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Atsiliepimas apie AIDS centro šviečiamąją veiklą 

 

 
Per dvidešimt veiklos metų Lietuvos AIDS centras padarė didelę įtaką sėkmingiems ŢIV/AIDS prevencijos 

rezultatams, atliko naudingą ir reikalingą darbą – keitė visuomenės poţiūrį į ŢIV/AIDS problemą. 

Mano bendradarbiavimas su Lietuvos AIDS centru prasidėjo kartu su edukaciniu kūrybiniu projektu „Mes 

prieš AIDS“. Dirbdama Vilniaus miesto Fabijoniškių vidurinėje mokykloje kartu su mokiniais aktyviai dalyvavau 

projekte, kuris įtraukė jaunimą į ŢIV ir AIDS prevencinę veiklą.  Konkurso dalyviai gilino ţinias, lavino 

problemų sprendimo, bendravimo įgūdţius ir ugdė(si) kūrybiškumą. LAC organizuojamo konkurso moksleiviai 

ypač laukdavo ir noriai jame dalyvaudavo.  

Per 20 LAC veiklos metų teko dalyvauti ne vienoje konferencijoje, kurios buvo ypač vertingos mano, kaip 

Vilniaus pedagoginio universiteto docentės, profesinių kompetencijų tobulinimui. 2006–2008 metais buvo 

sudaryta galimybė dalyvauti projekte „Daugiasektorė ŢIV valdymo sistema“ ir tobulinti ţinias bei įgūdţius, 

būtinus organizuojant sisteminę, patikimą, integruotą ir koordinuojamą paţeidţiamų visuomenės grupių sveikatos 

prieţiūrą ir rūpybą. Šio projekto metu įgytas kompetencijas tiesiogiai pritaikiau dirbdama su Vilniaus 

pedagoginio universiteto ruošiamais būsimais socialiniais pedagogais ir sveikos gyvensenos pedagogais. 

Gerų rezultatų AIDS centras pasiekė vykdydamas diferencijuotą prevenciją, pritaikytą įvairioms visuomenės 

tikslinėms grupėms: jaunimui, rizikos grupių asmenims, ŢIV infekuotiems, taikydamas įvairias prevencinės 

veiklos formas ir bendradarbiaudamas su daugeliu institucijų, įtraukdamas į prevencinę veiklą ţiniasklaidą, šou 

verslo atstovus, menininkus, politikus. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie AIDS centro vykdomą veiklą, 

kuri gali tapti pavyzdţiu ir kitoms Lietuvoje vykdomoms prevencinėms programoms bei projektams. 

 

 

 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

Sporto ir sveikatos fakultetas 

Sveikatos ugdymo katedra 

Doc. dr. S. Ustilaitė 
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ĮVADAS 

 
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, beveik visose pasaulio šalyse yra uţregistruota bent po vieną 

ŢIV infekcijos ar AIDS atvejį. 2008-ųjų metų prognostiniai duomenys parodė, kad pasaulyje yra apie 33,4 mln. 

ŢIV infekuotų asmenų, iš kurių 2,7 mln. infekuoti 2008-ais metais. Nuo AIDS mirė daugiau negu 2 mln. ţmonių.  

1988 metais Lietuvoje diagnozuotas pirmasis uţsikrėtusio ţmogaus imunodeficito virusu (ŢIV) atvejis. Iki 

2010 metų sausio 1 dienos šalyje diagnozuoti 1581 ŢIV infekuotas asmuo, o per 2009-uosius metus – 180 nauji 

uţsikrėtimo ŢIV atvejai (131 vyrai ir 49 moterys). Iš viso per visą ŢIV registravimo laikotarpį diagnozuoti 242 

AIDS atvejai, 88 asmenys mirė nuo AIDS (išankstiniai duomenys).  

Vienas iš Pasaulinės sveikatos organizacijos devizų – „Per AIDS profilaktiką – į naują sveikatos apsaugą, į 

naują visuomenę”
1
. Europos Bendrijos, greta alkoholio ir tabako kontrolės, prioritetas – AIDS ir kitų uţkrečiamų 

ligų profilaktika, sveikatos informacija, sveikatos mokymas. Viena iš pagrindinių šios problemos sprendimo 

priemonių yra visuomenės informavimas ir nuoseklus šviečiamasis darbas, objektyvios informacijos apie ŢIV 

plitimo, diagnozavimo, gydymo bei konsultavimo priemones ir būdus skleidimas. AIDS problema veikia ir keičia 

ţmones, jų tarpusavio santykius, poţiūrį į darbą, į ligonius, į kitų ir savo sveikatą, todėl svarbus tikslas telkti 

įvairias iniciatyvas, ieškoti veiksmingų naujų darbo formų ir metodų. 

Galima teigti, kad Lietuvoje 1990 dar nebuvo stipraus ryšio tarp ŢIV/AIDS problemos ir švietimo. Todėl 

šiame leidinyje bus pateikta realaus atvejo analizė, kaip Lietuvos AIDS centro (nuo 2009 10 01 Uţkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro) informacinės viešųjų ryšių kampanijos ir kasdienė švietėjiška veikla padarė įtaką 

sėkmingiems ŢIV/AIDS prevencijos rezultatams. 

Šio leidinio tikslas – atskleisti ryšių su visuomene metodų ir priemonių taikymo efektus ŢIV/AIDS 

prevencijos informacinėje kampanijoje nuo 1989 iki 2009 metų. Parodyti, kad viešieji ryšiai yra ypač svarbi 

priemonė ne tik siekiant pateikti teisingą informaciją, bet ir veikiant elgesio keitimo kryptimi, ypatingai siekiant 

įtakoti rizikingo elgesio grupes, kur uţsikrėtimo ŢIV ir kitomis per kraują plintančiomis infekcijomis bei lytiškai 

plintančiomis infekcijomis (LPI) tikimybė yra didţiausia. 

Kadangi AIDS problema yra negatyvus reiškinys (parodo, kad asmuo vartoja, narkotikus, palaiko nesaugius 

lytinius santykius, kt.) su kuriuo individai pasąmoningai nenori turėti nieko bendro, jo komunikavimas, norint 

pasiekti pozityvių rezultatų, reikalauja kompleksinių metodų. Siekiant didţiausio efekto, informacijos skleidimas 

ir nuostatų keitimas buvo vykdomas skirtingoms visuomenės amţiaus, išsilavinimo ir socialinės padėties 

grupėms, skirtingiems geografiniams regionams (miestas/kaimas), o ypač rizikos grupėms. Buvo naudojamos 

pačios įvairiausios informacijos skleidimo formos – nuo akademinės iki pramoginės, nuo pranešimų ţiniasklaidai 

iki mokslinių straipsnių, nuo individualios advokacijos iki masinių renginių, nuo socialinės reklamos iki 

individualių konsultacijų. 

Galima teigti, jog vienas iš svarbiausių efektyvios komunikacijos aspektų buvo pačios ţinios skirtingoms 

visuomenės grupėms suformulavimas bei adaptavimas laike ir vietoje. Tai reiškia, kad informacijos atliepimas 

turi pasireikšti realiuose sveikatos rezultatuose. Per pastarąjį ŢIV/AIDS prevencijos kampanijos vykdymo 

dvidešimtmetį įvyko reikšmingas AIDS problemos Lietuvos visuomenėje suvokimo pokytis – nuo absoliutaus 

neigimo iki plačios socialinės atsakomybės.  

                                                 
1
 Nacionalinių ŢIV ir AIDS kontrolės bei profilaktikos programų principai / S. E. Ekeidas // Per AIDS prevenciją – į naują sveikatos 

apsaugą, į naują visuomenę: straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1998.  P. 25-28. 
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1. ŢIV/AIDS PREVENCIJA 

 
Lietuva – viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, kuriai pavyko pristabdyti ŢIV infekcijos plitimo tempą. 

Nuo pat pirmųjų šalyje ŢIV infekcijos atsiradimo atvejų registravimo pradţios ypač anksti pradėtos sėkmingos 

prevencinės kompanijos. Sistemingas visuomenės ir tikslinių grupių informavimas ir švietimas apie ŢIV/AIDS, 

LPI, narkomaniją pradėtas 1989 metais, įkūrus Lietuvos AIDS centrą (nuo 2009 10 01 Uţkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centras). Jų tikslas - ne gąsdinti, o sakyti tiesą ir taip skatinti teisingą sąmoningą elgesį, uţkertantį 

ŢIV/AID plitimą.  

 

ŢIV – ţmogaus imunodeficito virusas
2
 

 ŢIV yra AIDS sukeliantis virusas.  

 Yra dvi viruso rūšys: ŢIV-1 ir ŢIV-2. 

 ŢIV taikinys – baltieji kraujo kūneliai (CD4 ląstelės). 

 ŢIV sunaikina imuninę sistemą. 
 

AIDS 

ŢIV sukelia AIDS (angl. – Acquired Immune Deficiency Syndrome): 

 įgytą (akvizitinį, t. y. neįgimtas ir nepaveldėtas deficitas); 

 imunodeficito (imuninės sistemos nusilpimas); 

 sindromą (simptomų ir poţymių visuma). 
 

Prevencija – priemonių, padedančių saugoti, stiprinti ir atkurti sveikatą bei išvengti ligų, visuma. Ji 

skirstoma: 

 Pirminė – priemonių, kuriomis siekiama išvengti, uţkirsti kelią negatyviam reiškiniui (ligai), šalinti jo 

prieţastis ir rizikos veiksnius, visuma; 

 Antrinė – priemonių, kuriomis siekiama kuo anksčiau nustatyti ir sustabdyti neigiamą reiškinį (ligą), 

visuma.;  

 Tretinė – priemonių (gydomųjų ir atkuriamųjų), kuriomis siekiama sustabdyti negatyvių reiškinių 

(įsisenėjusios ligos) progresavimą, išvengti invalidumo ir pagerinti gyvenimo kokybę, visuma.  
 

Lietuvos AIDS centro (LAC) veikla grindţiama visais prevencijos lygmenimis. 

Prevencija yra ypač svarbi, nes jos programų veiksmingumo tyrimai rodo didelę įtaką ţmogaus elgesiui, 

įvairioms elgesio sritims vienu metu. Prevencinės veiklos dėka maţinamas rizikingas elgesys, taip uţkertant kelią 

uţsikrėtimo ŢIV ir kitomis lytiškai plintančiomis infekcijomis tikimybei, kvaišalų vartojimui.  

 

1 pav. Elgsenos keitimosi algoritmas 

 

 

LAC specialistai informuodami ir šviesdami visuomenę dirba pagal šiuolaikinėse pirminės prevencijos 

programose taikomą formulę, kuri pripaţįstama sveikatos ugdymo modeliu. 

                                                 
2
 Čaplinskas Saulius. Apie ŢIV infekciją ir AIDS, narkomaniją ir lytiškai plintančias infekcijas. Vilnius, 2004. 
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Pirminės prevencijos (PP) formulė/tikslai: 

 

 

PP = ţinios (suteikti reikiamų ţinių) + įgūdţiai/gebėjimai (formuoti gyvenimo 

įgūdţius bei sveikos gyvensenos poreikį) + nuostatos/vertybės (Formuoti brandţias 

vertybines nuostatas) = elgesys.  
 

 

Ţinios gimdo ţinojimą – socialinių įgūdţių formavimas keičia poţiūrį į tam tikrus dalykus, todėl išsivysto 

pozityvi ar negatyvi nuostata į reiškinius. Asmuo išmoksta vertinti, priimti atitinkamus sprendimus, iš esmės 

keičiasi elgesys tam tikroje situacijoje. 

Pagrindinis ŢIV/AIDS prevencijos tikslas – ne tik pateikti tikslią informaciją, bet ir veikti elgesio keitimo 

kryptimi. Informacijos pateikimo formos, kurios nebus vienodos skirtingo amţiaus, išsilavinimo, socialinės 

padėties auditorijoms, gali lemti maţiau rizikingo elgesio pokyčius. 

Lietuvos AIDS centras vykdo diferencijuotą prevenciją pritaikant jos priemones įvairioms visuomenės 

tikslinėms grupėms – moksleiviams, jaunimui, gyvenantiems su ŢIV bei ŢIV paveiktiems asmenims, rizikos 

grupėms (narkotikus vartojantiems asmenims, komercinio sekso darbuotojams, vyrams, turintiems lytinių 

santykių su vyrais, kalinamiesiems ir išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, gatvės vaikams bei rizikos zonos jaunimui ir 

t.t.). 

Du pirmuosius ŢIV/AIDS epidemijos dešimtmečius pirminės prevencijos priemonės buvo skirtos daugiausia 

neuţsikrėtusiems ţmonėms skatinti saugiau elgtis lytiškai santykiaujant ar vartojant narkotikus, kad neuţsikrėstų 

ŢIV. Prevencijos priemonės tarp uţsikrėtusių asmenų buvo menkai vykdomos dėl kelių prieţasčių. Visuomenė 

nenorėjo pripaţinti, kad uţsikrėtę ŢIV asmenys turi lytinių santykių. Taip pat buvo manoma, kad netinka stengtis 

apsaugoti nuo uţsikrėtimo ţmones, kurie jau yra uţsikrėtę. Buvo baiminamasi, kad tokios priemonės bus 

suvokiamos kaip uţsikrėtusiųjų kaltinimas dėl epidemijos. Kiek vėliau mokslininkai, vyriausybės ir medikai 

pripaţino, kad su ŢIV gyvenantiems ţmonėms taip pat galioja prevencijos kanonai. Ši antrinė prevencija 

kartais vadinama pozityviąja  prevencija – visuma priemonių, kuriomis siekiama sustabdyti ligą ir išvengti 

galimų komplikacijų. Pagrindinės priemonės – ankstyvoji diagnostika ir veiksmingas gydymas.  

PSO strateginiuose dokumentuose nurodomas  kompleksinis sveikatos sektoriaus atsako ŢIV prevencijos, 

gydymo, prieţiūros ir paramos srityje modelis
3
, kuris daugelį metų buvo sėkmingai įgyvendinimas Lietuvos 

AIDS centre teikiant kompleksines paslaugas (į klientą-pacientą orientuotos paslaugos). 

Lietuvos AIDS centro ambulatorinės prieţiūros skyriuje buvo teikiamos prieinamos ir priimtinos 

paslaugos tiek ŢIV infekuotiems, tiek rizikos grupių asmenims, kurie daţnai yra nedrausti, todėl negali 

gauti paslaugų kitose sveikatos prieţiūros įstaigose. Čia pacientui uţtikrinamas konfidencialumas, paciento 

paslapties išsaugojimas ir duomenų apsauga.  

Vien 2008 m. LAC ambulatoriniame skyriuje suteikta 11503 konsultacijos rizikos grupių asmenims, iš kurių 

dauguma yra nedrausti ir kitur sveikatos prieţiūros paslaugų gauti negali. 

2008 m. Lietuvos AIDS centre ŢIV uţsikrėtusiems asmenims buvo suteikta 586 konsultacijos. 

Konsultuota 175 ŢIV uţsikrėtę asmenys. Iš viso Lietuvoje 2008 m. diagnozuota 95 nauji ŢIV uţsikrėtę 

asmenys, iš jų – 28 LAC ambulatorinės prieţiūros skyriuje.  

ŢIV ligos antiretrovirusinis gydymas skiriamas remiantis LR SAM ministro 2004 metais patvirtinta metodika. 

Lietuvos AIDS centre 2008 m. antiretrovirusinį gydymą gavo 66 ŢIV uţsikrėtę asmenys. Iš viso Lietuvoje per 

2008 m. ARV gydymą gavo 130 pacientų. 

LAC 2008 m. buvo stebima 10 ŢIV uţsikrėtusių nėščių moterų, kurioms buvo taikytos perinatalinio ŢIV 

perdavimo maţinimo priemonės nėštumo, gimdymo metu ir naujagimiams po gimimo. 2008 m. iš šių moterų  

gimdė devynios. Iš viso Lietuvoje 2008 metais gimdė 13 ŢIV uţsikrėtusių moterų.  

 

 

 

                                                 
3 Priority interventions: HIV/AIDS prevention, treatment and care in the health sector © World Health Organization 2009 
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LAC anoniminis kabinetas – vienintelė vieta šalyje, kur teikiamos nemokamos paslaugos didelės rizikos 

ŢIV uţsikrėsti galintiems asmenims. 2008 m. net 40% visų registruotų gonorėjos, 30% chlamidiozės, 22% 

sifilio atvejų Vilniaus mieste buvo  išaiškinta šiame kabinete.  

 

2 pav. LAC anoniminiame kabinete  nustatyti uţsikrėtimai LPI 2008 m. 

 

24% 43%

33%

Gonorėja

Chlamidiozė

Sifilis

 

 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) renka ne tik epidemiologinius, bet ir klinikinius 

duomenis. Toks informacijos teikimas galimas tik turint įstaigą, apjungiančią kompleksines paslaugas: 

prevencijos, epidemiologinės prieţiūros, diagnostikos ir gydymo. Tai sėkmingai įgyvendina LAC. 

Lietuvos AIDS centro „ţemo slenksčio“ paslaugų kabinete 2008 metų gale  iš viso registruoti 3275  

asmenys, vartojantys švirkščiamuosius narkotikus. Iš jų 4% (138 asmenys)  uţsikrėtę ŢIV. Per visą laikotarpį 

tik 4 asmenys serokonvertavo (pirmo apsilankymo metu buvo ŢIV neigiami, o vėliau tapo ŢIV teigiamais). 

Duomenys parodė, jog iš 3275 registruotų asmenų 74,7% uţsikrėtę HCV. Nustatyta, kad 47% kabineto lankytojų 

– vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Iš jų 81% niekur nedirba, 64% praeityje buvo įkalinti uţ įvairius su 

narkotikų įsigijimu ar vartojimu susijusius nusikaltimus. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 76,6%. kabineto lankytojų 

– vyrai.  

Lietuvos AIDS centro priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė išaugo į efektyviai veikiantį 

gydymo bei metodologijos centrą, davusį pradţią reabilitacijos įstaigų vystymuisi Lietuvoje. 
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3 pav. LAC įtaka narkomanų reabilitacijos bendruomenių plėtrai Lietuvoje  

 

 

 

Pagrindiniai priklausomų asmenų reabilitacijos centro tikslai yra padėti ţmonėms, norintiems išmokti 

gyventi blaiviai, ir sukurti mokymo bazę priklausomybių prevencijos bei gydymo specialistams.  

Lietuvos AIDS centro terapinėje bendruomenėje nuo 1993 metų gydėsi 26 infekuoti asmenys, iš kurių 14 

sėkmingai baigė visą reabilitacijos kursą. Gydymosi terapinėje bendruomenėje metu šie asmenys neplatino 

infekcijos ir gavo pakankamai ţinių bei įgūdţių, kaip apsaugoti save bei aplinkinius nuo uţkrėtimo. 

Per daugiau kaip 15 metų LAC reabilitacijos bendruomenėje gydymo ir reabilitacijos programoje dalyvavo 

194 nuo narkotikų kenčiantys ţmonės, iš kurių 98 (50,5%) sėkmingai baigė programą, dar 14 (7,2%) tęsia 

programą, iki galo programos nebaigė, bet nevartoja narkotikų 26 (13,4%). Tokiu būdu, iš viso įsidarbino, 

nevartoja narkotikų ir gyvena socialų gyvenimą net 138 asmenys (71,1%).  

Šios intervencijos ir sudarė visapusišką ŢIV prevencijos ir gydymo paslaugų paketą, turintį didţiausią 

poveikį problemos sprendimui. Kiekviena iš šių intervencijų yra naudinga ŢIV prevencijai ir prieţiūrai, tačiau 

svarbu pripaţinti, jog jie sudaro vieną paketą bei turi didţiausią teigiamą poveikį, kai šios intervencijos yra 

įgyvendinamos kartu. Pozityvioji prevencija labiausiai naudinga lytiškai aktyviems arba naudojantiems 

švirkščiamuosius narkotikus  uţsikrėtusiems ŢIV asmenims. Jie yra pozityviosios prevencijos taikinys. 

Sėkmingą pozityviąją prevenciją uţtikrina prevencijos, ŢIV tyrimų, gydymo ir paramos priemonių derinys. 
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4 pav. Išteklių reikalingų prevencinėms priemonėms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAC vykdomos prevencinės veiklos lygiai: 

1. Plati visuomenė; 

2. Tikslinė grupė; 

3. Individas. 
 

LAC vykdomų prevencinių programų rūšys:  

 Universalios: skirtos visai visuomenei, neišskiriant jokių grupių ar individų pagal jų problemas. 

Siekiama teikti informaciją apie ţalingų įpročių ţalą ir pasekmes, sudaryti alternatyvą rizikingam 

elgesiui ir kvaišalų vartojimui; 

 Atrankinės: skirtos individams arba grupėms, turinčioms skirtingų tik tai grupei būdingų ar aktualių 

problemų. Siekiama teikti specializuotą pagalbą rizikos ar tikslinėms grupėms, joms priklausantiems 

asmenims, turintiems daug ir sudėtingų ŢIV rizikos maţinimo poreikių; 

 Simptominės: skirtos asmenims, kurių problemos labai ryškios. Siekiama teikti konkrečiam asmeniui 

pritaikytą, daugkartinę ŢIV rizikos maţinimo konsultacinę pagalbą, kuri padėtų pradėti keisti elgseną ir 

vėliau jos neatsisakyti siekiant uţkirsti kelią ŢIV infekcijos perdavimui ar uţsikrėtimui. 

LAC vykdomos prevencinės veiklos formos: 

 Ţodinė – paskaitos ir pokalbiai, debatai, viktorinos, knygų, kino ir video filmų, spektaklių, televizijos 

ir radijo laidų aptarimai, susitikimai su ŢIV/AIDS srityje dirbančiais specialistais, ţiniasklaidos 

atstovais, ŢIV/AIDS paveiktųjų grupės nariais ir kt.  

 Rašytinė – knygos ir metodinė medţiaga ŢIV/AIDS srityje dirbantiems specialistams; visuomenei 

skirti prevenciniai biuleteniai, ţurnalai, informaciniai lankstinukai, atmintinės, bukletai; rašiniai, 

straipsniai periodinėje spaudoje ir kt.  

 Vaizdinė – su ŢIV/AIDS prevencija susiję kino, televizijos filmai, socialinė reklama, video klipai, 

informaciniai plakatai, piešiniai, piešinių konkursai, įvairios parodos, ekskursijos ir kt. 

Jauni ţmonės dėl savo amţiaus ypatybių (noro viską išbandyti, smalsumo, bendraamţių spaudimo ir pan.) yra 

viena labiausiai paţeidţiamų ŢIV infekcijai amţiaus grupių. Tai lemia tai, kad jie vis daţniau susiduria su 

rizikingomis situacijomis, kai reikia greitai ir ryţtingai priimti sprendimus, pvz., siūlymu pavartoti alkoholio ar 

kitų narkotinių medţiagų, pradėti ankstyvus lytinius santykius.  

Lietuvos AIDS centro specialistai ŢIV/AIDS prevencijai visuomenėje, ir ypač jaunimo grupėje, skiria 

ypatingą dėmesį. 
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Jaunų ţmonių švietimo tikslas – ne tik suteikti išsamias ir tikslias ţinias, tačiau formuoti nuostatas ir ugdyti 

gyvenimo bei socialinius įgūdţius, leidţiančius priimti teisingus sprendimus, priklausomai nuo įvairių socialinių 

situacijų ir aplinkos, siekiant išvengti uţsikrėtimo ŢIV ir kitomis lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI), 

nevartoti kvaišalų, mokėti pasirinkti bei išvengti nepageidaujamo nėštumo. 

Per 20 darbo metų šių problemų prevencijai pavyko įtraukti ir sutelkti valstybines ir nevyriausybines 

organizacijas, privatų sektorių ir ţiniasklaidą, padaryti įtaką visuomenės nuomonei dėl prevencinio darbo svarbos 

ir jo palaikymo. Surasti efektyviausi būdai ir formos, kaip paaiškinti apie ŢIV infekcijos plitimo rizikos 

veiksnius, susijusius su lytiniu elgesiu ir narkotinių medţiagų vartojimu taip, kad kiltų poreikis susimąstyti 

apie savo elgesį ir, jeigu būtina, jį keisti. 

 

Pozityvi prevencija 

Lietuvos AIDS centro specialistai ŢIV/AIDS prevencinį darbą šalyje vykdo pagal AIDA prevencinio darbo 

algoritmą:  

 Atkreipti dėmesį (atkreipti dėmesį į problemą, perduoti informaciją / ţinutę, pritraukti lėšas); 

 Išlaikyti dėmesį (išlaikyti dėmesį, svarbą); 

 Daryti sprendimus (pasirinkti efektyviausias veiklos formas); 

 Aktyviai veikti (aktyviai vykdyti ŢIV/AIDS ir susijusių, sąlygojančių riziką problemų prevenciją). 
 

ŢIV/AIDS problema paliečia tokias gyvenimo sritis, kurios tam tikrai visuomenės daliai visuomet išliks tabu.  

ŢIV problema siejasi su trimis tabu: 

1. Lytiniais santykiais; 

2. Narkotikais; 

3. Mirtimi. 
 

Sulauţyti tylą ir atkreipti visuomenės, ypač jaunimo, dėmesį Lietuvos 

AIDS centrui padėjo šou verslo atstovai, suorganizavę akcijas – „Rokas prieš 

AIDS“ 1990 metais ir didelio atgarsio bei prieštaringų vertinimų sulaukusią 

„Prezervatyvo šventę“ 1991-aisiais, kurios idėjos autorius, reţisierius ir 

vedėjas buvo Vytautas Kernagis. Renginio metu jis pasiūlė sukurti pavadinimą 

prezervatyvui. Renginio dalyviai balsavo uţ „Sargį“. Šis labai taiklus 

pavadinimas greitai prigijo tarp jaunimo. Renginio tikslas – sulauţyti tylą, 

atkreipti dėmesį į ŢIV problemą ir apsisaugojimo būdus – buvo pasiektas. 

Lietuvos AIDS centro ir šou verslo atstovų bendradarbiavimo pradţia bei 

persilauţimo momentas įvyko, kai visuomenėje atvirai prabilta apie su 

ŢIV/AIDS susijusias problemas. Vėliau įvyko dar šešios koncertinės firmos 

„Tigris“ organizuotos „Sargio šventės“ (iki 1997 m.), per kurias buvo ieškoma 

naujų ŢIV/AIDS prevencijos formų. Pavyzdţiui, buvo renkamas „Saugiausias 

ţmogus“. Tai visiems primindavo – reikia elgtis atsakingai ir saugiai. 

 

    
      Skelbimas, 1991 
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Akimirkos iš prevencinių renginių vykusių Lietuvoje 1991, 1992, 1993 metais 
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LAC bendradarbiaujant su šou verslo atstovais 1994–1997 

metais vyko teatralizuoti automobilių maršai „Didţiosios 

lenktynės“, kurie buvo 1994–1998 metais vykdytos Europos 

vasaros kampanijos „Europa prieš AIDS“ dalis. Renginių metu 

buvo dalijami „AIDS pasai“ kuriuose išradingai ir linksmai 

pateikiama informacija apie tai, kaip apsisaugoti nuo AIDS. Tokio 

paso turėtojas tarsi įsipareigojo elgtis saugiai, nerizikuoti ir šviesti 

kitus dėl AIDS. 

  

 
 

Automobilių maršas „Didţiosios lenktynės“, 1994 

 

Įvairių 1994–1996 metais surengtų groţio konkursų tituluota dalyvė Laura Liesytė sutiko 

savo groţį skirti kampanijai prieš narkotikus ir AIDS. Jos nuotrauka papuošė 1996 metų 

„Saugok sveikatą“ numerį. 

Akcijos „Groţis prieš AIDS’96“ (agentūra „Mis Photo Baltic“), „Pasaulis be 

narkotikų’96“ („Eldorado“ klubas), „Menas ir medicina prieš AIDS’97–98“ (labdaros–

paramos fondas „Vilties angelas“), koncertas-akcija AIDS aukoms atminti „Rokas prieš 

AIDS’1998“ ir tarptautinių organizacijų (pvz.: 1992 m. JAV šokio teatro grupės „Danceteller“ 

spektaklis AIDS tema „Prieš amţinybę“ (angl. Before forever) vykdyti, visuomenės dėmesio 

susilaukę renginiai įrodė, kad ŢIV/AIDS prevencijoje tinka įvairios darbo formos, kurios 

nutraukė tylą, susijusią su šia problema ir atkreipė visuomenės dėmesį.  

           Akcija „Groţis prieš AIDS’96“ 

 

Išlaikyti dėmesį bei akcentuoti šios problemos svarbą Lietuvos AIDS centrui 

padėjo aktyvus darbas su ţiniasklaida, mokyklose vykdomos ŢIV/AIDS prevencijos 

programos, kurias dar 1991 metais pradėjo LAC specialistai bei tradiciniai 

tarptautiniai ŢIV/AIDS prevencijai skirti renginiai. Penkerius metus (1994–1998 m.) 

vyko vasaros akcijos Lietuvos pajūryje 

„Europa prieš AIDS“, daţniausiai 

siejamos su vasaros sezono atidarymu. 

Tradiciniu tapusį renginį visuomet 

aprašydavo ţiniasklaida.  

Šios akcijos organizavimo nuolatiniais 

pagalbininkais tapo įvairios valstybinės ir 

nevyriausybinės organizacijos.  

 

Akimirkos iš vasaros akcijos „Europa prieš AIDS“ 

Sprendimų darymo etape, išanalizavus šalies situaciją ir ŢIV infekcijos plitimo 

prieţastinius veiksnius, naudojamos efektyviausios konkrečiai veiklai skirtos priemonės, 

kurių tikslas įtraukti jaunimą ir jaunimo švietėjus į ŢIV/AIDS prevenciją. Didelį vaidmenį 

šioje veikloje suvaidino pasaulinių AIDS temai skirtų renginių (Pasaulinės AIDS dienos 

nuo 1991 m. ir Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos nuo 1994 m.) organizavimas 

šalyje. Pradţioje juos organizuodavo LAC specialistai, pasikviesdami šou verslo atstovus. 

Vėliau plėtėsi bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos centrais, miestų ir rajonų 

savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, pozityviųjų grupėmis ir 

asociacijomis, šalies teatrais ir kino teatrais, bibliotekomis, kurie jau metų pradţioje 

įtraukia Pasaulinę AIDS dieną į darbų planus.  

 

Informacinis lankstinukas 

Sprendimų darymo ir aktyvių veiksmų etapai glaudţiai susiję. ŢIV infekcijos ir AIDS prevencijos formos 

tuo metu, kai šalyje ŢIV infekcijos plitimas tik prasideda ir yra diagnozuota maţai ŢIV uţsikrėtusiųjų asmenų, 
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skiriasi nuo to, kaip atsargiai reikia perteikti informacines ţinutes tuomet, kai su ŢIV gyvenančiųjų skaičius 

didėja. Kitas aspektas – apsaugos priemonių propagavimas, kuris turi pasiekti tik šiai informacijai skirtą 

auditoriją, nesukelti katalikiškos visuomenės dalies pasipriešinimo. Jeigu greitai negalime pašalinti ţalingo 

elgesio, tai bent galime jį sumaţinti. LAC specialistai neskubėjo Lietuvoje aklai „parašutuoti“ pasaulyje, ypač ne 

europinėje jo dalyje, pasiteisinusių ŢIV/AIDS prevencijos projektų, mąstydami globaliai, adaptuodavo juos 

ieškodami vietos bendruomenei tinkamų sprendimų. Tai kas tiko studentų auditorijai, netiko moksleiviams. Maţo 

ŢIV paplitimo šalyje (kokia yra Lietuva) buvo taikomas „dvigubos apsaugos“ (angl. dual protection) modelis, 

kurio tikslas yra sumaţinti tiek LPI tiek ir nepageidaujamų nėštumų riziką. „Dvigubos apsaugos“ modelis kartu 

su prezervatyvu naudojimu, siūlo suderinti kitus apsisaugojimo būdus (pvz., geriamų kontraceptikų vartojimą, 

ištikimybę vienam partneriui). Viena iš dvigubos apsaugos strategijų, skirtų būtent mokiniams, - lytinių santykių 

atsisakymas ir atidėjimas vėlesniam laikui arba glamonių pasirinkimas vietoj lytinių santykių.      

Jo dėka buvo ieškoma labiau priimtinų, maţinančių stigmą terminų prezervatyvams (SARGIS) ir narkotikams 

(KVAIŠALAI).  

 

2. ŢIV/AIDS ADVOKACIJA 

 

Konferencijos ir seminarai – geriausia forma betarpiškai perduoti informaciją ir pasidalinti patirtimi 

tarp įvairių sričių ir šalių specialistų. 

ŢIV/AIDS problemai aktualinti buvo organizuojamos nacionalinės ir tarptautinės ŢIV/AIDS ir susijusioms 

problemoms spręsti skirtos konferencijos.  

Nuo 1993 iki 1997 metų įvyko trys tarptautinės konferencijos „ŢIV/AIDS ir LPI prevencija maţo ŢIV 

paplitimo šalyse“.  

1997 metais vyko mokslinė praktinė konferencija „Konsultavimo parama ŢIV ir narkotikų vartotojams“ (angl. 

Counselling support on HIV and drug abuse), 1998 metais – III Baltijos jūros infekcinių ligų kongresas 

„Diagnostikos ir gydymo optimizavimas“. 

Jų dėka, nors ir sunkiai, politikai ėmė suvokti ŢIV/AIDS ir susijusių problemų svarbą ir skirti joms daugiau 

dėmesio. Tam padarė įtaką ir Lietuvos AIDS centro informaciniai leidiniai, platinami el. paštu Vyriausybės, 

Seimo bei regionų valdţios atstovams.  

Ţymesnis lūţis politiniame palaikyme įvyko 1999 metais, kai LAC minėjo veiklos dešimtmetį, kurio metu 

organizuotas Rytų ir Centrinės Europos šalių kongresas „Dešimt metų su AIDS“. Šį renginį globojo LR 

Prezidentas Valdas Adamkus.  

 

2000 metais tarptautiniame kongrese „Narkomanija ir AIDS – vienykime 

atsaką“ pirmą kartą pranešimus skaitė šalies premjeras, švietimo ir mokslo, vidaus 

reikalų, socialinės apsaugos ir darbo ministrai, miestų merai. Tai, kad kongrese 

dalyvavo gausus kitų ţinybų ir regionų aukščiausio lygmens politikų būrys, 

atspindėjo susiformavusį visapusišką poţiūrį į ŢIV/AIDS problemą bei politinį 

palaikymą.  

Nuo 2001 iki 2003 metų Lietuvos Respublikos 

Seime organizuota tradicine tapusi konferencija 

„Narkomanija ir AIDS: vienykime atsaką“, vykusi 

trejetą metų.  

 

 

 

2002 metais įvyko IV-oji Europos AIDS konferencija „Europos poţiūris į 

ŢIV/AIDS ir susijusias problemas: tyrimai, politika, prevencija ir prieţiūra“, 
kurios garbės viešnia buvo Švedijos Karalienė Silvija, globėjas – LR Ministras 

Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Po šios konferencijos LR Seime priimta 
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rezoliucija „Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje“
4
, kurioje narkomanija ir AIDS pripaţinti veiksniais, 

keliančiais pavojų nacionaliniam saugumui.  
 

Konferencijos metu vyko diskusija „ŢIV/AIDS 

paveiktų asmenų konfidencialumo problemos“. Diskusijos 

metu buvo pasidalyta nuomonėmis dėl medikų, ţurnalistų 

ir visuomenės poţiūrio į su ŢIV/AIDS susijusias 

problemas, susitikimo dalyviai pasirašė kreipimąsi į 

Lietuvos ţmones „Dėl ŢIV/AIDS paveiktų asmenų 

konfidencialumo problemų Lietuvoje“. 

Švedijos Karalienė Silvija siekdama atkreipti politikų ir 

visuomenės dėmesį į ŢIV/AIDS problematiką kalėjimuose, 

ypač aktualu po 2002 metais įvykusio ŢIV protrūkio 

Alytaus pataisos namuose, apsilankė Lukiškių kalėjime 

Vilniuje.  
 

Švedijos Karalienė Silvija Lukiškių kalėjime Vilniuje, 2002 
 

 

2004 metais Vilniuje vyko ypač ES šalims svarbi konferencija „Europa ir 

ŢIV/AIDS: nauji iššūkiai ir naujos galimybės“, kurios metu priimta 

deklaracija „Dėl priemonių kovoti su ŢIV/AIDS Europos Sąjungoje ir 

kaimyninėse šalyse“ kartu su Dublino
5
, Brėmeno

6
 bei JT specialiosios sesijos, 

skirtos ŢIV/AIDS problemoms deklaracijomis
7
, tapo vienu svarbesnių tarptautinių 

dokumentų. Konferencijos programą sudarė dvi dalys – politinė ir mokslinė. 

Politinė dalis pratęsė Dublino AIDS konferencijos, vykusios 2004 metų pradţioje, 

diskusijas. Joje dalyvavo 25 ES šalių bei valstybių kaimynių sveikatos apsaugos 

ministrai ar atstovai, Europos komisijos, Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos 

organizacijos, nevyriausybinių organizacijų nariai.  

 
 

2007 metais inicijuotos tarpţinybinės darbo grupės
8
, siekiant parengtas principines programines nuostatas 

naujai Valstybinei ŢIV/AIDS programai 2009–2012 metams. Parengtam dokumentui buvo pritarta baigiamojoje 

konferencijoje „Lietuvos atsakas į ŢIV ir AIDS“, kurioje aptarta Lietuvos paţanga, problemos ir galimi 

sprendimai ŢIV/AIDS ir susijusių problemų srityje.  

2008 metais plačiam specialistų ratui pristatytas ir jų apsvarstytas Lietuvos 

raportas dėl Jungtinių Tautų (JT) 2001 metais Generalinės ŢIV/AIDS 

asamblėjos sesijoje (angl. UNGASS) priimtos Įsipareigojimų deklaracijos 

įgyvendinimo šalyje 2006–2007 metais. 

2009 metais Vilniuje vyko Europos Komisijos remiama 5-oji Europos 

mokslinė konferencija „Klinikiniai ir socialiniai AIDS ir narkomanijos tyrimai“. 
Konferencijos organizavimo tikslai sujungė ŢIV/AIDS ir narkomanijos socialinius ir 

sveikatos mokslinius-praktinius aspektus, buvo apţvelgti klinikiniai, visuomenės 

sveikatos ir socialinių mokslų tyrimai ir geriausia praktika ne tik ES šalyse narėse, 

bet ir visame pasaulyje. Konferencijoje dalyvavo 750 ŢIV/AIDS ir narkomanijos 

srityje dirbančių specialistų iš 52 pasaulio šalių, tarp jų – 330 Lietuvos atstovų.  

                                                 
4
 http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=52354&Zd=AIDS 

5
 http://www.euro.who.int/aids/treatment/20051018_1 

6
 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/docs/bremen_declaration_en.pdf 

7
 http://www.un.org/ga/aids/ 

8
 13 suformuotų tarpsektorinių darbo grupių pagal numatytą rezoliuciją (tikslas, uţdaviniai, veiklos, rezultatai, veiklos principai/būdai), 

atsiţvelgdamos į tarpinio Valstybinės AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2004 metų programos vertinimo (2006m.) rekomendacijas, 

kintančią ŢIV/AIDS epidemiologinę situaciją, didėjantį sveikatos ir kitų sektorių specialistų patyrimą ir naujausius mokslo pasiekimus, 

parengė atskirų sričių pagrindinių principinių ŢIV/AIDS programinių nuostatų projektus. 

http://www.euro.who.int/aids/treatment/20051018_1
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/docs/bremen_declaration_en.pdf
http://www.un.org/ga/aids/
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Į renginį atvyko ţymiausi pasaulio mokslininkai ir aukščiausio lygmens tarptautinių organizacijų atstovai. Tris 

dienas vykusios konferencijos įvairių sekcijų, skirtų konkrečioms problemoms aptarti ir spręsti, metu perskaityti 

127 moksliniai pranešimai, parengtas ir pristatytas 121 stendinis pranešimas. 

Konferencijos dalyviai numatė Europos ir jos šalių kaimynių bendro darbo epidemijai įveikti gaires bei 

apibendrino pasiektus rezultatus. 

Galima teigti, kad su ŢIV/AIDS susiję politiniai sprendimai bei iš to išplaukiantys profesiniai veiksmai yra 

neatsiejami nuo advokacijos proceso. 
 

3. LIETUVOS AIDS CENTRO INICIJUOTI RENGINIAI IR AKCIJOS 

 

ŢIV/AIDS prevencija – nenutrūkstamas procesas ir darbas vyksta nuolat, nes LAC specialistai pastoviai teikia 

informaciją ir perduoda ţinias, kurios ugdo socialinius įgūdţius bei formuoja nuostatas ir vertybes, jos skatina 

apsispręsti gyventi sveikai.  Pagrindiniai visuomenei skirti tradiciniai ŢIV/AIDS renginiai, kurie susiję su 

tarptautinėmis datomis ir vykstantys vienu metu visame pasaulyje: 

 Tarptautinė mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena, kuri minima kiekvienų metų trečiąjį geguţės 

sekmadienį, 

 Pasaulinė AIDS diena – gruodţio 1-ąja, leidţia lengviau atkreipti ţiniasklaidos dėmesį, kooperuoti 

lėšas ir suburti socialinių partnerių ar tiesiog bendraminčių, kurių veikla tiesiogiai nesusijusi su 

ŢIV/AIDS prevencija, tačiau kuriems ne vis vien ŢIV/AIDS situacija šalyje, komandą. 

Į ŢIV/AIDS prevencijos darbą svarbu įtraukti visuomenės, jaunimo lyderius, visuomeninių, nevyriausybinių, 

religinių organizacijų atstovus, menininkus, ţiniasklaidos ir šou pasaulio atstovus, kurie turi teigiamą įtaką 

visuomenės nariams ir gali savo pavyzdţiu bei darbais prisidėti prie ŢIV/AIDS problemų sprendimo ir 

visuomenės švietimo. 

 

3.1. Tradiciniai ŢIV/AIDS renginiai 

 

3.1.1. Pasaulinės AIDS kampanijos 

 

Pasaulinės AIDS kampanijos pradėtos rengti nuo 1988 metų, kai pirmą kartą pasaulyje paminėta Pasaulinė 

AIDS diena – gruodţio 1-oji.  

Lietuvoje AIDS kampanijų renginiai, kurie visuomet buvo adaptuojami Lietuvai, pradėti nuo 1991 metų, tada 

buvo surengta pirmoji „Prezervatyvo šventė“. 

 

Laikui bėgant, skyrėsi pasaulinių AIDS kampanijų šūkiai ir paskirtis: 

 

 1997 metais pasaulinė AIDS kampanija „Saugokime vaikus nuo AIDS“ buvo skirta vaikams; 

 1998 metų „Būtina keistis“ – jaunimui; 

 1999-ųjų „Klausykis, mokykis, gyvenk“ – vaikams ir jaunimui; 

 2000-ųjų „AIDS: vaikinai, daug kas priklauso nuo jūsų“ – vyrams ir jaunuoliams; 

 2001-ųjų „Aš neabejingas, o tu?“ – vyrams ir jaunuoliams; 

 2002 ir 2003 metų „Gyvenk ir leisk gyventi“ – kovai su stigma ir diskriminacija; 

 2004 metų „Ar išgirdai mane šiandien?“ – moterims, mergaitėms bei pilietinės visuomenės vaidmens 

stiprinimui; 

 2005–2008 metų „Sustabdykime AIDS. Tesėkime paţadą“ – partnerystei tarptautiniame ir 

nacionaliniame lygyje. 

 2009 metų „Visuotinis prieinamumas ir ţmogaus teisės“ – pabrėţti Ţmogaus Teisių supratimą. 
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3.1.2. Tarptautinės AIDS informacinės kampanijos geros valios ambasadoriai 

 

Lietuvos AIDS centras siekė, kad pasaulines AIDS kampanijas šalyje pristatytų populiarūs tarp jaunimo 

dainininkai ar grupės, ţinomi Lietuvos ţmonės, nes jų, šou verslo atstovų, įtraukimas į ŢIV/AIDS prevencinę 

veiklą labiau skatina Lietuvos visuomenę ir ypač jaunąją kartą domėtis ŢIV/AIDS ir susijusiomis temomis bei 

dalyvauti prevenciniuose renginiuose, o „ţvaigţdţių“ išsakyti ţodţiai yra įtaigesni ir didţiajai daliai labiau 

priimtini. 

 

Tarptautinės AIDS informacinės kampanijos geros valios ambasadoriais buvo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   1999 – Česlovas Gabalis 2000 – Povilas Meškėla 2001 – krepšinio komanda „Ţalgiris“ 

2002-2003 – grupė „Biplan“ 

ir dainininkė Tigra 

2004 – Alanas Chošnau 

 
        2005 – Linas ir Simona 

2006 – Hokšila 2007 – Giedriaus ir Astos 

Masalskių šeima 

     2008-2009 – Jurgis Didţiulis 
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Pasaulinių AIDS kampanijų renginių metu be honorarų 

koncertavo ar renginius vedė daugelis šalyje populiarių 

dainininkų.  

 

AIDS problemą pasiryţę viešinti asmenys atliko įvairius, didesnius 

ir maţesnius, darbus. 

 

2010 – Algis Ramanauskas-Greitai 
 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdţiui: 

 krepšinio komanda „Ţalgiris“ padovanojo krepšinio kamuolį su savo parašais konkursą „Mes prieš 

AIDS“ nugalėjusiai komandai.  

 Povilas Meškėla AIDS dienai skyrė koncertą, skirtą Queen grupės vokalisto Fredţio Merkurio 10-

osioms mirties metinėms (Baras „Prie universiteto“).  

 Grupė „Biplan“ ir atlikėja „Tigra“ sukūrė bendrą dainą „Sexodromai“, tapusia oficialia pasaulinės 

AIDS kampanijos daina.  

 Duetas Linas ir Simona visus metus aktyviai dalyvavo 

įvairiose akcijose, koncertuose, surengė 70-ties koncertų turą 

per Lietuvos mokyklas bei gimnazijas, taip pat sukūrė dainą 

„Jei tavo akys ištars tikiu“ (įrašyta kompaktiniame diske „I 

LOVE U“), kurią dedikavo mirusiems nuo AIDS atminti. 

Renginių metu moksleiviams atlikėjai dovanojo ne tik savo 

dainas, bet pasakojo apie ligą, jos padarinius, dalino 

Raudonus kaspinus. 

  

 

2005 m. išleistas kompaktinis diskas„I LOVE U“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 m. gruodţio 1 d. Akcija „Vilties – gyvybės medis“ 

 

 Asta Stašaitytė-Masalskienė ir Giedrius Masalskis dalyvavo diskusijose apie ŢIV/AIDS prevenciją 

su ţiniasklaida, Asta Stašaitytė-Masalskienė lankėsi mergaičių dienos centre „Pasaka“ ir bendravo su 

merginomis.  
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Asta Stašaitytė-Masalskienė ir Giedrius Masalskis LAC Ambulatoriniame kabinete 2007 m. 

 

 Dainininkas Hokšila, prieš tapdamas AIDS kampanijos veidu Lietuvoje, jau turėjo tarptautinės AIDS 

prevencinio darbo patirties, nes dirbo savanoriu Afrikoje. Šios šalies vaikų jis nepamiršo ir vėliau. Jau 

būdamas AIDS kampanijos veidu Lietuvoje jis sukūrė dokumentinį filmą „Walk to Zion“, kuriame 

atskleidţiamas poţiūris į AIDS, Afrikos politiką, gatvių vaikus ir skurdą. Šios kelionės metu sukurta 

dešimt dainų, kurios sudėtos į dainų albumą „Fight for Afrika“. Dalį lėšų, gautų uţ parduotą albumą, 

dainininkas skyrė projektams Ruandoje remti (www.fightforafrika.org). Lietuvoje Hokšila aplankė 

daugelį globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų. Jis nesirinko „lengvų“ auditorijų, ėjo ten, kur 

sunkiausia. Su dokumentiniu filmu „Walk to Zion“ Hokšila apkeliavo 15 Lietuvos mokyklų (2008 m.), 

vedė diskusijas, dainavo, diskutavo.  

 Daugelis AIDS kampanijos veidų (Hokšila, Linas ir Simona, Jurgis Didţiulis ir grupė „Bitlan“ su 

Tigra) įrašė socialinės reklamos garso klipus, kurie transliuojami radijo stotyse. 

 Jurgis Didţiulis lankėsi LAC padaliniuose, bendravo su uţsikrėtusiais pacientais, bendradarbiavo 

organizuojant akcijas „Pasitikrink dėl ŢIV nemokamai“. Vienas pagrindinių jo tikslų buvo „padėti ŢIV 

infekuotiems susikalbėti su neinfekuota visuomene“.  

 

 

Jurgio Didţiulio apsilankymas LAC laboratorijoje, Moterų sveikatos kabinete „Demetra“,  

Ţalos maţinimo kabinete 2009 m. 

http://www.fightforafrika.org/
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3.1.3. Socialinė reklama ŢIV ir AIDS tema  

 

Pagrindinis ŢIV/AIDS socialinės reklamos tikslas –perduoti visuomenei ţinutę apie ŢIV/AIDS ir 

susijusias problemas/ą bei paskatinti ją veikti, t. y. atlikti reklamoje inicijuojamą veiksmą.  

Yra bent keli būdai, kuriais galima paveikti ţmonių elgesį, įsitikinimus, 

poţiūrį, tačiau populiariausias – bandymas apeliuoti į ţmogaus emocijas, 

jausmus. Paprastai tai perteikiama susimąstyti skatinančiais socialinių 

reklamų vaizdais ir tekstais. 

Aktyvią socialinę reklamą su reklamos agentūromis LAC pradėjo 2001 

metais. Pagrindiniu partneriu tapo reklamos bendrovė JCDecaux Unicom su 

kuria parengti 5 informaciniai lauko plakatai visuomenei 8 didţiausiuose 

miestuose.  

Pirmajam plakatui „Jeigu kyla įtarimas, pasitikrink dėl ŢIV“, 

panaudotas Vilniaus dailės akademijos dizaino specialybės absolvento 

Andriaus Ciplijausko darbas.  

Nuo 2002 metų informaciniai plakatai visuomenei pristatomi su UAB 

„Unicom Baltic“. Jie eksponuojami Vilniuje (200 vnt.), Kaune (50), 

Klaipėdoje (50), Panevėţyje (35), Šiauliuose (35), Palangoje (35), Alytuje, 

Marijampolėje ir Utenoje (po 10). 

 

2004 metais tarp studentų atlikta apklausa parodė, kad absoliuti 

dauguma (92 proc.) respondentų pastebėjo ir ţino socialinę ŢIV/AIDS 

reklamą. Analizuojant atsakymus, iš kurių daţniausiai tiriamieji suţino apie 

ŢIV/AIDS, paaiškėjo, kad dauguma (31 proc.) ją pastebi lauko reklamoje, 17 

proc. – per televiziją, 15 proc. ţurnaluose ir 14 proc. internete.  

 
Pasaulinės AIDS kampanijos 2002 – 2003 m. stendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. 2004 metais tarp studentų atlikta apklausa parodė, kad absoliuti dauguma (92 proc.) 

respondentų pastebėjo ir ţino socialinę ŢIV/AIDS reklamą. 

 

Žurnalai

15%
Televizija

17%

Lauko reklama

31%

Internetas

14%
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Socialinės reklamos plakatai:  
 

 

 
Socialinės reklamos plakatas „Gyvenk ir leisk gyventi“ su Pasaulinės AIDS 

kampanijos veidu: grupe „Biplan“ ir Tigra, dalyvavo tarptautiniame plakatų 

konkurse (www.unaids.org) ir buvo pripaţintas geriausiai atspindintis 2002 metų 

Pasaulinės AIDS kampanijos temą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saugok save“ (2003, Luka) „Paskutinės minutės pasiūlymas“ 

(2003) 

„Priešingai, nei trumpalaikė aistra, AIDS 

– visam laikui“ (2003, A. Chošnau) 

„Ar viskas nuplaunama“ (2004) „Nebūk abejingas!“ 

(2005, Linas ir Simona) 

„AIDS arčiau nei tu manai. 

 Išlik teisingas sau“ 

(2006, Hokšila) 

http://www.unaids.org/
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2005 m. plakatas „Nebūk abejingas“ buvo demonstruojamas 12-oje Europos AIDS klinikinės draugijos 

(EACS) konferencijoje Kelne (2009, Vokietija) ir buvo pripaţintas vienu iš geriausių AIDS prevencijos 

plakatų Europos Sąjungoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Tarptautinės mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos renginiai 

 

Pirmą kartą Tarptautinė mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena pasaulyje paminėta 1983 metais San Francisko 

mieste, JAV. Lietuvoje ši diena pradėta minėti nuo 1994 metų, kai Arkikatedroje buvo surengtas religinės 

muzikos koncertas (koncertavo M. Berenšteinas (vargonai) ir R. Preikštaitė (mecosopranas). Renginyje 

dalyvavo sveikatos apsaugos ministras Antanas Vinkus, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 

Tarptautinės mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos tikslai: 

 pagerbti mirusiuosius nuo AIDS, 

 paremti su ŢIV/AIDS gyvenančius ţmones, 

 suteikti kuo daugiau informacijos, 

 atkreipti politikų ir visų bendruomenės narių dėmesį į šią ligą, siekiant apsaugoti save ir savo 

artimuosius. 
 

Mirusieji nuo AIDS pagerbiami kiekvienų metų geguţės trečiąjį sekmadienį. 

2009 metų duomenimis, iš viso per visą ŢIV registravimo laikotarpį Lietuvoje diagnozuota 227 AIDS atvejai, 

85 asmenys mirė nuo AIDS. 

2009 metų Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos šūkis „Drauge mes rasime sprendimus“ kvietė visus, kurie 

neabejingi, pagerbti mirusiuosius nuo AIDS ir uţdegti simbolinę ţvakutę interneto svetainėje 

http://www.candlelightmemorial.org.  

http://www.candlelightmemorial.org/


 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2009 metų Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos plakatas         Linkėjimus sergantiems AIDS rašė 

    Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai 
 

Tarptautinė ţvakių deginimo ceremonija  

Nuo pat pradţios – 2001 metų – Lietuva įsijungė į tarptautinę ţvakių deginimo ceremoniją, kai vienu metu 

(trečią geguţės sekmadienį) ţvakes uţdega daugiau kaip 1500 pasaulio bendruomenių.  

Ceremonijos tikslas – atkreipti visuomenės, ţiniasklaidos dėmesį į ŢIV/AIDS, gyvenančiųjų su šia liga 

problemas, prisiminti ir pagerbti mirusiuosius nuo AIDS, kurių, 2007 metų duomenimis (UNAIDS), buvo apie du 

milijonus visame pasaulyje UNAIDS pateikia mirčiu duomenis tik uţ tuos metus – šiuo metu pateiktoje 

ataskaitoje (2008 ) 2 milijonai mirčių per 2007 metus.  

Per šį laikotarpį Vilniuje ţvakutės uţ mirusiuosius nuo AIDS buvo uţdegtos prie Šv. Pranciškaus 

Asyţiečio ir Bernardinų baţnyčios (2001–2002), Arkikatedros (2003), Mokslų akademijos (2004), Rotušės 

aikštėje (2005), prie Jėzuitų gimnazijos (2006), Lietuvos Respublikos Seimo (2007), Šv. Pranciškaus Asyţiečio ir 

Bernardinų baţnyčios (2008, 2009). 

Lietuvoje ši tradicija tęsiama ir pasaulinę AIDS dieną. 2004 ir 2005 metais Lietuvos Raudonojo Kryţiaus 

jaunimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Zarasuose, Anykščiuose ir kt. miestuose organizavo eisenas 

„Ţvakių maršas“, kurių metu taip pat buvo uţdegamos ţvakutės uţ mirusiuosius nuo AIDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Debatai Mokslų akademijoje 2004 m.    2004 metų akcija „Ţvakių maršas“ 
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Ţvakutės uţ mirusiuosius nuo AIDS buvo uţdegtos prie Rotušės aikštės 2005 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2006 m. „Vilties – gyvybės medţio“ akcija             Tarptautinės mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos  

                       prie Jėzuitų gimnazijos               akimirkos 2007 m. prie Lietuvos Respublikos seimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos akimirkos 2008 - 2009 m. 

 prie Šv. Pranciškaus Asyţiečio ir Bernardinų baţnyčioje 
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Tylioji akcija  

2008 metais Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienai skirta tylioji akcija: 

atvirlaiškiai, pasirašyti ŢIV paliestų asmenų, su prašymu sekmadienį uţdegti ţvakę 

uţ išėjusiuosius, buvo išsiųsti svarbiausioms šalies institucijoms ir organizacijoms, 

ţiniasklaidos atstovams.  

 

 

 

 

 

2008 m. Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos atvirlaiškiai 

 

Šv. Mišios uţ mirusiuosius nuo AIDS 

(Bendradarbiavimas su religinių konfesijų atstovais) 

 

ŢIV/AIDS problemai skiria dėmesį ir įvairios religinės 

konfesijos, esančios Lietuvoje. Siekiant pagerbti 

mirusiuosius nuo AIDS ir kviečiant tikinčiuosius 

susimąstyti apie AIDS grėsmę bei paskatinti prisidėti prie 

su tuo susijusių problemų sprendimo, Lietuvos AIDS 

centro ir Katalikų baţnyčios atstovų iniciatyva pirmą kartą 

uţ mirusius nuo AIDS šv. Mišios Lietuvoje buvo 

aukojamos 1994 m. geguţės 22 d. „Norint išvengti šios 

ligos aukų, reikia šviesti ţmones nuo pat vaikystės“ – per 

pamokslą kalbėjo Katalikų baţnyčios atstovas, 

monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 1995–1996 metais 

iškilmingas šv. Mišias mirusiems nuo AIDS atminti aukojo 

vyskupas J. Tunaitis.      Šv. Pranciškaus Asyţiečio (Bernardinų) baţnyčia,   
2002 m. Mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena 

 

„Kaip religijos, baţnyčios, mūsų atveju – krikščionys ir katalikai – atsiliepia į ŢIV/AIDS? Kokie moralės 

dėsniai taikomi slaugyme, švietime ir prevencijoje? Kaip galima drauge spręsti su šia pandemija surištus 

reikalus? Kur ypatingą dėmesį kreipia krikščioniškos baţnyčios ir kokia veikla įgyvendina priimtas bei tiriamas 

nuostatas?“ – kvietė susimąstyti kunigas Antanas Saulaitis SJ. 
 

 

Su religinių konfesijų atstovais bendradarbiavimas 

atnaujintas 2001 metais, kai ekumenines pamaldas uţ 

mirusiuosius nuo AIDS Bernardinų baţnyčioje aukojo 

dviejų konfesijų atstovai: Bernardinų baţnyčios rektorius 

Julius Sasnauskas OFM ir liuteronų evangelikų kun. 

Mindaugas Sabutis. 2002 metais Bernardinų baţnyčioje 

vykusiose ekumeninėse pamaldose dalyvavo jau trijų 

konfesijų atstovai: katalikų, liuteronų, reformatų 

dvasininkai bei bendruomenių nariai.  

 

2002 m. Mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena 

su religinių konfesijų atstovais 
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Po mišių vyko Gedimino Storpirščio (2001 m.), Kosto 

Smorigino (2002 m.) autorinių dainų koncertai. 

 

 

 

2002 m. Kosto Smorigino autorinės dainos koncertas 

 

 

 

 

2002 metais šv. Mišios uţ mirusiuosius nuo AIDS ir jų artimuosius aukotos ir Arkikatedroje (gruodţio 1-ąją). 

2003 metais pamaldos mirusiems nuo AIDS atminti vyko Vilniaus evangelikų liuteronų baţnyčioje ir 

Arkikatedroje. 2008 ir 2009 metais pamaldos vyko Bernardinų baţnyčioje.  

2002 metais interneto svetainėje „Katalikų Baţnyčia Lietuvoje“ (www.lcn.lt), LAC iniciavo diskusiją 

„Katalikų baţnyčios atsakas į ŢIV/AIDS problemą“, kurią kuravo ses. Linda Ceple SJE ir lic. Agnė Širinskienė.  

 

3.1.5. Tradicinės „Pasitikrink dėl ŢIV“ akcijos 

 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pabrėţia, kad viena iš priemonių, galinčių padėti sumaţinti riziką 

uţsikrėsti ar perduoti ŢIV yra ŢIV tyrimų ir konsultavimo paslaugų prieinamumas, t. y. ŢIV statuso 

ţinojimas yra vienas pagrindinių prevencijos ir prieţiūros veiksnių, uţtikrinančių prevencijos efektyvumą. 

Praktika rodo, kad ţinojimas svarbus daugeliu aspektų. Jis leidţia neuţsikrėtusiems išvengti uţsikrėtimo ŢIV, o 

uţsikrėtusiems ŢIV, planuoti ateitį ir išvengti ŢIV perdavimo kitiems, laiku gauti gydymą ir paramą, sustabdyti 

ŢIV ligos progresavimą, ŢIV uţsikrėtusios nėščios moterys gali pagimdyti sveiką kūdikį, nes laiku skyrus 

atitinkamą gydymą iki minimumo sumaţinamas ŢIV perdavimas iš motinos vaikui, be to, ŢIV statuso ţinojimas 

maţina rizikingą elgesį
9
.  

 

ŢIV testavimo kampanijų pagrindiniai elementai yra:  

 

 didinti bendruomenės supratimą apie ŢIV/AIDS;  

 ginti ţmonių, gyvenančių su ŢIV/AIDS, teises;  

 informuoti apie ŢIV statuso ţinojimo ir atskleidimo svarbą;  

 teikti informaciją apie ŢIV testavimo paslaugas, prevenciją ir prieţiūrą;  

 skatinti suţinoti ŢIV statusą
10

. 

 

Moksliniai tyrimai rodo, kad kampanijos gali būti naudingos, jei ŢIV 

neuţsikrėtę ţmonės bus padrąsinami ir skatinami pagalvoti apie savo asmeninį 

elgesį, o ŢIV uţsikrėtusiems bus pasiūlyta parama tokia forma, kad jie kreipsis 

vėliau medicinos prieţiūros, neţiūrint į tai, kad jie dar nesijaučia sergantys ar bijo 

stigmos ir diskriminacijos
11

. 

 

                                                 
9
 UNAIDS (2008). Report of the Global epidemic: Preventing new HIV infections: the key to reversing the epidemic, p.95-127. 

10
 WHO/UNAIDS (2007). Guidance on Provider-Initiated HIV Testing and Counselling in Health Facilities. Geneva, Switzerland, 60 p. 

11
 Holtedahl K, Salpou D, Bonono L.(2007). Lessons from HIV counselling and testing campaigns. Lancet, 369(9568):1166. 5 

http://www.lcn.lt/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Holtedahl%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Salpou%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bonono%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17307108?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Lietuvos AIDS centras kasmet nuo 1998 metų keletą kartų per 

metus organizuoja akcijas „Nemokamai pasitikrink dėl ŢIV“, kurių 

metu anonimiškai ir nemokamai pasitikrinti vidutiniškai ateina apie 

150 asmenų (2000 metų akcijų metu nustatyti pirmi ŢIV atvejai).  

Daugeliui jos padeda nugalėti baimę ir motyvuoti apsilankymą 

Lietuvos AIDS centre. Kvietimai pasitikrinti dalijami prevencinių 

renginių metu. Į akciją įtraukiami ir didieji prekybos centrai, pvz., 

2001 metais VP Market (perkant prezervatyvą įteikiamas informacinis 

kalendoriukas).  

 

 

 

 

 

 

 

                                   Informacinis kalendoriukas  

 

Per dešimtmetį, norint maţinti visuomenės baimę ir siekiant didesnio pasitikėjimo, kviečiančios suţinoti 

savo ŢIV statutą. akcijos vadintos įvairiai:  

 „Nebijok AIDS centro“ (2001 m.); 

 „Dovanų metas? Nusileisk ant ţemės – pasitikrink!“ (2004 m., su UAB „Acme“ ir reklamos 

agentūra „Advista“); 

 „Pasitikrink – neuţsimiršk“ (2006 m.); 

 „Spalvota (ne) dovana“ (2006 m., su kopijavimo paslaugų centru Copy1),  

 „Ateik ir pasitikrink dėl LPI“ (2007 m., su Copy1, kai norintys pasitikrinti dėl ŢIV gaudavo akcijos 

atvirutes ir uţ minimalią kainą galėjo atsispausdinti arba nukopijuoti reikiamą kiekį lapų spalvotai).  

 „Pasitikrink dėl ŢIV nemokamai ir anonimiškai“ (2009 metais akcija buvo vykdyta du kartus. Jos 

metu buvo atlikta apie 400 testų. Visiems pasitikrinusiems buvo įteikiamos akcijos rėmėjų dovanos, 

apsisaugojimo priemonės. Akciją rėmė teatrai, maitinimo įstaigos, ţiniasklaida, sporto ir pramogų 

centrai). 

 

Nuo 2003 metų nuolatinis LAC akcijų parteris, 

siekiantis paskatinti visuomenę pasitikrinti dėl ŢIV ir LPI – 

ţurnalas „Cosmopolitan“.  

2006 metais vyko įdomi socialinių atvirukų akcija, kai 

skaitytojai laisvalaikio praleidimo vietose surinkę Cosmo 

ţurnale reklamuojamų atvirukų seriją buvo apdovanoti 

vertingais prizais. Atvirukuose šmaikščiu būdu 

rekomenduojama pasitikrinti dėl lytiškai plintančių 

infekcijų, ŢIV, gimdos kaklelio vėţio.  
 

Lietuvos AIDS centro akcijų Cosmopolitan ţurnale kuponas, 2003 
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2007–2008 metais akcijų „Saugok save ir savo partnerį“ metu, ţurnale buvo spausdinama aktuali 

informacija bei kuponai, su kuriais tyrimai buvo atliekami su nuolaida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos AIDS centro akcijų Cosmopolitan ţurnale kuponai, 2007-2008 

 

 

2001 metais į tokią ŢIV testavimo akciją kvietė ant dviejų tūkstančių 

Vilniaus miesto taksofonų priklijuoti lipdukai (partneris – AB Lietuvos 

Telekomas).  

 

 

 

Pavyzdį kitiems rodo jaunimo aktyvistai. 2002 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 

pirmakursiai surengė akciją, kurios metu pasitikrino dėl ŢIV. Pėsčiomis keliaudami į AIDS centrą studentai 

ant krūtinių buvo uţsikabinę plakatus su uţrašu: „Aš einu pasitikrinti dėl ŢIV“, ant nugaros – „Sek mano 

pavyzdţiu“. Po pasitikrinimo pėsčiomis grįţdami į universitetą, jie buvo uţsikabinę jau kitokius plakatus – „Aš 

ką tik pasitikrinau dėl ŢIV. Sek mano pavyzdţiu“. 2003 metais jaunimą pasitikrinti dėl ŢIV kvietė dainininkai 

Alanas Chošnou ir Luka. Pirmiesiems pasitikrinusiems dėl ŢIV A. Chošnau padovanojo kompaktinę plokštelę 

„Pusiau atmerktos akys“. 

 

 

 

 

 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto pirmakursiai 

 surengė akciją, kurios metu pasitikrino dėl ŢIV 
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Dainininkas Alanas Chošnou savo pavyzdţiu kvietė pasitikrinti 

dėl ŢIV 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant sustiprinti motyvaciją pasitikrinti, renginio bilietai ar skrajutės (pvz., „One World Beat/AIDS 

2004“) tapdavo savotiška paskata ar bilietu.  

 

2003–2005 metų akcija, kviečianti pasitikrinti, išplito po visą šalį. Akcijai „Taip saugiau“ išleisti (2003, 

reklamos agentūra „Advista“) du švietėjiški atvirukai: „Ar viskas nuplaunama“ (jaunimui, platinamas didţiųjų 

šalies miestų laisvalaikio praleidimo vietose) ir „ŢIV“ 

(moksleiviams), akcijai „Dovanų metas? Nusileisk ant 

ţemės – pasitikrink!“ (2004, 2005, su UAB „Acme“ ir 

reklamos agentūros „Advista“) išleisti švietėjiški atvirukai 

„..tai ne dovana.. ..tai gali tapti staigmena.. 

..nemalonia!“ (5 variantai).  

Narkomanija yra viena svarbesnių ŢIV infekcijos 

prieţasčių. Siekiant padėti tėvams, įtariantiems, kad jų 

vaikas vartoja narkotikus, organizuota keletas akcijų 

tėvams „Nemokamai patikrinkite vaikus dėl opiatų 

vartojimo“ (2005 m.), kai atnešę vaikų šlapimą galėjo 

nemokamai įsitikinti ar vaikas nevartoja kvaišalų.  

 

Akcijos „Taip saugiau“ atvirukas, 2003 

 

3.1.6. Vasaros kampanijų prieš AIDS renginiai ir akcijos 

 

Vasaros kampanijų tikslas – atkreipti atostogaujančių ir keliaujančių asmenų dėmesį į ŢIV/AIDS problemas, 

kviesti nesielgti rizikingai ir susimąstyti apie apsaugos nuo įvairių lytiškai plintančių infekcijų būdus, priminti 

kvaišalų vartojimo ţalą. 

 

Vasaros kampanijos Lietuvos pajūryje pradėtos 1994 metais ir iki 1998-ųjų tai buvo sudėtinė Europos 

kampanijos „Europa prieš AIDS“ dalis. Kampanijų metu buvo dalijama informacinė medţiaga 

atostogaujantiems ir keliaujantiems, „AIDS pasai“ su išradingai ir linksmai pateikiama informacija, kaip 

apsisaugoti nuo AIDS. 

 

Nuo 1999 metų jos buvo tęsiamos kartu su nuolatiniais partneriais: Palangos miesto savivaldybe, Klaipėdos 

visuomenės sveikatos centro Palangos filialu, Visuomenės sveikatos ugdymo centru, AIDS profilaktikos ţinių 

propagavimo centru, Klaipėdos medicinos centru „Lorna“, Palangos miesto policija.   
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AIDS mobilis        AIDS pasai 

 
 

1999 metais akcija „Klausykis, mokykis, gyvenk!“ organizuota vasaros sezono atidarymo metu. Dviejuose 

informaciniuose UAB „Baltic Retail“ ir judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ autobusuose rodyti vaizdo klipai, 

dokumentiniai filmai, organizuota loterija, konsultuoti poilsiautojai, dalinta informacija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akcija „Klausykis, mokykis, gyvenk!“ 

 

 

2005–2007 metais akcijų „Būk saugus visą vasarą“ metu, 

Lietuvos AIDS centro informacinėje palapinėje (2005 m.) ar 

informaciniame autobusiuke (2006–2007 m.) poilsiautojų 

lankomose vietose buvo teikiamos konsultacijos, informacija, 

dalinami raudonieji kaspinėliai, kviečiama atlikti pirminį ŢIV testą 

iš seilių. 2006-ųjų vasaros akcija vyko ne tik Palangoje, bet ir 

Šventojoje. 

 
 

Akcija „Būk saugus visą vasarą“ 

 

 

 

3.1.7. Gatvės akcijos  

 

Gatvės akcijų, kurios pritraukia ne vieną tūkstantį dalyvių ir ţiūrovų, tikslas – ne tik suteikti tikslią 

informaciją, bet išsklaidyti išankstinį nusistatymą į ŢIV/AIDS paveiktus ţmones ir kitas rizikos grupes, didinti 

visuomenės domėjimąsi ŢIV/AIDS problema ir jos supratimą, skatinti keisti rizikingą elgesį į saugesnį, ir 

ŢIV/AIDS problemų supratimą. 

Gatvės akcijos „Raudonasis kaspinas“ organizuojamos nuo 1999 metų. Jos vykdomos su jaunimo/studentų 

organizacijomis. Nuolatiniai pagalbininkai: Lietuvos Raudonojo kryţiaus jaunimas, Jaunimo psichologinės 

paramos centras, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, 
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Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės draugija „Ţingsnis“, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga, Savanorių 

centras.  

Jaunimas rengė eisenas, dalijo informaciją, kvietė prisisegti Raudonąjį kaspiną, atliko sociologines apklausas, 

skatino atsakyti į ţinių apie ŢIV ir AIDS testus. Tokios akcijos vyko Vilniuje, Kaune, Ignalinoje, Klaipėdoje ir 

šiuo metu jos nuvilnija tai viename tai kitame mieste kasmet.  

 

 

 

 

 

 
Gatvės akcijos kasmet kai kuo skyrėsi. 2002 metais dvi 

dienas stoties rajone ir Gedimino prospekte prie restoranų 

„McDonald‟s“ jos vyko kariškių palapinėse. Jose buvo rodomi 

informaciniai dokumentiniai, meniniai filmai, koncertavo 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro diksilendas ir pop choras, A. 

Noviko merginų ansamblis, Baltupių vid. mokyklos 

modernaus šokio grupė. Vaikai piešė piešinius, Lietuvos 

kariuomenė vaišino arbata, vyko specialistų konsultacijos, 

budėjo Vilniaus priklausomybės ligų centro „Mėlynas 

autobusiukas“. Saugumą akcijos metu uţtikrino Karo policija. 

 

                  Gatvės akcija 

 

2001 metais gatvės akcijos metu po pagrindines ţmonių 

susibūrimo vietas savaitę vaţinėjo informacinis judėjimo 

„Stabdyk nusikalstamumą“ autobusas. Būtent šios akcijos 

„Sustok“ metu, 2000 dalyvių pasirašė tarptautinę 

deklaraciją „Vienas balsas, daug veidų… Susivieniję 

gyvenimui“, kuri kartu su tūkstančiais kitų valstybių piliečių, 

remiančių kovą prieš ŢIV, parašais buvo įteikta Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblėjos AIDS specialiosios sesijos, 

vykusios 2001 m. birţelio 25–27 d. Niujorke, dalyviams.  

 

Gatvės akcija 

Ši Asamblėja yra ypač svarbi spręsti ŢIV/AIDS problemas, nes jos dalyviai, tarp jų ir Lietuva, pasirašė 

„Įsipareigojimo kovoti prieš ŢIV/AIDS deklaraciją“
12, pripaţinę, kad AIDS – pasaulinė krizė, kuriai spręsti 

reikia visuotinių priemonių.  

Deklaraciją asamblėjos dalyviams buvo galima pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybėje, ją pasirašė 1-ojo 

tarptautinio vaikų ir jaunimo mėgėjų teatro festivalio „Laimingas vaikų juokas“ dalyviai (Vabalninke vykusio 

festivalio globėjas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas). Dėmesys AIDS problemai buvo skirtas ir 2-ojo 

festivalio metu, kai viena valanda buvo skirta AIDS temai (festivalio globėjas – Birţų r. meras).  

 

                                                 
12

 http://www.un.org/ga/aids/coverage 

Raudonasis kaspinas – tai tarptautinis prevencijos ir solidarumo su infekuotais ŢIV 

ir sergančiais AIDS ţmonėmis simbolis. Tai vilties simbolis: vilties, kad AIDS 

epidemijos grėsmė išnyks, kad ţmonės nebekentės ir nemirs nuo šios ligos. Tai taip 

pat simbolinė parama tiems, kurie uţsikrėtę ŢIV, parama švietėjams, parama 

efektyvių vaistų kūrėjams ir tiems, kurie dėl AIDS neteko savo draugų, šeimos, 

artimųjų. Raudonąjį kaspiną nešiojantis ţmogus neabejingas ŢIV/AIDS 

problemoms. Jis visuomet pasiruošęs suteikti visapusišką informaciją. 
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Gatvės akcijos tęsėsi ir 2005 metais: akcijos „Būk tolerantiškas“ metu Vilniaus miesto gatvėmis vaţinėjo 

specialusis autobusas – kabrioletas, kuriame koncertavo Linas ir Simona, praeiviams buvo dalinama informacinė 

medţiaga apie ŢIV/AIDS, Raudonasis kaspinas, skambėjo socialinės reklamos ŢIV/AIDS tema garso klipai ir 

Pasaulinei AIDS dienai skirta daina (galima paklausyti). 2006 metais gatvės akcija persikėlė į Vingio parką ir 

tapo Kariuomenės ir visuomenės dienos sudėtine dalimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcijos „Būk tolerantiškas“ metu Vilniaus miesto gatvėmis vaţinėjo specialusis autobusas – kabrioletas, 

 kuriame koncertavo Linas ir Simona 

 

2007 metais gatvės akcija „Būk tolerantiškas“ vyko prie Lietuvos Respublikos Seimo, Daukanto ir 

Savivaldybės aikštėse bei Pilies gatvėje. Norintys pirmą kartą specialiame autobusiuke galėjo atlikti ŢIV testą iš 

seilių, jaunimas piešė „Tolerancijos“ piešinį, koncertavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kolektyvai („Kivi“, 

„RE-MI-DO“ ir Dainos Bilevičiūtės solistai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcija „Būk tolerantiškas“ vyko prie Lietuvos Respublikos Seimo 

 

Išsiskyrė gatvės akcija „Prasmių ir beprasmybių labirintas“, vykęs sostinės Rotušės aikštėje (2004 m.), 

kurios pagrindinis organizatorius buvo Vilniaus miesto savivaldybė, partneriai – Vilniaus m. Vyriausiasis 

policijos komisariatas, Lietuvos AIDS centras, Vilniaus priklausomybės ligų centras, Lietuvos Raudonojo 

kryţiaus jaunimas, nevyriausybinė organizacija „In Corpore“, Gabijos gimnazijos jaunimo grupė „Bendraamţiai 

– bendraamţiams“. Jos metu vaikų piešiniais išpuoštame labirinte, pilname akligatvių ir vedančiame tik į vieną 

pusę, buvo pateikiama informacija, ką daryti, jei atsiduri „gyvenimo akligatvyje“. Akcijos metu skambėjo 

ţmonėms, mirusiems nuo narkotikų vartojimo, skirta muzika. 

 

3.1.8. Pasaulinės AIDS dienos koncertai 

 

Pirmasis pasaulinei AIDS dienai skirtas koncertas, kurio globėjas buvo Prezidento patarėjas Raimundas 

Mieţelis, įvyko 1998 metais Gintaro viešbutyje Vilniuje. Koncertą (reţ. Marijus Bagdonavičius) tiesiogiai, 

tuo metu tai buvo retenybė, transliavo LNK televizija, jį vedė maestro Vytautas Kernagis. Koncerte 
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dalyvavo Č. Gabalis, Klarkas, Gintarė, P. Meškėla. Rėmėjai: LNK, viešbutis „Gintaras“, Billy Boy, BĮ 

„Interfarma“. 

 

Nuo 1999 metų moksleivių konkursas „Mes prieš AIDS“ ir jo baigiamasis AIDS dienai skirtas renginys 

vyko maţesnėse erdvėse – Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, tačiau jam išsiplėtus, teko ieškotis didesnių erdvių. 

2005 metais koncertas jaunimui vyko Sporto, pramogų ir verslo centre „Forum Palace“ (ţr. Projektas „Mes prieš 

AIDS“), tačiau ir čia buvo per ankšta, todėl nuo 2006 metų koncertai vyksta Siemens arenoje, kurioje gali tilpti 

visi norintys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moksleivių konkursas „Mes prieš AIDS“ 2007 m.                                  Moksleivių konkursas „Mes prieš AIDS“ 2006 m. 

 

 
3.1.9. Akcijos „Vilties – gyvybės medţiai“ 

 

Dar viena, dėmesio susilaukusi idėja – akcijos „Vilties – 

gyvybės medţiai“. 2005 metais per Pasaulinę AIDS dieną prie 

pramogų centro „Forum Palace“ raudonais kaspinais buvo 

papuoštos 94 eglutės – po vieną kiekvienam mirusiajam nuo 

AIDS Lietuvoje.  

Eglutes raudonaisiais kaspinais puošė ŢIV/AIDS 

prevencijoje dalyvaujantys šalies muzikantai (Linas ir Simona, 

Hokšila, Linas Karalius, Biplan, Laura ir The Lovers), šalies 

moksleivių konkurso „Mes prieš AIDS“ nugalėtojai, studentai, 

moksleiviai, savanoriai, kariai. Vėliau jos buvo išveţiotos po 

labiausiai lankomas Vilniaus aikštes (Vilniaus Katedros, 

Rotušės, Europos, Savivaldybės aikštėse, prie Valstybinio Dramos teatro). Prie „Vilties – gyvybės medţių“ 

savanoriai sostinės gyventojams ir svečiams dalino informacinius lapelius apie ŢIV/AIDS, kvietė kaspinais 

puošti eglutes, kurios vėliau buvo padovanotos šalies savivaldybėms, mokykloms, ligoninėms, darţeliams. 

 

2006 metais „Vilties – gyvybės medţio“ sodinimo akcija 

įvyko prie Jėzuitų gimnazijos. Gimnazistams įteiktas eglutės 

pasas, kuriame prašoma, kad gimnazija per Pasaulinę AIDS dieną 

(gruodţio 1 d.) „Vilties ir gyvybės medį” papuoštų raudonais 

kaspinėliais, o per tarptautinę mirusiųjų nuo AIDS atminimo 

dieną  – šalia eglutės uţdegtų ţvakelę. Eglutės pasodinimo 

akcijoje dalyvavos Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius br. 

Virgilijus Saulius SJ, kun. Antanas Saulaitis SJ, Lietuvos AIDS 

centro direktorius doc. dr. Saulius Čaplinskas, gimnazistai.  
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3.1.10. Lietuvos AIDS centro dalyvavimas parodose  

 

Viena iš ŢIV/AIDS problematikos pateikimo ir problemos suvokimo skatinimo formų yra dalyvavimas 

įvairiose parodose (nebūtinai susijusiose tik su medicina ar sveikatos skatinimu), kuriomis siekiama:  

 atkreipti visuomenės dėmesį į ŢIV/AIDS problematiką;  

 teikti informacinę ir prevencinę medţiagą specialiai įrengtame LAC stende;  

 teikti informaciją ir kompetentingai atsakyti į parodų dalyvių klausimus.  

 

Lietuvos AIDS centras su informaciniais stendais dalyvavo įvairiuose 

renginiuose: tarptautinėje erotikos parodoje „EROS’98. Kūnas. Groţis. 

Aistra“ (Vilniaus koncertų ir sporto rūmai), Lietuvos medicinos parodoje 

1998 (Vilniaus koncertų ir sporto rūmai), „Vilniaus dienos 1998–1999“ 

(Sereikiškių parkas), „Klaipėdos kontaktai 98“ (Klaipėdos ţvejų kultūros 

rūmai), „Rinkis prekę lietuvišką 1998“ (Klaipėdos lengvosios atletikos 

manieţas), „Groţio formulė 1998“ (Kaunas), „BALTMEDICA 2003“ (parodų 

centras „Litexpo“), sveikatingumo šventėse „Gyvenkime sveikame mieste“ 

(2005–2008, Vilniaus m. Savivaldybės aikštė).  

 

                                                  „BALTMEDICA 2003“ (parodų centras „Litexpo“) 

 

 

 

 

Parodos vyko įvairiose bibliotekose, Lietuvos Respublikos Seime, sveikatos ir švietimo įstaigose. Akcijos 

„Sveikatą išsaugoti lengviau negu susirgus gydytis“ metu Lietuvos Respublikos Seime pristatyta Lietuvos 

AIDS centro veikla, į dominančius klausimus atsakinėjo LAC centro specialistai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcija „Sveikatą išsaugoti lengviau negu susirgus gydytis“ Lietuvos Respublikos Seime 2006 m. 

 

AIDS centras su informaciniais stendais buvo kviečiamas į įvairius muzikinius renginius/festivalius jaunimui: 

muzikos festivalį „Visagino country’97“, muzikos festivalį „Be2gether“ (2007 ir 2008 m.), tarptautinį roko 

festivalį „Roko naktys 2008“. 
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Informacinė akcija festivalyje Be togethet 2008 m. 

 

 

 

Keletą metų Lietuvos AIDS centras dalyvavo Vilniaus sveiko miesto 

biuro organizuojamuose sveikatos išsaugojimo renginiuose Siemens 

arenoje, skirtuose vilniečiams ir miesto svečiams. Lietuvos AIDS centro 

specialistai nemokamai konsultavo specialiai įrengtame stende. Renginyje 

buvo dalijama įvairi informacinė medţiaga, rodomi moksleivių sukurti 

socialinės reklamos vaizdo klipai, skirti Pasaulinei AIDS dienai, buvo 

eksponuojama piešinių paroda „Mes prieš AIDS“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus sveiko miesto biuro organizuojamuose sveikatos išsaugojimo renginiuose Siemens arenoje  
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3.2. Kiti ŢIV/AIDS renginiai (visuomenės iniciatyvos) 
 

3.2.1. Menininkai prieš AIDS  

 

Prie ŢIV/AIDS prevencijos Lietuvoje svariai prisidėjo ir įvairių sričių menininkai 

įvairiomis formomis ir meno kalba perteikdami informaciją apie AIDS, kviesdami 

susimąstyti apie kiekvienam galintį grėsti pavojų susidurti su šia liga. 

Pirmoji mirusiųjų nuo AIDS dienai skirta fotografijų paroda įvyko 1996 metais. 

Fotomenininkas Edis Jurčys pristatė fotografijų ekspoziciją „Gyvenimas su 

AIDS“. 

 

 

                                                                                  Edis Jurčys 

 

Menininko teigimu, „Daugelis mano darbų skirti socialinėms problemoms – AIDS, benamiai, neįgalieji. 

Pavyzdţiui, projektą „Gyvenimas su AIDS“ sukūriau švietimo tikslais. Dirbau dvejus metus be jokios paramos. 

Maniau, kad ir Lietuvos AIDS centras turės naudingos medţiagos, kurią galės panaudoti prevenciniam darbui. 

Surengiau parodas visuose didţiuosiuose Lietuvos miestuose. Atrodė, kad tikrai kaţką gero padariau“.   

 

 

Jurčio fotografijų ekspozicija „Gyvenimas su AIDS“. 
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AIDS dieną Klaipėdos dailininkai paveikslų paroda „AIDS – kas tu“ paminėjo 1998 metais, Rokiškio 

jaunieji dailininkai – 2001 metais Rokiškio Teatro rūmuose, fotomenininkas Pripsas paroda „Pripso diena 

prieš AIDS“– 2008 metais sostinės galerijoje „XX2“. 

 

 

Paroda „Pripso diena prieš AIDS“– 2008 metais sostinės galerijoje „XX2“ 

 

 

2003 metais šiai datai skirta paroda „Čia ir dabar“ įvyko „Prospekto“ 

galerijoje. Ją surengė Ukrainos fotomenininkas Aleksandras Gliadelovas. 

 

 

 

 

 

 

Knygutė, Projektas „Durys“, 2004 

 

2004 metų rudenį klube-galerijoje „Intro“ organizuotas didelio jaunimo susidomėjimo sulaukęs instaliacinių 

nuotraukų paroda-projektas „Durys?!“ apie ŢIV uţsikrėtusios merginos gyvenimą. Parodos herojė dalyvavo 

parodoje, bendravo su jaunimu, lankėsi keliose sostinės mokyklose (organizuotas kartu su Baltarusijos 

visuomeniniu susivienijimu „Pozityvus judėjimas“, VšĮ „Centrinės ir Rytų Europos Ţalos maţinimo tinklas“). 

Parengta internetinės svetainės www.aids.lt rubrika „Meno projektas Durys“. Autorinius koncertus mirusiems 

atminti skyrė Nojus ir exAirija (2001 m., baras „Prie Universiteto“), grupė „QUEST“ (2001 m., Utenos jaunimo 

pramogų centras).  

 

Labdaros koncertai ir akcijos  

Nuo pat 1998 metų Lietuvos muzikantai aktyviai įsiliejo į ŢIV/AIDS prevencijos kampanijas. Labdaros 

koncertais ir akcijomis siekė atkreipti visuomenės dėmesį, rinko lėšas nuo AIDS nukentėjusiesiems ţmonėms. 

Šalyje įvyko keletas labdaringų renginių, kurių lėšos buvo skiriamos AIDS arba narkomanijos prevencijai.  

1998 metais Vilniaus galerijoje „Raigardas“ vyko 4 dailininkų (Lina Markušaitė, Hilbertas Jatkevičius, 

Sergejus Plotnikas, Azertas Alijevas) dailės darbų labdaringa paroda-pardavimas, 1999 metais – labdaringas 

koncertas mirusiųjų nuo AIDS atminimui Vilniaus sporto rūmuose (mirusio nuo AIDS F. Mercury dainas 

atliko populiariausi Lietuvos dainininkai bei grupės (choras Ąţuoliukas, grupės Empty–X, Skamp, Bavarija, 

Rebelheart, daininikai Neda, P. Meškėla, E. Prudkauskas, Č. Gabalis, I. Milkevičiūtė, šv. Kristoforo kamerinis 
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orkestras, LRTV lengvosios muzikos orkestras; koncerto įrašas buvo rodomas per LNK televiziją), organizavo R. 

Domarko studija „Propeleris“.  

2000 metais – Vilniaus mero inicijuotas labdaringas koncertas „Nebūk madingas – būk gyvas“ 

Karolinos klube (koncertavo dainininkai Tomas Augulis, Lukas, Otilija, Janina Miščiukaitė, grupės Dreams, 

Elektra, Enter T-OP, Max, La Vita, Blues Makers, Road Band, Pelenai).  

2003 metais labdaringas koncertas „Klaipėdiečiai, apginkime vaikus nuo 

narkotikų!“ Klaipėdos Ţvejų kultūros rūmuose (organizavo Verslo koalicija 

prieš AIDS), 2004 metais – paramos akcija „One World Beat/AIDS 2004“ 

(Vienas pasaulio pulsas) Kauno klubuose Los Patrankos ir Zepelinus 

(organizavo paramos labdaros fondas „Vilties šaltinis“, kuris po koncerto 

atlikėjus apdovanojo renginio organizatorių specialiosiomis statulėlėmis, o 

Lietuvos AIDS centras dainininkams įteikė padėkos raštus uţ indėlį į ŢIV/AIDS 

prevencinę veiklą), kurios metu koncertavo dainininkai Andrius Mamontovas, 

Arina, Gytis Paškevičius, Linas Adomaitis, Rūta Lukoševičiūtė, grupės Aktorių 

trio, Dreams, Biplan, G&G Sindikatas ir Rebelheart. Aukos, surinktos paramos 

koncertų metu skiriamos AIDS projektams Lietuvoje remti.  

 

A. Mamontovas po labdaros koncerto su Lietuvos AIDS centro padėka, 2004 

 

 

Teatrai prieš AIDS  

1992 metais JAV šokio teatro grupės „Danceteller“ spektaklis AIDS tema „Prieš amţinybę“ (angl. „Before 

forever“) buvo rodomas 5 miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėţyje ir susilaukė didelio 

visuomenės dėmesio.  

Lietuvos teatrai taip pat neliko abejingi ŢIV/AIDS problemai. Maestro Adolfą Večerskį atkreipti dėmesį į 

AIDS paskatino gastrolės JAV ir taip įtraukė, kad buvo įkurtas labdaros ir paramos fondas „Vilties angelas“. 

1997 metais A. Večerskio teatras AIDS dienai skyrė Christopher Durang spektaklį „Aukščiausioji terapija“, o 

1998-aisiais organizavo akciją „Menas ir medicina prieš AIDS“ (Lietuvos AIDS centro, A.Večerskio ir 

„Diaspora Production“ (Niujorkas, JAV) teatrų projektas). Akcijos metu parodyti trys spektakliai: B. Manhof 

„Neatidarykite durų po vidurnakčio“, R.Ruffin „Paskutinis šokis blogais laikais“ ir „Sniego lavina“ trijuose 

miestuose (Nida, Palanga, Kretinga, Šventoji). 2001 metais fondas organizavo akciją „Teatrai prieš AIDS“ 

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, kurios metu parodytas spektaklis „Dienos ir dainos“ (reţ. Rimas 

Morkūnas), vyko foto darbų paroda „Mes irgi esame“ (fotografas pseudonimu Povilas), pokalbis-diskusija apie 

AIDS. 2005 metais Lietuvos nacionaliniame dramos teatre parodytas Ray Cooney spektaklis „Meilė pagal 

grafiką“ (reţ. A.Večerskis).  

2001 metais Pasaulinei AIDS dienai Valstybinis jaunimo teatras skyrė B. Kolteso spektaklį „Naktis prieš 

pat miškus“ (reţ. Ignas Jonynas), kuriame buvo ištarta ir tų metų Pasaulinės AIDS dienos šūkis „Aš 

neabejingas… O tu?“. 
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Kino teatrai prieš AIDS  

Narkomanijos ir AIDS prevencijoje dalyvauja kino teatrai. Specialūs AIDS temai 

skirti kino vakarai ar akcijos su informacijos sklaida, kvietimu pasitikrinti dėl ŢIV, 

AIDS problemos viešinimu buvo organizuotos kino teatruose Lietuva, Vingis, Skalvija. 

K/t Lietuva vyko meninio filmo „Traukinių ţymėjimas“ (Didţioji Britanija, reţ. Danny 

Boyle, Irvine Welsh, John Hodge) pristatymas (1998), akcija Šv.Valentino dienai 

„Prisipaţinimas meilėje“ (2000), kurios metu rodytas meninis filmas „Aistringoji Lulu” 

(Ispanija, reţ. J.J. Bigas Luna), specialūs kino seansai AIDS dienai: 2000 m. meninis 

filmas „Šokėja tamsoje“ (Danija, Prancūzija, Švedija, reţ. Lars Von Trier), 2001 m. 

meninis filmas „Amelija iš Monmarto“ (Prancūzija, reţ. Jean-Pierre Jeunet). K/t „Vingis“ 

(2000 m.) prevencijai skyrė meninį filmą „Rūgštis“ (Didţioji Britanija, reţ. Paul 

McGuigan).   

Kino centras „Skalvija“ 2001 metais įsijungė į AIDS prevenciją akcija „Kinas prieš 

kvaišalus“, 2005 metais AIDS dienai buvo rodomas 11–12 klasių moksleiviams 

rekomenduojamas prevencinis filmas „Niekur“ (reţ. Gregg Araki), 2007 metais šiame 

kino centre vyko tarptautinio jaunimo mainų projekto „Pasaulis be AIDS“ 

(organizatorius LVJC) sukurtų video reportaţų pristatymas ir aptarimas (dalyvavo 

Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos jaunimas).  

 

Didţėjai prieš AIDS 

 

Svarbų jaunimo švietėjo vaidmenį vykdant ŢIV/AIDS prevenciją Lietuvoje atliko ir didţėjų konkursai prieš 

AIDS. Jų tikslas – pritraukti, domėtis AIDS problemomis tą jaunimo dalį, kuri laisvalaikį labiau linkusi leisti 

diskotekose ar klubuose, kuriuose, kaip ţinoma, daţniai piktnaudţiaujama ir kvaišalais. 

Kartu su Lietuvos AIDS centru surengtas pirmasis DJ festivalis „Lietuvos JD prieš AIDS ir narkotikus“ 

įvyko 1998 metais klube „MAX“ Šiauliuose ir Vilniaus jaunimo teatre. Jo organizatorius vienas ţinomiausių 

Lietuvos didţėjų DJ Saga (Sigitas Grybas). Nuo 1999 metų iki 2003-ųjų akcijos „Didţėjai prieš AIDS“ vyko ne 

tik Vilniuje (klubai „Pepsi Zet“, „Jet“), bet ir Kaune (klubas „Kolegos“), Anykščiuose (Jono Biliūno gimnazija), 

Druskininkuose (klubas „Galios“). Juose koncertuodavo ţinomiausi šalies didţėjai. 2002 metais Anykščiuose 

įvyko du festivaliai.  

„Didţėjai prieš narkotikus ir AIDS“ Anykščiai  

 

 

 

 

 

 

 

 

           I  vietos laimėtojas DJ Maţylis       Akcijos „Didţėjai prieš AIDS“,  skirtos 

Pasaulinei AIDS dienai paminėti, kvietimas 
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1998 ir 1999 metais sostinės underground klube „Bombiakas“ 

organizuotos akcijos „Neformalios grupuotės prieš AIDS“. Jų metu vyko ne 

tik aktyvios diskusijos, tačiau buvo renkamos lėšos nuo narkotinių medţiagų 

perdozavimo mirusių klubo narių atminimui (organizavo jaunimo klubas 

„Mūsų kelias“). 

 

 

 

 

 

 
Skrajutė, 1999  

 

 

3.2.2. Jaunimas prieš AIDS 

 

Jaunimą sudominti ŢIV/AIDS tema, skatinti diskutuoti apie tai su bendraamţiais buvo siekiama įvairiais 

būdais. Buvo organizuojamos paskaitos-diskusijos „Ar AIDS gali paliesti ir mane?“ ir pan. Organizuojamos 

komandinės viktorinos, filmų perţiūra ir aptarimas. Ypač jaunimą diskusijoms paskatindavo reţ. Marijaus 

Bagdonavičiaus dokumentiniai filmai „Perţengę ribą“ ir „Memento“.  

2000 metai išsiskyrė daugeliu renginių moksleiviams. Rugsėjį Vilniaus m. savivaldybės akcijos „Veţa? 

Sustok! Sustabdyk!“ metu pravesta 20 diskusijų Vilniaus mokyklose ir gimnazijose (S.Nėries, Ţemynos ir 

A.Mickevičiaus gimnazijose, Paupio, Jeruzalės, Antakalnio, J. I. Kraševskio, Sausio 13-osios, Ozo, Ąţuolo, 

Verdenės, S. Kovalevskajos, Gerosios Vilties (2), Karolinos, Vienuolio, Naujininkų, Trakų Vokės, V.Kačalovo 

vidurinėse ir Jaunimo mokyklose. Mokyklas lankėme ir kartu su ţmonėmis, priklausančiais įvairioms uţsienio 

organizacijomis. 2000 metais kartu su ECAD atstovais aplankėme 12 Vilniaus mokyklų ir gimnazijų 

(Fabijoniškių, Radvilų, Gerosios Vilties, Daukšos, S.Stanevičiaus, Pilaitės (2), M.Maţvydo vid. m-klas ir Jėzuitų, 

M.Birţiškos, Gabijos ir Ţemynos gimnazijas). Europos jaunimo Hasselos teatro trupė parodė tris spektaklius 

Vilniuje – S.Nėries, Gabijos gimnazijose ir Vilniaus Jono Pauliaus II vid. mokykloje. Tearto trupės uţdavinys – 

stiprinti visuomenės aktyvumą bei gilinti supratimą apie narkotikų keliamą pavojų, propaguoti sveiką gyvenimo 

būdą be svaigalų.  

Tokie susitikimai yra vertingi tuo, kad, pavyzdţiui, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio 

profesinio mokymo centro moksleiviai (2002 m.) po diskusijos nutarė pasitikrinti dėl ŢIV, chlamidijų, virusinių 

hepatitų ir net narkotikų vartojimo. 

2001 ir 2002 metais pagal projektą „Vilnius prieš narkotikus ir AIDS“ organizuota tradicinė vasaros 

stovykla Vilniaus m. Baltupių ir Šiaulių „Saulėtekio“ vid. m-klų moksleiviams Giruliuose ir Vilniuje (rėmėjas ir 

co-organizatorius ECAD) apie pirminę narkomanijos prevenciją mokyklose. Tais pačiais metais rizikos grupės 

jaunimas dalyvavo projekte „Bliūškis“, kai su iš plastikinių butelių padarytu plaustu buvo plaukiama Nemunu, 

sustojant graţiausiose Lietuvos vietose. Vyko diskusijos, pokalbiai apie sveiką gyvenimo būdą.  
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6 pav. Moksleiviams pravestų diskusijų apie ŢIV/AIDS palyginimas pagal metus (abs. sk.) 
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3.2.3. Studentai prieš AIDS 

 
 

Į ŢIV/AIDS prevenciją studentai įsijungė 1994 metais aktyviai dalyvaudami 

pirmame šalyje Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienos renginyje, kuriame KMA 

studentai stomatologai Kauno aukštųjų mokyklų jaunimui parodė pjesę „Studentiška 

drama apie ŢIV/AIDS“ (reţ. Diana Pocienė). 2000 metais šiai temai Vilniaus 

konservatorijos, Vilniaus Pedagoginio universiteto studentai bei Lietuvos medicinos 

studentų asociacija ir Lietuvos studentų sąjunga skyrė akciją „Studentai prieš 

AIDS“.  

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas – įtraukti studentus ir studentiškas organizacijas į 

prevencinę veiklą, skatinti jų sąmoningumą ir atsakomybės jausmą. 

Renginiai vyko Vilniuje ir Kaune. Sostinės renginį vainikavo gyvoji 

rankų grandinė, kuria studentai apjuosė Vilniaus Arkikatedrą, 

taip išreikšdami pasiryţimą stabdyti ŢIV/AIDS plitimą Lietuvoje ir 

eitynės Gedimino prospektu iki Baltojo tilto, nuo kurio buvo nuleistos 

puokštės su ţvakutėmis ir raudonais kaspinais. Akciją uţbaigė 

vakarinis renginys Lietuvos vaikų ir jaunimo centre „Laiškai 

gyvenimui“. 

Studentai farmacininkai prieš 

AIDS„2002 
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Šie renginiai paskatino Vilniaus konservatorijos studentus Pasaulinei AIDS 

dienai (2000 m.) sukurti ir pastatyti muzikinį performansą „Aidas ir Aida“, 

kurio premjera įvyko Jaunimo teatre.  

Projekto idėjos autorė ir meno vadovė – Irena Alperytė, Europos menų 

vadybos („ECUME“, Prancūzija) magistrantė, reţisierė – Ţivilė Montvilaitė, 

Rusijos teatro meno akademijos studentė, libretą kūrė poetas Robertas Danys, 

muziką – Jonas Jurkūnas, Vilniaus konservatorijos studentas, scenografiją – 

Vilniaus dailės akademijos magistrantė Marta Vosyliūtė, fotografijas – VDA 

magistrantė Austė Jurgelionytė. Solistai – Tomas Saladţius, grupė „Framed“ ir 

Giedrė Vitkauskaitė, grupė „Empty“. 

 

 

 

Pagrindinius vaidmenis atliko: 

Aida – Giedrė Vitkauskaitė, 

Aidas – Tomas Saladţius 
 

Ypač aktyvios studentų organizacijos artėjant Pasaulinei AIDS dienai. Jie visada kupini idėjų ir apie AIDS bei 

apsaugos priemones nusiteikę teikti informaciją įvairų renginių metu. 1999 metais VGTU pirmakursių krikštynos 

paminėtinos kaip vienas pirmųjų renginių. Paskutiniais metais jie kasmet vyksta daugelyje šalies aukštųjų 

mokyklų ir Vilniuje, ir Kaune, ir Šiauliuose, ir Klaipėdoje. Pavyzdţiui, 2003 metais Pasaulinei AIDS dienai skirti 

renginiai vyko aštuoniose, 2004 metais – dvejose, 2005 metais – aštuoniose ir 2006 – septyniose aukštosiose 

mokyklose.  

Kasmet AIDS dienai skirtus renginius organizuoja KMU studentų korporacija „Fraternitas Lituanica“, 

Vilniaus Pedagoginio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai noriai patys siūlo savo 

pagalbą platinti leidinius, socialinių akcijų informaciją ir kitaip prisidėti prie AIDS prevencijos. 

 

Studentų ir įvairių sričių specialistų debatai ŢIV/AIDS tema  

 

Projektas „Jaunimo debatai savivaldybėse ŢIV/AIDS tema“ pradėtas vykdyti 2004 metų gruodţio mėnesį. 

Tai bendras Lietuvos AIDS centro ir Jungtinių Tautų Vystymo Programos (UNDP) projektas, kuris tesėsi dvejus 

metus. 

 

Projekto idėja – debatų būdu atkreipti dėmesį į ŢIV/AIDS bei susijusias problemas.  

Pagrindinė projekto veikla – savivaldybėse vykstantys jaunimo debatai. Debatuose dalyvavo Mykolo 

Romerio universiteto Debatų klubo nariai ir savivaldybių merai arba mero pavaduotojai, atstovai iš savivaldybių 

administracijos (sveikatos prieţiūros, socialinio ar švietimo departamentų) bei savivaldybių tarybų komitetų 

(sveikatos prieţiūros, socialinės apsaugos ar švietimo). 

Projekto tikslas – atkreipti savivaldybių administracijos, 

sveikatos specialistų, vietinių NVO, ţiniasklaidos bei kitų 

suinteresuotų pusių dėmesį į ŢIV/AIDS ir susijusias problemas 

bei priemones, skirtas šių problemų sprendimui bei prevencijai. 

Vykdant projektą debatai vyko Naujojoje Akmenėje, 

Prienuose, Ukmergėje bei Kaišiadoryse, Švenčionyse, Utenoje, 

Tauragėje, Anykščiuose, Marijampolėje, Druskininkuose ir 

Vilniuje. 

 

 

Utena, 2005 m. 
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2004 metais Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienai skirtuose debatuose, organizuotuose su Lietuvos mokslų 

akademija ir Mokslų Akademijos Mokslininkų namais, Vilniaus, Kauno technologijos ir Vilniaus teisės 

universitetų studentai diskutavo su mokslininkų komanda tema „Ar ŢIV/AIDS vis dar sensacija Lietuvoje, o 

ŢIV uţsikrėtusieji tebėra socialinės atskirties grupė?“, vertino jaunimui skirtus prevencinius renginius ir siūlė 

naujas idėjas (Mokslininkų komanda: KMU prof. Vytautas Vaičiuvėnas, Lietuvos AIDS centro direktorius, 

Vilniaus Teisės universiteto doc. dr. Saulius Čaplinskas, VPU doc. dr. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos imunologų 

draugijos prezidentas, VU Imunologijos instituto prof. habil. dr. Vytas Tamošiūnas, Lietuvos imunologų 

draugijos viceprezidentas, VU Imunologijos instituto dr. Mykolas Mauricas, Lietuvos bioetikos komiteto 

pirmininkas, VU doc. Eugenijus Gefenas ir Vilniaus universiteto debatų klubo nariai Audinga Besusparytė, 

Simona Simniškytė, Jurgita Venckutė, Jurijus Romanenkovas. 

 

2005 m. gruodţio 1 d. „FORUM PALACE“ Vilniuje 

vyko debatai, skirti Pasaulinei AIDS dienai, kuriuose su 

studentais diskutavo Sveikatos apsaugos ministras 

Ţilvinas Padaiga, Pasaulio sveikatos organizacijos 

atstovas Lietuvai Robertas Petkevičius, Vilniaus miesto 

savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Adolfas 

Pavirţis, Vilniaus miesto savivaldybės Sveiko miesto 

biuro direktorė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė 

Danguolė Vaitkienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

narys, Sveikatos aplinkos apsaugos komiteto pirmininko 

pavaduotojas Edmundas Jakubauskas. Baigiamųjų debatų 

tikslas – atkreipti visuomenės, ţiniasklaidos, sveikatos 

specialistų, politikų dėmesį į ŢIV/AIDS problemas bei 

paminėti Pasaulinę AIDS dieną.     2005 Gruodţio 1 d. minėjimas ir debatai, Vilnius 

 

Vaizdo konferencija  

 

2006 metais per Pasaulinę AIDS dieną Joniškio ţemės ūkio mokyklos distancinio mokymo (DM) klasės 

iniciatyva penkis Lietuvos miestus apjungė vaizdo konferencija „AIDS. Išgalvotas baubas ar reali 

grėsmė?“. Konferencijoje taip pat dalyvavo Marijampolės kolegijos regioninis DM centras, Klaipėdos 

universiteto DM klasė, Kauno technologijos universiteto DM centras, Vilniaus universiteto Nuotolinių studijų 

centras. Konferencijos metu dalyviai išklausė specialistų pranešimus, vyko aktyvi studentų ir specialistų 

diskusija. 

 

Studentų rengimas prevencinei veiklai  

 

LAC bendradarbiauja su jaunimo/studentų organizacijomis, inicijuoja renginius, padeda metodine 

informacija. LAC kasmet atlieka praktiką įvairių šalies aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai, semiasi 

patirties, gauna informacinės medţiagos savo mokslo darbams. 

LAC specialistai dėsto aukštosiose mokyklose. Prevenciniam darbui AIDS ir narkomanijos srityje ruošiami 

socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai, visuomenės sveikatos specialistai. 2002 metais kartu 

su KMU parengtas kreditinis distancinio mokymo kursas „ŢIV/AIDS“. 

Nuo 2005 metų dėstomas kursas M. Romerio universiteto studentams „Socialinis darbas su rizikos 

grupėmis“ ir e-kursas „Socialinis darbas su rizikos grupėmis“, Vilniaus universiteto studentams „Asmenybės 

ir socialinė psichologija“ 

LAC sukaupta per 300 dokumentinių filmų. Apie 20 jų, skirtų narkomanijos ir AIDS prevencijai, skirti 

vidurinėms mokykloms. 
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2005 metų balandį LAC Ambulatorinės prieţiūros skyriuje, Moterų sveikatos kabinete ir Priklausomybės ligų 

skyriuje lankėsi ir su veikla susipaţino Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos studentai ir dėstytojai, dalyvaujantys 

projekte „Jaunimo socialinės atskirties problemos ir jų sprendimo galimybės Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje“. 

LAC specialistai projekto dalyviams vedė seminarus „Prostitucija ir prekyba ţmonėmis“, „Narkomanija“. 

2005 metais Lietuvos AIDS centre lankėsi ir su padalinių veikla susipaţino ir paskaitas išklausė VU 

Infekcinių ligų ir mikrobiologijos klinikos infekcinių ligų rezidentai, M. Romerio universiteto Socialinio darbo 

fakulteto studentai. 

2006 metais studentai dalyvavo Lietuvos AIDS centro mokymuose savanoriams „Savarankiškas darbas su 

rizikos grupės vaikais“. 

LAC specialistai gydytojų tobulinimosi kursuose nuolat skaito paskaitas gydytojams odontologams, 

dermatovenerologams ir neurologams. 

 

3.2.4. Šv. Valentino dienos akcijos 

 

Šių akcijų tikslas – priminti jaunimui nesaugių lytinių santykių 

keliamą pavojų, apie būtinumą naudoti apsaugos priemones, kad 

lengvabūdiški ir neapgalvoti poelgiai neapkartintų tolesnio jų gyvenimo. 

Jaunimo klubai, aktyvūs Šv. Valentino dienos organizatoriai, 

nepamiršta jaunimo sveikatos problemų ir todėl nuo 1998 metų Lietuvos 

AIDS centras yra nuolatinis šiai temai skirtų renginių partneris. Nuo 

akcijų, kurių metu apie sveikatos išsaugojimą jaunimas 

informuojamas uţdarose erdvėse, t. y. klubuose (Karolinos klubas, 

Muzikinis angaras, Indigo, Ultra (1998), Gero viskio baras (2001), 

Heaven, Helios, Ultra pramogos, Gravity, Metelica, Malibu (2008) ar 

DJ Saga organizuojamų šokių muzikos renginių „Techno Valentino“ (1999 ir 2001) iki akcijų atvirose 

erdvėse su taksi firmomis (Greitista (2001 m.), „Mersera“ (2003, 2006), „Ekipaţas“ ir „Fiakras ir Ko“ (2006), 

kai visi, kurie naudojosi taksi paslaugomis ar pirko gėlių salonuose („Florista“ (2003 m.), „Florisima“ (2006), 

„Floristas“ (2004, 2008) ar pirko prekes (sekso prekių parduotuvės Akropolyje, VCUP, „Intymus pasaulis“, 

2006) bei pietavo (kavinė „Kukabara“ 2006), gavo informacinį kalendoriuką ir malonių dovanėlių. 2007 metais 

organizuota akcija „Nebumbtelk“, kurios metu atvirukai-lipdukai („Bad dog“), klijuojami ant automobilio, buvo 

dalinami didţiųjų miestų „Lukoil“ degalinių klientams, Vilniaus klubų, barų ir kavinių lankytojams. 
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3.2.5. Savanorystė 

 

1992 metais prevencinį darbą su tikslinėmis grupėmis pradėjo savanoris iš Prancūzijos Sanchez Gerard ir 

amerikietis Longuire Wuoren – gėjai, atvykę į Lietuvą ir norintys padėti apsaugoti nuo ŢIV grėsmės kitus. Tai 

buvo ne tik savanoriško darbo, bet ir darbo su gėjais pradţia. Jie pasidalijo savo darbo patirtimi ŢIV/AIDS srityje 

ir su Lietuvos AIDS centro specialistais. 

Lietuvos AIDS centras nuo 2005 metų bendradarbiauja su nevyriausybine organizacija – Jaunimo 

savanoriškos veiklos centru „Deineta“, siekiant paskatinti Europos Sąjungos ir Centrinės bei Rytų Europos 

šalių jaunimą atlikti ilgalaikę savanorišką tarnybą AIDS centre. Lietuvos AIDS centras yra akredituotas šiai 

veiklai (akreditacijos numeris 2006-LT-6)
13

 Projektus remia EK. 2007 metais praktiką AIDS centre atiko 

savanorė iš Portugalijos Tânia Teresa Pires Casado, 2008 metais – savanorė iš Olandijos Lucy Hommels, 2009 

metais - savanoris iš Prancūzijos Florent Ruiz. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš dešinės savanorė iš Portugalijos Tânia Teresa Pires Casado Iš kairės savanoris iš Prancūzijos Florent Ruiz 

 

AIDS pagalbos linija 

1992 metais, kai labai padidėjo besikreipiančių įvairiais klausimais į AIDS centrą interesantų skaičius, buvo 

įsteigta AIDS pagalbos telefonu linija, kurios dėka AIDS centro specialistai efektyviau ir greičiau galėjo teikti 

informaciją ir konsultacijas. Tokios linijos poreikį ir reikalingumą patvirtino skambučių gausa, klausimų 

įvairovė, nors skambinusiems iš kitų miestų ar rajonų tai iš pradţių kainavo. Nuo 1999 metų birţelio partnerių 

NVO „Spatium“ ir Lietuvos telekomo dėka (skambučiai iš visos Lietuvos nemokami) pradėjo veikti 

nemokama „Raudonojo kaspino linija“ (8 800 20011), kuri nuo 2000-ųjų pervadinta pagalbos linija (8 800 

01111). Šis pagalbos telefonas reklamuojamas socialinėje lauko reklamoje, TV reklamos vaizdo klipuose, per 

radiją, spaudoje. Per savaitę vidutiniškai sulaukiama 20–25 interesantų skambučių, tad per metus – ape 1300 

skambučių. 

 

                                                 
13

 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 2006-05-17 d. raštas Nr. 03-02-595. 
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4. ŢIV PREVENCIJA ŠALIES REGIONUOSE 

 
ŢIV prevencinis darbas regionuose ypač suaktyvėjo nuo 1997 metų.  

Iki 1998 metais AIDS profilaktikos programos vykdytos 10–tyje 

savivaldybių (iš 60), o LPI profilaktikos – tik keturiose
14

. 1999 metais 

pasinaudojant tarptautinėmis geros praktikos rekomendacijomis bei 

nacionaline patirtimi LAC parengė pavyzdinį 7 dalių priemonių planą 

savivaldybėms/apskritims dėl AIDS, LPI ir narkomanijos 

profilaktikos, darbo su tikslinėmis grupėmis, ţiniasklaida ir kt. 

Kreiptasi į savivaldybių merus ir 2003 metų pabaigoje 27 savivaldybėse 

sudaryti ir vykdomi ŢIV/AIDS profilaktikos priemonių planai, 2004 

metais– 35
15

 (informacija turima 68,3 proc. administracinių vienetų).  

 

 

 

 

 

 
AIDS diena savivaldybėje 

Programos pavyzdys 

 

 

4.1. Savivaldybių vykdomos ŢIV/AIDS prevencinės veiklos  

 

7 pav. Savivaldybių vykdomos ŢIV/AIDS prevencinės veiklos 2005 01 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Nacionalinės sveikatos tarybos duomenys. 1999. 
15

 Lietuvos AIDS centro 2004 m. veiklos ataskaita: Saulius Čaplinskas; Lietuvos AIDS centras. Vilnius, 2005, p. 52. 
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Nuo 2001 metų organizuojamos AIDS centro dienos savivaldybėse, kurių metu vyksta konferencijos 

„ŢIV/AIDS – problemos ir perspektyvos“, susitikimai su miestų merais, satelitiniai seminarai /mokymai 

medikams, pedagogams, policijos pareigūnams, socialiniams darbuotojams, jaunimui, kitų sektorių atstovams, 

susitikimai su ţiniasklaida. Aptartos problemos ir geriausia praktika pristatoma periodiškai leidţiamuose e-

informaciniuose biuleteniuose „ŢIV/AIDS kronika“ (galima rasti www.aids.lt/biuletenis), siekiant kad šia 

patirtimi pasinaudotų kiti šalies regionai.  

 

                  

                     Maţeikiai, 2003 m.                                                                       Anykščiai, 2005 m  

  

Organizuojamos apvalaus stalo diskusijos su savivaldybių pareigūnais, savivaldybių gydytojais, narkomanijos 

prevencijos komisijos nariais dėl ŢIV/AIDS programų įgyvendinimo, teikiama pagalba rengiant ir įgyvendinat 

veiklos planus.  

 

4.2. Lietuvos AIDS centro dienos Lietuvoje 
 

8 pav. Lietuvos AIDS centro dienos Lietuvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aids.lt/biuletenis
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4.3. Europos miestai prieš narkotikus 

 

Tarptautiniai partneriai, organizacijos ţymiai prisidėjo prie ŢIV/AIDS ir narkomanijos problemos 

advokatavimo.  

Tarptautinė organizacija „Europos miestai prieš narkotikus“ 

(ECAD) – aktyviausiai laisvą nuo narkotikų Europą propaguojanti 

Europos organizacija, atstovaujanti milijonams Europos piliečių. 

Įsteigta Stokholme 1994 metų balandį, ECAD sparčiai plėtojo savo 

veiklą. 

Miestai ECAD nariai rengia programas ir imasi visų įmanomų 

priemonių kovoti su narkomanija, palaiko Jungtinių Tautų konvencijas, 

prieštaraujančias narkotikų legalizavimui ir remiančias narkomanijos 

prevencijos visame pasaulyje politiką. 

220 Europos sostinių, regionų centrų, miestų ir savivaldybių pasirašė Stokholmo rezoliuciją. 

Nuo 1994 metų Vilnius yra ECAD narys, o nuo 1999-ųjų – ECAD patariamosios tarybos narys. 

ECAD prisidėjo prie regioninių konferencijų organizavimo Visagine (2003, 2004). Šiuo metu ECAD miestais 

nariais yra Vilnius, Alytus, Kaunas, Klaipėda, Maţeikiai ir Trakai bei Visaginas
16

.  

Nuo 2004 metų Lietuvos AIDS centras bendradarbiaudamas su ECAD, rengia „ECAD newsletter“ 

informacinius biuletenius lietuvių kalba, kuriuos galima rasti ECAD tinklalapyje http://www.ecad.net.  

Kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada organizuoti mokymai ŢIV/AIDS prevencijos tema 5-

iuose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje, Panevėţyje, Šiauliuose, Utenoje ir Vilniuje
17

.  

 

4.4. Daugiasektorė ŢIV valdymo sistema 

 

2006–2008 metais Lietuvoje buvo vykdomas projektas „Daugiasektorė ŢIV 

valdymo sistema“. Mokymų moduliai parengti Lietuvos AIDS centrui 

bendradarbiaujant su Ilinojaus (JAV), Šefildo (Didţiosios Britanijos) ir Lietuvos 

universitetais (Vilniaus universitetu, Mykolo Romerio universitetu) bei tarptautine 

organizacija „Project HOPE“.  

Per trejus metus įvyko ketveri 3 interaktyvių modulių (po 10 dienų) mokymai, 

kurių metu virš 200 įvairių sričių Lietuvos specialistų sėkmingai baigė profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo mokymus apie modernius ŢIV valdymo būdus ir įgijo 

kvalifikaciją patvirtinančius paţymėjimus. Programos tikslas – tobulinti ţinias ir 

įgūdţius, būtinus organizuojant labiau sisteminę, patikimesnę, labiau integruotą ir 

koordinuojamą paţeidţiamų visuomenės grupių sveikatos prieţiūrą ir rūpybą.  

 

Leidinys „Daugiasektorė ŢIV valdymo sistema“, 2006 

 

                                                 
16

 ECAD Members (2008-01-31). Prieiga per internetą: www.ecad.net. 
17

 Mokymai buvo skirti apskričių, savivaldybių komisijų, kuruojančių ir vykdančių narkomanijos, LPI ir ŢIV/AIDS programų vykdymą, 

nariams bei visuomenės sveikatos specialistams, organizuojantiems ir vykdantiems ŢIV/AIDS prevenciją. Mokymų lektorė – ŢIV/AIDS ir 

susijusių problemų srities ekspertė Susan Rowland (JAV) pasidalino geriausia praktika ieškant efektyviausių sprendimų ŢIV/AIDS 

prevencijos srityje. 

http://www.ecad.net/
http://www.ecad.net/
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2006–2008 metais Lietuvoje buvo vykdomas projektas „Daugiasektorė ŢIV valdymo sistema“ 

 

Tai padėjo savivaldybėse suburti ŢIV/AIDS problemą išmanančių specialistų grupes.  

Didelį dėmesį regionuose ŢIV ir susijusioms problemoms skiria ten esantys visuomenės sveikatos centrai, 

visuomenės sveikatos biurai. Ypač didelį populiarumą regionuose įgavo kasmetinis projektas „Mes prieš AIDS“ 

moksleiviams.  

 

4.5. Uniformuotųjų pareigūnų ŢIV/AIDS prevencijos mokymai  

 

Projektą „ŢIV/AIDS bei lytiškai plintančių infekcijų prevencija tarp 

uniformuotų pareigūnų Lietuvoje“, kurį finansavo Jungtinių Tautų vystymo 

programa, bendradarbiaudamas su LR Krašto apsaugos ir LR Vidaus reikalų 

ministerijoms 2005–2006 metais, vykdė Lietuvos AIDS centras.  

Projekto tikslas – pagerinti esamas Lietuvos policijos, ugniagesių bei 

kariuomenės ţinias ŢIV ir AIDS bei lytiškai plintančių ligų prevencijos tema, 

apmokyti lygių grupės švietimo įgūdţių bei įvertinti esamą situaciją.  

Mokymai vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėţyje, Rukloje.  

Lygių grupės švietimas ar lygių grupės lyderystė yra neoficialaus švietimo, 

kuriam nereikia daug lėšų, forma. Lygių grupės atstovai – švietėjai yra tos pačios 

padėties, rango, išsilavinimo bei patirties ir tas pačias vertybes turintys asmenys, 

mokantys vadovauti pokalbiui apie elgesį dėl kurio kyla pavojus uţsikrėsti ŢIV ir AIDS bei LPI ir padėti sau 

lygiems grupės nariams nagrinėti/surasti galimus sprendimo būdus.  

Projekto metu apmokyti 592 statutiniai pareigūnai. Kiekvienas dalyvis mokymų metu įgijo ţinių apie lygių 

grupės švietimą, švietėjų mokymą ir švietimo organizavimą bei aktyvių lygių grupės švietimo metodų.  

Dalyviams išdalyti informaciniai leidiniai („Uniformuotųjų pajėgų programinis vadovas“
18

 ir „Lygių 

grupės švietimo mokomosios medţiagos uniformuotosioms pajėgoms rinkinys“
19

) bei informaciniai dėklai su 

apsaugos priemonėmis, atliktas ţinių, elgesio ir nuostatų tyrimas bei savanoriškas testavimas dėl ŢIV bei 

virusinių hepatitų (pasitikrino 171 asmuo). Mokymo metu buvo siekiama paskatinti dalyvius pasidalinti įgytomis 

ţiniomis ir informacijos teikimo įgūdţiais su kolegomis.  

                                                 
18

 Uniformuotųjų pajėgų programinis vadovas: uniformuotųjų pajėgų ŢIV (AIDS) ir LPI programų rengimo vadovas / Lietuvos AIDS 

centras; vertė Rima Krupenkaitė. – Vilnius:Trys ţvaigţdutės, 2005. – 48 p. 
19

 Lygių grupės švietimo mokomosios medţiagos uniformuotosioms pajėgoms rinkinys: lygių grupės švietimo ŢIV (AIDS) ir LPI 

programos vykdymas uniformuotosiose pajėgose / Lietuvos AIDS centras; vertė Rima Krupenkaitė. - Vilnius: Trys ţvaigţdutės, 2005. – 

155 p. 
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4.6. Vilnius prieš narkotikus ir AIDS 

1998 metais ECAD, Lietuvos AIDS centras, Vilniaus m. savivaldybė ir keletas nevyriausybinių organizacijų 

pradėjo įgyvendinti projektą „Vilnius prieš narkotikus ir AIDS“, siekdami kuo greičiau Vilniuje sumaţinti 

narkotikų paklausą ir pasiūlą bei sustabdyti ŢIV ir AIDS plitimą. 

 

Projekto tikslai: 

 Siekti, kad maţėtų narkotikus vartojančių asmenų;  

 sustabdyti ŢIV ir AIDS plitimą tarp šios rizikos grupės asmenų; 

 siekti, kad kuo maţiau jaunuolių pabandytų narkotikų; 

 remti nevyriausybinių organizacijų pastangas stabdyti narkomaniją; 

 sukurti nevyriausybinių organizacijų sistemą, siekiant stiprinti institucijoms ir visuomenei daromą 

įtaką; 

 informuoti visuomenę apie narkotikų ţalą ir jų vartojimo padarinius; 

 siekti visuomenės atsparumo narkotikams. 
 

Tikslinės grupės: 

 jaunimas, tėvai ir giminaičiai, narkotikus vartojantys asmenys, komercinio sekso darbuotojai ir kiti, 

labiau rizikuojantys uţsikrėsti ŢIV asmenys. 

 

Pirmoji projekto stadija – seminarai „Mitai ir faktai apie narkotikus“, skirti ţiniasklaidai, studentams ir NVO.  

Antroji – seminarai narkomanijos prevencijos tematika aukštiems vyriausybės bei savivaldybių pareigūnams, 

kuriuose patirtimi dalijosi Stokholmo miesto meras.  

Trečioji – įvairūs seminarai bei paskaitos skirtos savivaldybių policijai, socialiniams darbuotojams, medicinos 

darbuotojams, NVO, mokytojams, tėvams, moksleiviams ir kt.  

Projekto metu buvo organizuojami susitikimai su 

miestų merais, savivaldybių administracija, sveikatos 

prieţiūros specialistais, policija, moksleiviais ir 

mokytojais. 50-yje mokyklų buvo organizuojami 

susitikimai su psichologais, medikais, buvusiais 

narkomanais. Taip pat buvo organizuojamas gydymas 

nuo narkotinių medţiagų priklausomiems asmenims 

Švedijos narkomanų reabilitacijos bendruomenėse, 

teikiama labdara gatvės, čigonų vaikams, kaliniams. 

Organizuotos vasaros stovyklos buvusiems narkotikų 

vartotojams iš Švedijos ir Lietuvos (kartu su Švedijos 

nevyriausybine organizacija KRIS (angl. Criminals 

Return Into Sciety – kriminalų sugrįţimas į 

visuomenę).  

2004 m. reabilitacijos centre -  „Meikštų dvare“ 

 

2003 metais kartu su ECAD, KRIS, Visagino m. savivaldybe organizuota tarptautinė konferencija Visagine 

„Naujas gyvenimas – gyvenimas be narkotikų“. 

2004 metais Visagine organizuota tarptautinė konferencija „Bendradarbiavimas ir vieningi veiksmai 

kovoje prieš narkotikus Europos Sąjungoje“, kurioje dalyvavo Ignalinos regiono visuomeninių ir 

vyriausybinių organizacijų atstovai, politikai, policijos pareigūnai, pedagogai ir kt. 

Projektas buvo vykdomas 1998–2004 metais. Visi įvykiai ir projekto rezultatai buvo skelbiami informacinio 

biuletenio „Vilnius prieš narkotikus“ numeriuose. 
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2006 m. ECAD merų konferencija Vilniuje 

 

 

5. PROJEKTAS „MES PRIEŠ AIDS“ 

 
Per dvidešimt LAC veiklos metų naudota labai įvairių jaunimo informavimo formų, siekiant apsaugoti juos 

nuo uţsikrėtimo ŢIV, skatinant keisti rizikingą elgesį į saugesnį, maţinant baimę bei ugdant toleranciją su 

ŢIV/AIDS gyvenantiems asmenims. Šiai veiklai sutelkta daug socialinių partnerių, įgyta nemaţai prevencinių 

programų vykdymo patirties.  

„Mes prieš AIDS“ – vienas iš didţiausių edukacinių 

kūrybinių projektų Lietuvos moksleiviams, kurį ţurnalas „Sexual 

Health Exchange”
20

 2004 metais įtraukė į geriausių ateities 

programų sąrašą, o 2007 m. šis projektas laimėjo Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakulteto organizuotą konkursą 

„Geriausi Lietuvos valstybinių institucijų ryšių su visuomene 

projektai“
 21

.  

Projekto „Mes prieš AIDS“ tikslas – naudojant 

informavimo, švietimo ir komunikacijos strategiją, didinti 

jaunimo, informuotumą apie ŢIV ir AIDS.  

Projekto uţdaviniai – ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę uţ save ir savo artimą; atkreipti dėmesį į 

ŢIV/AIDS ir narkomanijos problemas Lietuvoje ir pasaulyje; teikti informaciją apie ŢIV/AIDS ir narkomanijos 

ţalą; įspėti bendraamţius dėl rizikingo elgesio padarinių; skatinti reikliai vertinti savo bei savo draugų elgesį; 

ugdyti toleranciją infekuotiems ŢIV ir sergantiems AIDS; skatinti naudotis įgytomis ţiniomis ir įgūdţiais.  

 

Projekto konkursai įtraukia jaunimą į ŢIV ir AIDS 

prevencinę veiklą, skatina kūrybinį mąstymą, didina norą 

siekti ţinių, įdomiai ir aiškiai pateikti informaciją 

bendraamţiams jaunimui suprantama kalba. Projekto 

nugalėtojai apdovanojami rėmėjų dovanomis, juos rengę 

mokytojai – švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu, 

visuomenės sveikatos prieţiūros specialistai – sveikatos 

apsaugos ministro padėkos raštu.  

 

2000 metais konkursui sukurta daina „Būk stipresnis“ 

(muz. G. Rinkevičiaus, ţ. G. Banio), kurią įrašė Neda 

Malūnavičiūtė ir Česlovas Gabalis kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pop choru „Re mi do“. 

                                                 
20

 Čaplinskas, S., Stoniene, L. (2003). Schoolchildren against AIDS – a national contest in Lithuania. Sexual Health Exchange, 4, 7-8. 
21

 Čaplinskas, S., Stoniene, L. (2003). Schoolchildren against AIDS – a national contest in Lithuania. Sexual Health Exchange, 4, 7-8. 
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2003 metais projektas keitė pavadinimą iš „Moksleiviai prieš AIDS“ į „Mes prieš AIDS“.  

Projektą „Mes prieš AIDS“ nuo 2004 metų vainikuoja 

finalinis, edukacinis renginys Vilniuje, Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centre (2004 m.), Forum Palace (2005 m.) ar Siemens 

arenoje (2006–2008 m.), gruodţio 1-ąją dieną. Jo metu aktualią 

informaciją apie ŢIV/AIDS jaunimui pateikia jų bendraamţiai, 

su moksleiviais bendrauja ir jiems koncertuoja populiarūs šalies 

ir uţsienio atlikėjai.  

Šių renginių metu jaunimui koncertavo: Povilas Meškėla 

(pasaulinės AIDS kampanijos veidas Lietuvoje 2001), Alanas 

Chošnau (2003 m. asmeniniu pavyzdţiu kvietęs jaunimą atlikti 

testą dėl ŢIV), Linas ir Simona (pasaulinės AIDS kampanijos 

veidas Lietuvoje„2005), Biplan (pasaulinės AIDS kampanijos veidas Lietuvoje 2002–2003), Hokšila (pasaulinės 

AIDS kampanijos veidas Lietuvoje 2006), Jurgis Didţiulis (pasaulinės AIDS kampanijos veidas Lietuvoje 2008–

2009), Linas Karalius, Laura ir The Lovers, Violeta Riaubiškytė, Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas, Aistė 

Pilvelytė, Augustė, Jonas Čepulis, Vaidas Baumila, Mino, Vudis, Vilija, Alina Orlova, Wika, Atlanta, grupės 

SKAMP, Yva, G&G Sindikatas, SEL, ŢAS, In Culto, N.E.O., Suicide DJ„s, šoko LVJC break dance studijos bei 

street dance grupės šokėjai, šokio trupės iš Londono „Inko Dancers“ ir „Bad Taste Cru“. 

Renginius vedė Marijonas Mikutavičius, Asta Stašaitytė-Masalskienė ir Giedrius Masalskis (pasaulinės AIDS 

kampanijos veidas Lietuvoje 2007), Marius Jampolskis. 

Pasaulinės AIDS dienos renginiai per 2004–2008 metus pritraukė apie 28 400 ţiūrovų iš visos Lietuvos (2004 

m.– 400, 2005 m. – 1000, 2006 m. – 13000, 2007 m. – 7000, 2008 m. – 7000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Linas ir Simona (Pasaulinė AIDS diena 2005)                    Linas ir Simona, Hokšila (Pasaulinė AIDS diena 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jurgis Didţiulis (Pasaulinė AIDS diena 2007)                         Asta Stašaitytė-Masalskienė ir Giedrius Masalskis  

(Pasaulinė AIDS diena 2007 
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5.1. Kūrybinių darbų konkursai  

 

Moksleivius dalyvauti įvairiuose ŢIV/AIDS temai skirtuose projektuose LAC 

pakvietė nuo 1994 metų piešinio konkursu „Moksleiviai prieš AIDS“.  

1996 metais jį papildė rašinio, 2002-aisais kompiuterinio piešinio ir 

fotografijos konkursas, nuo 2004 metų – socialinės reklamos konkursas. 

Kūrybinių darbų konkursai organizuojami kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, 

atsakinga uţ ugdymo įstaigų informavimą, jų skatinimą konkursus įtraukti į 

ugdymo planus, mokytojų įtraukimą į ŢIV/AIDS ir narkomanijos prevenciją. 

Nuolatiniai partneriai Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos 

(LMITKC) ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centrai (LVJC). LVJC ir LMITKC 

specialistai padeda išrinkti geriausius moksleivius darbus, LVJC vyksta geriausiųjų 

darbų parodos, išleidţiamas geriausių darbų katalogas. Po konkurso moksleivių 

kurti socialinės reklamos klipai rodomi per šalies televiziją, dailės, grafikos, 

fotografijų darbai būna eksponuojami įvairiose jaunimo susibūrimo vietose, 

švietimo ir sveikatos įstaigose, jais iliustruojami straipsniai, knygos, informaciniai 

lankstinukai. Jie rėminami ir dovanojami šalies politikams, ŢIV/AIDS prevencijos specialistams iš Lietuvos ir 

uţsienio.  

 

Individualius darbus komisija vertina pagal amţiaus grupes.  

Nuo 2004 metų rengiamo socialinės reklamos apie ŢIV/AIDS konkurso 

tikslas – paskatinti moksleivius sukurti socialinę reklamą bendraamţiams, 

įdomiai ir suprantamai pateikti informaciją bendraamţiams jaunimo kalba. 

Projekte pakviesti dalyvauti ne tik bendrojo lavinimo, tačiau ir jaunimo klubų, 

nevyriausybinių organizacijų, neformalių grupių atstovai. Uţduotį sudaro trys 

sudedamosios dalys – plakatas, lankstinukas ir reklaminis vaizdo siuţetas iki 1 

min. trukmės – kurias jungia bendras pavadinimas, atspindintis pagrindinę 

socialinės reklamos bloko mintį.  

Pagrindinis konkurso prizas – kelionė.  

Pateiktų darbų skaičius pateikiamas toliau grafikuose. Tai ne visai atspindi 

realų darbų skaičių, nes daţnai mokyklos, rajonų švietimo skyriai pristatydavo 

moksleivių darbus patys atrinkę geriausius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moksleivių konkurso „Moksleiviai prieš AIDS“                                     Moksleivių konkurso „Moksleiviai prieš AIDS“  

            laureatų apdovanojimai 2005 m.                                                             laureatų apdovanojimai 2006 m. 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moksleivių konkurso „Moksleiviai prieš AIDS“                                     Moksleivių konkurso „Moksleiviai prieš AIDS“  

            laureatų apdovanojimai 2007 m.                                                             laureatų apdovanojimai 2008 m. 

Konkurso laureatų darbus galima pamatyti:  http://www.aids.lt/konkursas/story.php 

 

9 pav. Konkursui pateiktų piešinių skaičiaus palyginimas pagal metus (abs. sk.) 
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10 pav. Konkursui pateiktų kompiuterinių piešinių, fotografijų, rašinių ir socialinės reklamos blokų 

skaičiaus palyginimas pagal metus (abs. sk.) 
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2009 metais, konkurse „Mes prieš AIDS” dalyvavo 792 moksleivių iš jų 409 piešinio, 66 rašinio, 112 

fotografijos ir 205 socialinės reklamos konkurse. 

Nuo pirmojo konkurso 1994 metais projektas išsiplėtė iki vieno didţiausių edukacinių-kūrybinių projektų 

šalyje. 

 

5.2. Ţinių apie ŢIV/AIDS konkursas  

 

Ţinių konkursas pradėtas organizuoti 1999 metais ir vyko iki 2003-ųjų (I variantas). 2008 metais jis peraugo į 

internetinį ţinių konkursą (II variantas). Projektas trunka 3 mėnesius.  

I varianto esmė – ţinių ir kūrybiškumo konkursas, kuriame varţėsi 15–18 metų moksleivių komandos iki 5 

narių. Konkursas buvo vykdomas 4 turais: pirmasis – mokyklose, antrasis – rajone, trečiasis – zonoje (Lietuva 

suskirstyta į šešias zonas) ir ketvirtasis – respublikinis. Turą laimėjusi komanda patekdavo į kitą etapą.  

Kūrybinės uţduotys ir jų vertinimas, siekiant išlaikyti dėmesį ir išvengti pasikartojimų, nuolat buvo 

keičiamas. Ţinių konkursų organizavime dalyvavo šimtai bendradarbiaujančių organizacijų ir asmenų. Po 

renginių vykdavo diskusijos ir aptarimai ką tobulinti ar keisti sekančiais metais.  

 

Pagrindinis prizas komandai nugalėtojai – kelionė. 

1999 m. konkursą ir keliones į Lenkiją ir Švediją (rėmė 

kampanija UNIMIL ir tarptautinė organizacija 

„Europos miestai prieš narkotikus“ (ECAD) laimėjo 

Šiaulių Saulėtekio vid. m-klos komanda.  

Nuo 2000 metų laimėjusiai komandai kelionę į Švediją 

dovanojo ECAD. 2000 metais kelionę laimėjo Česlovo 

Kudabos vid. mokyklos komanda, 2001 – Klaipėdos 

Ąţuolyno gimnazijos komanda, 2002 metais – N. 

Akmenės Saulėtekio vid. m-klos komanda, 2003 – 

Jurbarko A.Giedraičio-Giedriaus gimnazijos komanda. 

Grįţę moksleiviai supaţindina savo mokyklos ir šalies 

moksleivius su kelionės įspūdţiais, AIDS ir narkomanijos 

prevenciniu darbu Švedijoje, kuria bendrus tarptautinius 

dvišalius projektus. 

Projektą šalyje vykdantys organizatoriai (vietiniai 

lyderiai, moksleiviai, mokytojai, visuomenės sveikatos 

specialistai ir kt.) teigia, kad konkurso idėja yra puiki ir pasiteisino kaip ŢIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos 

priemonė. Jį modifikavus į socialinės reklamos konkursą, ši idėja išliko ir dar dabar yra naudojama rajonų ir 

mokyklų renginiuose.  

Siekiant išsiaiškinti konkurso efektyvumą, 2002 ir 2003 metais buvo atliktos zoninių turų dalyvių 

apklausos.  

Apibendrinant jų rezultatus galima teigti, kad moksleiviai aktyviai dalyvauja konkursuose ne vien dėl prizų, o 

dėl daugelio kitų prieţasčių: 

 noro bendrauti tarpusavyje bei su tėvais ir pedagogais, ieškant naujų problemos pristatymo variantų,  

 įgyti naujos patirties,  

 išbandyti savo jėgas,  

 dalyvauti jaunimui svarbių problemų sprendime. 
 

Vis tik patirtis rodo, kad jiems padovanota kelione moksleiviai ypač dţiaugiasi ir prizas, kelionė į uţsienio 

šalį, yra pakankamai stiprus postūmis dar aktyviau dalyvauti ŢIV infekcijos ir AIDS prevencijoje ar net rinktis 

socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo profesiją.  

2000 metų konkurso nugalėtojai su LAC 

direktoriumi 
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II variantas. 2008 metais ţinių konkursas vėl atnaujintas, naudojant informacines technologijas. Konkursas 

vykdomas įtraukiant pedagogus ir visuomenės sveikatos prieţiūros specialistus, kurie registruoja mokinius ir 

stebi uţduočių atlikimą. Ţinios vertinamos dviem etapais. Testo klausimus kuria komisija, remdamasi parengta 

informacine medţiaga „Ţmogaus imunodeficito viruso infekcija: pasirengimo ţinių konkursui vadovas”
22

.  

Atnaujintame konkurse 2008 metais dalyvavo 634 moksleiviai.  

Pirmą konkurso etapą laimėjo ir maksimalų balų skaičių (35) per skirtą laiką surinko 18 moksleivių, du iš jų, 

laimėję II etapą, iškovojo teisę dalyvauti ES projekte „Sunflower“ (http://www.sunflower-project.eu) ir 2009 

metais Milane kartu su kitų šalių jaunaisiais ŢIV/AIDS ekspertais parengti prevencinę kampaniją ES šalių 

jaunimui.  

 

 

6. LIETUVOS AIDS CENTRO LEIDYBA 

 
Dauguma Lietuvos AIDS centro leidinių yra skirti plačiajai visuomenei, ypač jaunimui, tačiau leidţiama ir 

speciali, konkrečioms tikslinėms grupėms skirta informacinė prevencinė medţiaga ŢIV/AIDS, LPI, narkomanijos 

ir susijusiomis temomis. 

 

6.1. LAC Leidiniai 

Tai įvairaus formato ir pobūdţio leidiniai – knygos, metodinės rekomendacijos, elektroniniai ir spausdintiniai 

biuleteniai, laikraščiai, brošiūros, lankstinukai, atmintinės, plakatai ir t.t. 

Tikslinės grupės, kurioms skirti Lietuvos AIDS centro leidiniai: 

 moksleiviai; 

 jaunimas; 

 rizikos grupėms priskiriami asmenys (gyvenantys su ŢIV/AIDS asmenys; narkotikus vartojantys 

asmenys; prostitucija besiverčiantys asmenys; nuteistieji, kalinamieji ir laisvės atėmimo bausmes atlikę 

asmenys; vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais; gatvės vaikai ir rizikos zonos jaunimas); 

 medicinos darbuotojai; 

 uniformuoti pareigūnai; 

 ţiniasklaidos atstovai; 

 politikai. 
 

Siekdamas geresnio gyventojų informuotumo, kartu norėdamas atkreipti ţiniasklaidos dėmesį, o ji tuo metu 

AIDS problemai dar maţai skyrė dėmesio, 1989 metais Lietuvos AIDS centras pradėjo leisti laikraštį „AIDS 

kronika“, kuris, balansuodamas tarp ţurnalistų taip mėgstamų, patraukiančių dėmesį ir keliančių emocijas 

sensacingų ţinučių ir tikslingos informacijos, sudomino didelę auditoriją. 

1989–1994 metais leistame laikraštyje „AIDS kronika“ (iš viso 43 numeriai) buvo galima rasti objektyvios 

informacijos apie infekcijos plitimo ir apsisaugojimo būdus, socialines ir medicinos problemas, naujausių ţinių iš 

viso pasaulio apie homoseksualumą, narkomaniją, prostituciją, LPI. O svarbiausia – šis laikraštis savo 

pavyzdţiu rodė, ką ir kaip rekomenduojama rašyti apie su ŢIV/AIDS susijusias problemas. „AIDS 

kronika“ buvo labai populiari – išperkamas tiraţo kiekis viršijo 80 proc. 

                                                 
22

 Čaplinskas S., Uţdavinienė V., Stonienė L., Čaplinskienė I., Strujeva O. (2008). Ţmogaus imunodeficito viruso infekcija: pasirengimo 

ţinių konkursui vadovas. Vilnius: Lietuvos AIDS centro leidykla, 30 p. 
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Tai gerino ne tik visuomenės, bet ir ţurnalistų ţinias, skatino jų domėjimąsi, didino konkurenciją, mokė 

kaip pateikti informaciją apie ŢIV/AIDS. 

 

 

 

AIDS kronika 1989 m.            AIDS kronika 1991 m.            AIDS kronika 19992 m.          AIDS kronika 19994 m.  

 

 

Vėliau (1992 metais) šis laikraštis peraugo į kas du mėnesius leidţiamus ţurnalus 

„Saugok sveikatą“ ir „Береги здоровье“ (vėliau – rus. „Между нами“). Šiuose 

leidiniuose stengtasi išlaikyti labiausiai ţiniasklaidą dominančių sensacijų – netikėtų 

įvykių ir pranešimų, sukeliančių didelį susidomėjimą, ir profesionalaus informacijos 

pateikimo pusiausvyrą. 

AIDS centro įkūrimo metais buvo pradėtas leisti ir informacinis leidinys medikams 

„Gydytojui praktikui“ (išleisti 9 numeriai), jį vėliau (1992 m.) pakeitė „Lietuvos 

AIDS centro biuletenis“.  

Pradėtas medicinos darbuotojų švietimas. Per dvidešimt LAC veiklos metų 

išleista daug informacinės medţiagos, knygų, metodinių rekomendacijų skirtų 

medicinos darbuotojams, kurias parengė LAC gydytojai, taip pat bendradarbiaudami 

su kitų medicinos įstaigų specialistais. 
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1989 metais Lietuvos AIDS centras parengė ir atmintinę keliautojams, ŢIV infekuotiems asmenims, moterims, 

išleista nemaţai informacinių bukletų, pradėtas leisti pirmasis laikraštis gėjams „Naglis“.  

Pradėtas kryptingas tikslinių grupių švietimas. 

 

Nuo 1992 metų kaip AIDS kronikos priedas buvo 

pradėtas leisti švietėjiško pobūdţio ţurnalas jaunimui 

„Saugok sveikatą“. Jis buvo leidţiamas kartą per du 

mėnesius 7–10 tūkst. egz. tiraţu. Iš plono 12 psl. 

laikraščio „AIDS kronika“ išaugęs gausiai iliustruotas 

52 psl. ţurnalas spėjo uţkariauti apie 3 tūkst. nuolatinių 

skaitytojų simpatijas. Tai buvo vienintelis periodinis 

leidinys jaunimui, rašantis apie narkotikų ţalą, 

lytiškumo ugdymą, saugesnį seksą, ŢIV/AIDS, LPI ir 

kt. Ţurnalas „Saugok sveikatą“ leistas iki 2003 metų (iš 

viso 31 numeris). Dėl lėšų stokos toliau buvo 

išleidţiami tik proginiai neperiodiniai numeriai. 

 

Ţurnalas „Saugok sveikatą“, 1992      Laikraštis gėjams „Naglis“, 1989 

 

  
 

Anonsai iš ţurnalų jaunimui „Saugok sveikatą“.   

 

Pradėtas kryptingas jaunimo švietimas. 

 

1994–1998 metais LAC leido ţurnalą rusų kalba „Beregi 

zdorovje“ (iš viso šeši numeriai), o nuo 1998 iki 2003 metų – 

„Meţdu nami“ (septyni numeriai). „Beregi zdorovje“ buvo 

tarptautinis regioninis leidinys, platinamas Ukrainoje, Estijoje, 

Kaliningrado srityje, pelnęs įvairių socialinės padėties skaitytojų 

pripaţinimą ir buvo naudingas, vykdant bendrą AIDS centro 

prevencinę programą. Ţurnalas „Meţdu nami“ buvo vienintelis 

visuomenei skirtas periodinis leidinys, leidţiamas Lietuvoje rusų kalba 

ir platinamas per spaudos platinimo tarnybas, masinių renginių metu, 

klubuose, gydymo, įkalinimo įstaigose ir kitur. 

Ţurnalas „Meţdu nami“ 
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Ţurnalas jaunimui „Територия здравого смысла“ (rus.) – išleistas Lietuvoje, bendradarbiaujant su 

Maskvos AIDS centru 2003 metais. Tai tarptautinis projektas, kuriame dirbo daug jaunų rusakalbių ţmonių iš 

skirtingų šalių. Juos vienijo bendra idėja, tikslas – intelektualiam jaunimui suprantama kalba kitaip (per dailę, 

muziką, literatūrą, keliones, istoriją) prabilti apie ŢIV/AIDS ir susijusias problemas, dar kartą pasakyti, kad AIDS 

ligai neegzistuoja sienos, religija, tikėjimas, rasė. 

 

 

 

 

 

 

Ţurnalas jaunimui „Територия здравого смысла“ 

 

 

 

Nuo 2002 metų LAC leidţia specialius informacinius leidinius: AIDS centro biuletenį „ŢIV/AIDS kronika“, 

„ŢIV ir AIDS pasaulyje“, „Rizikos grupės vaikai“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS centro biuleteniai „ŢIV/AIDS kronika“, „ŢIV ir AIDS pasaulyje“, „Rizikos grupės vaikai“,  

„Vilnius prieš narkotikus“. 
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Jie platinami elektroniniu paštu politikams, medikams, pedagogams, uniformuotiems pareigūnams, 

ţurnalistams ir kt., įdedami į atskiras skiltis Lietuvos AIDS centro tinklapyje www.aids.lt, išspausdinti – dalijami 

įvairių renginių, konferencijų, akcijų metu . 

 

2002 metais išleistas leidinys „Kaip nuo narkomanijos apsaugoti „Svajonės“ 

mokyklą“ skirtas prevenciniam darbui su moksleiviais. 

Mokomoji medţiaga parengta pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Pilietinio 

švietimo centro medţiagą „Narkotikai mokyklose: narkotinių medţiagų vartojimo 

prevencija” ir adaptuota šalies ugdymo įstaigoms. Leidinys skiriamas 

narkomanijos ir su ja susijusių ŢIV/AIDS problemų sprendimui. 

Pagrindinis programos tikslas – siekti, kad moksleiviai įvairiapusiškai ištirtų 

narkomanijos ir ŢIV/AIDS problemas, įvertintų situaciją, susipaţintų su 

prevencijos formomis ir, dirbdami grupėje, sukurtų bei pristatytų narkomanijos ir 

ŢIV/AIDS prevencijos programą mokyklos bendruomenei.  

 

 

Metodinė medţiaga mokykloms „Svajonės mokykla“ 

 

2007 metais išleistas informacinis leidinys jaunimui „Pakalbėkime“.  

Knygelė, kurioje pateikta informacija apie lytiškai plintančias infekcijas, skirta 

jaunimui.  

Leidinio tikslas – padėti jaunuoliui gyventi sveiką, saugų lytinį gyvenimą ir 

išvengti infekcijų, kurios gali turėti sunkių, nepageidaujamų pasekmių sveikatai. 

Jaunuoliai kviečiami kaupti ţinias, įgūdţius, ugdyti valią ir ryţtą.  

Jaunimas turi tvirtai suprasti, kas yra gerai ir kas blogai, kas yra dora ir kas – 

nedora. Privalo kontroliuoti savo elgesį ir atsakyti uţ savo poelgius. 

 

Informacinis leidinys jaunimui „Pakalbėkime“ 

 

 

6.2. LAC prevenciniai filmai 

 
Daug ţinių visuomenei suteikė informacinės laidos „Stop AIDS“, kurias nuo 

1990 metų pradėjo rengti Lietuvos AIDS centras (vedėja gyd. R. Karpavičiūtė). 

Per respublikinę televiziją kas savaitę rodomose laidose buvo supaţindinama su 

uţsikrėtimo ŢIV būdais, kaip jų išvengti, pirmą kartą buvo prabilta apie 

prezervatyvų naudojimo būtinybę. Laidose dalyvaudavo gyvenantys su ŢIV 

asmenys, AIDS centro svečiai. Sukurtos 33 laidos buvo gausiai iliustruotos 

vaizdo klipais prieš AIDS, kita šviečiamąja medţiaga. 

Studija „A. A.“ sukūrė 10 prevencinių vaizdo klipų apie ŢIV/AIDS 

profilaktiką, kurių dauguma buvo parodyti per Lietuvos valstybinę televiziją. 

1993 metais padėtas kurti psichologinio pobūdţio keturių dalių dokumentinis 

filmas apie ŢIV/AIDS problemas „Mes nepakartojami, kol gyvi“ (reţ. 

Raimondas Sipavičius), kurio visos dalys buvo daugelį kartų rodytos per įvairias 

televizijas. Šiais filmais buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tuo metu 

naujas AIDS profilaktikos problemas, paskatinti visuomenę aktyviai jas spręsti.  

Videofilmas „Memento“ 

http://www.aids.lt/
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„Narkomanai“ – tai dar vienas reţ. R. Sipavičiaus Lietuvos AIDS centro uţsakymu sukurtas dokumentinis 

filmas apie jauną narkomaną iš Druskininkų, jo norą padėti kitiems likimo broliams bei rizikingai besielgiančiam 

jaunimui susimąstyti apie nepataisomą narkotikų ţalą. 

Pasaulio sveikatos organizacija bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų AIDS programa (UNAIDS) įvertino 

Lietuvos AIDS centro efektingai vykdomą prevencinę veiklą bei specialistų profesionalumą ir 1997 metais 

Lietuvoje sukūrė mokomąjį filmą „Dabar aš jaučiuosi geriau“ rusų kalba, skirtą Rytų Europos šalims ir Rusijai 

apie ŢIV/AIDS testavimą, prevenciją ir kt. Videofilme konkrečiomis situacijomis parodyta, kaip turi vykti 

konsultavimas prieš ŢIV tyrimą ir po, kokie yra svarbiausi klausimai, kuriuos būtina aptarti konsultacijų metu. 

 

Lietuvos AIDS centro uţsakymu ir bendradarbiaujant, VšĮ „Spatium“ sukūrė 

dokumentinius filmus „Memento“, „QUO VADIS“, „Perţengę ribą“ bei 

muzikinį-vaidybinį filmą „Baltas vėjas“ (reţ. Marijus Bagdonavičius), skirtus 

narkomanijos ir AIDS prevencijai.  

„Balto vėjo“ premjera įvyko 2001 metais Vaidilos teatre. Joje dalyvavo Seimo 

pirmininkas Artūras Paulauskas. „Filmo forma, jungianti vaizdą ir muziką, kurią 

atlieka Česlovas Gabalis, buvo pasirinkta po daugelio konsultacijų su ţymiausiais 

Lietuvos psichologais, nes tokia forma apeliuoja ne tik į jaunuolio sąmonę, bet ir į 

pasąmonę, o tai ypač svarbu, nes laikoma, jog šiame amţiuje ţmogus dar nėra 

pakankamai išsiugdęs vidinės motyvacijos“, – sakė filmo reţisierius. Filmas buvo 

rodomas per LNK. 

Dokumentiniame filme „QUO VADIS“, imant interviu iš ţinomų ţmonių, 

gvildenamos aktualios Lietuvoje problemos: ŢIV/AIDS, LPI, narkomanija ir 

prostitucija. 

Videofilmas „QUO VADIS“ 

 

Įtaigus dokumentinis filmas „Perţengę ribą“ apie Lietuvos AIDS centro narkomanų socialinės reabilitacijos 

bendruomenės gyventojus, jų gyvenimus, problemas viltį pasveikti ir išbristi iš narkotikų liūno. 

Daug prevencinių filmų, gautų iš partnerių (kitų šalių AIDS centrų, sveikatos organizacijų), dubliuota lietuvių 

kalba, rodoma per televiziją, paskaitų metu, platinama įrašytų į vaizdajuostes. 
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6.3. LAC interneto svetainė www.aids.lt 

 

 

 

 
Per dešimt metų Lietuvos AIDS centro interneto 

svetainę www.aids.lt aplankė 350 tūkst. lankytojų 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP), tarptautinės organizacijos „Europos miestai prieš narkotikus“ 

(ECAD) ir LAC lėšomis 1999 metų spalį įsteigtas LAC interneto tinklalapis www.aids.lt, siekiant greitai ir 

tiksliai informuoti visuomenę apie ŢIV/AIDS, kitas lytiškai plintančias infekcijas ir narkomanijos ţalą, Lietuvos 

ir pasaulio įvykius, naujausius mokslo laimėjimus bei populiarinti sveiką gyvenimo būdą. Iki 2009 metų spalio 

mėnesio AIDS centro svetainėje apsilankė apie 350 tūkst. lankytojų, iš jų – 44 tūkst. 2008 metais, 45 tūkst. 2007 

(48,5 tūkst. 2006, 24,8 tūkst. 2005, 22,2 tūkst. 2004., 37 tūkst. 2003). Tai rodo, kad visuomenė domisi 

informacija apie ŢIV/AIDS ir Lietuvos AIDS centro veikla.  

Reklamuojant svetainę 2001 metų rugsėjo-gruodţio mėn. vyko akcija „Nebijok AIDS centro“ su jaunimo 

daţnai lankomomis interneto svetainėmis www.sala.lt; www.draugas.lt; www.ispirmozvilgsnio.lt; 

www.vaikinai.lt; www.susipazinkime.lt, kuriose nuorodos kvietė aplankyti LAC interneto tinklalapį www.aids.lt. 

2002 metais vykusios akcijos „Aš – Tau… Tu – Man!“ dalyviai, www.aids.lt uţpildę interaktyvią anketą, 

galėjo nemokamai pasitikrinti dėl ŢIV. Apklausos rezultatai parodė, kad 72 proc.respondentų vadovaujasi 

liberaliomis nuostatomis ŢIV infekuotųjų atţvilgiu ir nurodo, kad jų nereikėtų izoliuoti nuo visuomenės, 62,5 

proc. atsakė, kad jų seksualinis elgesys, po to kai jie suţinojo apie ŢIV/AIDS, pasikeitė į saugesnį. Galimybe 

pasitikrinti pasinaudojo 11 asmenų.  

Kūrybingus jaunuolius interneto svetainė 2002 metais kvietė dalyvauti AIDS kampanijų šūkio atrankose ir 

Kalėdinio svetainės banerio konkursuose. Pastarojo nugalėtojų darbai talpinti interneto portaluose www.omni.lt ir 

www.sala.lt.  

2002 metais sukurta populiari rubrika „Savaitės klausimas“, 2005 metais – „Anketa“, kurioje galima 

pasitikrinti ţinias apie ŢIV/AIDS, įvertinti riziką uţsikrėsti ŢIV ir nuostatas dėl ŢIV/AIDS.  

2003 metais vyko akcija jaunimui „Saugok save!“ su jauna muzikos atlikėja Luka, kuri kvietė jaunimą 

dalyvauti kūrybos konkurse „Ką pasakytum draugams?“ ir grafiti eskizo konkurse „Hiphopas prieš 

AIDS“.  

LAC interneto svetainėje bėganti eilutė lankytojus pastoviai informuoja apie naujausią ŢIV/AIDS statistiką 

Lietuvoje, skiltyje „Epidemiologinė situacija“ galima rasti epidemiologinės situacijos analizę (ŢIV plitimas 

pagal metus, miestus, uţsikrėtimo būdą, lytį, AIDS atvejus, mirtis nuo AIDS). Pirmajame puslapyje kasdien 

pateikiamos trumpos ţinutės apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, spaudos apţvalga, pranešimai 

spaudai, atskirose skiltyse – informacija apie LPI, narkotines medţiagas, ŢIV/AIDS. Skiltyje „Publikacijos“ – 

svarbiausios LAC darbuotojų publikacijos Lietuvos ir uţsienio spaudoje (įskaitant mokslinę).  

Tinklalapyje pateikiami kasmet išleidţiami elektroniniai biuleteniai: „ŢIV ir AIDS pasaulyje“, 

„ŢIV/AIDS kronika“, „Rizikos grupės vaikai“, „Socialinis darbas su rizikos grupėmis“. 

 

 

http://www.aids.lt/
http://www.aids.lt/
http://www.sala.lt/
http://www.draugas.lt/
http://www.ispirmozvilgsnio.lt/
http://www.vaikinai.lt/
http://www.susipazinkime.lt/
http://www.aids.lt/
http://www.aids.lt/
http://www.omni.lt/
http://www.sala.lt/
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Kiekvienais metais pateikiama aktualių informacinių pranešimų skaitytojams rūpimomis temomis lietuvių, 

rusų ir anglų kalbomis: 2004 m. – 321, 2005 m. – 331, 2006 m. – 154, 2007 m. – 130, 2008 m. – 64 pranešimai.  

 

11 pav. Išleisti informaciniai pranešimai 
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Iš skilties „Atsisiuntimui“ galima atsisiųsti Lietuvos AIDS centro parengtų leidinių: lankstinukų, pranešimų, 

ataskaitų, metodinės medţiagos ir kt. 

Pastoviai atnaujinamos AIDS centro veiklą nušviečiančio fotoarchyvo nuotraukos. 

Per visus tinklalapio gyvavimo metus labai populiari išlieka rubrika „Paklauskite”.  

 

12 pav. Rubrikoje „Paklauskite“ uţduotų klausimų palyginimas pagal metus (abs. sk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daţniausiai interesantų uţduodami klausimai: „Po kiek laiko atliktas tyrimas dėl ŢIV yra 100% tikslus?“, 

„Kokie ŢIV simptomai pasireiškia anksčiausiai ir kada?“, „Ar LPI plinta buitinių kontaktų metu?“, „Ar galima 

uţsikrėsti ŢIV atsitiktinai įsidūrus palikta adata?“, „Kur galima pasitikrinti dėl ŢIV ir kitų LPI, bei kiek tai 

kainuoja?“, „Jei vienas ar abu partneriai yra infekuoti ŢIV, ar jie gali turėti vaikų?“ ir kt. 
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Tinklalapyje yra nuorodų į nacionalines ir tarptautines organizacijas bei AIDS programos įgyvendinimo 

partnerių ir rėmėjų interneto svetaines. Informacija teikiama lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 

Internetas suteikia galimybę su visuomenės sveikatos institucijomis, ugdymo įstaigomis, kitais partneriais 

keistis informacija elektroniniu paštu svietimas@aids.lt, aids@aids.lt (nuo 2009 10 01 ulac@ulac.lt), uţsisakyti 

garso ir vaizdo įrašų, gauti reikalingą teminę informaciją. 

 

 

7. LAC BENDRADARBIAVIMAS SU ŢINIASKLAIDA 

 
Remiantis Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ 2003 metais atliktos 

apklausos, kurioje siekta išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuostatas į infekuotus ŢIV ir sergančius AIDS, 

duomenimis, galima spręsti, jog ţiniasklaidos poveikis AIDS problemos supratimui visuomenėje yra didelis. 

AIDS tema liečiama periodiniuose leidiniuose, naujienų reportaţuose, dokumentiniuose filmuose, vaidybinėse 

juostose. Tokiu būdu ţiniasklaida gali pateikti daugiau ţinių apie AIDS ir jos yra veiksmingesnės nei visi kiti 

sveikatos švietimo metodai. Taip pat ţiniasklaida turi gerokai daugiau galimybių daryti poveikį visuomenei nei 

atskiros sveikatos švietimo rekomendacijos.  

Bendradarbiavimo tikslas – ţiniasklaida, gaudama iš Lietuvos AIDS centro tikslią ir objektyvią informaciją 

apie ŢIV/AIDS, atrinkdama, kas yra svarbu, aktualu pateikiant analizuojamą problemą, daro įtaką visuomenės 

nuomonei, ţinioms ir elgesiui. Pateikdama teisingą informaciją apie AIDS plitimo būdus, epideminę situaciją, 

aiškindama apie gresiantį pavojų, ţiniasklaida gali padėti visuomenei ir kiekvienam jos nariui išvengti nelaimės. 

Todėl organizuojant ŢIV prevencijos priemones, visuomenės švietimą bei nuomonės formavimą, LAC 

specialistai skyrė ypatingą dėmesį bendradarbiavimui su ja. 

Nuo pat 1989 metų, įkūrus Lietuvos AIDS centrą, daug dėmesio buvo skiriama darbui su ţiniasklaida. Daţnai 

buvo rengiamos spaudos konferencijos, ţurnalistai operatyviai informuojami apie ŢIV/AIDS naujienas pasaulyje 

ir Lietuvoje, mokomi kaip pateikti ŢIV/AIDS problematiką Lietuvos visuomenei. LAC specialistai pastoviai 

akcentavo kvaišalų vartojimo prevencijos, ţalos maţinimo ir gydymo svarbą. Ţurnalistų susidomėjimas šia 

problema didėjo, jų ir visuomenės poţiūris pamaţu keitėsi. 

 

7.1. ŢIV/AIDS problematikos atskleidimas Lietuvos ţiniasklaidoje 

Lietuvoje pirmąjį pranešimą apie „Ligą, plintančią JAV“ išspausdino savaitraštis „Kalba Vilnius“ (1985, Nr. 

47). 1985–1988 metais visuomenės švietimas apie AIDS buvo labiau medikų reikalas.  

1988 metais dienraščiai išspausdino apie 35 publikacijas apie šią ligą. Dauguma jų buvo trumpos ţinutės iš 

uţsienio spaudos, pasaulio telegramų agentūrų pranešimai, verstiniai straipsniai. Iš tokios informacijos skaitytojas 

dar negalėjo susidaryti nuomonės apie AIDS pavojų Lietuvoje. 

Lietuvos visuomenės informavimo priemonės savo poţiūrį į AIDS keitė panašiai kaip ir visame pasaulyje. Iš 

pradţių ši liga buvo traktuojama kaip netikėtas įvykis, sensacija, vėliau – tik rizikos grupes liečiančiu dalyku ir 

pamaţu atėjo supratimas, kad tai visos visuomenės medicininė, socialinė, ekonominė problema, kad AIDS – 

elgesio liga. 

Palyginus anksčiau ir gerokai vėliau rašytus straipsnius AIDS tema matėsi atsiradęs didelis straipsnių 

„ramumas“. Neliko nuolatinio visuomenės gąsdinimo ir neteisingo manipuliavimo AIDS terminais. Straipsniai 

tapo turiningesni, juose buvo pateikiama daugiau ir įvairesnės informacijos. Tačiau atsirado nauja problema – 

konfidencialumo klausimas bei visuomenės nepakantumas infekuotiems ŢIV ir sergantiems AIDS asmenims.  

Šiuo metu ŢIV/AIDS problemos Lietuvos ţiniasklaidoje tikrai nebėra tabu. Jos daţnai pateikiamos tiesiog 

kaip informacija – TV ir radijo ţiniose, dienraščių puslapiuose.  

Diskusinėse TV ar radijo laidose šios problemos taip pat ne naujiena, nors daţnai tenka pripaţinti, kad jos 

pateikiamos ne tik vienpusiškai, bet ir vaikantis vienadienio populiarumo, siekiant bet kokiu būdu patraukti 

ţiūrovo ar klausytojo dėmesį, kai kada prasilenkiant ir su elementaria logika ir, deja, su profesine ar tiesiog 

ţmogiškąja etika. 

Paţymėtina, kad ši problema daţniausiai pateikiama tik kaip socialinė nelaimė. 

mailto:aids6@edunet.eu.org
mailto:aids@aids.lt
mailto:ulac@ulac.lt
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Medicininis epidemiologinis problemos aspektas daţnai ignoruojamas. Tiesa, kalbant apie medicinos 

populiarinimo laidas ir spaudoje pateikiamus straipsnius, kuriuos daţniausiai Lietuvoje rengia ir veda gydytojai 

profesionalai, panašių problemų nekyla. Šiuose darbuose ne tik sugebama į problemą pasiţiūrėti iš esmės, bet ir 

puikiai jaučiamas adresatas.  

 
7.1.1. Spauda 

 

Pagrindiniai Lietuvos dienraščiai – „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos ţinios“, „Lietuvos aidas“ – 

nuolat spausdina informacinius pranešimus, straipsnius ŢIV/AIDS ir susijusių problemų tematika. Šių dienraščių 

prieduose ar specialiuose puslapiuose apie sveikatą nuolat yra informacijos ne tik apie ŢIV ligą, bet ir apie 

narkomaniją, LPI, ţmones, gyvenančius su ŢIV, Lietuvos AIDS centro laboratorijos pasiekimus ir kt. LAC 

specialistai konsultuoja ţurnalistus, rašančius ŢIV/AIDS temomis. 

Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir dauguma jų turi savus dienraščius ar savaitraščius. Regioninės ţiniasklaidos 

atstovams Lietuvos AIDS centras organizuoja specialius seminarus, kurių metu supaţindina su to regiono situacija, 

problemomis, specialistai atsako į ţurnalistų klausimus, kartu ieškoma problemų sprendimo būdų. Vis daugiau 

ţurnalistų iš rajonų dalyvauja kasmetiniame ţurnalistų, informuojančių ŢIV/AIDS, LPI ir narkomanijos klausimais, 

konkurse. 

Lietuvos AIDS centro specialistai kiekvieno susitikimo su ţiniasklaidos atstovais metu stengiasi pateikti 

informacijos ar paaiškinti, kaip svarbu nesėti neapykantos infekuotiems ŢIV asmenims, kad pagrindinis visų 

mūsų uţdavinys – infekcijos stabilizavimas šalyje, o ne sensacijų 

ieškojimas. 

1999 metais buvo organizuota ir trejus metus vyko LAC akcija 

„Spauda prieš AIDS“, organizuojama kartu su Lietuvos ţurnalistų 

sąjunga, kuri kartą per mėnesį persiųsdavo informacijos blokus apie 

ŢIV/AIDS ir susijusias problemas apskričių ir rajonų laikraščiams. 

Temos – „Kas yra ŢIV“, „Iš kur atsirado ŢIV“, „Kaip plinta ŢIV“, 

„Narkotikai – mirtį nešantis malonumas“ ir kt. 

Moterų pamėgtuose ţurnaluose „Moteris“, „Ieva“, „Laima“ ir 

kt. keletą kartų per metus pasirodo analitinių straipsnių apie ţmones, 

šeimas, paveiktas ŢIV/AIDS.  

 

Labiausiai jaunimo skaitomuose ţurnaluose „Cosmopolitan“, 

„Panelė“ yra ne tik straipsnių, nuolatinių rubrikų, bet ir įvairių akcijų. Juose specialistai komentuoja jaunimui 

rūpimas temas – saugesnį seksą, narkotikus ir AIDS („Panelėje“), apie LPI („Cosmopolitan“). 

Kartu su virš 300 tūkst. skaitytojų turinčių ţurnalu „Cosmopolitan“ 2003–2004 m. LAC vykdė metinę akciją 

skaitytojams „Saugok save ir savo partnerį“. Kiekviename ţurnalo numeryje buvo spausdinami teminiai 

straipsniai ir atitinkami kuponai, kurį pateikus, Lietuvos AIDS centre sudaryta galimybė pigiau arba visiškai 

nemokamai išsitirti ar gauti gydymą dėl LPI. Šio ţurnalo interneto svetainę (www.cosmopolitan.lt) kas mėnesį 

vidutiniškai aplanko 40 tūkst. lankytojų. 

 

 

Bendros akcijos su populiariausia ţiniasklaida sudaro 

prieinamesnes ir priimtinesnes sąlygas išsitirti, gauti 

konsultacijas ar gydymą. Ir visa tai anonimiška, kas padeda 

ţmonėms įveikti baimę ir stigmą. Šios akcijos skatina 

konsultacijas telefonu ir skaitytojų naujų temų pasiūlymus.  

 

 

 

http://www.cosmopolitan.lt/
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7.1.2. Televizija 

 

Pirmoji periodinė laida apie ŢIV/AIDS pradėta transliuoti per respublikinę televiziją – 1990 metais. 

Pastovus LAC bendradarbiavimas vyksta su visomis šalies visuomeninėmis, privačiomis ir regioninėmis 

televizijomis. Noriai transliuojami reportaţai, siuţetai apie ŢIV/AIDS aktualijas, LAC specialistai kviečiami 

dalyvauti ne tik medicininėse ar diskusinėse TV laidose, bet ir tiesioginio eterio programose, TV ţinių laidose. 

Ţinių reporteriai noriai lankosi LAC spaudos konferencijose, renginiuose, akcijose.  

 

Visuomeninė TV transliuoja populiarią rytinę laidą „Labas rytas“, 

kurios daţni svečiai yra ir LAC specialistai (nuotr. LAC direktorius 

tiesioginėje „Labo ryto“ laidoje). Čia būna pateiktos pačios aktualiausios 

temos ir trumpai pristatomos ţiūrovams interviu, t. y. klausimų – 

atsakymų forma.  

Naujienų ir aktualijų programos, turinčios aukščiausius auditorijos 

reitingus, puikiai tinka skleisti informaciją apie ŢIV/AIDS ir viešinti šią 

problemą.  

Dialoginės laidos pramogų/aktualijų srityje teikia daug išraiškos laisvės.  

 Dauguma laidų paaugliams ir suaugusiesiems talpina informaciją ir 

diskusijas apie saugesnį seksą, narkotikus ir ŢIV/AIDS.  

Lietuvos AIDS centro dokumentiniais archyvais naudojasi visos Lietuvos televizijos. Lietuvos AIDS centre 

sukaupta per 400 vaizdo ir garso dokumentų. 

Bendradarbiaudami su Lietuvos AIDS centru televizijų ţurnalistai kuria publicistines laidas apie narkomanų 

gyvenimą, komercinio sekso darbuotojus, kalinčiuosius ar buvusius kalinius, ŢIV infekuotųjų stigmatizaciją ir 

ţmogaus teises. Pastaraisiais metais pastebimai TV daugėja mokslinio pobūdţio laidų, dokumentinių, meninių filmų, 

naujienų reportaţų, kurie įtaigiau parodo AIDS epidemijos ypatumus bei kelia visuomenės ţinių lygį.  

 

7.1.3. Radijas 

 

Nacionalinis visuomeninis radijas (LR1, LR2), pasiekiantis beveik visus Lietuvos gyventojus, nuolat 

informuoja savo klausytojus ŢIV/AIDS tematika. O komercinėse radijo stotyse pagausėja reportaţų minint 

Pasaulinę AIDS dieną, Mirusiųjų nuo AIDS dieną ar pristatant naujausią ŢIV/AIDS epidemiologinę situaciją 

Lietuvoje. Komercines stotis labiau mėgsta klausyti jaunimas. 

Nuo 1999 metų trejus metus buvo vykdoma akcija „Radijas prieš AIDS“, kurios esmė buvo ta, kad 

kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį 20 radijo stočių pranešdavo Lietuvos AIDS centro informaciją apie 

epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir šalyse kaimynėse, LAC akcijas ir renginius, informuodavo apie ŢIV/AIDS 

plitimo kelius ir apsisaugojimo būdus, galimybes pasitikrinti, narkomanijos ţalą. 

Nuo 2000 metų spalio iki 2001 metų geguţės Lietuvos radijas ir LAC vykdė bendrą projektą – tiesioginę 

laidą „Rezonansas“, skirtą narkomanijos ir AIDS prevencijai (vedėjas ţurnalistas Vytautas Markevičius). Laida 

buvo transliuojama kiekvienos savaitės ketvirtadienį. Parengta 19 laidų. 

2001 metų rudenį „Ţinių radijo“ eteryje nuskambėjo laidų ciklas skirtas 

ŢIV/AIDS ir narkomanijos problemoms. 

2001 metais vyko radijo stočių ir LAC akcija, skirta grupės „Queen“ 

lyderio Fredţio Merkurio atminimui. 10 radijo stočių vienu metu transliavo 

grupės „Queen“ kūrinį iš disko „Bohemian Rhapsody“.  

2003 metais Lietuvos nacionalinis radijas Pasaulinės AIDS kampanijos 

proga transliavo ţymiausių pasaulio roko ţvaigţdţių labdaros koncertą 

„Skirk vieną gyvenimo minutę AIDS aukoms paremti“. Koncerto 

intarpuose apie ŢIV/AIDS problemas kalbėjo Lietuvos AIDS centro 

direktorius doc. dr. Sauliaus Čaplinskas. 

LAC direktorius tiesioginėje LTV 

„Labo ryto“ laidoje 
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2003 metais šešias savaites jaunimui skirtoje akcijoje „Pasirink gyvenimą be narkotikų“ po aštuonis kartus 

per dieną „Europos hitų radijo“ eteryje skambėjo informacija ir įspėjimai apie narkotikų vartojimo poveikį bei 

pavojus. Šios akcijos metu savo nuomonę eteryje išsakė šou verslo atstovai, verslininkai, politikai, sportininkai bei 

nuskambėjo buvusių narkomanų kartūs išgyvenimai. Kiekvieno reportaţo pabaigoje buvo nurodomi telefonai, kuriais 

ţmonės galėjo gauti pagalbą ir atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Iš įdomiausių pasisakymų buvo sudaryti 3 

atskiri garso klipai, išleistos kompaktinės plokštelės bei išplatintos jaunimo klubuose. 

 

2005–2006 metais radijo stotys „M1“, „M1+“, „Radio centras“, „Lietus“ transliavo socialinės reklamos 

klipus, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Tais ir ankstesniais metais didelį dėmesį ŢIV/AIDS temai skyrė 

„Lietuvos radijas“, „Ţinių radijas“, radijo stotis „Znad Willi“, Alytaus radijo stotis „FM“ ir kitos. 

2009 metais radijo stotis „ZIP FM“ nemokamai per savaitę ištransliavo apie 45-is o „Power Hit Radio“ – 

66-is socialinės reklamos klipus „Pasitikrink dėl ŢIV nemokamai ir anonimiškai“. 

 

7.2. Informacijos apie ŢIV/AIDS pateikimas ţiniasklaidai 

 

Naujienų agentūros. Lietuvoje dirba dvi pagrindinės naujienų agentūros: ELTA ir BNS (teikianti naujienas 

visoms Baltijos valstybėms). Abi teikia informaciją apie ŢIV/AIDS visoms masinės informacijos priemonėms.  

 

 

 

 

 

Dauguma naujienų skirtų ŢIV epidemiologinei situacijai, plitimo keliams bei informavimui apie efektyvias 

ŢIV prevencijos priemones Lietuvoje bei uţ jos ribų buvo skelbiama per BNS naujienų agentūrą (Pavyzdţiui: 

2002 m. buvo publikuotas 181 pranešimas spaudai, 2003 m. 102 pranešimai). 

 

Spaudos konferencijos. Lietuvos AIDS centras, 

palyginus su kitomis sveikatos institucijomis, daţnai rengia 

spaudos konferencijas, ţurnalistai operatyviai informuojami 

apie ŢIV epidemiologinės situacijos pokyčius Lietuvoje ir 

kitas naujienas. Kiekvienais metais suorganizuojama apie 

penkias spaudos konferencijas ŢIV/AIDS tematika. Lietuvos 

AIDS centro direktorius daţnai kviečiamas į kitų institucijų 

organizuojamas spaudos konferencijas – Lietuvos 

Respublikos Seimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, UNDP 

Vilniaus miesto savivaldybė ir kt. Nuotraukoje: 2002 m. 

Spaudos konferencija: (Iš kairės) Lietuvos Seimo 

pirmininkas A. Paulauskas, Švedijos karalienė Silvija, LAC 

direktorius S. Čaplinskas). 

 

Pranešimai ţiniasklaidai. Informaciniai pranešimai nuolat siunčiami naujienų agentūroms, pagrindiniams 

dienraščiams, radijo stotims, televizijoms, suinteresuotoms tarnyboms, privatiems asmenims. Pranešimai 

talpinami www.aids.lt, www.sam.lt, kituose su sveikatingumo skatinimu susijusiuose tinklalapiuose ar 

specialiose leidinių rubrikose. Vidutiniškai per metus Lietuvos AIDS centras išleidţia apie 30 pranešimų spaudai. 

LAC informaciniai pranešimai pateikiami ir specializuotuose sveikatos leidiniuose: savaitraštyje „Lietuvos 

sveikata“, „Gydytojų ţinios“, „Lietuvos medicinos kronika“, ţurnaluose „Gydymo menas“, „Medinfo“, „Bendrosios 

praktikos gydytojas“ ir kt.  

http://www.aids.lt/
http://www.sam.lt/
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Yra rengiama ir bendrų Lietuvos AIDS centro, LR Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, UNDP, 

UNESCO, PSO, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų pranešimų.  

 

Prevencinių renginių nušvietimas 

 

Didelio visuomenės ir ţiniasklaidos susidomėjimo sulaukia vykdomos įvairios akcijos, kampanijos, 

prevenciniai renginiai. Pavyzdţiui, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos, Lietuvos AIDS centro 

inicijuoti „Pasaulinės AIDS dienos“, „Mirusiųjų nuo AIDS pagerbimo dienos“ renginiai. Šios akcijos plačiai 

nušviečiamos Lietuvos ţiniasklaidos ir prisideda prie ŢIV/AIDS prevencijos tikslų įgyvendinimo. 

 

7.3. Ţurnalistų apmokymas ir kompetencija 

 

Siekiant skatinti ţurnalistus labiau domėtis ir rašyti ŢIV/AIDS ir susijusiomis temomis, bei teikti tikslingą ir 

teisingą informaciją, Lietuvos AIDS centras: 

 pradėjo leisti laikraštį „AIDS kronika“; 

 inicijavo visuomeninės organizacijos „Ţurnalistai prieš AIDS“ įkūrimą, buvo įkurtas ţurnalistų „a“ 

klubas; 

 pradėjo rengti ţurnalistų darbų konkursus. 
 

Bendradarbiavimas su ţiniasklaida itin atsakingas darbas. Patyrinėjus ţiniasklaidos įtaką nušviečiant 

ŢIV/AIDS ir susijusias problemas galima teigti, kad ţurnalistai kartais labiau linkę vadovautis ne troškimu 

šviesti, o noru pranešti „reikšmingą naujieną“. Dauguma ţiniasklaidos atstovų ţavisi sensacingumu, ieško 

šokiruojančių ar neįprastų dalykų, siekdami sulaukti didesnio publikos dėmesio. Toks paviršutiniškas AIDS 

temos nagrinėjimas ţiniasklaidoje gali padaryti daugiau bėdos nei naudos, t. y. sustiprinti neigiamas nuostatas į 

problemą apskritai ir infekuotuosius ŢIV ar sergančius AIDS ţmones. 

Ţiniasklaida turi daugiausiai galimybių veikti visuomenės nuomonę. Kad išvengtų tik sensacingo visuomenės 

informavimo, Lietuvos AIDS centras nuo pat veiklos pradţios bendravo su ţurnalistais įvairiomis formomis. 

Visuomenės informavimo priemonių atstovai buvo mokomi daugiau dėmesio skirti subtiliems etikos 

klausimams ir konfidencialumui pateikiant informaciją apie ŢIV/AIDS. Jiems organizuojami mokymai visoje 

šalyje apie ŢIV/AIDS ir susijusių problemų nušvietimą ir pateikimą.  

Nors dauguma Lietuvos ţurnalistų turi ţurnalistinį 

išsilavinimą ir jaučiasi turį pakankamai ţurnalisto darbo 

įgūdţių, regionuose dirbantys ţurnalistai pripaţįsta, kad jiems 

reikėtų daugiau mokymų, kaip pranešti rajono, kaimo ţmonėms 

apie ŢIV/AIDS. Regionuose dirbantys ţurnalistai išreiškė 

pageidavimą dalyvauti seminaruose ir uţmegzti ryšius su kitais 

ţiniasklaidos atstovais, kuruojančiais ŢIV/AIDS temas. 

Lietuvos AIDS centras yra suorganizavęs seminarų būtent 

regioninės ţiniasklaidos atstovams. 

 

 

 

Ţurnalistų sąjungos ir Kalėjimų departamento 

organizuotas seminaras ţurnalistams, 2004 

 

Vienas toks seminaras, organizuotas kartu su Lietuvos ţurnalistų sąjunga ir Kalėjimų departamentu, vyko 

2004 m. balandţio 23 dieną. Ţurnalistai išklausė specialistų paskaitų apie ŢIV/AIDS, narkomaniją, lytiškai 

plintančias infekcijas, išėjusių į laisvę infekuotų ŢIV ar priklausomų nuo narkotikų buvusių kalinių problemas jų 
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regionuose, jaunimo švietimą, ţurnalistų etiką, aplankė Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (nuotr.), bendravo 

su nuteistaisiais iki gyvos galvos, lankėsi LAC laboratorijoje, Ţalos maţinimo kabinetuose.  

Norintiesiems buvo suteikta galimybė atlikti tyrimus dėl lytiškai plintančių infekcijų, pasitikrinti dėl 

ŢIV/AIDS ir kt. 

Po seminaro rajoniniuose laikraščiuose buvo apstu straipsnių, naujų rubrikų apie ŢIV/AIDS, apie visuomenės 

tolerancijos skatinimą ir kt. 

Kalbant apie mokymus tarptautiniu mastu verta paminėti, kad Lietuvos AIDS centro ir PSO organizuotas vienas 

iš pirmųjų seminaras ţurnalistams ir leidėjams, vykęs Vilniuje 1995 metais, buvo sutiktas labai palankiai, tačiau jame 

dalyvavo tik sostinėje dirbantys ţurnalistai. 

Tokie seminarai duoda neįkainojamos patirties ir skatina rašančiųjų profesionalumą. 

Vilniaus universitetas siūlo ketverių metų ţurnalisto bakalauro studijas ir dvejų metų magistro studijas, 

apimančias spausdintinę ir elektroninę ţiniasklaidą. Taip pat yra mokymo įstaigų, siūlančių trumpesnius kursus, o 

daugumoje radijo, TV ir spausdintinės ţiniasklaidos organizacijų vykdomi jau dirbančių ţurnalistų mokymai. 

Studijos universitete ar mokymai teikia puikią galimybę intervencijoms, kurių tikslas – mokyti būsimus ţurnalistus, 

kaip pranešti apie ŢIV/AIDS, LPI ir narkomanijos problemas. 

 

Ţurnalistų poţiūrio į ŢIV/AIDS problemas apklausa 

2001 metais Lietuvoje vykdyto projekto „Greitas ŢIV/AIDS prevencinės veiklos/informavimo vertinimas“ 

metu buvo atlikta ir ţurnalistų apklausa: siekta išsiaiškinti ţurnalistų poţiūrį ŢIV/AIDS problemas. 

Ţurnalistai nurodė, kad jiems ŢIV/AIDS vis dar yra naujiena. Daugelis jų jautė atsakomybę uţ tai, kad 

ţiniasklaida išlaikytų visuomenės susirūpinimą ŢIV/AIDS problema. Jų manymu, ateityje tai pavyks vis sunkiau, juo 

labiau kad pernelyg didelis dėmesys ŢIV/AIDS problemai gali turėti priešingą rezultatą, nes visuomenė ţino, jog 

Lietuvoje palyginti su kitomis šalimis, įregistruota nedaug ŢIV atvejų. Ţurnalistai yra nurodę, kad Lietuvoje dar 

sunku pranešti apie šią problemą pasitelkiant konkrečių ţmonių istorijas, nes ţmonės bijo būti identifikuoti kaip 

ŢIV nešiotojai, bijo padarinių. Todėl geras pavyzdys – aprašyti kitataučio ŢIV infekuoto asmens istoriją. 

Iš ţurnalistų apklausų galima konstatuoti, kad daugelis iš jų jaučia atsakomybę uţ tai, kad išlaikytų visuomenės 

susirūpinimą dėl ŢIV/AIDS ir susidomėjimą šios ligos prevencija. Jiems svarbus yra etikos (konfidencialumo) 

aspektas šviečiant visuomenę. 

 

 

 

Geras pavyzdys – aprašyti kitataučio ŢIV infekuoto asmens 

istoriją. Ši mergina, tuo metu, kai pasirodė straipsnis, gyveno 

Baltarusijoje. 
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7.3.1. „Ţurnalistų prieš AIDS“ klubas 

 

Visuomeninė organizacija „Ţurnalistai prieš AIDS“ įkurta 1994 metais. Į ją ţurnalistai ir politikai susibūrė 

siekdami kuo daugiau suţinoti apie šias problemas ir paraginti kolegas rašyti aktualiomis ŢIV/AIDS ir 

narkomanijos ţalos temomis. Šio klubo, pavadinto „a“ klubu, tikslas buvo įspėti visuomenę apie AIDS, suteikti 

tikslingos informacijos, sutelkti šiam darbui respublikinių ir rajoninių leidinių ţurnalistus. 

Ţurnalistų „a“ klube vykdavo įvairios teminės diskusijos – „Policija ir AIDS problema“, „Jaunimo švietimas 

ir AIDS“, „Donorystė ir AIDS“, „Kalėjimai ir AIDS“. Diskusijos turėjo pasisekimą, nes jų metu ţurnalistai 

galėjo susitikti ir pakalbinti tikslinių grupių atstovus. Ilgainiui ţurnalistų „a“ klubo veikla peraugo į įvairias darbo 

grupes, kuriose sprendţiamos problemos, susijusios su ŢIV/AIDS. 

 

Apskriti stalai su ţiniasklaidos atstovais 

2002 metais organizuoti du apskriti stalai ţurnalistams – Ukmergės r. savivaldybėje su regiono ţiniasklaidos 

atstovais ir Mokslų akademijos salėje vykusi apskrito stalo diskusija „Ţiniasklaidos vaidmuo ŢIV/AIDS 

prevencijoje“.  

2003 metais LAC direktorius doc. dr. Saulius Čaplinskas susitiko su Joniškio ir Maţeikių miestų 

ţiniasklaidos atstovais. Kalbėta tema „ŢIV/AIDS ir susijusių problemų prevencija bendruomenėje“. 

2004 metais Vilniuje vykusios antrosios atviros Europos konferencijos „Europa ir ŢIV infekcija bei AIDS: 

nauji iššūkiai, naujos galimybės“ metu Lietuvos AIDS centras organizavo apskritus stalus ţiniasklaidai su 

infekuotaisiais ŢIV ir specialistais, dirbančiais šioje srityje.  

2004 metais LAC kartu su ŢIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija suorganizavo apvalųjį 

stalą ţiniasklaidos atstovams, rašantiems sveikatos ir socialinėmis temomis. „Lietuvos ryto“, „Respublikos“, 

„Lietuvos ţinių“, „Kauno dienos“, „Valstiečių laikraščio“, ţurnalo moterims „Ji“ ţurnalistėms buvo pristatytas 

projektas „Dienos centras – gyvenimas tęsiasi“, pateikta ŢIV/AIDS epidemiologinė situacija Lietuvoje, kalbėta 

apie ŢIV/AIDS prieţiūros paslaugų prieinamumą, pristatyta Pasaulinė AIDS diena, skirta moterims. Ţurnalistės 

turėjo galimybę pašnekinti infekuotas ŢIV moteris, paimti interviu iš jų ir iš specialisčių. 

Po susitikimo visose minėtose ţiniasklaidos priemonėse buvo atspausdinti išsamūs informaciniai – analitiniai, 

prevenciniai straipsniai apie ŢIV/AIDS, apie tolerancijos stoką mūsų visuomenėje, pacientų teises. 

2004-ųjų lapkritį Lietuvos AIDS centre vyko apskrito stalo diskusija su ţurnalistais tema „ŢIV/AIDS 

profilaktikos ir gydymo aktualijos“. Reportaţai apie gydymą, pacientų teises, ateities perspektyvas gydymo 

srityje, tolerancijos skatinimą ŢIV/AIDS tarp pačių medikų ir kt. pasirodė penkiose dienraščiuose ir vienos 

televizijos laidoje. 

 

2005 metų Pasaulinei AIDS dienai pristatyti vyko Sveikatos apsaugos 

ministro Ţilvino Padaigos ir LAC direktoriaus dr. Sauliaus Čaplinsko 

pusryčiai su ţiniasklaidos atstovais. 

Organizuotas apvalus stalas ţiniasklaidos atstovams kartu su 

ŢIV/AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacija. Dalyvavo ir 

komercinio sekso darbuotojos, besilankančios moterų sveikatos kabinete 

„Demetra“. 

Taip pat organizuota apvalaus stalo diskusija su ţiniasklaidos atstovais 

Anykščiuose, kurioje dalyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis JAV 

ambasadorius Lietuvai Stephen D. Mull, Anykščių savivaldybės meras 

Alvydas Gervinskas, LAC direktorius doc. dr. Saulius Čaplinskas. Buvo 

aptarta ŢIV/AIDS epidemiologinė situacija šalyje ir Anykščių rajone. 

2006 metais organizuotas seminaras ţiniasklaidos atstovams Rokiškyje, kuriame aptarta ŢIV/AIDS 

epidemiologinė situacija šalyje ir Rokiškio rajone.  

2008 metais surengti šeši apskriti stalai su regionų sveikatos įstaigų specialistais, politikais ir ţiniasklaidos 

atstovais Alytuje, Panevėţyje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Marijampolėje. 
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7.3.2. Ţurnalistų konkursas 

 

Nuo 1997 metų UNDP, Lietuvos ţurnalistų sąjunga 

(LŢS), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir 

Lietuvos AIDS centras organizuoja konkursą 

ţurnalistams, informuojantiems visuomenę ŢIV/AIDS, 

lytiškai plintančių infekcijų ir narkomanijos temomis. 

Konkursas vyksta metus laiko, įprastai nuo lapkričio 

mėnesio iki kitų metų lapkričio mėnesio, o gruodţio 1-

ąją, minint Pasaulinę AIDS dieną, yra apdovanojami 

laureatai. 

 

 

 

2008 metų Ţurnalistų konkurso laureatų apdovanojimas 

 

Konkurso tikslas – skatinti ţurnalistus vis 

profesionaliau ir atsakingiau kurti, rašyti, informuoti 

visuomenę apie ŢIV/AIDS ir susijusias problemas. O 

kasmet, minint Pasaulinę AIDS dieną, per konkurso 

laureatų apdovanojimo ceremoniją yra puiki proga 

padėkoti tiems, kurie padeda šviesti ir informuoti 

visuomenę, atkreipti ypatingą dėmesį į  ŢIV/AIDS 

problematiką Lietuvoje ir pasaulyje. 

 

 

 

Per dvylika konkurso gyvavimo metų Lietuvos ţiniasklaidos atstovai buvo apdovanoti beveik tris 

šimtus kartų. Daugiau kaip keturiasdešimt iš jų buvo apdovanoti po keletą ir daugiau kartų. 

Konkurso sąlygos yra skelbiamos viešai. Jame dalyvauja dienraščių, rajoninių laikraščių, specializuotų 

laikraščių, ţurnalų, interneto svetainių, radijo ir televizijos, naujienų agentūrų ţurnalistai, laisvai samdomi 

ţurnalistai, dokumentinių filmų, įvairių publicistinių laidų prodiuseriai, vedėjai, kūrybiniai darbuotojai, jų grupės. 

Dalyvauti konkurse gali ir studentai.  

 

Uţ įsimintiniausius ir profesionaliausius straipsnius, 

televizijos siuţetus ir radijo reportaţus ţurnalistai 

apdovanojami piniginėmis premijomis, Jungtinių Tautų 

vystymo programos, Sveikatos apsaugos ministerijos, 

Lietuvos ţurnalistų sąjungos, Vilniaus miesto 

savivaldybės, Lietuvos AIDS centro ir kitų institucijų 

padėkos raštais ir rėmėjų dovanomis.  

 

 

 

2008 metų Ţurnalistų konkurso laureatų apdovanojimas 
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2004 metų Ţurnalistų konkurso laureatų apdovanojimas  

 

 

 

 

 

Kai kurie ţurnalistai, pavyzdţiui, V. Čereškienė, N. Kondrotienė, I. Saukienė, A. Zinkuvienė, B. 

Bukotaitė, D. Andrijauskaitė, V. Markevičius, Ţ. Pekarskas, M. Bagdonavičius, V. Puteikis yra 

daugkartiniai Lietuvos AIDS centro organizuojamo ţurnalistų, rašančių ŢIV/AIDS ir susijusiomis temomis, 

konkurso laureatai ir prizininkai. Tikėtina, skleisti informaciją ŢIV/AIDS tematika juos skatina ir šio konkurso 

komisijos įvertinimai. 

Apdovanojimų kategorijos: straipsniai spaudoje, fotografijų ciklas, radijo, televizijos laidos, reportaţai, 

naujienų pateikimas, dokumentiniai filmai, informacinio pobūdţio reklama ir kt. 

2008 metų Ţurnalistų konkurso laureatų apdovanojimas 

Pateikti darbai yra vertinami pagal problemos aktualumą, atsakomybės uţ savo elgesį ugdymą, tolerancijos 

infekuotiesiems skatinimą, tikslumą, objektyvumą ir kt.  

 

Pateiktus darbus vertina iš SAM, LŢS, JTVP, PSO, LAC 

specialistų ir asmenų, gyvenančių su ŢIV, atstovų sudaryta 

komisija. 

 

 

 

  

 

Jurgis Didţiulis su Lietuvos ţurnalistų sąjungos  

pirmininku Dainiumi Radzevičiumi 

2003 metų Ţurnalistų konkursas. 

Iš kairės: PSO atstovas Lietuvai 

 Robertas Petkevičius, SAM ministras Juozas Olekas, 

Jungtinių Tautų Organizacijos atstovė 

 Cihan Sultanoglu,  

LAC direktorius dr. Saulius Čaplinskas 
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Prizai ir diplomai yra įteikiami viešoje ceremonijoje.  

 

 

1997–2001 metais Lietuvos AIDS centro prizas geriausiam metu ţurnalistui – 

statulėlė „Vilties angelas“. Ši statulėlė yra pasaulinio garso skulptoriaus Felikso de 

Veldono paminklo, skirto AIDS aukoms, projektas. Statulėlė yra paminklo kopija. 

 

 

 

 

 

 

 

Statulėlė „Vilties angelas“. 

 

1997 metais Lietuvos AIDS centras apdovanojo 6 ţurnalistus, o 2008 metais buvo padėkota daugiau nei 40 

ţurnalistų, ţiniasklaidos priemonių, naujienų tarnybų. Konkursu vis labiau domimasi rajonuose. Dţiugu, kad su 

kiekvienais metais jame dalyvauja vis daugiau ţurnalistų iš regioninės ţiniakslaidos. 

Šis konkursas ţurnalistams puikiai iliustruoja, kaip pati organizacija bendrauja ir parodo dėmesį ţiniasklaidai. 

Konkursas nėra ţurnalistų ţinių patikrinimas, tai daugiau bandymas „susikalbėti“, atkreipti dėmesį ir į 

kuriančiuosius, juos paskatinti, jiems padėkoti. 
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APIBENDRINIMAS 
 

Lietuva – Europos Sąjungos šalis, kurioje lyginant su kitomis Rytų Europos šalimis, pavyko pristabdyti ŢIV 

infekcijos plitimo tempą.  

ŢIV infekcijos prevencija Lietuvoje pradėta ypač anksti, uţfiksavus pirmuosius ŢIV infekcijos atvejus šalyje 

1988 metais. Tais metais pagrindinis dėmesys buvo telkiamas į ŢIV problemos sprendimo organizacinius 

klausimus: nedidelėje, apie 3,5 mln. gyventojų turinčioje, Lietuvoje 1989 metais įkurtas nacionalinę ŢIV 

prevencijos strategiją koordinuojantis SAM pavaldus Lietuvos AIDS centras bei 1990 metais parengta pirmoji 

Nacionalinė AIDS profilaktikos ir kontrolės programa.  

Nuo pat ŢIV infekcijos registravimo pradţios iki šiol Lietuvos AIDS centro specialistams teko eiti dar 

„nepramintais keliais“. Gera kitų šalių praktika buvo nuodugniai analizuojama ir tik atsiţvelgus į Lietuvos 

socialines kultūrines aplinkybes diegiama šalyje. ŢIV infekcija tarsi lakmuso popierėlis daţnai atskleisdavo vis 

naujas aktualias sritis, kur buvo nukreipiami pagrindiniai resursai. 

Aktyvus bendradarbiavimas, patirties kaupimas ir jos skleidimas – ŢIV prevencijos varomoji jėga, kuri leido 

suburti šalyje įvairių sričių specialistų, suvokiančių ŢIV/AIDS ne tik kaip medicininę, bet ir kaip socialinę, 

ekonominę bei kultūrinę problemą, ratą.  

Ieškant ŢIV infekcijos prevencijos partnerių informuojant ir formuojant visuomenės nuostatas apie ŢIV/AIDS 

ir susijusias problemas savalaikiai įvertintas svarbus ţiniasklaidos vaidmuo. Ţiniasklaida, tarpsektorinis, 

multidisciplininis ir tarptautinis bendradarbiavimas prisidėjo prie ŢIV/AIDS problemos destigmatizacijos procesų 

bei politinio palaikymo formavimo nacionaliniame ir regionų lygmenyse.  

Prevencinis darbas su sunkiai pasiekiamomis didelės rizikos uţsikrėsti ŢIV grupėmis, nuolatinis veiklos 

rezultatų monitoringas ir vertinimas, lankstus dėmesys paslaugų vartotojų poreikiams, padėjo sukurti prieinamų ir 

priimtinų paslaugų geros praktikos pavyzdţius šalyje. 

Lietuvos AIDS centro specialistai siekė tam tikrų visuomenės grupių socialinės atskirties maţinimo, 

propagavo sveiką gyvenseną, siekė, kad visuomenė, ypač jaunimas, kuo daugiau ţinotų apie ŢIV/AIDS ir 

susijusias problemas bei būtų apsaugoti nuo ligų, įskaitant ŢIV, kurių galima išvengti.  

LAC specialistų atkaklumo ir pastangų dėka buvo organizuota daugybė visuomeninių akcijų ir renginių bei 

suformuluoti pagrindiniai ŢIV infekcijos ir AIDS profilaktikos bei kontrolės principai. 

Sekdami LAC pavyzdţiu, masinius renginius, akcijas visuomenei ir jaunimui ŢIV/AIDS ir narkomanijos 

ţalos maţinimo klausimais, suprasdami jų svarbą, pradėjo organizuoti vis daugiau įstaigų, visuomeninių ir 

nevyriausybinių organizacijų, aktyvių ir įtakingų visuomenės narių. 

Per beveik 20 veiklos metų doc. dr. Sauliaus Čaplinsko vadovaujamas Lietuvos AIDS centras iš kitų šalių 

patirties perėmėjo peraugo į geros praktikos skleidėją. Kaip šiuolaikiškos profesinės kompetencijos tarptautinio 

pripaţinimo įrodymas buvo paskutiniajame dešimtmetyje Vilniuje organizuoti tarptautiniai aukščiausio lygio 

ŢIV/AIDS problemoms aptarti ir spręsti skirti kongresai ir konferencijos.  

Šiuo metu Nacionalinė AIDS profilaktikos ir kontrolės programa priklauso prioritetinėms visuomenės 

sveikatos programoms. Naujos veiklos idėjos sulaukia vis didesnio valstybinio ir privataus sektoriaus palaikymo. 

Vienas iš Pasaulinės sveikatos organizacijos devizų – „Per AIDS profilaktiką – į naują sveikatos apsaugą, į 

naują visuomenę“. AIDS problema veikia ir keičia ţmones, jų tarpusavio santykius, poţiūrį į darbą, į ligonius, į 

kitų ir savo sveikatą. Tas poveikis tik stiprės. Paskutiniuosius kelis metus Lietuvos AIDS centras (nuo 2009 m. 

spalio 1 d. Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) dirba teikdamas visuomenei bei ţiniasklaidai svarbią informaciją 

apie ŢIV/AIDS, skatina veikti visus visuomenės sektorius, rengia prevencinius bei švietimo projektus ir kviečia 

kartu spręsti su epidemija susijusias problemas. Ateityje Lietuva ir toliau sieks pristabdyti ŢIV plitimo tempus bei 

išlikti ţemo ŢIV paplitimo šalimi. 


