 20 11,6 9,8 0 30,8 13,8 6,1 
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Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

14,3 23,3 15,3 0 18,3 19,3 10 27,5 13 0 15,4 18,5 17,3 

Svarbu 20,6 30 22,9 10 23,3 28,4 30 23,2 26,1 28,6 7,7 18,5 32,7 

Labai svarbu 19,7 18,3 27,1 30 20 25,7 40 17,4 26,1 42,9 7,7 21,5 27,6 

Nenurodyta 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pritaikytas WC 

Neaktualu 6,3 4,6 8,9 15,4 4,5 8,2 9,1 8,7 5,9 12,5 38,5 10,3 1,9 

Visai nesvarbu 2,2 3,1 2,4 0 4,5 1,8 9,1 1,4 3 0 0 4,4 1 

Nesvarbu 4 3,1 5,7 0 4,5 5,5 18,2 4,3 4 0 23,1 7,4 1 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

9 7,7 12,2 7,7 6,2 13,6 27,3 14,5 5,9 12,5 15,4 16,2 5,7 

Svarbu 14,3 23,1 13 15,4 19,4 15,5 0 21,7 13,9 37,5 15,4 22,1 14,3 

Labai svarbu 49,8 58,5 57,7 61,5 61,2 55,5 36,4 49,3 67,3 37,5 7,7 39,7 76,2 

Nenurodyta 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informacijos pritaikomumas pagal negalios tipą renginio vietoje (garso įrašai, vaizdinė informacija ir t.t.) 

Neaktualu 12,1 10,7 17,9 30 21,3 10,8 11,1 13,6 17,8 14,3 30,8 15,6 14 

Visai nesvarbu 1,3 5,4 0 0 3,3 1 0 3 1,1 0 0 3,1 1,1 

Nesvarbu 4,9 8,9 5,1 10 6,6 5,9 0 9,1 4,4 14,3 15,4 4,7 5,4 

Nei svarbu, nei 
nesvarbu 

12,6 8,9 19,7 10 14,8 17,6 0 16,7 16,7 14,3 0 12,5 20,4 

Svarbu 19,7 30,4 23,1 40 23 25,9 44,4 28,8 22,2 14,3 38,5 29,7 21,5 

Labai svarbu 27,4 35,7 34,2 10 31,1 38,2 44,4 28,8 37,8 42,9 15,4 24,4 37,6 

Nenurodyta 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  
 

Atlikus duomenų analizę bendroje imtyje, nustatyta, kad, tyrimo dalyvių (49,8 proc.) vertinimu, 

dalyvaujant renginyje yra svarbu turėti galimybę parkuotis nuosavą automobilį. Šio aspekto svarba 

išryškėja ir analizuojant duomenis pagal lytis (58,6 proc. vyrai, 50, 4 proc. moterys). Taip pat pagal tyrimo 

duomenis bendroje imtyje išryškėjo, kad daugiau nei pusė respondentų (50,2 proc.). yra svarbu 

pritaikytas pagrindinis įėjimas į renginį. Tai pabrėžiama ir lyčių aspektu, kai 62,5 proc. vyrų ir 59,7 proc. 

moterų pažymi pritaikyto pagrindinio įėjimo į renginį svarbą. Atskleista, kad itin aktualus yra ir pritaikytų 

tualetų klausimas, kai tai, kaip aktualų renginių aspektą, bendroje imtyje nurodo 49,8 proc. Respondentų, 
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kai iš jų tai pažymi 58,5 proc. vyrų ir 57,7 proc. moterų. Galima daryti prielaidą, kad šiame tyrime 

išryškėjusi infrastruktūros pritaikymo svarba renginiuose siejama su tuo, kad didžioji dalis respondentų 

yra asmenys, turintys judėjimo negalią. Antai, gestų kalbos vertėjai, remiantis tyrimo duomenimis, nėra 

aktualūs daugiau nei pusei respondentų bendroje imtyje (43,5 proc.) ar vertinant respondentus pagal lytį 

(61,8 proc. vyrų, 53,5 proc. moterų). Ganėtinai analogiški duomenys išryškėja ir kalbant apie subtitrų 

ekranuose poreikį, kai 32,3 proc. respondentų bendroje imtyje, o iš jų 53,7 proc. vyrų bei 37,8 proc. 

moterų pažymi, kad tai nėra aktualu. 

Atlikus lyginamąją tyrimo duomenų analizę gyvenamosios vietos aspektu, paaiškėjo, kad daugiau nei 

pusei skirtingose Lietuvos vietovėse gyvenančių respondentų yra svarbi galimybė parkuotis nuosavą 

automobilį, atvykus į renginį. Antai, šį aspektą pažymi 53,3proc. kaime gyvenančių respondentų,  58,1 

proc. miestuose ir miesteliuose bei 49,2 proc. didžiuosiuose miestuose gyvenančių respondentų. 

Dėmesys atkreiptinas ir tai, kad didžiajai daliai (67,7 proc.) respondentų, kurie gyvena miestuose, 

miesteliuose svarbu, kad būtų pritaikytas pagrindinis įėjimas į renginį. Šį aspektą pabrėžė 56,9 

proc.didžiuosiuose miestuose ir 45,5 proc. kaimuose gyvenančių respondentų. Statistinė duomenų 

analizė pagal gyvenamąją vietą parodė tai, kad yra svarbus tualetų pritaikymas. Tai pažymi 61,5 proc. 

kaimuose, 61,2 proc. miestuose, miesteliuose ir 55,5 proc. didžiuosiuose miestuose gyvenančių 

respondentų. Jau buvo minėta, kad dėl mažos asmenų, turinčių klausos negalią, imties, išryškėja tai, kad 

daugiau nei pusei respondentų gestų kalbos vertėjai nėra aktualūs (66,7 proc. kaime, 55,2 proc. 

miestuose, miesteliuose, 56,7 proc. didžiuosiuose miestuose gyvenantiems respondentams). Didžiausias 

procentinis skirtumas tarp respondentų, gyvenančių skirtingose vietovėse, atsakymų išryškėjo vertinant 

asmeninio asistento dalyvavimo svarbą, kai 50 proc. kaimuose gyvenančių tyrimo dalyvių pažymi, kad 

asistento dalyvavimas nėra aktualus, nors daug mažiau respondentų iš miestų, miestelių (23,3 proc.) bei 

respondentų iš didžiųjų miestų (13,8 proc.) nurodo kaip asmeninio asistento dalyvavimas yra neaktualus. 

Atlikus lyginamąją duomenų analizę skirtingo amžiaus tiriamųjų grupėse, nustatyta, kad visose 

amžiaus grupėse yra labai svarbu  (41,7 proc. – 18–24 m.amžiaus grupėje, 39 proc. – 25–44 m. amžiaus 

grupėje, 67 proc. – 45–64 m. amžiaus grupėje) arba svarbu (33,3 proc. – 65–75 m. amžiaus grupėje) turėti 

galimybę, atvykus į renginį, pasistatyti nuosavą automobilį. Taip pat pusei (50 proc.)18–24 m. 

respondentų yra svarbu, o 42,9 proc. 65–75 amžiaus grupės asmenų yra labai svarbu pasiekti renginį 

autobusu ar taksi. Verta atkreipti dėmesį ir į prieinamas poilsio zonas su sėdimomis vietimos, kurių svarbą 

nurodė 40 proc. į18–24 amžiaus, 28,6 proc. į 25–44 amžiaus, 39, 1 proc. į 45–64 amžiaus ir 33,3 proc. į 
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65–75 amžiaus grupę patenkančių respondentų. Svarbu pažymėti, kad respondentai, kurie yra 45–64 m. 

amžiaus, nurodė, kad jiems yra labai svarbu sėdimos vietos su vežimėliu ir papildoma vieta lydinčiajam 

asmeniui. Plėtojant mintį toliau apie infrastruktūros pritaikymą renginyje, atkreiptinas dėmesys, kad 

laiptų pritaikymas yra labai svarbus 20 proc. 18–24 amžiaus grupės respondentų, tačiau į kitas amžiaus 

grupes patenkantiems asmenims laiptų pritaikymas yra labiau svarbus (42,4 proc. į 25–44 amžiaus, 58,7 

proc. į 45–64 amžiaus grupę patenkantiems respondentams). 

Taip pat beveik pusei (40 proc. 18–24 amžiaus, 45,5 proc. į 25–44 amžiaus, 49,4 proc. į 45–64 amžiaus 

ir 40 proc. į 65–75 amžiaus) respondentų yra svarbūs informaciniai ženklai. Statistinė duomenų analizė 

pagal amžiaus grupes parodė tai, kad yra svarbus ir tualetų pritaikymas. Tai pažymi 36,4 proc. 18–24 

amžiaus, 49,3 proc. į 25–44 amžiaus, 67,3 proc. į 45–64 amžiaus ir 37,5 proc. į 65–75 amžiaus grupes 

patenkantys respondentai. Ypač pastebėtina, kad 70 proc. į18–24 amžiaus grupę patenkančių tyrimo 

dalyvių yra svarbus pagalbinis personalas renginyje, kai užtikrinamas pasitikimas, palydėjimas. 

Pastebėtina, kad gestų kalbos vertėjai, remiantis tyrimo duomenimis, didžiajai daliai respondentų pagal 

skirtingas mažiaus grupes irgi nėra aktualūs. Tai pažymi 54,5 proc. 18–24 amžiaus, 54,5 proc. į 25–44 

amžiaus, 57,5 proc. į 45–64 amžiaus ir 83,3 proc. į 65–75 amžiaus grupes patenkantys respondentai. Tai, 

kad neaktualūs subtitrai ekranuose pažymėjo jau mažesnė dalis tyrimo dalyvių (nurodė 30 proc. 18–24 

amžiaus, 43,1 proc. į 25–44 amžiaus, 44,7 proc. į 45–64 amžiaus ir 60 proc. į 65–75 amžiaus grupes 

patenkantys respondentų). Plėtojant mintį toliau apie tai, kas asmenims, turintiems negalią, yra 

neaktualu dalyvaujant renginyje, pažymėtina, kad 42,9 proc. respondentų, patenkančių į 65–75 amžiaus 

grupę, nurodė, kad nėra aktuali galimybė nusipirkti maisto ar gėrimų pertraukų metu. 

Atlikus statistinę tyrimo duomenų analizę pagal negalios lygį, nustatyta, kad 70 proc. sunkią negalią 

ir 38,8 proc. vidutinę negalią turintiems asmenims yra labai svarbus pritaikytas pagrindinis įėjimas į 

renginį. Taip pat 36,9 proc. sunkią negalią ir 60,8 proc. vidutinę negalią turintiems asmenims yra labai 

svarbu pritaikyti laiptai renginyje. Tuo pačiu yra labia svarbūs ir pritaikyti tualetai, kai tai nurodo 39,7 

proc. sunkią negalią ir 76,2 proc. vidutinę negalią turinčių asmenų, kurie dalyvavo tyrime. 

Taip pat tyrimu siekta nustatyti, kiek nurodyti aspektai riboja atvykimą ir dalyvavimą renginyje. 

Respondentų buvo prašoma įvertinti pateiktus teiginius pagal jų galimą ribojimą dalyvavimą renginyje. 

Tyrimo duomenys pateikti bendroje imtyje, pagal respondentų lytį, pagal respondentų gyvenamąją vietą, 

amžių ir negalios lygį (2.13 lentelė).  
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2.13 lentelė. Asmenų, turinčių negalią, dalyvavimą renginyje skatinančių ir ribojančių veiksnių 
išskyrimas (N=250) (proc.) 
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Savarankiškas atvykimas į renginį 

Labai riboja 19,3 23,2 19,7 18,8 14,9 24,6 25 17,3 24,1 9,1 7,1 12,5 28,4 

Riboja 24,7 26,1 27 18,8 17,6 33,1 25 26,7 25 36,4 7,1 21,3 33,9 

Nei riboja, nei 
neriboja 

24,7 26,1 26,3 18,8 37,8 20,3 25 18,7 32,4 18,2 35,7 37,5 15,6 

Skatina 13,5 14,5 13,9 25 18,9 10,2 25 17,3 9,3 36,4 21,4 20 9,2 

Labai skatina 11,2 10,1 13,1 18,8 10,8 11,9 0 20 9,3 0 28,6 8,8 12,8 

Nenurodyta 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dalyvio vieta renginyje 

Labai riboja 13,5 22,6 13,1 8,3 12,5 19,1 9,1 14,7 19,6 0 7,7 8,7 22,8 

Riboja 22,4 24,2 27,9 25 28,1 26,4 27,3 23,5 27,8 37,5 7,7 23,2 31,7 

Nei riboja, nei 
neriboja 

29,6 30,6 37,7 25 37,5 35,5 45,5 36,8 33 50 30,8 49,3 26,7 

Skatina 10,3 11,3 13,1  33,3 14,1 9 18,2 13,2 10,3 12,5 38,5 11,6 9,9 

Labai skatina 7,6 11,3 8,2 8,3 7,8 10 0 11,8 9,3 0 15,4 7,2 8,9 

Nenurodyta 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansinės galimybes 

Labai riboja 10,8 16,1 11,5 7,7 21 9 25 13,6 12,1 0 7,7 10,1 14,9 

Riboja 30 25,8 41 46,2 37,1 34,2 33,3 28,8 40,4 37,5 23,1 42 34,7 

Nei riboja, nei 
neriboja 

29,1 38,7 32,8 46,2 24,2 39,6 33,3 34,8 34,3 50 38,5 31,9 35,6 

Skatina 9 11,3 10,7 0 12,9 10,8 8,3 16,7 7,1 12,5 15,4 11,6 9,9 

Labai skatina 4,5 8,1 4,1 0 4,8 6,3 0 6,1 6,1 0 15,4 4,3 5 

Nenurodyta 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktualių renginių pasiūla 

Labai riboja 4 8,6 3,4 0 3,4 6,4 9,1 6 4,3 0 0 1,5 8,4 

Riboja 18,4 20,7 23,7 20 22 23,9 9,1 16,4 29,3 28,6 23,1 26,9 21,1 

Nei riboja, nei 
neriboja 

29,1 32,8 39 20 39 36,7 36,4 35,8 34,8 57,1 23,1 41,8 33,7 

Skatina 20,6 29,3 23,7 40 25,4 24,8 36,4 26,9 25 14,3 30,8 25,4 26,3 

Labai skatina 7,6 8,6 10,2 20 10,2 8,3 9,1 14,9 6,5 0 23,1 4,5 10,5 

Nenurodyta 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Techninės galimybės dalyvauti nuotoliniuose renginiuose 

Labai riboja 7,2 10,3 8,1 18,2 6,5 9,1 9,1 3 11,5 25 7,7 8,8 8,1 

Riboja 12,6 8,6 18,5 27,3 19,4 11,8 9,1 10,4 18,8 25 30,8 19,1 11,1 

Nei riboja, nei 
neriboja 

39,5 55,2 44,4 27,3 56,5 45,5 45,5 55,2 45,8 12,5 23,1 47,1 52,5 

Skatina 15,7 19 19,4 18,2 11,3 23,6 36,4 16,4 17,7 37,5 15,4 19,1 20,2 

Labai skatina 7,2 6,9 9,7 9,1 6,5 10 0 14,9 0 0 23,1 5,9 8,1 

Nenurodyta 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis 

Labai riboja 5,4 8,9 5,7 9,1 8,2 5,6 9,1 4,4 6,6 25 7,7 5,8 6,3 

Riboja 9 7,1 13 45,5 6,6 10,2 9,1 8,8 12,1 25 23,1 14,5 7,4 

Nei riboja, nei 
neriboja 

36,8 53,6 42,3 27,3 50,8 44,4 36,4 47,1 48,4 12,5 30,8 43,5 49,5 

Skatina 18,4 17,9 25,2 0 21,3 25,9 45,5 14,7 25,3 37,5 15,4 26,1 22,1 

Labai skatina 11,2 12,5 13,8 18,2 13,1 13,9 0 25 7,7 0 23,1 10,1 14,7 

Nenurodyta 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artimieji (šeima ir draugai) 

Labai riboja 2,2 5,6 1,7 0 1,8 3,8 9,1 4,5 1,1 0 7,7 3,1 2,2 

Riboja 2,7 0 5,1 0 3,5 3,8 9,1 3 3,4 0 7,7 3,1 3,2 

Nei riboja, nei 
neriboja 

39,9 57,4 47,5 72,7 50,9 49,1 0 59,1 50 62,5 38,5 44,6 55,9 

Skatina 27,4 27,8 39 27,3 35,1 35,8 63,6 24,2 39,8 37,5 38,5 41,5 31,2 

Labai skatina 5,8 9,3 6,8 0 8,8 7,5 18,2 9,1 5,7 0 7,7 7,7 7,5 

Nenurodyta 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visuomenės požiūris į žmones su spec. poreikiais 

Labai riboja 4,9 12,1 3,3 0 10 4,6 18,2 6 5,4 0 0 4,5 7,1 

Riboja 17 19 22,5 0 23,3 22 9,1 23,9 22,8 0 15,4 24,2 20,4 

Nei riboja, nei 
neriboja 

47,5 55,2 60 90,9 55 57,8 36,4 59,7 57,6 87,5 76,9 54,5 59,2 

Skatina 8,5 8,6 11,7 9,1 11,7 10,1 18,2 7,5 12 12,5 7,7 10,6 11,2 

Labai skatina 2,7 5,2 2,5 0 0 5,5 18,2 3 2,2 0 0 6,1 2 

Nenurodyta 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendra socialinė politika 

Labai riboja 6,7 17,9 4,1 0 10 8,3 9,1 13,4 5,4 0 0 8,8 8,4 
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Riboja 21.1 17,9 30,6 9,1 28,3 26,9 27,3 25,4 27,2 25 7,7 29,4 26,3 

Nei riboja, nei 
neriboja 

42,2 51,8 52,1 90,9 48,3 50,9 45,5 52,2 52,2 62,5 76,9 47,1 53,7 

Skatina 8,5 10,7 10,7 0 11,7 11,1 9,1 7,5 13 12,5 15,4 10,3 10,5 

Labai skatina 1,8 1,8 2,5 0 1,7 2,8 9,1 1,5 2,2 0 0 4,4 1,1 

Nenurodyta 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asmeninės savybės 

Labai riboja 2,2 9,4 0 0 1,9 3,8 9,1 4,9 1,1 0 0 1,6 4,3 

Riboja 10,3 7,5 16,5 27,3 7,5 15,1 9,1 6,6 18 25 15,4 14,5 13 

Nei riboja, nei 
neriboja 

33,2 50,9 40 45,5 52,8 38,7 45,5 44,3 41,6 62,5 30,8 48,4 41,3 

Skatina 22,4 20,8 33 9,1 26,4 33 27,3 31,1 30,3 0 23,1 24,2 34,8 

Labai skatina 8,1 11,3 10,6 18,2 11,3 9,4 9,1 13,1 9 12,5 30,8 11,3 6,5 

Nenurodyta 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- mažiausios procentinės išraiškos.  

- didžiausios procentinės išraiškos.  

 

Atlikus statistinę tyrimo duomenų analizę bendroje imtyje, nustatyta, kad 24,7 proc. respondentų 

nurodo, kad savarankiškas atvykimas į renginį riboja arba nei riboja, nei neriboja. 30 proc. Tyrimo dalyvių 

nurodo, kad finansinės galimybės taip pat riboja dalyvavimą renginyje. Sprendžiant techninių galimybių, 

kurios laiduoja dalyvavimą nuotoliniuose renginiuose, klausimą, išryškėjo, kad 39,5 proc. respondentų 

pažymi, jog šis veiksnys nei riboja, nei neriboja jų dalyvavimo renginiuose. Vėlgi 47,5 proc. tyrimo dalyvių 

pažymi, kad visuomenės požiūris į žmones su specialiaisiais poreikiais dalyvavimo renginiuose nei riboja, 

nei neriboja. Galima daryti prielaidą, kad vyrauja didžioji dalis veiksnių, kurie, tyrimo dalyvių nuomone, 

nei riboja, nei neriboja jų dalyvavimo viešuosiuose renginiuose.  

Vertinant tyrimo duomenis lyčių aspektu, nustatyta, kad didžiausias procentinis skirtumas tarp vyrų 

ir moterų atsakymų nustatytas ties finansinėmis galimybėmis, kurios, 41 proc. moterų nuomone bei 25,8 

proc. vyrų nuomone, riboja jų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose. Taip pat didžioji dalis respondentų 

(tiek vyrų, tiek moterų) nurodė, kad pateikti veiksniai nei riboja, nei neriboja jų dalyvavimo renginiuose. 
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Pavyzdžiui, galima minėti visuomenės požiūrį į žmones su spec. poreikiais, kai 60 proc. moterų ir 55,2 

proc. vyrų pažymi, kad tai nei riboja, nei neriboja dalyvavimo renginiuose.  

Atlikus lyginamąją tyrimo duomenų analizę gyvenamosios vietos aspektu, paaiškėjo, kad vėlgi 

vyrauja atsakymai orientuoti į neutralią poziciją, kai pateikti teiginiai nei riboja, nei neriboja dalyvavimo 

renginiuose. Pavyzdžiui, dalyvio vieta renginyje nei riboja, nei neriboja dalyvavimo, kai tai pabrėžia 37,5 

proc. miestų, miestelių ir 35,5 proc. didžiųjų miestų gyventojų, nors šį aspektą pažymėjo 25 proc. kaimo 

gyventojų. Antai, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis vėlgi nei riboja, nei neriboja 

dalyvavimo renginiuose daugiau nei pusei (50,8 proc.) gyventojų, kurie gyvena miestuose, miesteliuose, 

bei 44,4 proc. respondentų, kurie gyvena didžiuosiuose miestuose. Kaip matyti, mažesnė dalis (27,3 proc.) 

kaime gyvenančių respondentų irgi teigia, kad gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis vėlgi 

nei riboja, nei neriboja dalyvavimo renginiuose. 

Atlikus lyginamąją duomenų analizę skirtingo amžiaus tiriamųjų grupėse, nustatyta, kad visose 

amžiaus grupėse finansinės galimybės galimai riboja dalyvavimą renginiuose (33,3 proc. – 18–24 amžiaus 

grupėje, 28,8 proc. – 25–44 amžiaus grupėje, 40,4 proc. – 45–64  amžiaus grupėje, 37,5 proc. – 65–75 

amžiaus grupėje). Verta atkreipti dėmesį į tai, kad 63,6 proc. respondentų, kurie patenka į 18–24 m. 

amžiaus grupę, artimieji, t.y. šeima, draugai skatina dalyvavimą viešuosiuose renginiuose, kai šį aspektą 

didžioji dalis kitų amžiaus grupių respondentų traktuoja nei kaip ribojantį, nei neribojantį (59,1 proc. – 

25–44 amžiaus grupėje, 50 proc. – 45–64 amžiaus grupėje, 62,5 proc. – 65–75 amžiaus grupėje). Tuo 

pačiu ir kiti veiksniai pavyzdžiui, bendra socialinė politika (45,5 proc. – 18–24 amžiaus grupėje, 52,2 proc. 

– 25–44 amžiaus grupėje, 52,2  proc. – 45–64  amžiaus grupėje, 62,5 proc. – 65–75 amžiaus grupėje) nei 

riboja, nei neriboja dalyvavimo renginiuose. 

Atlikus statistinę tyrimo duomenų analizę pagal negalios lygį, nustatyta, kad 30,8 proc. lengvą 

negalią turinčių asmenų dalyvavimą renginiuose skatina jų asmeninės savybės, kai šį aspektą pažymi 11,3 

proc. vidutinę negalią ir 6,5 proc. sunkią negalią turintys respondentai. Vėlgi daugiau nei pusė 

respondentų nurodė, kad įvairūs veiksniai nei riboja, nei neriboja jų dalyvavimo renginiuose. Pavyzdžiui, 

bendra socialinė politika 76,9 proc. respondentų, turinčių lengvą negalią, 47,1 proc. turinčių vidutinę 

negalią ir 53,7 proc. turinčių lengvą negalią, pažymi, kad tai nei riboja, nei neriboja jų dalyvavimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad finansinės galimybes daugiausiai (42 proc.) riboja dalyvavimą renginiuose 

asmenų, turinčių vidutinę negalią, kai finansines galimybes kaip riboženklį pažymi 23,1 proc. lengvą 

negalią ir 34,7 proc. sunkią negalią turinčių respondentų.   
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3. TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 
 

Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio renginiai, tačiau kyla natūralus klausimas, ar renginiai yra 

prieinami įvairią negalią turintiems asmenims. Siekiant aiškiau identifikuoti respondentus pagal negalios 

tipus,  nustatyti renginių rūšis, žemiau esančiame 3.1 paveiksle yra pateikiama detalizuojanti schema.  

 

3.1  pav. Negalios rūšį, renginių tipus ir bendrą renginių prieinamumo situaciją detalizuojanti schema 
(sudaryta autorių) 

VIDAUS LIGOS, KITI SUTRIKIMAI ~ 55% 
JUDĖJIMO NEGALIA ~ 27% 

PSICHIKOS NEGALIA ~ 9% 
REGOS NEGALIA ~ 3% 

KLAUSOS NEGALIA ~ 3% 

INTELEKTO SUTRIKIMAI ~ 3% 
 

NUOTOLINIS RENGINYS GYVAS RENGINYS 

SĄLYGOS DALYVAUTI SUVIENODĖJA 

VISIEMS 

SĄLYGOS LABAI SKIRTINGOS, NE VISADA 

PRITAIKYTOS 

RENGINIŲ TIPAI: KULTŪRINIAI RENGINIAI, SPORTO RENGINIAI, BENDRUOMENINĖS VEIKLOS, 

KONFERENCIJOS, MOKYMAI, SEMINARAI IR KITI RENGINIAI 

AKTUALU YPAČ JUDĖJIMO, REGOS IR 

KLAUSOS NEGALIOS TIPUI  

Moksliniuose darbuose vyraujanti tendencija – nagrinėti asmenų, turinčių fizinę 
negalią (didžiausia dalis) , dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Judėjimo negalią 

turintys asmenys patiria daugiausiai sunkumų, norėdami dalyvauti viešuosiuose 
renginiuose, dėl renginių nepritaikymo pagal specialiuosius poreikius. 

 

Dalyvavimo sąlygos suvienodėja, tačiau 
yra parankios tik asmenims, gebantiems 

naudotis informacinėmis 
komunikacinėmis priemonėmis 
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Pateikiami veiksniai, sąlygojantys ribotą asmenų su negalia dalyvavimą renginiuose: 

- Sisteminė diskriminacija, marginalizacija, diskriminacija, izoliacija, yra nelaukiami bendruomenės 

renginiuose ir veiklose. 

- Nepritaikytas viešasis transportas. 

- Nepritaikyta fizinė aplinka (auditorijose ar meno aplinkoje ir kt.). 

- Ekonominiai ribotumai. 

- Nepasitikėjimas. 

- Socialinė izoliacija, nelygybė, skurdas. 

- Ribotos galimybės dalyvauti (pvz., sportuoti) žmonėms, turintiems negalią. 

- Priemonės netinkamos naudoti (garsas, vaizdas, sėdimos vietos ir t.t.). 

- Nepakankami intelektiniai ir praktiniai įgūdžiai. 

- Geografiniai barjerai (atstumas ir t.t.). 

- Aklųjų ar silpnaregių jaudinimasis dėl įstaigų darbuotojų vyraujančio nerimo, kad bus sulaužyti ar 

sudaužyti daiktai. Asmenims, turintiems klausos negalią, susiformavęs baimės pojūtis. 

- Žemas šeimos narių palaikymas. 

Siekiant gerinti situaciją ir didinti renginių prieinamumą asmenims su negalia, išskiriama 

universalaus dizaino koncepcija. Universalus dizainas yra suprantamas kaip toks aplinkos ir gaminių 

kūrimas, kai jais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo, įgyvendinimas.  

Tai yra svarbu, nes Pvz. remiantis atliktu Neįgaliųjų reikalų departamento (toliau NDT) prie SADM fizinės 

aplinkos prieinamumo vertinimo tyrimu (2018), kurio metu buvo apklaustos 505 kultūros įstaigos visoje 

Lietuvoje (dvarai, bibliotekos, muziejai, teatrai, kultūros ir kino centrai ir t. t.), paaiškėjo, kad apie 19 proc. 

kultūros įstaigų yra visiškai nepritaikytos ir į pastatus asmenys su judėjimo negalia patekti negali, apie 60 

proc. pritaikytos iš dalies su galimybe judėti tik pirmame aukšte arba visame pastate, tačiau su tam tikrais 

netinkamais infrastruktūros elementais ir tik apie 16 proc. kultūros įstaigų yra visiškai prieinamos 

neįgaliesiems. Universalaus dizaino sistema remiasi suformuotais 7 principais pagal Ron Mac. Šių principų 

schematinis atvaizdavimas pateikiamas 3.2 paveiksle.  
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3.2 pav. Universalaus dizaino principai pagal Ron Mac (sudaryta autorių) 

 

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI 

galimybės pasirinkti kokiu 
būdu naudoti – kaip patogu; 

tempo pasirinkimas; 
kairiarankiams ir 
dešiniarankiams Tik svarbi informacija; 

sudėtingumo/painumo 
eliminavimas; suprasti ir 

naudotis paprasta, 
nepriklausomai nuo patirties, 
žinių, kalbos, koncentracijos, 

išsilavinimo lygio 

skirtingi būdai 
(iliustravimas, žodinė info, 

taktilinė (lytėjimo)) 
komunikacijai; išskiriama 

svarb. informac. 
kontrastais (spalvomis); 

vartojami paprasti, žinomi 
terminai; įrankių ir būdų 

suderinamumas 

 

bet kokią riziką keliančių 
elementų eliminavimas, 

izoliavimas, apsauga; 
įspėjantys apie pavojų 
ženklai; nesąmoningų 

veiksmų budrumo 
reikalaujančiuose 

procesuose eliminavimas 

leisti vartotojui išlaikyti 
neutralią kūno padėtį; 

kartotinių veiksmų 
poreikio minimizavimas; 
nuolatinės fizinės jėgos 

naudojimo poreikio 
eliminavimas 

svarbių elementų 
matomumas ir 

pasiekiamumas; 
svarbiausios informacijos 
akcentavimas, išskyrimas 

kontrastai ir pan. 
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Išskiriami papildomi aspektai, lengvinantys ir didinantys renginių prieinamumą negalią turintiems 

asmenims pagal atskirus dalyvavimo renginyje proceso etapus ir žingsnius: 

1 ETAPAS. Informacijos sklaida, registracija: 

- Informacijos sklaida apie planuojamus kultūros renginius ir teikiamas paslaugas: informacijos 

sklaida turėtų vykti ne tik per žmones su negalia vienijančias NVO ir jų vykdomą kryptingą veiklą, tačiau 

ir platesniu bei įprastu visiems būdu, kai yra naudojamos visuomeninės informavimo priemonės, siekiant 

kaip galima labiau padidinti sklaidą ir tokiu būdu patenkinti asmenų su negalia laisvalaikio ir kultūrinius 

poreikius. 

- Patogus bilietų įsigijimas į renginį, informatyvi renginio registracijos forma, leidžianti identifikuoti 

dalyvio negalios tipą ir su pateikiama informacija apie galimybes dalyvauti renginyje skirtingą negalią 

turintiems asmenims.  

2 ETAPAS. Atvykimas į renginį: 

- Tinkamos renginio vietos parinkimas (infrastruktūra ir jos prieigos), transporto organizavimas bei 

patekimo viešuoju transportu užtikrinimas, parkavimo galimybės. 

- Tinkama komunikacija (tekstinė ir vaizdinė informacija) renginio vietoje, apimanti tokius 

elementus kaip patekimas į renginį, judėjimas renginio metu, prieinamumą didinantys ir identifikuojantys 

simboliai. 

3 ETAPAS. Renginio metu: 

- Potyrių kokybės užtikrinimas asmenims su regos ir klausos negalia (vertimas gestų kalba, ekranai), 

naudojamos garso ir apšvietimo technologijos bei papildomos paslaugos, kaip patogus ir prieinamas 

maitinimas, apgyvendinimas (pagal poreikį). 

- Renginio personalo (nuo pranešėjų, dalyvių iki aptarnaujančio personalo, savanorių) valdymas, 

koordinavimas, užtikrinimas. 

- Pakankama erdvė judėjimui renginio vietoje, energijos maitinimo taškų įrengimas prietaisams, 

kuriuos naudoja asmenys turintys judėjimo ir kitą negalią, baldų, sėdimų vietų pritaikomumas ir t.t. 

4 ETAPAS. Išvykimas iš renginio: 

- Asistentų pagalba, rūbinių pritaikymas, transporto organizavimas ir t.t. 

Taigi žemiau pateikiamas papildomas asmenų su negalia dalyvavimą renginiuose skatinančių 

veiksnių sąrašas: 

- Fizinės aplinkos pritaikymas, atsižvelgiant į poreikius. 
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- Šeimos narių, draugų ir profesionalų pagalba (tvirti socialiniai ryšiai). 

- Galimybė turėti asmeninį asistentą. 

- Gerėjanti negalią turinčių žmonių priėmimo kultūra visuomenėje. 

- Finansinė nepriklausomybė (asmenys su negalia, dirbantys apmokamą darbą, yra labiau 

pasitikintys ir geriau integruoti į socialinį gyvenimą). 

- Teisėta institucinė sistema, prioretizuojanti universalias piliečių teises, propaguojanti lygybės ir 

draugiškumo neįgaliesiems ideologiją, įgalinančią veikti ir asmenis su negalia. 

- Socialinių rūpybos agentūrų, bendradarbiavimas su asmenimis su negalia, rengiant ir įgyvendinant 

planus. 

- Informacijos apie renginius patikimumas (informacija turi būti pateikiama kitų asmenų, turinčių 

analogiškas negalias). 

- Tikslinės informacijos sklaidos didinimas, renginių organizatoriams bendrauti socialinės 

žiniasklaidos priemonėmis (Facebook, Twitter, YouTube) 

- Papildytosios realybės technologijų taikymas, įskaitant išmaniuosius akinius; 3D virtuali erdvė. 
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IŠVADOS  
 

Kokybinio tyrimo išvados: 

1. Apibendrinus asmenų su negalia patirčių siejamų su dalyvavimu renginiuose, išsakytą nuomonę 

ir mintis nustatyta, kokiais kriterijais remiantis renkamasi dalyvauti renginiuose. Remiantis interviu metu 

išskirtomis mintimis ir papasakotomis patirtimis, asmenys turintys negalią linkę renginius vertinti 

teigiamai, išskirdami ten gaunamas geras emocijas, patirtis, tobulėjimą. Vis dėlto galima pastebėti  

nuomonių sūpynes –  iš vienos pusės tai galimybė užsimiršti, pamiršti savo negalią, iš kitos – galimybė  

tapti problema kitiems, patirti nuovargį. Paaiškėjo, kad rinkdamiesi renginį informantai vadovaujasi ne tik 

asmeniniais argumentais  (skonio, pomėgio), bet atsižvelgia ir į tai, kokia renginio vieta mieste ar kur kitur, 

koks patekimas į renginį, koks parkavimas, kaip pritaikyta renginio vieta turintiems negalią, svarbus ir 

renginio organizatorius. Informantai nurodė, kad kai renginį organizuoja neįgaliųjų sąjunga, dažnai tai 

tampa patikimumo garantu, nes žinoma, kad bus tinkamai parinkta renginio vieta ir kt. Negalią turinčiam 

žmogui kyla  visa eilė  klausimų renkantis dalyvauti renginyje: „Ar aš galėsiu matyti?“, „Ar galėsiu girdėti?“, 

„Ar galėsiu jaustis nediskriminuojamas?“, „Ar galėsiu pasinaudoti tualetu?“, „Ar galėsiu atsisėsti?“, „Ar 

galėsiu pavalgyti per pertrauką?“,  „Ar bus kas palydi?“ ir pan.  

2. Tyrimo metu nustatyti asmenų su negalia patiriami iššūkiai dalyvaujant renginiuose.  

Iššūkiai, patiriami renginių metu tiesiogiai siejasi su turima negalia. Klausos negalią turintys 

informantai dalinosi patirtimi, kaip netinkamai jiems dažniausiai organizuojami renginiai – gestų vertėjo 

visai nebūna arba jie patys turi tuo pasirūpinti. Regos negalią turintys informantai pasakojo, kad jų 

sprendimas  eiti į renginį su lydinčiu asmeniu, išsprendžia visas problemas. Eiti vieni išdrįsta retai. 

Judėjimo negalią turintys informantai respondentai akcentuoja  ribojimus, trukdančius jiems 

pilnavertiškai dalyvauti renginiuose.  Viena aktualiausių probleminių sričių yra  tualetas. Visų judėjimo 

negalią turinčių informantų atsakymuose vienaip ar kitaip dalinamasi patirtimis apie nemalonias, 

trikdančias situacijas, kai jie negalėjo pasinaudoti tualetu. Inofrmantai nurodė to priežastis – iš viso nėra 

pritaikyto tualeto, tualetas yra, bet jis paverstas sandėliuku arba yra užrakintas, arba veikia ribotą laiką, 

arba įrengtas nekokybiškai ir pan. Patekimas prie renginio vietos ir į renginio vietą ir patogus judėjimas 

viduje irgi deja, informantų patirtimi būna gana dažnai – tenka į renginio vietą su neįgaliojo vežimėliu 

įvažiuoti pro šonines duris, renginio vietoje yra laiptelių, slenksčių, kurie neįveikiami su vežimėliu. Įrengti 

keltuvai veikia lėtai, personalas nemoka jų įjungti, pritaikyti liftai veikia ribotą laiką. Sunkiau vaikštantys 
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informantai minėjo ir slidžius akmeninius laiptus, nepatogius turėklus – kurie yra daugiau kaip interjero 

elementas, o ne pagal paskirtį galimi naudoti. Automobilių parkavimo klausimas taip pat išskirtas kaip itin 

aktualus atvykus į renginį.  

Informantai skaudžiai išgyveno patirtis, kai negalėjo būti savarankiški – nusipirkti maisto ir pavalgyti 

(nespėja to padaryti, staliukai per aukšti,  vietos žmonėms su negalia nukišamos į kampą ir pan.), negalėjo 

perskaityti nuorodų – jos pateiktos mažu šriftu ir pan.  Taip pat kaip neigiamos patirtys buvo įvardinta ir 

neprofesionalus renginio organizatorių, jų samdytų darbuotojų elgesys.  

Neigiamos patirtys siejamos ir su dezinformacija, kai žadama, kad viskas pritaikyta, patogu, o 

atvykus į vietą – pamatoma reali situacija, neatitinkanti žadėtos. 

Nuotolinių renginių neigiami aspektai – informantai pripažįsta, kad dažnai nuotolinis renginys tai tik 

nevykusi gyvo renginio kopija, kad jiems stinga kompiuterinio raštingumo įgūdžių, bei yra ribojančių 

technologinių faktorių (neturi reikiamos įrangos, programos, prastas internetinis ryšys), kad patiriamos 

emocijos yra silpnesnės, nei gyvų renginių metu.  

3. Tyrimo metu nustatytos ir asmenų su negalia teigiamos patirtys dalyvaujant reginiuose.  

Visi informantai turėjo teigiamų patirčių iš renginių. Jų įvardintos teigiamos patirtys, dažnai siejaisi 

su jų negalia. Informantai su klausos negalia visų pirma kaip teigiamas patirtis įvardino kokybišką gestų 

vertimą, ar tiesiog bendrai jo buvimą. Judėjimo negalią turintiems informantams gera patirti, kad gali būti 

patogiai, prieinamai sutvarkyta renginio vieta, kur jie gali savarankiškai, patogiai judėti. Nepriklausomai 

nuo negalios tipo paminėtas  patirtas taktiškas, lygiavertis bendravimas, taktiškai suteikiama pagalba, 

parodomas dėmesys, technologinės inovacijos  padedančios pilnaverčiai dalyvauti renginyje.  

Nuotolinių renginių atveju, kaip teigiamos pusės yra įvardijama  galimybė dalyvauti renginyje 

neišeinant iš komforto zonos, platus pasirinkimas profesinių ir kultūrinių renginių, bei jaučiamas 

technologinis tobulėjimas.  

4. Siūlymai ir rekomendacijos renginių prieinamumo didinimui, stiprinant asmenų su negalia 

dalyvavimą. 

Remiantis informantų išsakytomis mintimis galima formuluoti rekomendacijas tiek renginių 

dalyviams – žmonėms turintiems negalią (rekomenduojama neužsidaryti namuose, dalyvauti 

renginiuose, ieškoti klubų, draugijų, tokio pat likimo žmonių bendruomenių; renkantis renginius 

nepasikliauti tik skelbime nurodoma informacija, ją vertinti kritiškai, pasidomėti daugiau, galbūt net 

informuoti organizatorius apie save ir savo poreikius, kad būtų išvengiama nemalonių situacijų; atlikti 
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“namų darbus” prieš vykstant į renginį – detaliau pasidomėti apie renginio vietą, parkavimo galimybes ir 

pan.; vykti į renginius ne vienam, o su savo draugija – žmonėmis, kurie pagelbėtų iškilus problemoms; 

nuotolinius renginius rinktis įvertinus savo galimybes mokėjimą naudotis technologija, turint stabilų 

interneto ryšį rinktis temas pagal savo interesus, jei norima bendrauti – mažesnių grupių renginius, 

žinomo lektoriaus renginį) tiek ir  renginių organizatoriams  (skirti daugiau dėmesio tiksliai komunikacijai 

apie renginį – skelbime arba internetiniame puslapyje pateikti detalią informaciją apie  renginio 

pritaikymą negalią turintiems asmenims pvz. ar  bus gestų vertėjas; stiprinti renginių organizatorių ir 

renginio metu dirbančio personalo profesionalumą – apmokyti renginyje dirbančius asmenis, kad jie 

mokėtų tinkamai, korektiškai bendrauti su negalią turinčiais asmenimis, kai suteikiama pagalba, 

informacija, o ne gailestis ir perdėta globa; gerinti renginio infrastruktūrą (pakylos masiniuose 

renginiuose, aklųjų takai, pritaikyti biotualetai, bendrai prieinamumas) arba renkantis renginio vietą 

atkreipti dėmesį į jos pritaikymą; taikyti technologines inovacijas, transliavimą; ugdyti bendrą kultūrą 

mažinant atskirtį ir lygiaverčiai priimant negalią turinčius asmenis)). 

 

Kiekybinio tyrimo pagrindu formuluojamos šios išvados: 

1.Tyrimo rezultatais nustatyta, kad respondentai vidutiniškai vertina sudarytas galimybes 

asmenims, turintiems negalias, dalyvauti viešuosiuose renginiuose, kai moterys, taip pat miestuose 

(išskyrus didžiuosius miestus), miesteliuose gyvenantys respondentai, vidutinę negalią turintys asmenys 

bei į jauniausią (18–24 m.) amžiaus grupę patenkantys tyrimo dalyviai šiek tiek geriau vertina sudarytas 

galimybes dalyvauti renginiuose. 

2.Atliktos duomenų analizės pagrindu atskleista, kad respondentai vidutiniškai vertina jiems 

patiems sudarytas galimybes dalyvauti viešuosiuose renginiuose, kai vėlgi moterys šiek tiek geriau nei 

vyrai, miestų, miestelių gyventojai, asmenys, patenkantys į 25–44 m. amžiaus grupę bei lengvą negalią 

turintys asmenys geriau vertina sudarytas galimybes jiems patiems dalyvauti renginiuose.  

3.Apibendrinant tai, kokiuose renginiuose asmenys, turintys negalią, dalyvavo iki COVID–19 

pandemijos, nustatyta, kad tyrime dalyvavę respondentai, vertinant lyties, gyvenamosios vietos, amžiaus, 

negalios lygio aspektu, iki pandemijos daugiausiai yra dalyvavę koncertuose,  mugėse (pvz. Kaziuko mugė 

ir pan.), ekskursijoje, seminaruose, valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios vietos švenčių 

renginiuose. Pastebėtina, kad mažiausiai respondentų dalyvavo kursuose. Atkreiptinas dėmesys, kad 

sporto renginiai, sąskrydžiai, stovyklos iki pandemijos buvo populiaresni vyrų tarpe.  Vis dėlto didžiųjų 
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miestų gyventojai labiau rinkosi ekskursijas, tačiau kaimo gyventojai buvo labiau linkę dalyvauti 

seminaruose, bet ne parodose. Vertinant tyrimo duomenis pagal negalios lygį, išryškėjo, kad daugiausiai 

respondentų, būtent turinčių lengvą ar vidutinį negalios lygį, dalyvavo renginiuose, kurie vyko iki COVID–

19 pandemijos. Analizuojant duomenis pagal amžiaus grupes, 18–24 metų amžiaus asmenys dažniausiai 

dalyvavo ekskursijose, mugėse ir koncertuose, 25–44 metų amžiaus asmenys koncertuose, spektakliuose 

ir seminaruose, 45–64 metų amžiaus asmenys labiausiai rinkosi muges, koncertus ir seminarus, o 65–75 

metų amžiaus asmenys dažniausiai lankėsi koncertuose, valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios 

vietos švenčių renginiuose.  

4.Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis respondentų beveik visuose renginiuose (išskyrus 

dalyvavimą seminaruose) apskritai nedalyvavo, kai mažiusiai buvo dalyvaujama spektakliuose, parodose, 

mugėse, sporto renginiuose. Vis dėlto pandemijos metu tiek vyrai, tiek moterys ar tiek kaimo vietovių, 

tiek miestų / miestelių bei didžiųjų miestų gyventojai dažniausiai dalyvavo seminaruose bei kursuose. 

Duomenys apie renginių lankomumą pandemijos metu tarp skirtingų amžiaus grupių išryškina panašias 

tendencijas kaip ir pagal gyvenamąją vietą, kai 18–24 metų, 25–44 metų ir 45–64 metų amžiaus gruspėse 

dominavo  seminarai, nors tarp 18–24 metų amžiaus asmenų pirmaujančias pozicijas pagal lankomumą 

užėmė ir ekskursijos, o vyresnio 65–75 amžiaus grupės nariai dažniausiai rinkosi dalyvauti sąskrydžiuose 

/ stovyklose ir valstybinių / miesto / rajono / gyvenamosios vietos švenčių renginiuose. Analizuojant 

tyrimo duomenis pagal negalios lygį, nustatyta, kad renginiuose dažniau dalyvavo asmenys, turintys 

lengvą ar vidutinę negalią.  

5. Tyrimo rezultatai rodo, kad dažniausiai asmenys, turintys negalią, viešuosiuose renginiuose 

dalyvauja vieną kartą per mėnesį arba  1–2 kartus per pusę metų. Asmenys, kurie gyvena miestuose, 

miesteliuose, 3–4 kartus per mėnesį dalyvauja viešuosiuose renginiuose, o daugiausiai respondentų, 

kurie gyvena didžiuosiuose miestuose, yra linkę vieną kartą per mėnesį dalyvauti viešuosiuose 

renginiuose. Vertinant lyties aspektu, nustatyta, kad dažniau ( 3–4 kartus per mėnesį) viešuosius renginius 

lanko vyrai nei moterys.  Jauniausi (18–24 m.) respondentai renginiuose dažniausiai lankosi retai, t.y. 1–

2 kartus per pusę metų, kai tuo tarpu vyresni nei 25 m. respondentai lankosi dažnai (bent 1 kartą per 

mėn.). Vertinant pagal negalios lygį, nustatyta, kad daugiausiai  asmenų, turinčių vidutinio sunkumo ir 

lengvą negalią, viešuosiuose renginiuose dalyvauja vieną kartą per mėnesį.  

6.Apklausos rezultatai rodo, kad daugiausiai visų grupių respondentų įvardijo, kad viešuosiuose 

renginiuose dalyvauja dėl savišvietos, asmeninio tobulėjimo ar pramogos. Mažiausiai respondentų 
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nurodo, kad viešuosiuose renginiuose dalyvauja dėl profesinio tobulėjimo. Konkretizuojant tyrimo 

duomenis pagal lytį, nustatyta, kad vyrai labiausiai renginiuose lankosi dėl pramogos ir dėl savišvietos bei 

asmeninio tobulėjimo, o moterys į pirmąją vietą iškėlė savišvietą ir asmeninį tobulėjimą bei socializacijos 

ir bendravimo poreikį. Miestų / miestelių ir didžiųjų miestų gyventojai renginius renkasi dėl savišvietos ir 

asmeninio tobulėjimo o kaimo gyventojai renkasi dėl pramogos.  Tuo tarpu 18–24 metų ir 25–44 metų 

amžiaus gyventojai renginius dėl pramogos akcentuoja kaip svarbiausią pasirinkimo priežastį, o vyresni 

asmenys dažniau eina į renginius dėl savišvietos ir asmeninio tobulėjimo. Respondentai, turintys skirtingo 

lygio negalias, mažiausiai nurodo dalyvaujantys renginiuose dėl profesinių tikslų, o dėl socializacijos, 

bendravimo daugiausiai dalyvauja asmenys, turintys lengvą ar sunkų negalios lygį. 

7. Atlikta duomenų analizė rodo, kad daugiau nei aštuoniasdešimt procentų respondentų yra 

dalyvavę „gyvuose” viešuosiuose renginiuose. Vertinant pagal negalios lygį, išaiškėjo, kad visų negalios 

lygių asmenys taip pat dalyvavo viešuosiuose renginiuose per 2–3 metų laikotarpį. Taip pat respondentai 

nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos dalyvaudavo „gyvuose“ renginiuose. Nuotoliniuose renginiuose 

dalyvavo jau mažiau respondentų per 2–3 m. laikotarpį, kai aktyviau nuotolinio tipo renginius rinkosi 

moterys. Taip pat daugiausiai asmenų, turinčių lengvą negalios lygį, per 2–3 m. yra dalyvavę viešuosiuose 

renginiuose. Duomenys taip pat rodo, kad nuotoliniai renginiai buvo labiau aktualūs didžiųjų miestų 

gyventojams, nei miestų / miestelių ir tuo labiau kaimo gyventojams), tačiau (67,6 proc.). Taip pat didžioji 

dauguma vyresnio amžiaus asmenų nuotoliniuose renginiuose nedalyvavo, o aktyviausiai nuotolinį 

formatą rinkosi 25–44 metų amžiaus grupės asmenys. 

8. Apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė respondentų atidžiai renkasi renginius 

įvertindami galimybes dalyvauti, kad neapsunkintų savęs ir kitų. Taip pat tyrimo rezultatų analizė parodė, 

kad daugiau nei pusei respondentų tinkamiausias yra fiziškas, t.y. gyvas dalyvavimo renginiuose būdas, o 

beveik trečdalis tyrimo dalyvių nurodė, kad jiems yra priimtinas tiek fizinis, tiek virtualus dalyvavimas 

viešuosiuose renginiuose. Remiantis tyrimo duomenimis, išryškėjo, kad virtualūs renginiai nėra itin 

paklausūs ne tik tarp asmenų, turinčių negalią, bet ir pagal lytį, gyvenamąją vietą bei amžių. Nagrinėjant 

fizinių ir nuotolinių / virtualių renginių populiarumą amžiaus aspektu, fiksuojama, kad jaunėjant amžiaus 

grupėms, tampa mažiau svarbu, kokiu formatu vyksta renginys. 

9. Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiau nei pusei respondentų iššūkius sukelia atvykimas į renginį, o 

daugiau nei trečdalis tyrimo dalyvių iššūkių patiria ir surandant informaciją apie renginį. Taip pat 

asmenims, turintiems negalias, iššūkiai kyla tiek planuojant dalyvauti renginyje, t.y. ieškant informacijos, 
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tiek vykstant į renginį, tiek jau dalyvaujant renginyje. Tuo pačiu daugiausia iššūkių kyla atvykstant į renginį 

ne tik kaimo, bet ir miestų / miestelių bei didžiųjų miestų gyventojams. Remiantis duomenimis, pagal 

visas amžiaus grupes, išskyrus vyresnio 65–75 amžiaus asmenis, atvykimas iki renginio jiems kelia 

daugiausia rūpesčių, nors 18–24 metų amžiaus asmenys nei kitos amžiaus grupės respondentai taip pat 

dažniau susiduria su iššūkiais planuojant renginį, t.y. ieškant apie jį informacijos, o buvimo renginyje 

iššūkiai labiau paliečia 18–24 metų jaunimą ir 45–65 metų amžiaus respondentus nei kitų grupių asmenis. 

Apklausos rezultatai rodo, kad dalyvaujant nuotoliniame renginyje, iššūkiai kyla surandant informaciją 

apie renginį, dėl interneto ryšys ir jo trikdžių renginio metu. Taip pat yra sunku įsitraukti į renginį, 

dalyvauti diskusijose. 

10.Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausiai respondentų apie renginius sužino iš socialinių tinklų ir 

neįgaliųjų organizacijų. Mažiausiai populiarūs šaltiniai, kurie yra svarbūs sužinant apie viešuosius 

renginius, yra lauko reklama, reklama per radiją, lankstinukai, skrajutės. Taip pat tyrimu atskleista, kad 

didžioji respondentų renkasi viešuosius renginius pagal temos aktualumą, o beveik dviems trečdaliams 

tyrimo dalyvių svarbiu renginio pasirinkimo kriterijumi yra renginio vietos infrastruktūra, pritaikomumas, 

prieinamumas. Mažiausiai respondentų akcentuoja organizatoriaus svarbą renkantis renginį, lektoriaus 

žinomumą. Vyrai kaip svarbesnį aspektą išskiria renginio vietos infrastruktūrą, pritaikomumą, 

prieinamumą, o moterys temos aktualumą iškelia į pirmaujančią ir visiškai dominuojančią poziciją. Temos 

aktualumą pirmuoju ir svarbiausiu aspektu sprendžiant apie renginio tinkamumą, pasirenka miestų / 

miestelių gyventojai ir didžiųjų miestų gyventojai, tačiau kaimo gyventojams labiau reikšmingu veiksniu 

tampa renginio vieta. Visos amžiaus grupės pažymi renginio temos aktualumą lyginant su kitais renginio 

pasirinkimo kriterijais. Taip pat sunkią negalią turintys asmenys renginį renkasi pagal tai, ar renginio vietos 

infrastruktūra yra pritaikyta, prieinama, o lengvą ir vidutinę negalią turintys respondentai didesnį dėmesį 

kreipia temos aktualumui. 

11. Tyrimo duomenimis nustatyta, kad didžiajai daliai respondentų nėra svarbu, kurią savaitės dieną 

vyksta viešasis renginys, nors šiek tiek daugiau nei penktadalis respondentų pažymi, kad tinkamiausia 

diena jų dalyvavimui viešuosiuose renginiuose yra šeštadienis. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad beveik 

pusei respondentų savaitės dienos pasirinkimas, dalyvaujant dalykiniuose renginiuose, nėra svarbus, o 

beveik trečdaliui respondentų palankiau dalyvauti dalykiniuose renginiuose darbo dienomis. Dalyvavimo 

pramoginiuose renginiuose net du trečdaliai respondentų nesieja su savaitės diena. 
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12. Tyrimu nustatyta, kad didžiajai daugumai respondentų nėra svarbus renginio organizatorius, o 

penktadalis respondentų pažymi, kad jie renkasi tuos viešuosius renginius, kuriuos organizuoja neįgaliųjų 

organizacijos. Taip pat nustatyta, kad daugiau nei penktadalis respondentų viešuosiuose renginiuose 

dalyvauja, jei kaina iki 10 EUR ar iki 25 EUR arba mokamuose renginiuose nedalyvauja. Akivaizdu, kad 

asmenims, turintiems negalią, priimtiniausi renginiai yra nemokami arba tie, kurių dalyvio mokestis iki 25 

EUR. 

13. Taip pat tyrimu nustatyta, kad beveik pusės respondentų vertinimu, dalyvaujant renginyje yra 

svarbu turėti galimybę parkuotis nuosavą automobilį, yra svarbu pritaikytas pagrindinis įėjimas į renginį, 

pritaikyti laiptai. Tuo pačiu atskleista, kad itin aktualus yra ir pritaikytų tualetų klausimas, Akivaizdu, kad 

šiame tyrime išryškėjusi infrastruktūros pritaikymo svarba renginiuose siejama su tuo, kad didžioji dalis 

respondentų yra asmenys, turintys judėjimo negalią, nes gestų kalbos vertėjai, remiantis tyrimo 

duomenimis, nėra aktualūs daugiau nei pusei respondentų  Ganėtinai analogiški duomenys išryškėja ir 

kalbant apie subtitrų ekranuose poreikį, kai daugiau nei trečdalis respondentų pažymi, kad tai nėra 

aktualu. 

14. Tyrimo duomenys rodo, kad daugiau nei trečdalį respondentų dalyvavimą renginiuose riboja 

finansinės galimybes. Svarbu pažymėti, kad kiti veiksniai (savarankiškas atvykimas į renginį, visuomenės 

požiūris į žmones su specialiaisiais poreikiais, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis ir kt.) 

jų dalyvavimo renginiuose nei riboja, nei neriboja. Atkreiptinas dėmesys, kad trečdaliui respondentų, 

turinčių lengvą negalią, dalyvavimą renginiuose skatina jų asmeninės savybės.   
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PRIEDAI  
 

1 priedas. PUSIAU STRUKTŪRUOTAS INTERVIU 

2 priedas. ANKETA 
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3 priedas   

PUSIAU STRUKTŪRUOTAS INTERVIU 

  

Tyrimo tema  Interviu klausimai  

 

Asmenų su negalia / spec. 
poreikiais apie patirties, siejamos 
su dalyvavimu renginiuose, 
reflektavimas  

Pasidalinkite mintimis, ką Jums reiškia lankymasis 
renginiuose?   

Papasakokite, kaip pasirenkate renginius, kuriuose 
nusprendžiate dalyvauti? Kas lemia Jūsų apsisprendimą 
dėl dalyvavimo konkrečiame renginyje?   

Kokiuose renginiuose pastaruoju metu esate 
dalyvavęs(-usi)? (Patikslinantis klausimas: vienerių metų 
eigoje; toliau vedantys klausimai: kokiuose renginiuose 
dalyvavo fiziškai ir / ar nuotoliniu būdu). Pateikite 
pavyzdžių.   

Prisiminkite (išskirkite iš minėtų) vieną renginį, 
kuriame esate dalyvavę ir papasakokite, kaip jautėtės šio 
renginio metu. Kas sukėlė tokius išgyvenimus?  

Kokio pobūdžio renginiuose Jūs  dažniausiai 
lankotės? Kodėl? (Patikslinantis klausimas, jei asmuo 
nesilanko renginiuose: kodėl nesilankote / nedalyvaujate 
renginiuose? kokiuose renginiuose norėtumėte 
lankytis?)  

Kokia Jūsų patirtis dėl naudojimosi reikalinga 
infrastruktūra renginio metu: (papildantys klausimai: 
nuvykimas iki ir grįžimas į renginį / iš renginio; patekimas 
į renginio vietą – pritaikymas judėjimui su skirtinga 
negalia, pasitikimas, informacija ir t.t.; naudojimasis visa 
viešąja infrastruktūra renginio metu – WC, maisto, kavos 
įsigijimas; renginio informacijos perdavimas tinkamu 
būdu, formatu ir t.t.)  

Įsivaizduokite, kad turite visas galimybes organizuoti 
renginį, skirtą asmenų, turinčių įvairių sunkumų, negalių, 
įtraukimui. Į kokius renginio organizavimo aspektus 
atkreiptumėte dėmesį?  

Asmenų su negalia / 
spec.poreikiais patiriami iššūkiai 
dalyvaujant renginiuose  

Papasakokite apie iššūkius, kurie Jums kilo / kyla 
dalyvaujant renginiuose? Pateikite pavyzdžių.  

Kas Jus, kaip renginių (priklausomai nuo situacijos: 
aktyvų) dalyvį(-ę),  liūdina, kai nusprendžiate dalyvauti ir 
dalyvaujate renginiuose?  

Kokios pagalbos Jums reikėtų, kad minėti sunkumai 
būtų išspręsti ir Jūs galėtumėte dalyvauti renginiuose?  
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Tyrimo tema  Interviu klausimai  

Prašytume pakomentuoti, kada Jūs susiduriate su 
sunkumais: planuodamas(-a) dalyvavimą ir ieškodamas(-
a) renginių, vykstant į renginį ar  renginio metu.  

Asmenų 
su negalia/spec.poreikiais teigiam
os 
patirtys dalyvaujant renginiuose   

Kas Jus, kaip renginių (priklausomai nuo situacijos: 
aktyvų) dalyvį(-ę), džiugina, kai nusprendžiate dalyvauti 
ir dalyvaujate renginiuose?  

Pasidalinkite gerąja patirtimi ir papasakokite, 
kokiuose renginiuose Jums buvo sudarytos tinkamos 
sąlygos dalyvauti? Prašytume pateikti pavyzdžių ir 
pakomentuoti, kokie aspektai parodė (rodo), kad šis 
renginys atitiko Jūsų poreikius.  

Kokius renginių privalumus, leidžiančius 
Jums tinkamai juose dalyvauti, išskirtumėte?  

Siūlymai ir rekomendacijos 
renginių prieinamumo didinimui, 
stiprinant asmenų su negalia / 
spec.poreikiais dalyvavimą  

• Ką, remdamiesi savo patirtimi, galėtumėte 
patarti draugui, norinčiam dalyvauti realiai 
organizuojamame renginyje?  

Ką, remdamiesi savo patirtimi, galėtumėte patarti 
draugui, norinčiam dalyvauti nuotoliniu 
būdu organizuojamame renginyje?  

• Kokios papildomos priemonės galėtų būti taikomos, 
kad Jūs dalyvautumėte (jei dalyvauja: kad dar aktyviau 
dalyvautumėte) renginiuose? Ką siūlytumėte / tobulinti 
organizuojant renginius?   

   

  



RENGINIŲ PRIEINAMUMO PAKLAUSA IR JŲ INFRASTRUKTŪROS TINKAMUMAS  

ASMENIMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS 

125 

4 priedas   

ANKETA 

Renginių prieinamumas 
Vilniaus kolegijos tyrėjų grupė atlieka tyrimą „Renginių prieinamumo paklausa ir jų infrastruktūros 
tinkamumas asmenims su specialiaisiais poreikiais“. Užsakovas – Lietuvos konferencijų ir renginių 
asociacija. Taikomosios konsultacinės veiklos darbų sutartis 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. TMV-17  
Mieli respondentai, prašome Jūsų atsakyti į keletą klausimų. Apklausa anonimiška, jūsų pateikti atsakymai 
bus naudojami tik apibendrinti.  
Kviečiame dalyvauti apklausoje ir pasidalinti savo patirtimi.  
 
1. Ar sutinkate dalyvauti apklausoje? 
❑ Taip 
❑ Ne 
 
2. Kaip vertinate sudaromas galimybes dalyvauti renginiuose žmonėms, turintiems negalią? 
Įvertinkite 10 balų skalėje, kur 10 – galimybės puikios, 1 – galimybės labai prastos. Pažymėkite Jums 
tinkamą vertinimą.  
1 –2–3–4–5–6–7–8–9–10 
 
3. Kaip vertinate Jums sudaromas galimybes dalyvauti renginiuose? 
Įvertinkite 10 balų skalėje, kur 10 – galimybės puikios, 1 – galimybės labai prastos. Pažymėkite Jums 
tinkamą vertinimą.  
1 –2–3–4–5–6–7–8–9–10 
 
4. Kokiuose renginiuose dalyvavote iki pandemijos (Covid–19)? 
Atsakymus pažymėkite kiekvienoje eilutėje. 
 Taip Ne Negaliu atsakyti 
Konferencijos ❑  ❑  ❑  
Kursai ❑  ❑  ❑  
Seminarai ❑  ❑  ❑  
Spektakliai ❑  ❑  ❑  
Koncertai ❑  ❑  ❑  
Parodos ❑  ❑  ❑  
Ekskursijos ❑  ❑  ❑  
Sporto renginiai ❑  ❑  ❑  
Sąskrydžiai, stovyklos ❑  ❑  ❑  
Mugės (pvz.: Kaziuko 
mugė ir pan.) 

❑  ❑  ❑  

Valstybinių / miesto / 
rajono / 
gyvenamosios vietos 
švenčių renginiai 

❑  ❑  ❑  

Kita ❑  ❑  ❑  
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5.Kokiuose renginiuose dalyvavote pandemijos metu? 
Atsakymus pažymėkite kiekvienoje eilutėje. 
 Taip Ne Negaliu atsakyti 
Konferencijos ❑  ❑  ❑  
Kursai ❑  ❑  ❑  
Seminarai ❑  ❑  ❑  
Spektakliai ❑  ❑  ❑  
 
Koncertai 

❑  ❑  ❑  

Parodos ❑  ❑  ❑  
Ekskursijos ❑  ❑  ❑  
Sporto renginiai ❑  ❑  ❑  
Sąskrydžiai, stovyklos ❑  ❑  ❑  
Mugės (pvz.: Kaziuko 
mugė ir pan.) 

❑  ❑  ❑  

Valstybinių / miesto / 
rajono / 
gyvenamosios vietos 
švenčių renginiai 

❑  ❑  ❑  

Kita ❑  ❑  ❑  
 
6.Kiek vidutiniškai kartų per metus dalyvaujate renginiuose? 
❑ Labai dažnai ( 3–4 kartus per mėnesį) 
❑ Dažnai ( 1 kartą per mėnesį) 
❑ Retai ( 1–2 kartus per pusę metų) 
❑ Labai retai ( iki 2 kartų per metus) 
❑ Renginiuose visai nedalyvauju 
 
7.Kodėl nedalyvaujate renginiuose? .......................................................... 
 
8.Kokiu tikslu dažniausiai dalyvaujate renginiuose? 
Pažymėkite 1–3 Jums labiausiai tinkančius variantus. Galite įrašyti savo atsakymą skiltyje Kita (Other) 
❑ Dėl pramogos 
❑ Dėl savišvietos, asmeninio tobulėjimo 
❑ Dėl profesinio tobulėjimo 
❑ Dėl socializacijos, bendravimo 
❑ Dėl emocinio pasitenkinimo 
 
9.Pabaikite sakinį. Renginiuose dažniausiai dalyvaujate: 
Jei nei vienas atsakymas jums netinka, įrašykite savo atsakymą skiltyje kita (other). 
❑ Savo iniciatyva, noru. 
❑ Dėl įsipareigojimo darbdaviui, organizacijai ir pan. 
❑ Kita........................... 
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10.Ar esate dalyvavę gyvuose renginiuose per paskutinius 2–3 m.? 
❑ Taip 
❑ Ne 
❑ Neprisimenu / negaliu atsakyti 
 
11. Ar esate dalyvavę nuotoliniuose renginiuose per paskutinius 2–3 m.? 
❑ Taip 
❑ Ne 
❑ Neprisimenu / negaliu atsakyti 
 
12.Kurie teiginiai geriausiai apibūdina Jūsų lankymąsi renginiuose? 
❑ Dalyvauju renginiuose, kuriuose noriu, mano specialieji poreikiai manęs neriboja. 
❑ Atidžiai renkuosi renginius įvertindamas galimybes dalyvauti, kad neapsunkinčiau savęs ir kitų. 
❑ Dalyvauju tik specialiuose, žmonėms su negalia skirtuose renginiuose. 
❑ Renginiuose nedalyvauju. 
 
13.Kokiu būdu Jums labiau patinka dalyvauti renginyje? 
❑ Fiziškai / gyvai 
❑ Nuotoliniu / Virtualiu būdu 
❑ Ir fiziniu, ir nuotoliniu / virtualiu būdu 
 
14. Kas Jums sukelia daugiausiai iššūkių dalyvaujant gyvame renginyje? 
Pažymėkite iki 3 jums labiausiai tinkančių atsakymų 
❑ Informacijos apie renginį suradimas 
❑ Registracija į renginį 
❑ Atvykimas 
❑ Buvimas renginyje 
❑ Išvykimas iš renginio 
 
15. Kas Jums sukelia daugiausiai iššūkių dalyvaujant nuotoliniame / virtualiame renginyje? 
Pažymėkite iki 3 jums labiausiai tinkančių atsakymų. Galite įrašykite savo atsakymą skiltyje kita (other). 
❑ Informacijos apie renginį suradimas 
❑ Registracija į renginį 
❑ Kompiuterinės įrangos neturėjimas 
❑ Informacinio raštingumo stoka (nemokėjimas naudotis kompiuterinėmis technologijomis) 
❑ Interneto ryšys ir jo trikdžiai renginio metu 
❑ Informacijos apie prisijungimą prie renginio trūkumas 
❑ Sunku įsisavinti renginio metu gaunamą informaciją 
❑ Dalyvavimo nuotoliniuose renginiuose patirties neturėjimas 
❑ Sunku įsitraukti į renginį– dalyvauti diskusijoje, paklausti 
❑ Virtualios pagalbos stoka 
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16. Iš kokių šaltinių įprastai sužinote apie renginį? 
Nurodykite visus jums tinkamus atsakymus. Galite įrašyti savo atsakymą skiltyje kita (other). 
❑ Neįgaliųjų organizacijų 
❑ Darbdavio 
❑ Artimųjų (draugų, šeimos narių) 
❑ Reklamos internete 
❑ Reklamos per televiziją 
❑ Reklamos per radiją 
❑ Lauko reklamos 
❑ Lankstinukų, skrajučių 
❑ Seniūnijos, Savivaldybės 
❑ Socialinių tinklų 
 
17.Pagal kokius kriterijus pasirenkate renginį? 
Nurodykite iki 3 svarbiausius kriterijų. Galite įrašyti savo atsakymą skiltyje kita (other). 
❑ Renginio vieta 
❑ Renginio vietos infrastruktūra / pritaikomumas / prieinamumas 
❑ Renginio laikas 
❑ Organizatorius 
❑ Temos aktualumas 
❑ Lektoriaus žinomumas 
 
18.Kur vykstančiuose renginiuose dažniausiai dalyvaujate? 
Galite įrašyti savo atsakymą skiltyje kita (other). 
❑ Vietoje kur gyvenu, 
❑ Savivaldybės centre, 
❑ Didžiuosiuose miestuose (Klaipėda, Šiauliai, Kaunas, Panevėžys, Alytus), 
❑ Sostinėje Vilniuje. 
 
19. Koks renginio laikas Jums yra priimtiniausias? 
❑ Pirmadienis 
❑ Antradienis 
❑ Trečiadienis 
❑ Ketvirtadienis 
❑ Penktadienis 
❑ Šeštadienis 
❑ Sekmadienis 
❑ Nesvarbu 
 
20.Koks renginio laikas Jums yra priimtiniausias? 
 Darbo dienos Savaitgaliai Nesvarbu 
Dalykiniai renginiai    
Pramoginiai renginiai    
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21.Kurie renginių organizatoriai Jums yra priimtiniausi? 
❑ Valstybinis sektorius 
❑ Privatus sektorius 
❑ Nevyriausybinės organizacijos 
❑ Neįgaliųjų organizacijos 
❑ Nėra svarbu 
 
22.Ar dalyvaujate mokamuose renginiuose, kai už bilietą / dalyvio mokestį reikia susimokėti pačiam? 
❑ Dalyvauju, jei kaina iki 10 EUR 
❑ Dalyvauju, jei kaina iki 25 EUR 
❑ Dalyvauju, jei kaina iki 50 EUR 
❑ Nėra svarbu kokia kaina (50 EUR ir daugiau) 
❑ Mokamuose renginiuose nedalyvauju 
 
23.Įvertinkite pateiktus teiginius kiek jie Jums yra svarbūs / nesvarbūs, kai dalyvaujate renginiuose. 
5 – labai svarbu, 1 – visai nesvarbu. 

 
Labai 
svarbu Svarbu 

Nei svarbu, 
nei 
nesvarbu Nesvarbu 

Visai 
nesvarbu Neaktualu 

Galimybė parkuotis 
atvykus nuosavu 
automobiliu 

❑  ❑          

Galimybė pasiekti 
renginį taksi / 
autobusu 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Pritaikytas 
pagrindinis įėjimas į 
renginio vietą 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Prieinamos poilsio 
zonos su sėdimomis 
vietomis 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Sėdimos vietos su 
vežimėliu ir 
papildoma vieta 
lydinčiajam 
asmeniui 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Gestų kalbos vertėjai ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
Subtitrai ekrane ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
Pritaikyti laiptai ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
Galimybė nusipirkti 
maisto / gėrimų 
pertraukų metu 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Pertraukų trukmė ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
Informaciniai ženklai ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
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Pagalbinis 
personalas – 
pasitikimas, 
palydėjimas ir t.t. 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Asmeninio asistento 
dalyvavimas 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Pritaikytas WC ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
Informacijos 
pritaikomumas 
pagal negalios tipą 
renginio vietoje 
(garso įrašai, 
vaizdinė informacija 
ir t.t.) 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

 
24.Įvertinkite pateiktus teiginius, kaip jie riboja / skatina Jūsų dalyvavimą viešuose renginiuose 

 Labai riboja Riboja 
Nei riboja, nei 
skatina Skatina Labai skatina 

Savarankiškas 
atvykimas į renginį 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Dalyvio vieta 
renginyje 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Finansinės 
galimybės 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Aktualių renginių 
pasiūla 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Techninės galimybės 
dalyvauti 
nuotoliniuose 
renginiuose 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Gebėjimas naudotis 
informacinėmis 
technologijomis 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Artimieji (šeima ir 
draugai) 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Visuomenės požiūris 
į žmones su spec. 
poreikiais 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Bendra socialinė 
politika 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

Asmeninės savybės ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
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25.Kas palengvintų Jūsų dalyvavimą renginiuose? 
Parašykite. 
 
26.Ką patartumėte organizatoriams, kad renginys tikrai būtų prieinamas visiems? 
Parašykite 
 
27.Jūsų amžius 
❑ 18–24 
❑ 25–44 
❑ 45–64 
❑ 65–74 
❑ 75 ir daugiau 
 
28.Lytis 
❑ Moteris 
❑ Vyras 
❑ Nenoriu nurodyti 
 
29.Gyvenamoji vieta 
❑ Didysis miestas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus) 
❑ Kiti miestai, miesteliai 
❑ Kaimo gyvenamoji vietovė (gyvenvietė, kaimas, viensėdis). 
 
30.Kuriame Lietuvos regione gyvenate? 
❑ Alytaus apskritis 
❑ Kauno apskritis 
❑ Klaipėdos apskritis 
❑ Marijampolės apskritis 
❑ Panevėžio apskritis 
❑ Šiaulių apskritis 
❑ Tauragės apskritis 
❑ Telšių apskritis 
❑ Utenos apskritis 
❑ Vilniaus apskritis 
 
31.Kiek metų turite negalią? 
❑ Iki 1 m. 
❑ 2–3 m. 
❑ 4–10 m. 
❑ 11 m. ir daugiau 
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32.Negalios lygis 
❑ Sunkus 
❑ Vidutinis 
❑ Lengvas 
 
33.Kokia Jūsų negalia? 
Jei jūsų negalia neįvardinta įrašykite skiltyje Kita (other). 
❑ Judėjimo negalia 
❑ Vidaus ligos, kiti sutrikimai 
❑ Regos negalia 
❑ Klausos negalia 
❑ Psichikos negalia 
❑ Intelekto sutrikimai 
❑ Mišri negalia 
❑ ........................... 
 
34.Darbingumo lygis 
❑ iki 25 procentų 
❑ 30–40 procentų 
❑ 45–55 procentų 
❑ Nenustatytas 
 
35.Užimtumas (profesinis statusas) 
❑ Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas 
❑ Specialistas, tarnautojas 
❑ Darbininkas, techninis darbuotojas 
❑ Smulkus verslininkas 
❑ Ūkininkas 
❑ Bedarbis 
❑ Pensininkas 
❑ Studentas, moksleivis 
❑ Nedirbantis 
❑ Esu motinystės / tėvystės atostogose 
❑ Kita 
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