
 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS 

VIEŠOSIOS POLITIKOS IR ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Ignatavičiūtė 

 

Homoseksualių asmenų požiūriai į šeimą Lietuvoje 

Bakalauro darbas 

 

 

 

 

 

 

Darbo vadovas  

 

doc. dr. Audronė Telešienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNAS, 2015 



2 
 

 
 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS 

VIEŠOSIOS POLITIKOS IR ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS 

 

 

 

 

 

Homoseksualių asmenų požiūriai į šeimą Lietuvoje 

 

Sociologijos Bakalauro darbas 

Studijų programa .............. 

 

 

 

                                                 Darbo vadovas        

  (parašas) 

                                                                           Doc. dr. Audronė Telešienė 

                                                2015-06-08 

 

Recenzentas  

                        (parašas) 

doc. Dr. R. Brazienė  

2015-06-08 

                                          Atliko  

(parašas) 

                                           SM1/8 gr. stud.  

                                                    S. Ignatavičiūtė  

                                      E.paštas:  

                                                                               Sandra.Ignatavičiūtė@ stud.ktu.edu 

                                             2015-06-08 

 

KAUNAS, 2015 



3 
 

 
 

 

PATVIRTINIMAS APIE BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ 

 

 

 

Patvirtinu, kad parengtas bakalauro darbas 

 

Homoseksualių asmenų požiūriai į šeimą Lietuvoje 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 atliktas savarankiškai ir jo dalys arba visas darbas nėra nukopijuotas nuo kitų autorių 

darbų;  

 nebuvo pateiktas atsiskaitymui šiame ar kitame KTU fakultete arba kitoje aukštojoje 

mokykloje;  

 pateiktos nuorodos į visus kitų autorių darbus, kurių medžiaga pasinaudota.  

 

 

______________________________                  _________________________ 

                Vardas, pavardė                                                      Parašas 

 

             _________________ 

                         Data 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

Ignatavičiūtė S. (2015) Attitudes of Homosexual towards Family in Lithuania. 

Bachelor‘s Work in Sociology. Study Programme ................ Supervisor dr. A. Telešienė. Kaunas: 

Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Institute of Public Policy and Administration, 

Kaunas University of Technology. 

 

Summary 

The primary socialization begins within a family where we learn behavioural norms and 

wisdom of life. Later on, we try to build our own family pattern which is unique, individual, and 

acceptable only to us. As time passes, family and society patterns, likewise the perceptions of them, 

keep changing, so it is necessary to examine the existing and emerging new family modes. 

A family of sexual minorities, little examined though, can be classified as a new and non-

traditional family model. Homosexuals constantly experience social exclusion based on the grounds of 

sexual orientation, hence, they face discrimination (Platovas, Jankauskaitė, Tereškinas, 2003, p. 5). 

This problem is so prevalent in our society that most lesbians and gays have experienced 

discrimination or prejudice against them at least once a time. It is displayed by homophobic 

expressions and press publications which form public opinion. Society hardly accepts this new 

phenomenon – that is homosexual families. Same-sex "marriage" is legalized in sixteen countries 

around the world: in the Netherlands, Belgium, Spain, Canada, South Africa, Norway, Sweden, 

Portugal, Iceland, Argentina, Denmark, France, Brasil, Uruguay, New Zeland and the Great Britain. 

Currently, Lithuania has is not yet legalized partnership that would create legal guarantees for the 

sexual minority group. In order to implement equal rights in reducing discrimination in our society, 

this problem should be widely analyzed. It is these arguments that explain why this issue is so relevant. 

The semi-structured interview was selected to investigate these cases. The objective of the work is to 

analyze the attitudes of homosexuals’ towards family in Lithuania. The following tasks were set in the 

research: to analyze sociologically the concept of family; to explore the main family transformations in 

Lithuania, to analize the situation of homosexuals in Lithuania and to analyze the attitudes of 

homosexuals towards family. The research has revealed that homosexual people perceive family as a 

virtue. They have identified family as an aspiration to build long-term relationships. There also has 

been disclosed the main reasons that homosexual families would like to acquire, namely, social and 

legal guarantees which would be endowed after the legalization of the partnership.  
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ĮVADAS 

 Visais laikais  šeima buvo viena iš vertybių. Šeimos modelis, kurį sudarė  sąjunga  tarp 

dviejų skirtingų lyčių, Lietuvoje buvo gerai visiems žinomas ir nusistovėjęs (Račiūnaitė-

Pauzuolienė, 2012, p. 176). Jie savo sąjungą patvirtindavo santuokos sakramentu arba civiline 

santuoka. Tokią sąjungą laimino tėvai ir aplinkiniai, taip pat tokia sąjunga garantuodavo tolimesnį 

šeimos išlikimą. Daug amžių Lietuvoje vyravo tik vienas šeimos modelis. Šiais laikas šeimos 

supratimas visuomenėje keičiasi, nuo tradicinės šeimos pereinama prie modernios šeimos modelio. 

Transformacijos požymiai  šeimoje  pastebimi lyginant  tradicinę ir moderniąsias šeimas t.y. naujai 

susikūrusius šeimos modelius. Šiuolaikiniuose šeimos modeliuose atsispindi nenoras įteisinti 

susikūrusios sąjungos, taip pat pastebimas sumažėjęs vaikų gimstamumas, kuris garantuoja tolimesnį 

visuomenės išlikimą. Pirmiausia atsižvelgiama į materialiuosius faktorius, siekiama susikurti stabilų 

materialinį pagrindą. Taip pat pastebimas didėjantis vyrų mirtingumo skaičius. (Grakauskaitė-

Karskockienė, 2011) Pagal šiuos teiginius įžvelgiame šeimos  transformacijas. 

Prie netradicinės šeimos galima priskiri dar mažai išnagrinėtą seksualinių mažumų 

šeimą. Mūsų demokratinėje Lietuvoje toks reiškinys yra naujas ir sunkiai priimtinas (Platovas, 

Jankauskaitė, Tereškinas, 2003, p. 4-5). Homoseksualai nuolat patiria socialinį atstūmimą dėl 

seksualinės orientacijos ir dėl to patiria diskriminacijos apraiškų. Dažnai seksualinių mažumų šeimos 

slapstosi ir bijo prisipažinti, kad yra kitokia šeima nei nuo seno visiems žinoma ir priimtina tradicinė 

šeima. Pagal diskriminavimo dėl lytinės orientacijos atliktą tyrimą, net 67 proc. apklaustųjų slepia 

savo orientaciją nuo tėvų (Platovas, 2003). Bijoma atskleisti savo orientaciją ne tik visuomenei, bet 

ir savo artimam šeimos ratui. Atskleidus savo orientaciją  homoseksualūs asmenys bijo sulaukti 

neigiamos jų atžvilgiu reakcijos. E. Platovo teigimu, net 25 proc. homoseksualių asmenų patyrė 

diskriminaciją  šeimos narių atžvilgiu.  Dažniausiai diskriminacijos išraiškos buvo išreikštos 

įžeidimais, elgesio stebėsena, draudimais, grasinimais, priverstiniu gydimu nuo homoseksualizmo ar 

net išvarymu iš namų. (Jankauskaitė, 2003, p. 23) Ši problema yra taip paplitusi visuomenėje, kad 

net dauguma lesbiečių ir gėjų yra bent kartą patyrę diskriminaciją ar išankstinį nusistatymą prieš 

juos. Nors kitos orientacijos asmenys Jungtinėse Amerikos valstijose, Skandinavijos šalyse, 

Kanadoje, Meksikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Pietų  Afrikos  

respublikoje ir Urugvajuje jau yra pripažinti kaip pilnavertė visuomenės dalis (Teisinis statusas, tos 

pačios lyties santykiuose: žemėlapis). Asmenys nėra išskiriami iš minios, jie gali tuoktis ir įsivaikinti 

vaikus, tačiau Lietuvoje  ši tema yra tabu, nors gyvename demokratinėje valstybėje.  Pagal sudarytą 

teisinio statuso, tos pačios lyties santykių žemėlapį matome, kad Lietuvoje diskriminacijos lygis  yra  

mažas. Tokius rodiklius sudarė remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie ne visada atitinka 

realią visuomenės situaciją. 
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Todėl šiame darbe noriu išsiaiškinti homoseksualių asmenų pažiūrį į šeimą, kas jų 

manymu yra šeima ir jos vertybės. 

Temos aktualumas:  Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją kiekvienas 

asmuo turi teisę į saviraišką ir lygybę (Lietuvos Respublikos Konstitucija, str. 29). Tačiau pastebima 

didelė visuomenės jaučiama diskriminacija seksualinių mažumų grupei. Ji pasireiškia tiek 

homofobiškais išsireiškimais, tiek spaudos publikacijomis, kurios formuoja visuomenės nuomonę. 

Visuomenė sunkiai priima naują reiškinį, kaip homoseksualios šeimos. Šiuo metu Lietuvoje dar nėra 

įteisinta partnerystė, kuri sudarytų teisinį garantą seksualinių mažumų grupei. Siekiant lygių teisių 

įgyvendinimo, mažinant diskriminacijos lygį visuomenėje, šią problemą reikia plačiai analizuoti . 

Būtent šie argumentai leidžia suprasti, kodėl ši tema yra tokia aktuali. 

Darbo tikslas: Išanalizuoti  homoseksualių asmenų požiūrius į šeimą Lietuvoje 

Darbo objektas: Homoseksualių asmenų požiūriai į šeimą 

Darbo problema: Kaip homoseksualūs asmenys supranta šeimą? Kokios jų patirtys 

kuriant netradicinę šeimą?  

Darbo uždaviniai: 

1. Sociologiškai išanalizuoti šeimos sampratą;   

2. Apžvelgti pagrindines šeimos transformacijas Lietuvoje; 

3. Sociologiškai išanalizuoti homoseksualų padėtį Lietuvoje ; 

4. Ištirti homoseksualių asmenų požiūrius į šeimą. 

  

Tiriamieji: Homoseksualūs asmenys, gyvenantys šeimose/partnerystėse Lietuvoje 

Darbo metodai: Pusiau struktūruotas interviu ir mokslinės literatūros analizė 
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1. SOCIOLOGINĖ ŠEIMOS SAMPRATOS ANALIZĖ 

 

Šiame skyriuje bus aptarta kaip kinta šeimos samprata. Taip pat bus aptarta kokios 

šeimos yra ir kokios atsirado šeimos transformacijos.  

  1.1 Sociologinė šeimos samprata 

Šeima - tai mažoji bendrija, kurioje narius vienija buitis, savitarpio pagalba ir 

tarpusavio atsakomybė (Bajoriūnas, 1989, p. 3-7). Ilgai traktuojama tradicinė šeima buvo viena iš 

svarbiausių visuomenės dalių (Bučaitė-Vilkė, Purvanackienė, Vaitkevičius, Tereškinas, 2012, p. 

154). Pasak Z. Bajoriūno svarbūs šeimos bruožai yra tarpusavio meilė, savitarpio pagalba ir moralinė 

atsakomybė. Be šitų bruožų tikra šeima net negali egzistuoti. Neretai šeima yra įvardijama kaip kartu 

gyvenantys asmenys, kurie veda bendrą namų ūkį ir biudžetą (Matulionis A. V., 2002). Šeima tarsi 

sąlyginai uždaras socialinė ir psichologinė bendrija, kurioje individai aktyviai vienas su kitu 

bendrauja ir vienas kitą vertina. Tokioje “bendrijoje” gyvenančių asmenų santykiai lyg atsiribotų 

nuo išorinio pasaulio. Jų sąjunga tarsi sudaro vieną vienetą - šeimą. Taigi šeima yra gyvas socialinis 

ir psichologinis vienetas. Iškylančios problemos, sunkumai ar džiaugsmai yra sprendžiami uždarai 

tik toje sudarytoje sąjungoje. Kaip ir tobulėjimas tarpusavyje, parama vienas kitam, tai tarsi 

rūpinimas šeimos gerove, jos augimu. Taip pat Z. Bajoriūnas išskiria tris šeimos narių poveikius 

vienas kitam (p. 9) 

1. Tiesioginis – pažadina kiekvieno nario emocijas, sudirgina jas. Taip 

gerinant ar bloginant kito sveikatą. 

2. Pastovus - šis faktorius turi didelę įtaką šeimos nariams. Individo elgesio 

kultūra gali sukelti įvairiausių akimirkų kitam šeimos nariui. 

3. Šeima socialinis-psichologinis vienetas – šeima tai tarsi atskira “bendrija”, 

kuri turi savo atskiras problemas, kurios išsiaiškinamos ir sprendžiamos tik tarpusavyje. 

Taigi galime teigti, kad tarpasmeniniuose santykiuose yra svarbus vienas kito 

pajautimas, supratimas ir palaikymas. Sukurtoje šeimoje asmenys veikia vienas kitą savo 

emocijomis ir atliekamais veiksmais. Šeimos sąvoką dauguma autorių apibrėžia skirtingai: 

 Pasak Miškinio K. (2003) „šeima tai ne vienkartinis aktas, bet ilgai trunkantis vientisas 

procesas“(p. 7). Kveskieknė (2003) šeimą apibūdina kaip unikalią socialinę instituciją, kurioje 

pratęsiama gyvybė, individo tapimas tam tikros grupės nariu, kurioje jis pradeda savo ankstyvąją 

socializaciją (p. 84). Taip pat Leliūgienė (1997) išskiria šeimos apibrėžimą - šeima tai mažiausia 

visuomenės ląstelė, kurioje formuojasi žmogaus charakterio bruožai, dorovinės, kultūrinės vertybės, 
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ir požiūris į darbą (p. 86). Šeima tai "esminis visuomenės gėris, kylantis iš žmogaus prigimties ir 

grindžiamas savanorišku vyro ir moters santuokiniu pasižadėjimu skirti savo gyvenimą 

šeimyniniams santykiams kurti, užtikrinantis šeimos narių – vyro ir moters, vaikų bei visų kartų 

gerovę ir sveikos visuomenės raidą, tautos bei valstybės gyvybingumą ir kūrybingumą“ (Valstybinės 

šeimos politikos koncepcija, 2008, punkt. 1.4). Kaip matome pagal pateiktus apibrėžimus Miškinis 

šeimą apibūdina kaip ilgalaikį procesą, kuris ir kuria šeimą. Leliūgienė pabrėžia, kad šeimoje 

formuojasi asmens individualybė – jo charakteris, požiūris į tam tikrus aspektus ir vertybes, o pagal 

valstybinės šeimos politikos koncepcija šeima apibūdinama kaip esminis gėris kylantis iš žmogaus 

prigimties ir grindžiamas abipusiu pasižadėjimu. 

Šeimos funkcijos tai tarsi poreikių ar su jais susijusių pareigų vienas kitam vykdymas, 

bei patenkinimas.  Pagrindinės septynios šeimos funkcijos: 

Vaikų gimdymo funkcija atspindi žmogaus prigimtį, norą pratęsti savo giminę. 

Atsiradus šeimoje naujai gyvybei, sustiprėja šeimos emocinis ryšys, pradedama jausti gyvenimo 

prasmė. Pradedama gyvenimą jausti giliau ir pilniau (Bajoriūnas, 1989). 

Funkcija atspindi žmogaus norą pratęsti save. Vaikų atsiradimas šeimoje sustiprina 

šeimynykščių ryšius, stiprina dvasinį praturtėjimą. Vaikų atsiradimas leidžia tėvams dar kartą 

pakartoti savo vaikystę ir jaunystę. Vaikai šeimoje moko labiau pažinti save ir gyvenimą (Miškinis, 

2003). 

Vaikų auginimo ir socializacijos funkcija glaudžiai siejasi su biologine ir socialine 

šeimos prigimtimi t.y. pratęsti savo giminę. Savo palikuoniams stengiamasi suteikti kuo geresnį 

gerovę. Suteikiamos geriausios sąlygos augti, mokintis, pažinti aplinką. Vaikai  mokomi tradicijų, 

papročių ir visuomenei priimtinų taisyklių. 

Puoselėjamos vaiko fizinės ir psichinės savybės, sudarant sąlygas vaikui augti 

kūrybiškoje aplinkoje, bei atsiskleisti jo individualumui (Bajoriūnas, 1989). 

Gimus naujai gyvybei, ji dar nieko nemoka. Socializacijos būdų vaikas mokosi iš tėvų 

socialinių bruožų. Socializacijos metu vaikas mokosi iš šeimos narių skirti kas yra gerai, o kas yra 

blogai, pažinti patį pasaulį. Miškinis (2003) išskiria šešis socializacijos būdus: 

1. Klausydamas nurodymų, pamokymų, patarimų: 

2. Įvertindamas savo elgesio padarinius: 

3. Stebėdamas kitų elgseną: 
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4. Kaupdamas patirtį ir ja remdamasis: 

5. Laikydamasis taisyklių: 

6. Vengdamas bausmių ir pageidaudamas paskatinimų. 

Taigi vaikų auklėjimas yra sudėtingas ir kantrybės reikalaujantis darbas. Apleidus 

vaiką, jo neprižiūrint, nemokant jo gyvenimiškų taisyklių, vaikas gali nukrypti blogu keliu, gali 

pasireikšti deviantinis elgesys (p. 21). 

Ši funkcija atlieka socializacijos vaidmenį. Įdiegia savo vaikams visuomenėje priimtas 

socialines normas ir vaidmenis (Matulienė, 2012, p. 65) 

Ūkinė – ekonominė funkcija apima šeimos santykius, kurie susiję su finansinių 

poreikių tvarkymu. Šeimose dažniausiai dirba abu asmenys arba pasiskirsto, kas išlaiko visą šeimą. 

Jei tai patriarchalinis šeimos modelis, tai šeimą išlaiko vyras – tėvas. Moterys dažniausiai rūpinasi 

namų gerovę. Svarbu šeimose atrasti tinkantį visiems šeimoms nariams susitarimą, dėl finansinių 

poreikių tvarkymo, kas atsakingas už biudžetą ir kaip jis bus tvarkomas (Bajoriūnas, 1989). 

Ūkinė – ekonominė funkcija susijusi su šeimos narių materialinių poreikių tenkinimu. 

Taip pat namų ūkio tvarkymu ir šeimos bendru biudžetu. Mokant nuo mažens vaikus atlikti namų 

ūkio darbus, taupyti, išugdomi darbštūs, pareigingi ir atsakingi asmenys (Miškinis, 2003). 

Ši funkcija yra svarbi tačiau negalime absoliutizuoti jos reikšmės, kaip dvasinių 

santykių reikšmę (Matulionis A. V., 2002, p.153) 

Rekreacinė funkcija apima laisvalaikį praleistą su savo šeima, dvasinio ir emocinio 

ryšio atstatymą, Tai dvasinio komforto šeimoje kūrimas, naujų jų jėgų kaupimas. Būtent ši funkcija 

apima su šeima praleistą turiningą poilsį. Tai ne tuščio laiko praleidimas, tai tarsi dvasinis ir fizinis 

patobulėjimas bendraujant su savo šeima (Bajoriūnas, 1989). 

Tai laikas praleistas kartu su šeima, kuris yra skiriamas dvasinėms ir fizinėms jėgoms 

atgauti, poilsiauti, sveikatai susigrąžinti. Laikas praleistas kartu su šeima, stiprina ir kuria dvasinį 

suartėjimą, didina naujų jėgų atsiradimą darbui, mokymuisi. Kartu organizuojamas laisvalaikis 

mažina psichinę šeimos narių įtampą, sušvelnina konfliktus ir padeda išlaikyti pozityvią nuotaiką. 

Būtent šeimoje žmogus gali išreikšti savo simpatijas, pagarbą, užuojautą, meilę, gali atsiverti ir 

išsikalbėti jam svarbiomis temomis. Tačiau visa tai pasireiškia, jei šeimoje jaučiama mažesnė įtampa 

nei darbe (Miškinis, 2003). 
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Komunikacinė funkcija apima bendravimą su savo šeimos nariais. Tai ne tik 

kalbėjimas su savo šeimos nariais, bet ir bendri išgyvenimai, pasikeitimai mintimis, patyrimu, 

žiūrėjimas kartu televiziją ar klausymas radijos. Vis artimiau bendraujant su savo šeimos nariais, 

didėja tarpusavio supratimo ryšys (Bajoriūnas, 1989). 

Šeimos nariai bendraudami tarpusavyje keičiasi informacija, taip sukurdami palankią 

emocinę terpę. Žmogui bendrauti yra įgimta, lygiai taip pat kaip ir pratęsti savo giminę ar apsiginti 

nuo priešų. Šeimos nariai bendraudami tarpusavyje sukuria labai artimus tarpusavio ryšius. 

Bendraudami gali nesibaiminti rodyti savo emocijas, džiaugtis, pykti, pasakotis savo nuoskaudas, 

gauti patarimus intymiausiais klausimais. Šeimose, kur yra prasti tarpasmeniniai santykiai, dažnai 

dėl nesusikalbėjimo vaikai auklėjami netinkamai, tarpusavyje šeimos nariai nesutaria, susvetimėja. 

Miškinis (2003) išskiria šešis šeimos darną didinančius veiksnius: 

1. Žmogaus gebėjimas suprasti kitą; 

2. Gebėjimas vertinti save; 

3. Gebėjimas identifikuoti savo ir artimo žmogaus išgyvenimus bei teikti 

emocinę paramą; 

4. Dorovinė intuicija 

5. Gebėjimas panaikinti psichologinį barjerą, prisitaikyti, prireikus patylėti; 

6. Gebėjimas palaikyti gerą psichologinį klimatą, pasakyti trūkumus bei 

spręsti konfliktus. 

Būtent bendraudami vienas su kitu šeimos nariai nusistato vidines taisykles, išmoksta 

tarpusavyje susikalbėti, kontroliuoti vienas kitą (p. 23). 

Reguliuojančioji funkcija atlieka šeimos narių emocinį ir elgesio kontrolės funkciją. Ji 

skatina arba neskatina priimti visuomenės propaguojamas vertybes ir elgesio normas. Tai priklauso 

nuo to ar šeimoje propaguojamos vertybės atitinka  visuomenės propaguojamas vertybes. 

Visuomenės lūkesčius patenkinama, kai propaguojančių vertybių siekiama labiausiai. Todėl ši 

funkcija atlieka reguliuojantį vaidmenį tarp individo ir visuomenės (Bajoriūnas, 1989). 

Tai šeimos priimtinų normų, reguliuojančių jos elgesį, visuma. Šeimos bendrumą 

palaikydamos papročiais ir tradicijomis. Tai išplečia socialinę žmonių erdvę dabartyje ir ateityje 

(Miškinis, 2003). 
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Seksualinėje funkcijoje partneriai yra lygūs vienas kitam ir savarankiški. Seksualinis 

gyvenimas praturtina žmones, suteikia malonių emocijų, stiprina draugystę, gerina nuotaiką. Ši 

funkcija simbolizuoja meilės ir pagarbos išraiškas viena kitam (Bajoriūnas, 1989). 

Reprodukcija šeimoje nėra pagrindinis seksualinių kontaktų motyvas. Seksualinis 

gyvenimas tai pagarbos ir meilės išreiškimas vienas kitam ir artumo įrodymas. Toks gyvenimas 

praturtina partnerių kasdienybę suteikdamas malonių emocijų, didindamas nuotaiką ir stiprindamas 

draugystę (Miškinis, 2003, p. 24). 

Šiuolaikinėje visuomenėje seksualiniai santykiai yra laisvas asmens pasirinkimas, 

santuokoje/partnerystėje neištikimybė yra ne toleruojama (Pruskus, 2004, p. 118). 

Kad šeimoje poreikiai būtų patenkinti, kiekvienas šeimos narys turi besąlygiškai  

atsiduoti pačiai šeimai. Savo šeimos gerovei ir jos tobulėjimui. Pasak Smart (2007) saitai šeimoje 

nesusikuria savaime. Palaikyti tvirtiems šeimos socialiniams saitams reikalingos tradicijos, ritualai ir 

kiti ritualiniai veiksmai (p. 54). Apleidus nors kurią funkciją, atsiranda nepasitenkinimas vienas kitu, 

tampa sunkiau pasiekti abipusės pagarbos, darnių santykių. Apibendrinant galima teigti, kad 

pagrindinės šeimos funkcijos nepaisant diktuojančių pokyčių yra svarbios ir šiandiena (Matulienė, 

1997). Taigi kiekvienas šeimos narys yra tarsi įpintas į šeimos struktūrą. Elgesys arba ryšys tarp 

šeimos narių reguliuoja jų pačių elgesį šeimos viduje. Jei nors vienas šeimos narys atsiriboja nuo 

šeimos, pasidaro sunku bendrauti tarpusavyje. Tokioje situacijoje pradeda atrodyti, kad kiekvienas 

yra atsakingas tik pats už save. Arba jei pora susilpnina ribas tarp savęs ir kitų šeimos narių, tai tokiu 

atveju šeimos nariai gali įsiveržti į poros tarpasmeninius santykius ir taip trukdyti jai funkcionuoti. 

Pora turi turėti savo asmeninę erdvę, kurioje gali pajusti emocinę darną. Pasak Maslauskaitės (2005) 

santykiai poroje yra susiję su emociniu artumu, konfliktų sprendimu, įsipareigojimu ir šeimos 

vaidmenų pasiskirstymu (p. 122). Lewis (2001) teigia, kad šeimos vaidmenų pokyčiai parodo 

būtinybę derinti asmeninius, bei profesinius įsipareigojimus tarpusavyje (p. 68). Taigi kokybiški 

partnerių ryšiai padidina emocinį artumą, skatina lygiavertiškumą, bei mažina konfliktų lygį šeimoje. 

Todėl galime teigti, kad visi išoriniai veiksniai daro skirtingą poveikį šeimai. Tačiau šeima, jeigu ji 

yra tvirta sugeba įveikti sunkumus (Matulienė, 2012, p. 68). 

  1.2 Pagrindinės šeimos transformacijos Lietuvoje 

Visuomenės kultūrinėje, socialinėje ir ekonominėje evoliucijoje šeima patiria nuolatinę 

kaitą. Keičiasi ne tik gyventojų vertybinės orientacijos, bet ir gyvenimo sąlygos, prioritetai, veiklos 

galimybės. Būtent šie faktoriai keičia šeimos vaidmenį individo gyvenime, bei santykius tarp šeimos 

narių (Stankūnienė, Jasilionienė, Jančaitytė, 2005, p. 7). 
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Rytų ir Vidurio Europos šalyse šeimos pokyčiai prasidėjo paskutiniame praėjusio 

amžiaus dešimtmetyje (Lesthaeghe, Surkyn, 2002, p. 197 – 216). Šie pokyčiai išlieka panašūs beveik 

visuose regionų šalyse. Pagal šeimos pokyčių laipsnį pačios šalys yra suskirstomos: 

Kuriose pokyčiai toliausiai pažengę - dažniausiai minimos yra Šiaurės ir liberalios 

Vakarų Europos šalys. 

Kuriose vyksta vidutinio masto pokyčiai - tokie pokyčiai pasireiškia konservatyviose 

Vakarų ir familistinėse Pietų Europos šalyse. 

Kuriose pokyčiai prasidėjo gerokai vėliau ir yra pažengę mažiau - dažniausiai 

pasireiškia Rytų ir Vidurio Europos postkomunistinėse šalyse. Tarp jų atsiranda ir Lietuva 

(Stankūnienė, Maslauskaitė, Baublytė, Zakharov, Regnier- Loilier, 2009). 

 Lietuva  XX a. pradžioje priklausė vėlyvų europinių santuokų modeliui ir toks modelis 

išliko iki XX a. vidurio (Marcinkevičienė, 1999). Tokiame modelyje santuokos buvo kuriamos 

anksti, visos partnerystės buvo pradedamos nuo santuokos įžadų.  Vėliau Lietuvoje prasidėjo 

santuokų atidėjimas vėlesniam laikui. Santuokos nukeliamos vyresniam amžiui, todėl daugėja 

nesusituokusių porų. Šis fenomenas Lietuvoje pradėjo reikštis maždaug prieš dvidešimt metų. 

Visuomenei vis labiau pradėjus priimti nesusituokusias poras kaip įprastą reiškinį, pradėjo dažnėti 

santuokos atidėjimas. Kadangi šie procesai tarpusavyje yra susiję, tai jie skatina vienas kitą. Lietuvos 

šeimos formavimo modelis keitėsi: pirmiausia į europinių santykių modelį. Jam buvo būdinga didelė 

gyventojų nesusituokusiųjų dalis. Vėliau pasikeitė į tradicinį modelį, kuriame atsispindėjo santuokų 

universalumas, ankstyvumas ir maža dalis nesusituokusiųjų gyventojų. Tradicinį modelį pakeitė 

modernusis modelis. Jame buvo būdinga vėlyvosios santuokos, šeimos ir partnerystės įvairovės, taip 

pat didelė gyventojų nesusituokusiųjų dalis (Klumbytė, Puur, 2009, p.16) Taigi Lietuvoje iki XX a. 

vidurio vyravo europinių santykių modelis, o XX a. paskutiniame dešimtmetyje Lietuva pasuko 

naujos šeimos formavimosi link. 

  1.3 Vyraujantys šeimų modeliai 

Jau nebegalime kalbėti apie šeimą, kaip apie vieną egzistuojantį modelį. Šeimų kaitą 

lėmė visuomenės socialinių santykių raida. Taip pat šeimų kaitą lėmė šie veiksniai: religija, 

teisėtvarka, papročiai, visuomenės ekonomikos lygis ir dorovė (Miškinis, 2003, p. 35). Pagrindinės 

šeimos išskiriamos formos: 
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Branduolinės šeimos modelis moderniojoje visuomenėje buvo ne tik ginamas, bet ir 

iškeliamas virš kitų šeimos modelių (Erera, 2002, p. 53). Pagal Juozelienę (2005) branduolinėje 

šeimoje išryškėja nauji prioritetai: dėmesys asmens saviraiškai ir savikūrai (p. 46).  

       Porinė santuoka - šios šeimos forma pasižymi tarp dviejų asmenų t.y. vyro ir 

moters santuoka. Porinė santuoka atsirado bandant išvengti kraujomaišos, bei siekiant moterims 

nuolatinės santuokos. 

Monogaminėje šeimoje pasižymėjo santuoka tarp vyro ir moters. Būtent šiam modeliui 

įsigalėjus prasidėjo žmonijos civilizacija. Šios šeimos tikslas kaupti turtą ir jį perduoti palikuoniams. 

Šis šeimos modelis yra paremtas lygiomis teisėmis, meilę, bei draugyste. Vestuvės įvykdavo tik 

abipusiu susitarimu. 

Bandomoji šeima - šis šeimos modelis pasižymi tuo, kad šeimos kūrimas yra 

atidedamas vėlesniam laikui. Šiame modelyje poros pirmiausia gyvena kartu, o tik vėliau kuria 

bendrą šeimą. Poros nusprendusios susituokti jau dažniausiai turi vaikų ir santuoka jų gyvenime iš 

esmės nieko nekeistų. Tokie modeliai dažniausiai susiformuoja, nes gyventi nesusituokus yra 

ekonomiškiau (Miškinis, 2003, p. 37). 

Šeimos modelių įvairovę lemia dvi priežastys: "Objektyviai egzistuojančio šeimyninio 

gyvenimo įvairovė“ ir "Šeimyninio gyvenimo modelių interpretacijos“ (Česnutytė, Kanopienė, 

Mikulionienė, 2014, p. 39). Šeimų modelių yra labai daug, todėl paminėjau Lietuvoje dažniausiai 

vyraujančias. Kiekvienas šeimos modelis yra išskirtinis ir individualus. Šeima tai lyg atskira 

bendrija, kurią norint labiau išanalizuoti, reikia  pasirinkti pavienius atvejus ir juos išnagrinėti. 

Pasak Miškinio (2003) šeimos pokyčiai yra akivaizdūs. Jie pasižymi neregistruotais 

santykiais, daugėjimu nevedusių asmenų, vedybų vėlinimų, skyrybomis, abortais ir  nesantuokiniais 

vaikais (p. 43). Nors pasak Stankūnienės (2005) toks reiškinys, t.y. šeimoje vykstantys pokyčiai, yra 

transformacija (p.32).  Grigo (1995) išskiria šio reiškinio pagrindines priežastis: 

 Nutrūkęs jaunosios kartos ryšys su senoliais. Be tokio ryšio negalima 

sukurti tvirtos šeimos. 

 Vaikų auklėjimas buvo per daug suvalstybintas 

 Moteris tapo samdoma jėga. Todėl pasikeitė jos statusas ir vaidmuo 

(p.185). 
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Pasak Grigo (1995) naujoji karta sudaro didžiausią šeimos krizės padarinį. Jai būdinga 

neišugdytos jausmų kultūros ir prieraišumo jausmas, agresyvumo bruožai bei lengvas pasidavimas 

grupės, minios poveikiui. Tai „karta, kuriai bendrumo su kitais pajautimas, toji altruistinė tarpusavio 

jungtis, pamažu siaurėjo ir kito savanaudiškumo linkme“ (Grigas, 1005, p. 189). Taigi šeimos 

institucija sparčiai keičiasi. Šiais laikais žmogus trokšta daugiau laisvės, todėl padažnėjo skyrybų 

atvejų, sumažėjo vaikų gimstamumas arba vaikų gimdymas yra atidėdamas vėlesniu laiku. Be to 

tokie šeimos pokyčiai, kurie vyksta Lietuvoje jau seniai įvyko Vakarų šalyse (Rupšienė, 2001, p. 

91). Todėl galime teigti, kad Lietuvos šeimos scenarijus rutuliojasi pagal Vakarų šalių scenarijų. 
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2. HOMOSEKSUALŲ PADĖTIES SOCIOLOGINĖ ANALIZĖ 

 

Šiame skyriuje bus aptariama apie homoseksualių asmenų padėtį Lietuvoje. Taip pat 

homofobijos apraiškas, teisinę homoseksualų padėtį ir socialinę atskirtį.  

 2.1 Homoseksualumo samprata 

Homoseksualizmas gyvuoja visuose kultūrose. Kai kurios kultūros tokius santykius 

priima arba net skatina homoseksualizmą. Tačiau daugelis visuomenių neskatina homoseksualizmo. 

 Homoseksualizmas yra seksualinė nuostata, kurią sąlygoja jausmų kryptingumas. Jų elgesio ir 

emocijų dinamika nesiskiria nuo heteroseksualių asmenų. Pasak Leliūgienės (1997) 

„homoseksualumą lemia biologiniai veiksniai, įgimti polinkiai, o taip pat neatitikimas tarp vaisiaus 

genetinės lyties ir androgenų koncentracijos kritinių (p. 127). Kaip pavyzdį galime pateikti, kad ir 

kūdikį nešiojančios mamos kraujyje dėl streso sumažėja testosterone koncentracija. Tokiu atveju 

berniukų seksualinis vystymasis gali užtrukti arba sutrikti. Todėl tokie berniukai gerai jaučiasi 

moteriškoje kompanijoje, o vėliau pradeda ieškoti moteriškų vyrų, prieš kuriuos atrodys labiau 

vyriškesnis nei jie. Pati homoseksualizmo apraiška plinta ir dėl aplinkos sąlygų. Tokių kaip, mados, 

ilgalaikių izoliuotų vyrų sambūrių, lytinio tvirkinimo, auklėjimo, bei vyro ir moters vaidmenų 

kitimo. Biologiniai faktoriai lesbizme išsiskiria daug rečiau. Moterys labiau skiria dėmesio 

tarpusavio santykiams, o ne lytiniams santykiams, todėl homoseksualizmas pasireiškia daug vėliau, 

nei vyrams – vaikystėje (Leliūgienė, 1997, p. 126 - 129). “Homoseksualumo” terminas atsirado nuo 

1860 metais (Homoseksualumas ir homofobija nuo priešistorės iki XX a. p. 3).  Nuo šio laiko 

homoseksualūs asmenys pradėti priskirti “kitokiam” žmonių tipui. Buvo manoma, kad 

homoseksualūs asmenys pasižymi specifiniu seksualiniu nenormalumu. Todėl homoseksualumas 

buvo priskirtas susirgimui. Asmenys buvo priverstinai gydomi, manant, kad tai yra psichikos 

sutrikimas (Giddens, 2005, p. 133). Tačiau šiais laikais homoseksualumas nebelaikomas liga. Tai 

priskiriama pasirinkimo laisvei. Taip pat šiais laikais yra išsklaidyti mitai siejant homoseksualius 

asmenis su tam tikru profesiniu užimtumu t.y. priskiriant homoseksualizmą asmenims, kurie dirbą 

menininko, kirpėjo darbą (Giddens, 2005, p. 134).  Giddens ( 2005) homoseksualumą skirstė į  

keturis tipus: 

Nenuolatinis homoseksualumas – šis tipas yra trumpalaikis. Jis nesitęsia visą asmens 

seksualinį gyvenimą 

Situacinė veikla - Dažniausiai pasireiškianti tokiose aplinkose kaip: kalėjimas, 

kareivinės ir kt. Šis tipas pasireiškia kai vyrams tenka kartu ilgą laiką gyventi be moterų 
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Personalizuotas homoseksualumas – šis tipas yra būdingas asmenims, kurie yra linkę į 

homoseksualumą. Tokie asmenys yra atsiriboja nuo visuomenės ir savo santykius slepia pogrindyje. 

Homoseksualumas kaip gyvenimo būdas – šis tipas priskiriamas asmenims, kurie 

atskleidė savo homoseksualumą. Tokie asmenys priklauso gėjų, lesbiečių subkultūroms (Giddens, 

2002, p. 135). 

Šiais laikais vis dar mūsų visuomenė homoseksualizmą priskiria deviantiniam elgesiui, 

kuris kelia grėsmę visuomenės tradicijoms, vertybėms ir moralei. Kaip sakė Redman (1996) „vis 

labiau atskleidžiant homoseksualumą visuomenei, iškyla klausimas, ar heteroseksualumas iš tiesų 

yra „visuotinis“? „ (p. 23).  Leliūgienė (1997) teigia, kad dažnai visuomenė susidaro klaidingą 

nuomonę apie homoseksualius asmenis ir išskiria keletą labiausiai paplitusių koncepcijų: 

1. Daugelis psichologų galvoja, kad  vyriškas homoseksualizmas atsiranda, kai vyrai bijo moterų. 

Yra manoma, kad nemeilė motinai skatina panieka ir moters rūšiai. Ši teorija paplito ne tik tarp 

psichologų, bet ir visuomenėje. Buvo sukurtos atitinkamos terapijos homoseksualiems žmonėms 

gydyti. Terapijos metu verčiant sanguliauti su moterimi ir taip „atversti“ į heteroseksualizmą. 

Klaidinga manyta buvo, kad heteroseksualios vedybos  išgydys nuo homoseksualumo.  

2. Daugelis visuomenės narių mano, kad homoseksualūs asmenys piktnaudžiauja savo seksualine 

orientacija. Šis teiginys yra abejotinas, nes dauguma homoseksualų slepia savo seksualinę 

orientaciją. Homoseksualūs asmenis nesiviešina, nes bijo visuomenės neigiamos nuomonės. 

Bijoma netekti darbo, artimųjų atstūmimo bei draugų.  Toks gyvenimo scenarijus palaipsniui 

tampa norma. 

3. Dauguma žmonių mano, kad homoseksualius asmenis galima pažinti pagal jų apsirengimo stilių, 

elgesį bei manieras. Ši nuomonė yra klaidinga, nes homoseksualių asmenų galime sutikti 

kiekvienoje profesijoje ir jie nesiskiria nuo heteroseksualių asmenų. 

4. Visuomenės dauguma nusistačiusi prieš homoseksualius asmenis. Tiek lesbietės tiek gėjai 

nusipelno lygių teisių kaip ir heteroseksualai. Pagal dabartinius galiojančius įstatymus visi 

asmenys yra lygūs ir turi vienodai lygias teisias.  

5. Manoma, kad homoseksualūs asmenys negali sudaryti tvirtos šeimos. Tiek heteroseksualūs 

asmenys, tiek homoseksualai gali sudaryti tvirtą šeimą. Nuo įdedamų pastangų priklausys šeimos 

tvirtumas. Homoseksualai yra kilę iš heteroseksualių šeimų, todėl turi įskiepytas tas pačias 

vertybės, tradicijas ir papročius.  

6. Religijos tvirtina, kad homoseksualizmas yra nuodėmė. Klaidinga manyti, kad visos religijos yra 

nusistačiusios prieš homoseksualius asmenis. JAV atsirado religinių bendruomenių, kurios palaiko 
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šiuos asmenis. Taip pat homoseksualai pradėjo kurti alternatyvias bažnyčias. Gerai žinoma JAV 

įsikūrusi bažnyčiai „Metropoliten Community“, kuri buvo įkurta 1960 m. 

7. Visuomenė mano, kad homoseksualai yra jautresni ir artistiškesni. Šiuo aspektas yra labai 

populiarus, bet patvirtinti jo negalima, nes šiuo klausimu homoseksualai nebuvo tiriami (p. 132). 

Kaip matome tezių yra labai daug kurios yra susiformavusios visuomenėje. Tačiau jos 

ne visos yra realios ir pagrįstos. Skatinant visuomenėje mažinti neigiamą požiūrį į homoseksualius 

asmenis reiktų daugiau skleisti tikslios informacijos apie šį reiškinį.  

 

 2.2 Homoseksualių asmenų teisinė padėtis Lietuvoje 

Kiekvienas žmogus yra saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Konstitucijos. Šie 

dokumentai įtvirtina žmogaus teises ir laisves. Tai atsispindi konstitucijos 29 straipsnyje: ” Žmogaus 

teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu”. Pirmoje 29 straipsnio dalyje nurodoma visų 

asmenų lygybės principas, bet jame nėra įtrauktas „seksualinės orientacijos“ punktas, kuris 

apsaugotų seksualinių mažumų asmenis (Lietuvos Respublikos Konstitucija). Todėl seksualinių 

mažumų asmenims šis konstitucijos punktas nesudaro pagrindo drausti diskriminaciją. Nors 

konstitucijos 29 straipsnis turėtų būti taikomas ir seksualinės orientacijos asmenims. Tačiau tokios 

konstitucinės interpretacijos teismai ar valstybės institucijos dar nepateikė. Palyginus Europos 

Žmogaus Teisių konvekciją su Lietuvos Respublikos Konstituciją, 14 straipsnio konvekcijoje yra 

numatytas diskriminacijos draudimas „Naudojimasis šioje konvekcijoje pripažintomis teisėmis ir 

laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, 

religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, 

nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais“. Per savo teisminę praktiką Europos Žmogaus Teisių 

Teismas (EŽTT) yra numatęs, kad tokie aspektai kaip: asmens seksualinis elgesys, seksualinės 

orientacijos pasirinkimas ar asmeniniai santykiai yra laikytina intymia asmens privataus gyvenimo 

dalimi. Baudžiamajame kodekso 169 straipsnyje nurodoma, kad „Tai kas atliko veiksmus, kuriais 

siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl <...> seksualinės orientacijos <...> 

sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, 

darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir 

laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu 

iki trejų metų. “ (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas).  Šis straipsnis buvo pakoreguotas 

ruošiantis stoti į Europos Sąjungą. Baudžiamojo kodekso 169 straipsnis apima plačią santykių skalę, 

tokias kaip asmenų dalyvavimą politinėje, ekonominėje, kultūrinėje, socialinėje ar kitokioje veikloje. 



20 
 

 
 

Taip pat stojant į Europos sąjungą buvo pakeistas baudžiamojo kodekso 170 straipsnis, kuriame 

numatoma baudžiamoji atsakomybė už kurstymą prieš bet kokią kitokią žmonių grupę: 

 1. „Tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės 

informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę 

ar jai priklausantį asmenį dėl <...> seksualinės orientacijos <...> baudžiamas bauda arba laisvės 

apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 

2. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai 

priklausančiu asmeniu dėl <...> seksualinės orientacijos <...> baudžiamas bauda arba laisvės 

apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo”. 

Šie įstatymai buvo papildyti naujovėmis. Juose atsirado tokie papildymai, kaip teisinių 

santykių reguliavimas, kuris yra susijęs su asmenų seksualine orientacija.  Norint įgyvendinti jau 

įsigaliojusius įstatymus ir užtikrinti efektyvų baudžiamojo kodekso taikymą, reikėtų teisėsaugos 

pareigūnams organizuoti kursus apie diskriminaciją ir supažindinti su kitų šalių patirtimi, kaip reikia 

bendrauti su patyrusiais diskriminaciją asmenimis (Zdanevičius, 2007, p. 14). 

Lygių galimybių įstatyme viena iš pagrindinių sąvokų yra tiesioginės ir netiesioginės 

diskriminacijos draudimas. Tiesioginėje diskriminacijoje nurodoma, kad “elgesys su asmeniu, kai 

dėl jo <…> lytinės orientacijos <…> taikomos prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis 

yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui” (Lygių galimybių įstatymas). Šiame įstatyme 

apibūdinama tiesioginės diskriminacijos sąvoka, kuri atitinka direktyvo nustatymą. (Lygių galimybių 

įstatymas 2 str. 3d.), (Tarybos direktyva 2000/78/EB). Lietuvos teisės sistemoje atsirado užimtumo 

pagrindų direktyva 2000/78/EB, kuri leidžia apsaugoti asmenis, kurie patyrė diskriminaciją dėl 

seksualinės orientacijos. Netiesioginėje diskriminacijoje nurodoma, kad „veikimas ar neveikimas, 

teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra 

vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis naudojimosi 

teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas tam tikro[s] <...> lytinės 

orientacijos <...>asmenims“ (Lygių galimybių įstatymas 2 str. 4 d.).  Apžvelgus tiesiogines ir 

netiesiogines diskriminacijas, galime teigti, kad lytinė orientacija yra įtraukta į diskriminacijos 

draudimo įstatymą, kuris gali apsaugoti seksualinių mažumų asmenis. 

Pastaraisiais metais Lietuvos gėjų organizacija bandydama organizuoti įvairius 

renginius, akcijas ir siekdama taip save išreikšti susidūrė su įstatymo ir visuomenės nuomonės 

nesuderinamumu. Saviraiškos teisė yra kiekvienam asmeniui lygi, tačiau pastarųjų metų įvykiai 
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parodė, kad homoseksualiems asmenims Lietuvoje yra ypač sudėtinga pasinaudoti šia teise. Tokia 

teisė į saviraiškos laisvę taip pat įtvirtinta ir Europos Žmogaus Teisių Konvekcijoje, nes būtent 

EŽTK teisinės normos sudaro Lietuvos teisinės sistemos dalį. Būtent saviraiškos teisę įtvirtina 

konvekcijos 10 straipsnio 2 dalis: “naudojimasis šiomis laisvėmis, kadangi tai yra susiję ir su 

pareigomis bei atsakomybę, gali būti priklausomas nuo tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar 

sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios demokratinėje visuomenėje yra būtinos dėl valstybės 

saugumo, teritorinio vientisumo ar visuomenės saugos,, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos 

pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ir moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar 

teises, užkirsti kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios autoritetą 

ir bešališkumą”. Šiame konvekcijos 10 straipsnyje numato, kad asmuo turi teisę į laisvą savo 

nuomonę ir gali skleisti informaciją bei idėjas. Kaip pavyzdį galime paimti 2007 – sius metus, kurie 

buvo paskelbti lygių galimybių metais. Tais metais buvo sugalvota viešoji akcija susijusi su 

homoseksualiais asmenimis. Akcijos idėja buvo ant miesto viešojo transporto užrašyti skambius 

šūkius, tokius kaip „lesbietė gali dirbti mokykloje“ arba „homoseksualūs darbuotojai gali būti atviri 

visuomenei“. Ši akcija Vilniaus miesto savivaldybės buvo atmesta, remiantis teiginiu, kad šūkiai 

prieštarauja šeimos prioritetui ir vertybėms (Zdanevičius, 2007, p. 33 - 34). Kaip pavyzdyje matome, 

buvo neatsižvelgta į Lietuvos Respublikos Konstitucijos įstatymą, kuriame teigiama, kad visi 

žmonės yra lygūs ir turi vienodas teises į saviraišką.  

Lesbietės, gėjai, biseksualai ir transeksualai (toliau LGBT) Lietuvoje šeimos aspektu 

turi mažiausiai teisių. Lietuvoje galiojančius įstatymus LGBT ir homoseksualios poros negali 

įteisinti santuokos, įteisinti partnerystės ar įsivaikinti vaiką. Būtent LGBT šeimos teisės padėtis yra 

labai panaši į saviraiškos įgyvendinimo atvejį, nes visuomenė bijo, kad tokios šeimos gali padaryti 

nepataisomą žalą tradicinės šeimos sandarai ir vertybėms. Tokiu būdu remiantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais LGBT ir homoseksualios poros patiria diskriminaciją šeimos teisių aspekte. 

Tai patvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalis. Civiliniame kodekse yra 

nurodoma: „santuoką leidžiama sudaryti tik su skirtingos lyties asmeniu“(CK 3.12).  Lietuvos 

Respublikos įstatymai šeimos kūrimo aspektu yra nepalankūs LGBT ir homoseksualioms poroms, 

jos praranda teisę paveldėti savo partnerio turtą, negali gauti socialinių pašalpų skirtų šeimos 

nariams, periodinės pašalpos ar vienkartinės, draudimo išmokos mirus partneriui ar  įsivaikinti 

vaikų. (Zdanevičius, 2007). Tokios poros pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neatitinka šeimos 

sąvokos, skirtingai nei nesusituokusios poros ar  susituokusios poros. Taip pat Civiliniame kodekse 

numatytos teisės poroms, kurios nėra įregistravusios santuokos „<...> vyro ir moters, kurie, 

įregistravę savo partnerystę įstatymų numatyta tvarka, bendrai gyvena ne mažiau kaip vienerius 

metus neįregistravę santuokos (sugyventiniai), turėdami tikslą sukurti šeimyninius santykius“ (CK 

3.229 str.). Kaip matome šis teisinis reglamentas yra numatytas tik tarp vyro ir moters. LGBT ir 
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homoseksualios poros pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali įregistruoti savo partnerystės, 

nors tai padėtų įtvirtinti ir sutvirtinti esamas sąjungas, atsirastų garantas gauti socialines pašalpas dėl 

šeimos narių, atsirastų galimybė paveldėti partnerio turtą, bei sveikatos institucijos suteiktų 

informaciją apie partnerio sveikatos būklę.  

 

2.3 Homoseksualių asmenų partnerystė 

Sugyvenimas pagal Giddens (2005) reiškia, kad “poros kurias sieja seksualiniai 

santykiai, gyvena drauge nesusituokusios” (p. 186). Ši sąvoka vis dažniau yra paminima ne tik tarp 

heteroseksualių porų, bet ir tarp homoseksualių porų. Šiais laikais poros vis dažniau pasirenka tokį 

šeimos modelį. Jis tampa vis populiaresniu. Nors toks šeimos modelis turi daug mažiau garantijų, 

negu santuoka. Tokių porų tikimybė, kad jos išsiskirs yra tris kartus didesnė. Lietuvoje šiuo metu 

homoseksualios šeimos negali įteisinti savo santykių santuoka ar partneryste, todėl šių šeimų 

statusas išlieka sugyventinių/partnerių. Šiai dienai ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje šalių gėjų ir 

lesbiečių santykiams priešinasi visuomenė. Todėl tokie santykiai nėra paremti teisiškai, bet labiau 

asmeniniais įsipareigojimais. Tokiose sąjungose vyrauja abipusis pasitikėjimas, puoselėjamos 

vertybės, kurios yra panašios kaip ir heteroseksualių porų (Giddens, 2005, p. 187). Weeksas (1999) 

išskiria tris gėjų ir lesbiečių partnerystės modelius: 

Didesnė partnerių lygybė negu heteroseksualių porų santykiuose. Gėjų ir lesbiečių 

poros apgalvoja, kaip savo santykius formuos, taip stengdamos išvengti nelygybės.  

Homoseksualų poros nustato susitarimo būdu savo santykių parametrus. Tokios poros 

turi daug mažesnių išankstinių lūkesčių, nei heteroseksualios poros. Todėl tokiose porose daug 

didesnis ir lygvertiškesnis atsakomybės pasidalijimas (p. 42). 

Tokioms poroms rodo specifinę įsipareigojimo formą, kuriai trūksta institucinės 

paramos. 

       Kaip matome gėjų ir lesbiečių santykiai paremti tarpusavio pasitikėjimu, noru būti 

kartu, bei tolerancija vienas kitam, kaip ir heterosesualių porų. Tokiose homoseksualų santykiuose 

yra daug integruojama tradicijų, kurios būdingos ir heteroseksualiom poroms. 

2.4 Homoseksualių asmenų socialinė atskirtis 

 

Individai gali priklausyti socialinės atskirties grupėms ne tik dėl materialinių resursų 

stokos, bet ir teisinių ir socialinių teisių apribojimų. Tokioms grupėms yra labai sunku integruotis į 
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visuomenę. Į socialinės atskirties grupę žmonės patenka dėl savo skirtingumo, todėl jiems tenka 

gyventi tokiose sąlygose, kuriose dėl savo skirtingumo yra neleidžiama arba apribojama visavertė 

integracija visuomenėje ar bendruomenėje (Zdanevičius, 2007, p. 29). Kartais šios grupės yra 

vadinamos tokiais terminais, kaip socialiai pažeidžiamos grupės, socialinės rizikos grupės. Šios 

grupės turi vieną bendrą savybę, tai mokymosi, įsidarbinimo, dalyvavimo visuomeniniame 

gyvenime galimybių apribojimą, lyginant su visuomene. Būtent dėl šių faktų šias grupes galima 

vadinti socialinės atskirties grupėmis. Šios grupės yra skirstomos į dvi socialines reikšmes. Pirmoji 

reikšmė, kuri apibūdina šią grupę, tai kai yra išskiriamos individų socialinės, materialinės gyvenimo 

sąlygos. Jos atspindi svarbius išteklius, kurios lemia įvairių socialinio gyvenimo teisių turėjimą, bet 

jomis negali pasinaudoti. Antroji pasižymi individų integracija visuomenėje. Individai priklauso arba 

nepriklauso įvairiems socialiniams tinklams arba yra apribojami nuo bendruomenės ir visuomenės 

gyvenimo. Svarbiausia šiose grupėse tai individų psichologinė savijauta, nes individai jaučiantys 

socialinę atskirtį jaučia baimę būti atstumtiems, nerimą, galimybių stoką (Saraceno, p. 9 - 10). Taigi 

socialinė atskirtis tai tarsi procesas, kuriuo metu dėl savo skirtingumo individai yra stumiami į 

visuomenės pakraštį. Tokiu būdu užkirsdami kelią į visapusišką individo dalyvavimą visuomenėje.  

Pati socialinė atskirtis tai riboto dalyvavimo, skurdo, mokymosi galimybių ar diskriminacijos 

rezultatas (Zdanevičius, 2007, p. 33). Lietuvoje šią sąvoką plėtoja Marius Povilas Šalauskas. 

Šalauskas (2000) teigia, kad socialinė atskirtis tai “visuomenės procesas ir jos padarinys, kuris lemia 

ir apibrėžia piliečių nebuvimą sudėtine “normalios” visuomenės dalimi“(p.11). Šalauskas atkreipia 

dėmesį į valstybę, nes jo manymu ji yra pagrindinis subjektas, kuris lemia ir atlieka vaidmenį 

socialinės atskirties struktūroje ir pobūdyje. Anot autoriaus “valstybė įgyvendina piliečių teises bei 

užtikrina jų administravimą ir priežiūrą”. Būtent, todėl labai svarbu, kad valstybė sukūrtų 

mechanizmą, kuris galėtų užtikrinti, kad socialinės atskirties grupės galėtų pasinaudoti savo teisėmis 

- ekonominėmis, politinėmis, kultūrinėmis (Šalauskas, 2000, p. 14). Lietuvoje socialinės atskirties 

grupėms socialinė padėtis yra dviprasmiška, nes stojant į Europos Sąjunga buvo daug pakoreguota ir 

išleista naujų įstatymų, kurie užtikrintų visų individų lygybę, laisvę ir integraciją. Antra vertus, 

įžvelgiamas segregacinis socialinės politikos atžvilgis į socialinės atskirties grupes (Ruškus, 

Mažeikis, 2007). Kaip pavyzdį galime paminėti Žmogiškųjų išteklių plėtros projektą, kuris vyko 

2007 – 2013 metais. Lietuvos gėjų lygos iniciatyvą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija į 

projektą įtraukė vieną sakinį, kuriame buvo nurodoma, kad seksualinės orientacijos ir 

homoseksualūs asmenys priklauso socialinės atskirties grupėms. Šiame projekte socialinė atskirtis 

yra apibrėžta, kaip „kompleksinis reiškinys, atspindintis tam tikrų asmenų ar grupių negalėjimą ar 

nesugebėjimą naudotis visuomenės sukuriamomis gėrybėmis, dalyvauti darbinėje veikloje ar 

dalyvauti bendruomenės gyvenime“ (Zdanevičius, 2007, p. 40). Taigi socialinę atskirtį lemia įvairūs 

veiksniai, kurie gali nuvesti prie tam tikrų priežasčių ir pasekmių rato. 
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2.5 Homoseksualūs asmenys viešose ir privačiose erdvėse  

 

Lietuvoje vis dažniau pradėjus reikštis homoseksualiems asmenims, visuomenėje 

homoseksualizmas susilaukia vis didesnio dėmesio. Šiai dienai Lietuvoje homoseksualizmo tema vis 

dažniau aptarinėjama, diskutuojama ir matoma viešojoje erdvėje.  Homoseksualūs asmenys dažnai 

pasmerkiami, nors jų gal ir nepažįsta, nebandoma jų suprasti. Tokie asmenys tarsi yra nematomi. 

Retas individas gyvendamas tokioje nusistačiusioje visuomenėje drįstų prisipažinti ar atskleisti savo 

seksualinę tapatybę. Lietuvoje vis dar jaučiamos konservatyvios tradicijos ir požiūriai. Tai jaučiama 

iš žmonių pasisakymų, kad homoseksualizmas yra liga, gali būti paveldima liga ar tiesiog 

nukrypimas (Zdanevičius, 2007, p. 22 - 23). Naujos idėjos ar kitokio gyvenimo normos yra dažnai 

atmetamos, nenorima jų priimti. Socialinės ir politinės etikos profesorė Elshtei J. (2002) teigia, kad 

„viešumo ir privatumo perskyros buvo ir tebėra fundamentalūs, o ne atsitiktiniai ar neesminiai visų 

žmonių visuomenių <...> reguliavimo principai. <...> Viešumas ir privatumas kaip dvi tarpusavyje 

susijusios veiksnių sritys padeda kurti <...> moralinę aplinką, diktuoti deramo ir gerbtino elgesio 

normas, sukurti barjerus veiksniams, ypač tokiose srityse kaip  <...> seksualinių santykių 

reguliavimas “ (p. 23 - 24). Būtent dėl tokių priežasčių seksualinių mažumų individai yra labai 

uždari.  Pagal sociologą Tereškiną (2002) homoseksualūs asmenys dažnai tampa pajuokos objektu 

(p. 190). 

Lietuvoje situacija pradėjo keistis po 1990 m., kai Lietuva tapo nepriklausoma. Tai 

atvėrė kelius žodžio laisvei ir tai įtakojo spaudą ir televiziją vis dažniau kalbėti apie 

homoseksualizmą. Televizijoje sudaromas nuolatinis neigiamas įvaizdis, kuris skatina tik dar didesnį 

visuomenės nusiteikimą “ (Zdanevičius, 2007, p. 29). Taigi po nepriklausomybės Lietuvoje, laisvai 

prieinama informacija lėmė permainas šalies ekonominėje, politinėje ir socialinėje srityje. Pradėjus 

sparčiai kisti nusistovėjusiems procesams, permainos įvyko ir seksualumo, bei lyčių srityje. Tokie 

pokyčiai lėmė homoseksualumo  pasirodymą viešojoje erdvėje ir šis veiksnys lėmė naujo reiškinio 

atsiradimą. Juk homoseksualų Lietuvoje nebuvo pusę amžiaus, jie anksčiau buvo priskirti prie 

nusikaltėlių ir ligonių. Staiga atsiradus homoseksualumui pradedama kaltinti pati visuomenė 

homofobija ir tolerancijos stoka (Zdanevičius, 2007). Visuomenė tiesiog yra pasimetusi, kad šis 

naujas reiškinys bando tapti visuomenės dalimi ir reikalauti tokių pačių teisių kaip visų. 

Šių dienų Lietuvoje homoseksualūs asmenys turi jau daugiau galimybių išreikšti save, 

bendrauti su visuomene. Greičiau ir dažniau yra atsiveriama ir pripažįstama asmens 

homoseksualumas šeimos tarpe, draugų ir kolegų. Taip pat laisviau gali kurti šeimas, nors šiuo metu 

įstatymiškai negali įteisinti jų. Nors santuokos/partnerystės įteisinimas Lietuvoje buvo nurodytas, 

kaip vienas iš punktų stojant Į Europos Sąjungą. Pasak Lehr (2003) mechanizmas, kuriuo santuoka 
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buvo įdiegta įstatymų leidyboje, yra glaudžiai susijęs su pilietybės ir jos reguliavimo klausimais, su 

teisingų ir priimtinų lyčių vaidmenų bei normų ir teisingo seksualinio elgesio apibrėžimas (p. 306). 

Autorės nuomonę būti susituokus tai yra būti civilizuotam ir priimtam į pilnavertį bendruomenės 

gyvenimą, o asmenys, kurie būdavo nesusituokę likdavo bendruomenės išorėje, kaip asmenys 

nesugebantys sukurti tvirto ir ilgalaikio ryšio. Santuokos pagrindą sudarydavo vyras ir moteris t.y. 

heteroseksualūs santuokos ryšiai. Tokios santuokos būdavo paremtos romantikos ideologija ir tarsi 

įnešdavo svorio prieš tik kartu gyvenančias poras. Homoseksualų santuokų atsiradimo reiškinys tarsi 

metė iššūkį heteroseksualų santuokoms. Heteroseksualų santuokose nuo seno yra nusistovėję 

stereotipai tai,  kokį vaidmenį atlieka vyras šeimoje, o kokį moteris, bei santuokos reikšmė 

reprodukcijai (Lehr, 2003, p. 312). Naujos santuokos reiškinys tarsi griauna šiuos stereotipus ir 

tampa nebeaišku, kas kokią poziciją užima ir kokios vertybės bus puoselėjamos naujoje santuokoje. 

Todėl ypač vyresnio amžiaus žmonės priešinasi naujųjų šeimų reiškiniui. Tai tarsi nukrypimas nuo 

normos, standarto kurį tiek metų visi žinojo. Pasak Berger ir Luckmann visuomenei tai „nukrypimas 

nuo visuotinės tikrovės“ (p. 88). Taigi susituokę gėjai ir lesbietės atneš naujas normas ir santykius 

santuokoje/partnerystėje. Visuomenėje baiminamasi, kad naujos santuokos/partnerystės gali paveikti 

tradicines santuokos normas.  

 

2.6 Visuomenės homofobijos išraiška 

 

Homofobija tai išankstinis asmens nusistatymas prieš homoseksualius individus. Toks 

nusistatymas pasireiškia įžeidinėjimu, priekabiavimu, diskriminacija, nelygių galimybių suteikimu, 

socialine atskirtimi ir smurtu (Zdanevičius, 2007, p. 114). Lietuvoje homofobija vis dar jaučiamas 

reiškinys. Tai galima aptikti žiniasklaidos pateiktoje informacijoje ir jos piešiamu vaizdu apie 

homoseksualus. Taip pat mūsų valstybės valdžia nevengia pasisakyti aršiau prieš homoseksualius 

asmenis. Kaip pavyzdį galime paimti gėjų eitynes. Tai turėtų būtį taikus savęs išreiškimo paradas, 

nesiskiriantis nuo kitų laisvoje Lietuvoje rengiamų renginių. Tačiau žmonių nusistatymas, patyčios ir 

necenzūrinės skanduotės piešia kitokį vaizdą apie homoseksualių asmenų saviraišką. Susidaro 

vaizdas, kad homoseksualūs asmenys yra toleruojami, tik tada, kai jie nesiviešina ar kol jų 

visuomenė nemato viešai (Tereškinas, Česienė, Davidavičius, Lozovskaja, Below, Takacs, Platovas, 

2008, p. 57). Taip pat saviraiškos homofobija jaučiama ir dar viename 2007 metų įvykyje. Tų metų 

gegužės 25 dieną buvo organizuojama Europos komisijos ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

renginys „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“. Deja šis renginys neįvyko tuometinio Vilniaus mero 

iniciatyva. (Tereškinas et al., 2008). Taip pat kiekvienas bandymas viešai pasireikšti seksualinių 

mažumų asmenims ar grupėms yra aprašoma ir spaudoje. Spauda formuoja stiprų visuomenės 

požiūrį apie pateikiamus įvykius. Tik nuo pateiktų įvykių informatyvumo ir nupiešto vaizdo apie 
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įvykį, galima lengvai formuoti visuomenės nuomonę. Pagal Le Bon (2011) „dėl visuotinio tikėjimo, 

net ir kiekviename laikmetyje, žmones supa tradicijų, įpročių ir nuomonių tinklas, kuris juos daro 

visus panašius. Tai tikroji tironija, nesąmoningai paveikianti sielas ir vienintelė valdžia, su kuria 

neįmanoma kovoti“ (p. 140). Kaip teigia Michelle A. W. ir Alfredas P. K. „žiniasklaidos diskursas 

apie homoseksualizmą gali sustiprinti arba susilpninti fobines ir heteroseksitines žmogiško 

seksualumo apibrėžtis“ (1991, p. 15 - 16). Taigi galime teigti, kad žiniasklaidos daroma įtaka 

visuomenėje yra didelis indėlis formuojant visuomenės nuomonę. Pagal Tereškiną (2008) 

žiniasklaidos pateikiamą informaciją galima suskirstyti į keletą bruožų (p. 59). Pranešimai būna 

sporadiški t.y. pavieniai, atsitiktiniai, trumpi, susiję su tam tikru įvykiu ar atsitikimu. Tačiau šių laikų 

Lietuvoje, dažniausiai visos temos, tokiu pobūdžiu yra pateikiamos, o homofobijos apraiškų galima 

ieškoti tik išanalizavus patį straipsnio turinį. Todėl pirmiausiai reiktų apibrėžti kas yra neapykantą 

skatinantys pasisakymai. Tereškinas et al (2008) teigia, kad „Terminas „neapykantą kurstanti kalba“ 

apima, visas išraiškos formas, kurios platina, skatina, propaguoja arba pateisina rasinę neapykantą, 

ksenofobiją, antisemitizmą ir kitas neapykantos formos, kurios remiasi netolerancija“(p. 59). Taigi 

pagal šį apibrėžimą, galime teigti, kad kalba, kuri kursto homoseksualizmo neapykantą yra tam tikra 

išraiškos forma, kuri skatina neapykantą ir diskriminaciją homoseksualizmo atžvilgiu. Todėl 

žiniasklaida vaidina labai svarbų vaidmenų visuomenės gyvenime. Ji gali suformuluoti teigiamą arba 

neigiamą LGBT žmonių įvaizdį (Tereškinas et al., 2008, p. 67). Pasak Richard (2002) „žmonių 

elgesys su tam tikros grupės nariais didžia dalimi priklauso nuo to, kaip su ta grupe elgiamasi 

kultūrinės reprezentacijos sferoje“ (p. 1). Taigi galime daryti išvadą, kad kaip žiniasklaida elgiasi ir 

parodo seksualinių mažumų asmenis, tai taip su ja elgiasi ir visuomenė.  
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3.  HOMOSEKSUALIŲ ASMENŲ POŽIŪRIŲ Į ŠEIMĄ TYRIMO 

METODIKA 

 

Buvo atliktas homoseksualių asmenų požiūrio į šeimą Lietuvoje tyrimas. Duomenų 

rinkimui buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Pusiau struktūruotas interviu labiausiai tiko 

atlikti šį tyrimą. Šis tyrimas buvo pasirinktas dėl gero priartėjimo prie pačio respondento, jo 

suvokimo, esamos situacijos, situacijos apibrėžties bei realybės konstravimo. (Luobikienė, 2006, p. 

68). Informantų atrankai buvo pritaikytas sniego gniūžtės metodas. Anketa buvo sudaryta iš 51 

klausimo, kurie galėjo padėti išsamiai išanalizuoti respondentų požiūrius apie šeimą. Tyrimo metu 

buvo apklaustos 5 poros. Tyrimui atlikti informantų buvo ieškoma internetiniuose portaluose 

Facebook.com, Gayline.lt, taip pat buvo kreiptasi į organizaciją „Lietuvos Gėjų Lyga“, 

„Tolerantiško jaunimo asociacija“. 

Vienas iš etikos principų yra visiškas informantų konfidencialumas. Vykdant šią 

politiką informantams buvo suteikti kodai. Informantų kodo reikšmė: pirmoji raidė nurodo 

informantų lytį, skaičius – informantų gyvenamą laikotarpį kartu. Poros buvo užkoduotos joms 

priskirtais kodais, o pačiame tyrime paminėta asmeninė informacija nuasmeninta.  

1. Lentelė. Informantų charakteristika 

Informantams 

priskirtas 

kodas 

 

Informantų 

lytis 

 Gyvenimo 

šeimoje/partnerystėje 

laikotarpis 

  

M-10 Mot./Mot.  10 m.   

V-3 Vyr./Vyr.  3 mėn.   

M-5 Mot./Mot.  5 m.   

V-1 Vyr./Vyr.  1 m.   

M-7 Mot./Mot.  7 m.   

Informantai buvo apklausiami pagal iš anksto sudarytą klausimyną (žr.1 priedą). 

Interviu metu buvo užduodami iš anksto sudaryti klausimai, taip pat ir papildomi, norint pagilinti ir 

plačiau išsiaiškinti informantų situaciją. Klausimyne sudarytais klausimais buvo siekiama sužinoti 

respondentų nuomonę apie šeimą, suvokimą kas ji yra, siekiama sužinoti asmeninę respondentų 

patirtį. Sudarant klausimus buvo pasiremta šeimos funkcijomis. Kadangi šeima yra kaip socialinė 

sistema ir savo santykius realizuoja šiomis funkcijomis. Pirmoje kintamųjų grupės lentelėje buvo 

nagrinėjamos ūkinės - ekonominės funkcijos. Buvo pasirinkta penki kintamieji, kurie galėtų 

atskleisti ūkinės ir ekonominės funkcijos svarbą šeimoje. 

http://www.tja.lt/
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2. Lentelė. Ekonominės funkcijos klausimų pagrįstumas 

Trečioje lentelėje buvo išskiriama rekreacinė funkcija. Kurioje buvo išskirti keturi 

kintamieji, tokie kaip, požiūris į  laisvalaikį ir kaip jį leidžia respondentai. Pagal šituos kintamuosius 

buvo sugalvoti klausimai. 

3. Lentelė. Rekreacinės funkcijos klausimų pagrįstumas 

Šioje lentelėje, kuri remiasi šeimos komunikacijos funkcija buvo sugalvota šeši 

kintamieji. Jie padėjo sudaryti klausimyno klausimus, kurie padėjo labiau įsigilinti į šios funkcijos 

aktualumą. 

 

 

 

 

 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Ūkinė – ekonominė 

funkcija 

 

Požiūris į buities darbus Kaip Jūs pasiskirstot su partnere (-

iu)  namų ūkio darbus?  Kas už 

kokią veiklą yra atsakingas? 

Požiūris į vaidmenų 

pasiskirstymą atliekant 

kasdieninius darbus 

Ar vedate bendrą biudžetą? 

Požiūris į iškilusias finansines 

bėdas 

Kaip sprendžiate iškilusias 

finansines problemas? 

Tiriamojo požiūris dėl 

finansinio kapitalo uždirbimo, 

jo paskirstymo ir išleidimo. 

Kaip jūs pasiskirstote finansus? 

Respondento požiūris į 

skirtumus tradicinėse ir 

netradicinėse šeimose, finansų 

atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę šeimą 

su savo šeima ar įžvelgtumėte 

skirtumų? ( finansinių, buities 

pasiskirstymo) 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Rekreacinė funkcija 

 

 

Požiūris į laisvalaikį Poilsis yra tada kai.. ilsiuosi vienas 

/ kartu su partneriu 

Laisvalaikio ir pomėgių 

sutapimo vertinimas 

Ar jums svarbu  turėti bendrų 

pomėgių su partneriu? 

Laisvalaikio leidimo būdai Kokie laisvalaikio leidimo būdai 

jus labiausiai suartina? 

Respondento požiūris į 

skirtumus tradicinėse ir 

netradicinėse šeimose, 

laisvalaikio praleidimo atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę šeimą 

su savo šeima ar įžvelgiate 

laisvalaikio praleidimo skirtumų? 
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4. Lentelė. Komunikacijos funkcijos pagrįstumas 

Reguliuojančios funkcijos pagrįstumui ir gilesniam išanalizavimui, buvo sugalvoti 

keturi kintamieji. Juose atsispindėjo požiūriai į tarpusavio santykius ir santykių derinimo klausimai. 

5. Lentelė. Reguliuojančios funkcijos pagrįstumas 

Kintamųjų grupėje yra seksualinė funkcija, kuri taip pat yra labai svarbi 

šeimos/partnerystės gyvenime. Šios funkcijos analizavimui buvo priskirta trys kintamieji. 

6. Lentelė. Seksualinės funkcijos pagrįstumas 

Reprodukcinei – vaikų auklėjimo funkcijai buvo priskirta šeši kintamieji. Tokie kaip, 

koks yra respondentų požiūris į vaikus, jų auklėjimas ir įsivaikinimas. 

 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Komunikacinė 

 

Požiūris į bendravimą Kiek jums yra svarbus bendravimas 

tarpusavyje? 

Požiūris į aplinkinių bendravimą Ar jums yra svarbus bendravimas su 

kitais/ visuomene? 

Požiūris į tarpusavio bendravimą Ar jūs su partneriu pykstatės? 

Požiūris į aktualias pokalbio 

temas 

Kokiomis temomis dažniausiai 

diskutuojate? 

Požiūris į neaktualias temas Kokiomis temomis jūsų manymu negalite 

diskutuoti?( nuomonės išsiskiria) 

Respondento požiūris į 

skirtumus tradicinėse ir 

netradicinėse šeimose, 

tarpusavio bendravimo atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su 

savo šeima ar įžvelgiate tarpusavio 

bendravimo skirtumų? 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Reguliuojančioji 

funkcija 

Požiūris į tarpasmeninius santykius Ar dažnai atsižvelgiate į partnerio 

reikalavimus, įgeidžius? 

Požiūris į pasikeitimą dėl partnerio 

gerovės 

Ar teko keistis dėl partnerio 

gerovės ? Ką teko  pakeisti? 

Požiūris į tarpusavio pagalbos 

reikalingumą 

Ar stengiatės suteikti pagalbą 

parteriui? Kokiomis formomis 

pasireiškia pagalba? 

Respondento požiūris į skirtumus 

tradicinėse ir netradicinėse šeimose, 

tarpasmeninių santykių atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę šeimą 

su savo šeima ar įžvelgiate 

tarpasmeninių santykių skirtumų? 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Seksualinė funkcija 

 

Požiūris į seksualinį svarbumą Ar jums svarbus seksualinis 

gyvenimas? 

Požiūris į seksualinio gyvenimo 

suderinamumą 

Ar jums svarbus seksualinis 

suderinamumas? 

Požiūris į seksualinį gyvenimą Ar jūsų partneris atitinka jūsų 

lūkesčius? 
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7. Lentelė. Reprodukcinės funkcijos pagrįstumas 

Šeimoje yra labai svarbi emocinio palaikymo funkcija. Be šitos funkcijos nebūtų 

tvirtos sąjungos, tarpusavio bendradarbiavimo šeimoje. Šiai funkcijai buvo priskirti keturi 

kintamieji, kurie padės atskleisti informantų emocinį palaikymą, bei informantų požiūrį. 

8. Lentelė. Emocinio palaikymo funkcijos pagrįstumas 

Kiekvienas mes užaugame skirtingose šeimose. Todėl esame skirtingai auklėjami. Taip 

pat skiriasi kiekvieno individo suvokimas apie gyvenimą, jo tikslą, visuomenę bei vertybes. Todėl 

norint įsigilinti į respondentus buvo sukurta papildoma kintamųjų grupė -  respondentų šeimos 

modelis kurioje jie užaugo. Šiai grupei buvo priskirti penki kintamieji, kurie padės geriau 

išanalizuoti gautą informaciją. 

 

 

 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Vaikų socializacija ir 

auklėjimas / reprodukcinė 

Požiūris į vaikus Ar jūs norėtumėte auginti 

vaiką ? 

Požiūris į įsivaikinimą Kas Jums yra žinoma apie 

įsivaikinimą? 

Požiūris į auklėjimą Kokios jūsų nuomone 

svarbiausios tėvų pareigos 

vaikų auklėjimo srityje? 

Požiūris į auklėjimą ir socializaciją Kokias būdais stengtumėtės 

apsaugoti savo vaiką nuo 

patyčių mokykloje? 

Požiūris į socializaciją Ką darytumėte, jei 

sužinotumėte, kad Jūsų vaikas 

yra homoseksualus? 

Respondento požiūris į skirtumus 

tradicinėse ir netradicinėse šeimose, 

reprodukcijos atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę 

šeimą su savo šeima ar 

įžvelgiate vaikų auklėjimo 

skirtumų? 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Emocinio palaikymo 

funkcija 

 

Respondento požiūris apie dvasines 

vertybes kuriamoje šeimoje 

Ar jums yra svarbus dvasinis 

komfortas šeimoje? 

Požiūris į savęs realizaciją esant 

poroje 

Ar jums svarbu, kad 

santykiuose galėtumėte save 

realizuoti, tobulėti juose? 

Respondento požiūris į savęs 

realizaciją esant poroje 

Ar šiuose santykiuose save 

realizuojate? Kaip? 

Respondento požiūris į skirtumus 

tradicinėse ir netradicinėse šeimose, 

emocinio palaikymo atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę 

šeimą su savo šeima ar 

įžvelgiate emocinio 

palaikymo skirtumus? 
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9. Lentelė. Klausimų pagrįstumas dėl respondentų šeimos modelio 

Dešimtojoje lentelėje pateikiami santuokos klausimai ir jų sudarymas. Sudarant 

kintamųjų grupę buvo išskirti trys kintamųjų pogrupiai, kurie padės lengviau išanalizuoti porų  

požiūrį į santuoką. 

10. Lentelė. Respondento požiūrio į santuoką, klausimų pagrįstumas 

Kintamųjų grupėje buvo sukurta grafa – bendras požiūris į šeimą. Šioje grafoje buvo 

sudaromi klausimai respondentams apie šeimą, kas jų manymu ji yra, kokia turėtų būti šeima. Šioje 

grafoje yra sugalvoti ją  atspindintys šeši kintamieji, kurie padės lengviau išanalizuoti respondentų 

požiūrį.  

 

 

 

 

 

 

 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Respondentų šeimos 

modelis kurioje užaugo 

Šeimos kurioje augo modelis Kokia jūsų tėvų šeimos 

sandara? 

Šeimos kurioje augo modelis Ar jūs augote pilnoje šeimoje? 

Socializacijos eigoje suformuotas 

požiūris į šeimą 

Ar užaugimas nepilnoje 

šeimoje daro įtaką Jūsų šeimos 

kūrimui? 

Socializacijos eigoje suformuotas 

požiūris į vertybes 

Kokios vertybės  buvo 

ugdomos jūsų  tėvų šeimoje? 

Respondento požiūris į skirtumus 

tradicinėse ir netradicinėse šeimose,  

respondentų šeimos modelis kurioje 

užaugo 

Jei palygintumėte  savo tėvų 

šeimą su savo šeima ar 

įžvelgiate skirtumų? 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

 

Santuoka 

 

Požiūris į santuoką Vienos lyties 

santuokos/partnerystės turėtų 

būti įteisintos nes.... 

Respondento požiūris į santuoką 

 

Kodėl jūs norite santuokos? 

Ką jums reiškia santuoka? 

Respondento požiūris į skirtumus 

tradicinėse ir netradicinėse šeimose, 

santuokos atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę 

šeimą su savo šeima ar 

įžvelgiate santuokos 

skirtumų? 
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11. Lentelė. Bendro požiūrio į šeimą pagrįstumas 

        Paskutiniame kintamųjų bloke atsiranda asmeninė informantų patirtis. Klausimų blokas padeda 

labiau atsiskleisti informantams. Šie klausimai buvo pirmiausiai užduodami pradėjus interviu. Norint 

išanalizuoti šeimos vertybes ir ar šeima respondentams yra vertybė.  Buvo sukurta kintamųjų grupė – 

vertybės. Kintamųjų grupę sudarė šeši kintamieji, kurie padės atskleisti informantų nuomones apie 

jiems svarbias vertybes. 

12. Lentelė. Respondentų vertybių ir asmeninių klausimų pagrįstumas 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Bendras požiūris į 

šeimą  

Požiūris į šeimą Kaip Jūs įsivaizduojate šeimą? ( t.y. du žmonės 

gyvenantys kartu, ar įteisinantys savo santykius 

oficialiai, tėvai ir vaikai bei giminės, namai į 

kuriuos gera grįžti) 

Požiūris ar šeima yra 

vertybė 

Kaip manote ar šeimą galėtumėte priskirti 

vertybei? 

Požiūris į partnerio 

socialinę padėtį 

Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbi partnerės (-io) 

socialinė padėtis visuomenėje? 

Požiūris į parnerio 

išsilavinimą 

Ar kuriant šeimą jums yra svarbus partnerės (-io) 

įgytas išsilavinimas? 

Respondento požiūris į 

partnerio amžiaus skirtumą 

Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbus partnerės (-

io) amžiaus skirtumas? Kodėl? 

Respondento požiūris į 

skirtumus tradicinėse ir 

netradicinėse šeimose, 

šeimos atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima 

ar įžvelgiate skirtumų? 

Kintamųjų gr. 

 

Kintamieji Klausimai 

Asmeninė patirtis 

 

Požiūris apie santykius Kiek laiko trunka jūsų 

sąjunga/draugystė? 

Požiūris apie ilgalaikius santykius Ar jūs linkę įsipareigoti 

rimtiems/ilgalaikiams santykiams? 

Požiūris apie esamus santykius Kodėl ryžotės įsipareigoti šiems 

santykiams? 

Požiūris į visuomenės pažiūras dėl 

seksualinių mažumų 

Ar esate nukentėjęs dėl savo 

orientacijos? 

Požiūris į seksualinių mažumų viešinimą 

visuomenei 

Kaip vertinate gėjų eitynes 

Lietuvoje? 

Vertybės 

 

Požiūris į partnerio vertybes Ar kuriant šeimą jums yra svarbus 

partnerės (io) vertybės? 

Respondento požiūris kurios vertybės 

turi vyrauti kuriant šeimą 

Kaip manote kokios turi būti 

ugdomos vertybės jūsų šeimoje? 

Požiūris apie vertybes, jų aktualumą Kokios jūsų nuomone yra 

neaktualios vertybės? 

Požiūris į vertybes Kokios jūsų pagrindinės gyvenimo 

vertybės? (šeimoje) 

Respondento požiūris į vertybes Kurioje pozicijoje atsiranda šeima 

kaip vertybė? Kodėl? 

Respondento požiūris į skirtumus 

tradicinėse ir netradicinėse šeimose, 

vertybių atžvilgiu 

Jei palygintumėte  tradicinę šeimą 

su savo šeima ar įžvelgiate vertybių 

skirtumus? 
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Sudarant klausimus buvo išskirtos kategorijos ir subkategorijos, kurios pagrindžia 

klausimyne sudarytus klausimus. Tyrimui buvo taikomas pusiau struktūruotas interviu, todėl visi 

interviu buvo transkribuojami. Visa asmenine tiriamųjų informacija buvo nuasmeninta ir užkoduota. 

Tiriamiesiems buvo išdalinti informaciniai lapeliai apie vykdomą tyrimą ir kas jį atlieką (žr. 2 

priedą). 

 

Svarbu aptarti atliekamo empirinio tyrimo apribojimus.  

Tyrimas nėra reprezentatyvus. Tyrime dalyvauja tik 5 poros, kadangi dėl tematikos 

jautrumo didesnės imties nepavyko rasti. Respondentų buvo ieškoma internetinėse svetainėse, 

portale Facebook.com, Gayline.lt, taip pat buvo kreiptasi į organizacijas Lietuvos gėjų lygą, 

Tolerantiško jaunimo asociaciją, bei bandoma surasti respondentų pažįstamų rate, taikant sniego 

gniūžtės metodą. 

Internetiniame portale Facebook.com informantų buvo ieškoma pirmiausiai pažįstamų 

rate, vėliau buvo siunčiama atsitiktiniams asmenims, tačiau radus tinkamą tyrimui porą ištikdavo 

nesklandumų, dėl netinkamos dabartinės gyvenamosios vietos arba vienas iš poros nesutikdavo 

dalyvauti tyrime. Dažnai poros išsiskirdavo prieš interviu pokalbį. Gayline.lt portale buvo privačiai 

parašyta 31 poroms asmeninių žinučių, kviečiančių dalyvauti tyrime. Tačiau atsakymo buvo sulaukta 

tik iš vienos poros, kuri teigė galėsianti atsakyti į kausimus raštu. Vėliau dalyvauti tyrime ši pora 

atsisakė.  Tam pačiam portale Gayline.lt buvo patalpintas skelbimas  apie vykdomą tyrimą. 

Skelbimas sulaukė atsako ir jo dėka kreipėsi dvi poros, kurios norėjo sudalyvauti tyrime. Viena 

informantų pora tik pasiteiravo ar jis vyksta ir atsisakė toliau dalyvauti, o su kita pora buvo 

suderintas laikas dėl pokalbio per Skype programą. Deja sutartu laiku pora neprisijungė prie Skype 

programos ir toliau nebeatsakė į jokius laiškus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tja.lt/
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4. HOMOSEKSUALIŲ ASMENŲ POŽIŪRIŲ Į ŠEIMĄ LIETUVOJE TYRIMO 

REZULTATAI 

 

Tyrime dalyvavusios homoseksualios poros  kartu gyvena ir  veda bendrą buitį. Porų 

gyvenimo laikotarpis kartu yra įvairus – nuo 3 mėnesių iki 10 metų. Norint tinkamai atskleisti 

respondentų išreikštus požiūrius buvo pasirinkta vienuolika kategorijų, kurios buvo suskirstytos į 

subkategorijas. Analizuojant porų interviu buvo pasirinktos šios kategorijos: respondentų ūkinės 

veiklos ir finansų pasiskirstymas, laisvalaikio praleidimas, bendravimas tarpusavyje, respondentų 

patirtys dėl partnerio įgeidžių, partnerių seksualiniai aspektai, šeimos gausinimo perspektyvos, 

emocinis palaikymas tarp partnerių, tėvų šeimos modelis, santykių perspektyva, šeimos aspektai, 

respondentų išsakyta asmeninė patirtis, puoselėjamos vertybės poroje. Taip pat yra pateikiama 

papildoma lentelė, kurioje yra išskirta respondentų požiūriai apie susiduriančias problemas, 

ištikimybės aspektus, šeimos pagausėjimą bei vaiko auklėjimą ir jo požiūrio formavimą. 

Tyrimo metu pirmiausiai buvo teiraujamasi apie namų ūkinę veiklą: kaip respondentai 

tarpusavyje pasiskirsto darbus ir kas už kokią veiklą yra atsakingas. Respondentų pora M-10 

pokalbio pradžioje paneigė vyraujantį visuomenėje stereotipą, kad homoseksualios poros pasiskirsto 

vaidmenimis “Nu galvoja jei jau tokia šeima yra tai pasiskirsto kažkaip, kad kažkas vyriškus darbus 

daro, kažkas moteriškus”. Toks mitas visuomenėje yra paplitęs, nes tradicinėje šeimoje vyras turi 

savo pareigas ir vaidmenį šeimoje, kaip ir moteris. Todėl tokios savybės buvo priskirtos ir 

homoseksualioms poroms. Šį mitą ne tik M-10 paneigė, bet ir visos kitos poros (žr.13 lent.). Jų 

teigimu “Už viską bendrai. Ištiktųjų tai kas kada gali ką atlikti tai ir atlieka ” (M-7). Homoseksualų 

sukurtose šeimose vyrauja tolerancija vienas kitam ir šeiminių vaidmenų pasiskirstymo 

lygiavertiškumas. Partneriai stengiasi būti lygūs.  

Dėl finansinių aspektų porų nuomonės išsiskyrė. Vyraujantis požiūris tarp porų buvo 

toks, kad partneriai poroje turi finansinę nepriklausomybę „ Lyg ir turim savo atskirus biudžetus, bet 

hmm, na jeigu kažkuriai iškyla finansinių sunkumų tai visada kita padeda“ (M-5). Tokio požiūrio 

laikosi keturios iš penkių porų. Bendrą biudžetą veda pora (M-7), kuri gyvena kartu jau septynis 

metus ir auginą vaiką. Jų teigimu bendras biudžetas joms nesudaro rūpesčių, kadangi viską daro 

kartu ir perka visus pirkinius kartu. Kitos likusios poros labiau pasisakė dėl finansinės 

nepriklausomybės, bet neatmetė galimybės pagelbėti partneriui jei ištiktų finansinė bėda „Na bendro 

tai mes nevedam biudžeto. Aišku padedam vienas kitam jeigu reikia. Bet mokesčius mokame kartu.“ 

(V-1). 
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13. Lentelė. Ūkimės veiklos ir finansų pasiskirstymas 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Respondentų 

ūkinės veiklos ir 

finansų 

pasiskirstymas 

 

Namų veiklos 

pasiskirstymas 

 

„[...] čia pas mumis viskas kartu“ (M-10) 

„[...]partnerė daugiau atsakinga už maistą, o aš labiau už namų 

tvarką ir visą priežiūrą.“ (M-5) 

 „[...] šiaip tai didelių taisyklių labai nėra, dažnai pasiskirstom 

perpus.“ (V-3) 

„Na darom tai ką geriau mokam [...]“ (V-1) 

Finansų 

pasiskirstymas porose 

 

„[...] Kas šiuo metu turi daugiau pinigų tas ir finansuoja“ (M-

10) 

„Beabejo, dedam viską į vieną stalčių. [...]. Šiuo metu yra taip, 

o anksčiau tiesiog būdavo kuri tuo metu turėdavo daugiau 

pinigų ta ir užmokėdavo už išlaidas.“ (M-7) 

„[...] Kas turi daugiau pinigų tas perka, kitą kartą kitas perka“ 

(V-3) 

„Na bendro tai mes nevedam biudžeto. Aišku padedam vienas 

kitam jeigu reikia [...]“ (V-1) 

Gilinant šią temą buvo klausiama porų apie jų nuomonę, ar įžvelgia kokių nors 

skirtumų buities ir finansų atžvilgiu, tarp tradicinės ir homoseksulios šeimos. Pirmiausia buvo 

išskirtas pastebėjimas dėl tradicinėse šeimose egzistuojančio stereotipinio vaidmenų pasiskirstymo 

„Tradicinėje šeimoje labiau matomi priskyrimas darbų: vyriškiems ir moteriškiems. Man net kartais 

būna graudu žiūrėti kai moteriškė nustekenta, o šalia eina mačo [...] Pripratę yra prie tokio modelio 

ir atrodo, kad tai yra norma [....“ (M-10). Pora nepripažįsta ir net smerkia tokį lyčių vaidmenų 

pasiskirstymą. Jų manymu, poroje turi abudu būti lygūs bei tolerantiški vienas kitam. Tai galioja ne 

tik nuomonės išsakyme, bet ir buities darbų pasiskirstyme.  Pora (M-5) įvardijo, kad nemato jokių 

skirtumų tarp homoseksualios šeimos ir tradicinės. Jų manymu kiekviena šeima yra individuali, bet 

sprendžiamos problemos yra panašios, kaip ir jų sprendimo būdai „[...] Tai problemos visur tos 

pačios ir būdai jas spęsti visur panašūs [...]“ (M-5). Taigi galime įžvelgti skirtumų dėl darbų 

pasiskirstymo.  Tradicinėje šeimoje labiau jaučiamas lyčių priskyrimas darbuose, o homoseksualioje 

šeimoje tolygus pasiskirstymas poroje arba darbų pasiskirstymas pagal pomėgius ir polinkius. 

Kiekvienoje šeimoje yra svarbus laisvalaikio praleidimas kartu, bei atradimas bendrų 

pomėgių. Respondentai pateikdami savo poilsio bei laisvalaikio leidimo sampratas (žr. 14 lent.) 

išskyrė, kad poilsis yra tada, kai leidi laiką su antrąja puse, kai nereikia eiti į darbą ir užsiimi kokia 

nors veikla. Toks požiūris vyrauja pas visas apklaustas poras „[...] Kai atitrūksti nuo tos rutinos, tai 

tada poilsis [...] Kai gali savo laisvą laiką leisti su sau brangiu žmogumi.“ (V-3). Taip pat yra labai 

svarbu ir bendri pomėgiai poroje. Poros visos pasisakė, kad bendri pomėgiai yra labai svarbūs ir jei 

jų nebūtų, tai sudarytų keblumų bendraujant tarpusavyje. „Tai yra tas dalykas, kuris pradžių pradžioj 

susieja [...]“ (M-5). Tokie bendri pomėgiai yra labai reikšmingi kuriant šeimą, bei norint jaustis joje 

pilnavertiškai. 

Homoseksualios poros mano, kad tiek tradicinėje, tiek  homoseksualioje šeimoje visai 

nesiskiria praleidžiamo laisvalaikio pobūdis. Skiriasi tik lyties atžvilgiu, bet pomėgiais ir noru būti 
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kartu - nesiskiria „[...] principai yra visi tokie patys [...] Ar du žmonės tokie, ar kitokie. Jie yra vis 

tiek du žmonės, kurie leidžia laiką.“ (M-5). Tokioms poroms svarbu puoselėjami bendri pomėgiai, 

bei turininga tarpusavio veikla. 

14. Lentelė. Porų laisvalaikio praleidimas 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Laisvalaikio 

praleidimas 

 

Laisvalaikio leidimo 

samprata 

 

„[...]- Kai baigiasi darbas [...] Na poilsis yra tada kai iš miesto 

išvažiuojam.“ (M-10) 

„Keliaujame [...]  poilsiaujame dviese. Vienam tai yra 

komandiruotė, o poilsis yra dviese.“ (M-5) 

„Kai turim laisvo laiko. Kartu arba kažkiek atskirai, bet 

dažniausiai kartu“ (M-7) 

 „Kai būnam kartu ir niekur nereikia skubėti. Na ir dar kai 

keliaujame kur nors. “ (V-1) 

Bendrų pomėgių 

svarba 

 

 

„ [...]kartais nueinam į bendrą renginį.“ (M-10) 

„[...] Tai yra tas dalykas, kuris pradžių pradžioj susieja“ (M-5) 

„ [...] Mėgstam ir pašokti ir ramiai pabūti..“ (M-7) 

„ [...] labai mėgstam važinėtis dviračiais, prie vandens mėgstam 

poilsiauti, dar į vakarėlius užsukam pasibūti.“ (V-1) 

Tiriamos poros taip pat buvo apklaustos ir dėl bendravimo tarpusavyje. Poros (V-1) 

nuomone (žr. 15 lent.) bendravimas tarpusavyje yra labai svarbus, tai tarsi visos pradžios esmė. Šis 

bendravimas yra labai svarbus norint kurti ilgalaikius santykius poroje. Taip pat, daugelio porų 

nuomone yra be galo svarbus bendravimas su visuomene t.y. buvimas jos dalimi „Taip mes esam 

labai bendraujančios ir praktiškai beveik visi žino apie mūsų santykius todėl yra labai lengva.“  (M-

7). Bendravimas su visuomene tarsi neatskiriama dalis poros gyvenime. Tačiau poros (M-10) 

nuomone bendravimo su visuomene gali ir nebūti „[…] to tokio poreikio bendravimo, kaip ir 

nereikia. Na draugų irgi nedaug turime. O kai yra draugų, reikia į svečius eiti, o mums nepatinka į 

svečius eiti.“ (M-10). Kaip ši pora minėjo, jos yra uždaresnės, todėl užtenka bendravimo tarpusavyje 

ir savo energijos neeikvoja bendraujant su aplinkiniais. Todėl bendravimo su visuomene nenurodo 

kaip būtino. Taip pat buvo išskirta subkategorija dėl porų tarpusavio nesutarimų. Visos poros teigė, 

kad iškyla daugiau ar mažiau nesutarimų tarpusavio bendravime. Šiuos nesutarimus porų teigimu 

lemia „nuotaika ne ta“, „hormonai ne tie“, „dėl teliko būna susiginčijame“, „pradedi erzinti ir 

perlenki lazdą“, „pritrūksta tarpusavio supratingumo“. Šie pagrindiniai veiksmai ir išprovokuoja 

tarpusavio santykių pablogėjimą.   Taip pat dvi poros išskyrė, kad turi temų kuriomis net negali 

diskutuoti „Aišku yra. Geriau net jos nelieskime dabar, nes bijau susipyksime.“ (V-1). Tokių atveju 

poros renkasi visai neliesti skaudžios temos. 
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15. Lentelė.  Porų tarpasmeniniai santykiai 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Bendravimas 

tarpusavyje 

Bendravimo 

tarpusavyje 

svarba 

 „[...] taip ir prasideda santykiai, jei bendravimo nebūtų tai ir mūsų 

nebūtų.“ (V-1) 

Bendravimo su 

visuomene svarba 

„[…] to tokio poreikio bendravimo, kaip ir nereikia [...]“ (M-10) 

„Taip mes esam labai bendraujančios ir praktiškai beveik visi žino  

apie mūsų santykius, todėl yra labai lengva.“  (M-7) 

„[...] gerai ir dviese pabūti, bet bendravimo su draugais taip pat  

reikia.“ (V-3) 

Poros tarpusavio 

nesutarimai 

„Kartais net priežasties nereikia. Stengiamės nepiktžodžiauti, bet […] 

būna: nuotaika ne ta, hormonai ne tie.“ (M-10) 

„[...] Kartais gal pritrūksta tarpusavio supratingumo arba kažkuriai 

pasirodo, kad pritrūksta. [...]“ (M-5) 

„[...] Dažniausiai būna po sunkios darbo dienos, kai grįžti pavargęs ir 

kažką pikčiau pasakai.. tai tada prasideda.“ (M-7) 

„[...] dažnai pykstamės dėl erzinimusi ir provokacijų [...]“ (V-3) 

„[...] dažniausia dėl smulkmenų. Aišku neiškarto pasakai, bet jos kaupiasi 

kaupiasi na ir tada trūksta [...](V-1) 

Aktualios 

tarpusavio temos 

„Tai pagrindinės kaip diena praėjo, su kuo bendravai, kas palaikino. Taip 

pat temos apie darbą, planavimas laisvalaikio ką per jį veiksim“ (V-3) 

Poros nesutarimų 

išimtys 

„Nu yra, yra. [...]Amžiais susipykstame jei paliečiame šią temą. Nes viena 

palaiko Lietuvą, kita Rusiją“ (M-10) 

„Nu, kad net diskutuoti negalim, tai ne.“ (M-5) 

„[...]Mes apie viską šnekamės“ (M-7) 

„Kad atviri esam tai ir nėra tokios temos“ (V-3) 

Analizuojant porų tarpusavio santykius buvo klausiama ar įžvelgia pranašumu savo 

sukurtoje šeimoje lyginant vyro ir moters šeimą.  Pora (V-1) įžvelgė minusus dėl negalėjimo viešai 

deklaruoti savo šeimos ir santykių. Taip pat pora (M-10) pastebėjo, kad tradicinėse šeimose dažniau 

pasireiškia neištikimybės atvejai negu homoseksualiose porose. Jų manymu homoseksualios poros 

vieną kitą labiau vertina. Homoseksualių moterų porose pasireiškė fenomenas dėl didesnio 

tarpusavio supratimo. Poros teigė, kad esant tai pačiai lyčiai yra daug lengviau susikalbėti, geriau 

nujausti vieną kitą  „Yra šioks toks pranašumas, kadangi dvi moterys vieną kitą supranta geriau 

negu vyras ir moteris. Tas tarpusavio supratimas ir pajautimas vienai kitos yra didesnis nei 

skirtingų lyčių žmonėms.“ (M-5). Poroje (M-10), kurioje viena iš partnerių buvo anksčiau susituokus 

su vyru teigė, kad tarp moterų yra tvirtesnis ryšys negu tarp moters ir vyro „Dabar man geresnis 

gyvenimas. Na bet skirtumas yra [...] jeigu tu galvoji, kad tokias pačias teisias turi kaip vyras, tai 

tada ir prasideda nesutarimai.“. Pagal tyrimo metu gautus komentarus galime teigti, kad kelios 

poros turi patirčių tarp įvairių lyčių, todėl šie palyginimai yra ne pasvarstymai, o gyvenimiškos 

patirtys. Todėl pagal respondentų pasisakymus matome, kad tarpusavio ryšys yra tvirtesnis tarp tos 

pačios lyties asmenų. 

Tarpasmeninių santykių skirtumus pora (V-3) įžvelgė tarp homoseksualios šeimos ir 

tradicinės šeimos. Respondentų nuomone tradicinėje šeimoje yra įprasta, kai vyras rodo pastangas  ir 

dėmesį moteriai, o homoseksualiose porose dėmesys rodomas daug maž vienodai iš abiejų partnerių 
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“Kai draugavau trejus metus su mergina tai reikėjo nuolatos man tą dėmesį rodyti, o dabar tas visas 

dėmesys man [...]” (V-3). Poros teigimu tarpusavio santykius jie grindžia lygiavertiškumu visuose 

aspektuose. Todėl pagal tyrimo metu gautus rezultatus galime teigti, kad homoseksualiose porose 

santykiai yra grindžiami lygiavertiškumu ir tuo pagrindu kuriami santykiai. Šeimos seksualinė 

funkcija yra neatsiejama nuo šeimos gyvenimo. Porų manymu yra svarbu kuriant ilgalaikius 

santykius partnerio atitikimas „Beabejo. Seksualinis gyvenimas sudaro apie aštuoniasdešimt 

procentų tvirtų santykių ir taip yra ne tik pas mus, bet ir pas visas poras.“ (V-3) (žr. 16 lent.). Todėl 

šioje šeimos funkcijoje taip pat yra svarbus partnerių susikalbėjimas. Pagal pateiktus komentarus 

visos poros teigė, kad santykiai juos tenkina ir partneriai atitinka jų lūkesčius.  

16. Lentelė. Porų seksualinių santykių  aspektai 

Kategorija Subkategorija  Autentiškos  nuomonės 

Partnerių 

seksualiniai 

aspektai 

 

Seksualumo 

svarba būnant 

kartu 

„[...] ne ant tiek svarbus kaip kiti klausimai bendro gyvenimo, bet 

pakankamai svarbus..“(M-10) 

„Kaip ir bet kuriai kitai šeimai.“ (M-5) 

„Tai žinoma.“ (M-7) 

 „Taip beabejo svarbus. Jis labai daug lemia.“ (V-1) 

Partnerių 

tarpusavio 

atitikimas 

„- Aišku, o kaip kitaip tiek laiko būsi, jei nebus suderinamumo..“ (M-10) 

„Taip, be jokios abejonės.“ (M-5) 

„Manau be to.. tai ir atsiranda konfliktai šeimoje.“(M-7) 

„Tai žinoma. Kai tik susipažįsti, bandai viską apsižiūrėti ar tinkat vienas 

kitam“(V-3) 

Partnerio 

tinkamumo 

įrodymas 

„Taip. Kitaip negyventumėm tiek daug metų“ (M-5) 

„[...] Tai aišku, kad atitinka.“ (M-7) 

„Nu nebūtume mes kartu, jei neatitiktų “(V-1) 

„[...] Jeigu vertinsim procentais, tai devyniasdešimt procentų, o dešimt 

paliksim tobulėjimui“ (V-3) 

Respondentų poros teigė, kad norėtų šeimoje auginti vaiką (žr. 17 lent.). Viena iš 

respondentų porų jau auginą mažametį vaiką. Jų teigimu su ugdymo problemomis nesusiduria. Vaiką 

nuo mažens augina kartu su partnere. Taip pat svarsto ir apie antro vaiko auginimą, nes nori abi būti 

biologinėmis mamomis „[...] Pirmiausiai reiktų nuspręsti ir kokiu būdu pastoti. Ar dirbtiniu 

apvaisinimu, ar tuo natūraliuoju būdu [...]“ (M-7).  Pora neketina įsivaikinti vaiko, nes jų manymu 

tokių perspektyvų nėra Lietuvoje, todėl renkasi alternatyvą pradėti vaiką natūraliu būdu. Kitos poros 

neaugina vaikų, bet šios minties neatmeta. Daugelis porų mano, kad auginti vaiką Lietuvoje būtų 

labai sunku ar net neįmanoma „[...] vaikas yra atsakomybė, tai yra žmogus, kurį reikia išauginti 

sveiką, tvirtą, o dabartinė visuomenė nelabai supranta, kad dvi mamos ar du tėčiai gali auginti 

vaiką... ir traumuoti tą vaiką nelabai norisi [...]“ (M-5). Todėl matome pagal gautus rezultatus, kad 

homoseksualios poros norėtų auginti vaiką, bet bijo visuomenės nuomonės ar galimų patyčių. Porų 

manymu patyčių jų vaikas galėtų išvengti, jei augtu tinkamoje aplinkoje t.y. ne Lietuvoje, o kitur, 

kur požiūris yra tolerantiškesnis į homoseksualias poras. Taip pat pora (V-1) teigė, kad savo vaiką 

nuo patyčių saugotų keičiant vaiko aplinką. Jų manymu, jei patyčios vyktų mokykloje, tai jas būtų 

galima išspręsti pakeičiant pačią mokyklą. Jų teigimu kitokios alternatyvos nėra, nes šiais laikas 

vaikai yra per žiaurūs, o ir visuomenės požiūris į juos yra neadekvatus. Todėl pagal gautus rezultatus 
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galime teigti, kad homoseksualios poros nemato perspektyvų Lietuvoje auginti vaikus, nes bijo 

patyčių, visuomenės neigiamo požiūrio. Porų nuomone, jeigu sužinotų, kad jų vaikas yra 

homoseksualus tai jį palaikytų ir neatstumtų kaip tai nutinka tradicinėse šeimos „[...] Ir kas iš to jei 

šeima smerkia, tik santykiai nutrūksta, geriau kai visi kartu laikosi.“ (V-3). Poros (M-7) kuri auginą 

vaiką, partnerės nesistengia vaiko nustatyti prieš tradicines šeimas. Jų manymu vaikas turi žiūrėti 

visuomeniškai visomis prasmėmis. Toks poros požiūris parodo, kad stengiamasi atrasti alternatyvą 

tarp tradicinių šeimų ir homoseksualių šeimų. Taigi iš gautų rezultatų galime teigti, kad 

homoseksualios poros nori ar norėtų auginti vaiką, tik nemato perspektyvų jų auginti Lietuvoje. Dėl 

vaiko pasirinkimo su kuo kurti šeimą, poros vaikui suteiktų pasirinkimo laisvę. 

Poros išskyrė kelis aspektus auginant vaiką tradicinėje ir homoseksualioje šeimoje. 

Pirmiausias pora (V-3) įžvelgė, kad jų auklėjimas pasižymėtų didesniu tolerantiškumu nei yra 

ugdomas požiūris tradicinėse šeimose vaikams. Jų teigimu tokios poros plačiau žiūri į gyvenimą ir 

neapsiriboja vien nustatytoms normoms, kas būdinga tradicinėms šeimoms. Pora (V-1) teigė, kad jei 

augintų vaiką tai jų manymu vaikui gali trūkti „mamos ir vaiko“ ryšio. Jų manymu vaiką jie gali 

užauginti ir jam suteikti visas garantijas kaip ir tradicinėje šeimoje, bet negalėtų suteikti motiniškos 

šilumos, jos pavyzdžio ir motiniško ryšio. Todėl galime teigti, kad homoseksualios poros nori 

auginti vaikus ir turi suvokimą kaip juos auklėti, nors ir neturi šioje srityje patirties. Taip pat suvokia 

antros lyties nebuvimą šeimos modelyje, kurio kaip jų teigimu gali trūkti vaikui. 

17. Lentelė. Porų požiūris į vaikų auginimą 
Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Šeimos 

gausinimo 

perspektyvo

s 

Požiūris dėl 

šeimos 

pagausėjimo 

„[...] pasidomėjus įstatymais supratom, kad yra menkos galimybės įsivaikinti vaiką 

homoseksualioms poroms.“ (M-10) 

„ [...] Apie tai būtų galima galvoti tik tada kai mūsų padėtis bus legalizuota, kai 

visuomenei ateis į galvą, kad gali būti ir kitokių šeimų [...] Iš esmės vaiką auginti 

norėtųsi, bet dabartinės sąlygos to neleidžia.“ (M-5) 

 „Ateityje norėtume.“ (V-3) 

Respondentų 

esamos žinios 

dėl įsivaikinimo 

„Lietuvoje visų pirmą neduotų tokioms poroms [...] Arba lengviausias būdas 

surogatinę motiną susirasti [...]“ (V-3) 

„Na realiai tai nedaug, nes kaip ir nesidomėjom labai daug [...]“ (V-1) 

Poros  

svarbiausios 

pareigos vaikų 

auklėjimo 

srityje 

„Suteikti vaikui viską kas įmanoma. Psichologiškai stabilų užauginti, išauklėti, kad 

būtų vertinantis kitus žmones.“ (M-7) 

„Išauklėti dorą, kilnų, suteikti visas garantijas, kad vaikas būtų aprūpintas. [...] 

Kažkaip savo vaiką labiau auklėčiau kaip draugą, negu griežtai nurodinėčiau ką reikia 

padaryti ar pasirinkti.“ (V-3) 

„[...] išauginti dorą pilietį, kad jis nenueitų klystkeliais [...]“ (V-1) 

Poros galimos 

alternatyvos 

apsaugant vaiką 

nuo patyčių 

mokykloje 

„[...]manau reikia daug šnekėtis su vaiku pačiu. [...]“ (M-7) 

„[...] iš pradžių net nesakytume vaikui, kad čia yra du tėčiai. Gal pateiktume kaip tėtis 

ir draugas variantą, kol jis paaugtų ir pats galėtų labiau viską suvokti [...]“ (V-3) 

„Na jeigu jau taip nutiktų... tai tektų turbūt keisti mokyklą. [...]“ (V-1) 

Požiūris dėl 

vaiko 

homoseksualum

o 

„[...] Aš tai jį palaikyčiau bet kokiu atveju [...] kaip jis pasirinks, tokia ir bus jo valia.“ 

(M-7) 

„[...] Ir kas iš to, jei šeima smerkia ,tik santykiai nutrūksta, geriau kai visi kartu 

laikosi.“ (V-3) 

„[...] kaip savo vaiko gali nepalaikyti. O ką jis pasirenka ,tai jau jo valia.“ (V-1) 
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Kiekvienoje šeimoje individas nori jausti komfortiškai, bei save realizuoti. Visos poros 

teigė, kad tai vienas iš pagrindinių aspektų kurio tikisi gauti esant poroje (žr. 18 lent.). Pora (V-3) 

teigė, kad jei sutarimas su antrąja puse nebus geras ir nesijausi komfortiškai, tai patirsi vien stresą. 

Poroje turi jaustis ne tik gerai, bet ir jausti, kad tave partneris supranta „[...]mes dažnai gaunam tų 

tokių replikų iš šalies, todėl turi būti poroje tas dvasinis palaikymas“. Porų teigimu tai tarsi 

pagrindinis aspektas kodėl būni būtent su tuo žmogumi. Taigi, pagal gautus rezultatus galime teigti, 

kad psichologinis palaikymas yra ypač svarbus poroje. Toks palaikymas sudaro pagrindą toliau 

funkcionuoti šeimai.  Taip pat poros išskyrė savęs realizavimą esant poroje.  Tai tarsi vienas kito 

paskatinimas, tobulėjimas esant poroje.  Dauguma porų teigė, kad save realizuoja esant kartu su 

partneriu. Jų teigimu jie dalinasi sukaupta patirtimi, skatina partnerį imtis ar išbandyti naujas 

praktikas, tobulinti įgūdžius.  Taip pat šį aspektą supranta kaip partnerio leidimą tobulinti save pvz. 

mokslo srityje. Šie visi aspektai respondentų nuomone ir yra savęs realizavimas esant poroje. Todėl 

galime teigti pagal gautus rezultatus, kad poros jaučiasi save realizavę ir jaučia, kad partneris gali jį 

palaikyti ir paskatinti įvairiose veiklose.  

18. Lentelė. Emocinio palaikymo svarba 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Emocinis 

palaikymas tarp 

partnerių 

 

Poros 

psichologinis 

komfortas 

tarpusavyje 

svarba 

„Taip žinoma, kad svarbus. [...]“ (M-10) 

„Be abejonės.“ (M-5) 

„Taip labai svarbus [...]“ (M-7) 

„Aišku svarbus, nes jeigu tu nesijausi komfortiškai [...]būsi visą laiką 

strese ir negalėsi atsipalaiduoti... tai toks ir tas palaikymas [...]“ (V-

3) 

„Na čia manau tai kaip ir pagrindas santykių turėtų būt [...]“ (V-1) 

Savęs realizacija 

esant kartu 

 

„manau, kad  pakankamai save realizuoju, savo norimose srityse.“ 

(M-10) 

„Iš esmės tai dalinimasis patirtimi, žiniomis yra pagrindas 

savirealizacijos, bet ne tik, kad davimas visa to, bet ir gavimas [...]“ 

(M-5) 

„Tai jo [...]“ (V-3) 

„[...] Tiesiog esam mes kartu, mums gera lesti kartu laiką, na ir to 

manau užtenka.“ (V-1) 

Emocinio palaikymo aspektuose poros įžvelgė tarp tradicinės šeimos ir homoseksualios 

šeimos skirtumų. Poros (M-7) ir (M-10) įvardijo, kad emocinis palaikymas labiau jaučiasi tarp tos 

pačios lyties asmenų, negu tarp skirtingų lyčių. Šios poros, vienas iš partnerių, turėjo patirties su  

abiem lytimis, todėl palyginimai buvo pagrįsti gyvenimo patirtimi. Jų teigimu vyriška lytis mažiau 

nori diskutuoti ir aptarti esamas problemas, taip pat mažiau supranta ir patį partnerį. Kita pora (V-3) 

mano, kad tradicinėje šeimoje moterims reikia didesnio ir palaikymo, o dviejų vyrų šeimoje tas 

palaikymas yra tolygus, nes labiau supranta vienas kitą ir žino kiek to dėmesio reikėtų skirti „[...] 

tradicinei šeimoj, tai dažniausiai moterys nori to palaikymo, tos užuojautos visą laiką“ (V-3). “Poros 

manymu dėmesys moteriai yra dažnai vienpusis ir netgi varginantis, nes jis yra nuolatos ir 

reikalaujantis pastangų. Taigi pagal gautus rezultatus galime daryti išvadą, kad tradicinėse šeimose 
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yra pasiskirstymas tarp lyčių ir emocinis palaikymo stiprumas priklauso nuo lyties. Homoseksualiose 

šeimose emocinis palaikymas paskirstomas tolygiai, nes partneriai geriau supranta tą pačią lytį. 

Porų buvo domėtasi, koks jų tėvų šeimos modelis (žr. 19 lent.). Trys poros iš penkių 

augo pilnose šeimose. Poroje (M-10) viena iš partnerių buvo įvaikinta. Jos teigimu ji neturėjo 

tradicinės šeimos pavyzdžio. Patėvis buvo linkęs į sadizmą, o mamos išvis nematė nuo mažens, tad 

jos šeimos modelis pagal respondentę buvo sugadintas. Poroje (V-1) šeimos modelį sudarė tik vienas 

tėvas iš dviejų. Jų teigimu tradicinės šeimos modelio jie nematė, todėl sunku lyginti. Jų teigimu 

trūksta to pavyzdžio kaip turėtų elgtis du žmonės poroje. Likusios poros teigė, kad augo pilnose 

tradicinėse šeimose. Jų teigimu, matė tą pavyzdį kaip tarpusavyje elgiamasi šeimose. Porų teigimu 

tėvai jiems ugdė tokias pačias vertybes, kaip ir kitose jiems žinomose šeimose. Pagrindinės vertybės 

buvo pagarba aplinkiniams, tikėjimas į Dievą ir, kad šeima yra vertybė „.[...] Nes šeima turi būti 

pirmoje vietoje, jos niekas nepakeis [...] Na, o po šeimos, tik tada eina visi tie papročiai, šventės. 

Nes irgi jei nevertinsi savo šeimos, tai su kuo tu šventes švęsi?“ (V-3)“.  Taigi pagal gautus 

rezultatus galime teigti, kad vertybės, tradicijos, respondentų poroms buvo ugdomos visose šeimose 

panašios. Respondentų poros įgytas vertybes iš savo tėvų, taiko savo gyvenime ir jomis vadovaujasi. 

19. Lentelė. Respondentų tėvų šeimos modelis 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Tėvų šeimos 

modelis 

Tėvų modelio 

sandara 

„Nu ta tradicinė sandara. Tėtė ir mama, ir po brolį“ (M-5) 

„[...] Tėtis, mama ir vaikai [...]“ (M-7) 

„Tai tėtis, mama ir sesuo.“ (V-3)  

„Mano tai išsiskyrę.[...] Pas partnerį [...] taip pat išsiskyrę [...]“ (V-1) 

Poveikis augant 

ne pilnoje 

šeimoje 

„Nu gal kažkiek, nes jeigu kažko trūko šeimoje tai gal mes nemokėjom 

pamatyti tų pavyzdžių. Pavyzdžiui kaip tėtis elgiasi su mama ir kaip mes 

turėtume elgtis su savo antrąja puse.“ (V-1) 

Išugdytų vertybių 

įtaka augant 

” [...]. Kažkaip negaliu atsakyti, kaip ugdymo procesas vyko.“ (M-10) 

„[...] Mūsų šeimoj buvo labai svarbu pagarba.[...]. Buvo skiepijama, 

kad turim susirasti antrąsias puses ir turėti šeimą, nes tai yra vertybė.“ 

(M-7) 

„ [...] Na, o po šeimos tik tada eina visi tie papročiai, šventės. [...]“ (V-

3) 

„[...] kaip ir visų manau skiepijo nevogti, gerbti vyresnius [...]“ (V-1) 

„[...] pagarba vyresniems buvo ugdoma, buvo labai smarkiai. Meilė 

darbui, mokslui, šeimai.“ (M-5) 

Respondentų nuomone šeimų vertybės, tradicijos ir papročiai yra panašios, lyginant su 

jų tėvų šeima, bei kitomis šeimomis „dėl bendravimo, tai manau visose porose panašus yra tas 

bendravimas, taikomos vertybės, tos pačios švenčiamos šventės.“ (V-1). Todėl galima teigti, kad gali 

skirtis tik šeimos modeliai, bet vertybės, tradicijos liks panašios. 

Susikūrusios šeimos perspektyva yra įteisinti savo santykius oficialiai, bet šiuo metu 

Lietuvoje tokios galimybės homoseksualioms poroms nėra. Respondentų (žr. 20 lent.) buvo 

teirautasi ar jie norėtų įteisinti savo santykius. Keturios poros iš penkių buvo už santykių įteisinimą. 
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Poros teigė, kad svarsto galimybę išvykti į užsienį ir susituokti, bet santuoka negaliotų Lietuvoje 

todėl šis klausimas yra tik diskutuojamas „[...] Kartais pasvarstom gal kur išvažiuoti ir susituokti 

kur legalu yra. Bet būtų labai smagu, kad ir Lietuvoj būtų leistina.“ (M-7).  Taip pat teigė, kad 

santuoka ar partnerystė reikalinga ne tik santykiams įteisinti, bet ir dėl teisinių bei socialinių 

garantijų įgijimo „ [...] tam tikros teisės atsiranda. Sakysim paveldėjimo teisė... automatiškai, teisė 

sužinoti ligoninėje apie būklę savo partnerės“ (M-5). Šie veiksniai yra labai svarbūs kuriant šeimą. 

Visos poros paminėjo, kad yra sunku be šių teisių ir dėl to būtų gerai, kad įteisintų Lietuvoje 

partnerystę. Viena pora (V-1) teigė, kad jiems santuoka nereikalinga, nes pakanka buvimo kartu, bet 

teisinių garantijų taip pat norėtų gauti, kaip ir tradicinės šeimos. Todėl galima teigti, kad 

homoseksualios šeimos nori tokių pačių teisių kaip ir tradicinės šeimos, bet tai neįmanoma gauti kol 

nėra įteisinta partnerystė Lietuvoje. 

20. Lentelė. Porų santykių perspektyva 

Kategorija Subkategorija  Autentiškos  nuomonės 

Santykių 

perspektyva 

Vienos lyties 

santuokos/partnerystės 

įteisinimo svarba 

„Nes visi žmonės turi teisę į meilę ir į šeimą [...]“ (V-3) 

„Na, nes visi turim turėti lygias teisias.“  (V-1) 

 Santuokos reikšmė „[...]Tai realiai garantijos. Tai toks oficialus pasižadėjimas, 

kad būsim kartu.“ (M-7) 

 Santuokos aktualumas „ [...]gerai, kad padarytų galiojančią partnerystę, atsirastų 

poroms garantijos, įgautume teisių bent pasiteirauti apie 

sveikatos būklę partnerės [...]“ (M-10) 

„ [...]Norisi, kad Lietuvoje tai būtų įmanoma..“ (M-5) 

„[...] tai yra tarsi garantas [...] Tai pirmas laiptas link šeimos 

kūrimo.“ (V-3) 

„[...] Manau mūsų šalis mūsų nesuprastų.“ (V-1) 

Homoseksualios poros teigė, kad nėra jokio skirtumo santuokos aspektu tarp jų šeimų 

ir tradicinių. Visos šeimos nori lygiai taip pat įteisinti savo santykius ir gauti teisines garantijas „Tai 

vis vien yra dviejų žmonių sąjunga [...] manau turi visi galėti susituokti. [...]Kuom dabar mes esam 

blogesnės, kad negalim būti vedę?...Kaip šeima.“ (M-7).  Taigi galime teigti, kad homoseksualios 

šeimos lygiai taip pat, kaip ir tradicinės šeimos nori garantijų santuokos aspektais. Jiems svarbu ne 

tiek kiek įteisinti pačius santykius, o turėti teisę pasiteirauti apie partnerio būklę ligoninėje ar įgyti 

paveldėjimo teisę. 

Respondentų buvo teirautasi kas jiems yra šeima (žr. 21 lent.).  Porų nuomone šeimos 

būna skirtingos. Jas gali sudaryti ir du žmonės, ir visa giminė. Dauguma porų įvardijo, kad šeima yra 

du mylintys žmonės ir vaikai. Poros (M- 10) viena iš partnerių negalėjo daug pasakyti apie šeimą, 

nes jos tėvų šeimos modelio tarsi nebuvo. Jos manymu „visada yra taip kaip šeimoje augai“. Tai 

reikštų, kad neturėjimas šeimos tvirto modelio vaikui, yra skiepijama šias vertybes tęsti jo sukurtoje 

šeimoje. Tai galima pastebėti viso pokalbio metu. Taip pat respondentai išskyrė, kad šeima yra 

vertybė „Žinoma, kad vertybė šeima [...]“ (M-5)“. Pora (M- 10) mano, kad šeima yra vertybė, bet 
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negalėtų jos įvardinti kaip pagrindinės. Taip pat buvo išskirtos tokios kategorijos kaip partnerio 

socialinės padėties svarba, metų skirtumo svarba ir partnerio išsilavinimo svarba. Tiriamos poros 

įvardijo, kad šis aspektas yra svarbus. Partneris turi atitikti keliamus lūkesčius ir nebūti socialiai 

prastesnis už partnerį. Jų teigimu būtų sunku bendrauti su sau nelygiu. Tiriamųjų  manymu nereikia 

baigti aukštojo mokslo, kad galėtum bendrauti su žmogumi. Svarbiausia, kad su partneriu galėtum 

pasikalbėti ir spręsti lygevertiškai iškilusias problemas „[...] žinai jei tas partneris bus koks gatvinis 

nuo larioko, tai tiesiog reikės jį visą gyvenimą temti. O norisi tokio, kur dar ir pačiam reikėtų 

pasitemti.“ (V-1). Todėl galima teigti, kad poroms yra svarbi  partnerio socialinė padėtis. Partneris 

turi atitikti jų pačių socialinę padėtį visuomenėje. Respondentų poros teigė, kad partnerio 

išsilavinimas nėra svarbus. Svarbus aspektas yra bendravimas ir bendros atsirandančios temos „Na 

jei susikalbi ir atrandi bendrų temų, tai manau nėra ir taip svarbu ar tą aukštąjį ir baigė.“ (V-1). 

Porų manymu aukštasis mokslas negarantuoja partnerio bendravimo kokybės. Taip pat respondentai 

pasisakė, kad amžius didelės įtakos nedaro, jei jis neviršija dešimt metų skirtumo. Poros (M-5) 

manymu kai metų skirtumas viršija dešimt metų ar daugiau, tai atsiranda interesų konfliktai poros 

bendravime. 

21. Lentelė. Respondentų nuomonė apie šeimą 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Šeimos 

aspektai 

Šeimos samprata „[…]Visada yra taip kaip šeimoje augai. ”(M- 10) 

„ [...]Šeima tai, nu manau du žmonės gyvenantys kartu, turintys gal būt 

kažkokių tai palikuonių [...] tėvai dar įeina aišku į tą sąvoką šeima.“ (M-5) 

„Mano šeimos sąvoka keičiasi. [...] man šeima buvo mano vaikas ir mano 

tėvai. Dabar [...] man šeima yra vaikas ir mano partnerė.“ (M-7) 

“Tai du mylintys žmonės ir vaikai.” (V-3) 

„Šeima tai dviejų asmenų partnerystė [...].“ (V-1) 

Šeima kaip vertybė „ [...] Gali būt viena iš vertybių, bet nepagrindinė. Darbas, pinigai 

pagrindinės vertybės“ (M- 10) 

„Žinoma, kad vertybė šeima.“ (M-5) 

„Žinoma, visapusiškai“ (M-7) 

“Beabejo taip.” (V-1) 

Partnerės (-io) 

socialinės padėties 

svarba visuomenėje 

„ Nu nebūtinai turi būti mokslų daktarė, bet [..]Kad galima būtų bendraut.“ 

(M- 10) 

„[...] Man tai svarbu yra [...] kad būtų ką pasikalbėti, kad būtų galima 

lygiavertiškai spręsti iškilusias problemas.“ (M-5) 

„Tuo metu kai susipažinom buvo svarbu kad mūsų interesai sutampa.“ (M-7) 

“Man svarbu, kad žmogus gerai atrodytų [...] kad turėtų gerą darbą, kad 

gerai stovėtų ant kojų [...]” (V-3) 

Partnerės (-io) įgyto 

išsilavinimo svarba 

„Mes susipažinom kai abi studijavom ir.. dar vis nebaigėm.“ (M-7) 

“Visiškai nesvarbu [...].” (V-3) 

Partnerės (-io) 

amžiaus skirtumo 

svarba 

„[...] Na mūsų skirtumas šeši metai. Nu dar nėra tokio baisinio amžiaus 

skirtumo[...]“ (M- 10) 

„Tai yra iš tikrųjų svarbu […] Tiesiog nesutampa poreikiai.“ (M-5) 

„[...] iki septynių metų skirtumo gali būti, o toliau jau per daug būtų“ (V-3)  

„ Na, kad nelabai turi reikšmės manau [...]“ (V-1) 

“[...] vyresnė partnerė... tris metus, bet tai nieko nesudarė[...]“ (M-7) 

Respondentų poros įžvelgė skirtumų tarp tradicinių šeimų ir homoseksualių šeimų. 

Pora (V-1) teigė, kad pirmiausia skirtumas yra tas, kad homoseksualios šeimos yra nepripažintos. 

Tiriamųjų (V-3) manymu, augančiam vaikui gali trūkti mamos rūpesčio ir švelnumo. Nors jų 
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teigimu visas garantijas galėtų suteikti augančiam vaikui homoseksualioje šeimoje. Respondentų 

pora (M-7), kuri turėjo patirties su vyriškąją gimine ir su moteriškąja, teigė, kad tų skirtumų buvo 

tiek daug su vyriškąją gimine, kad pasirinko būtent homoseksualius santykius “ Ir tų pliusų daug 

daugiau šiuose santykiuose, negu su vyru.“ (M-7). Pagal gautus tyrimo duomenis, galime teigti, kad 

skirtumų tarp šeimų atsiranda. Šie skirtumai pasireiškia kai asmenys skirtingai suvokia savęs 

realizavimą šeimoje.  

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama ar teko susidurti su neigiama visuomenės 

nuomone ar išraiška (žr. 22 lent.).  Pora (V-1) teigė, kad teko susidurti. Jų pora buvo užpulta jiems 

išėjus iš klubo. Jų nuomonę toks išpuolis įvyko tik todėl, kad jie kitokių pažiūrų. Tuo įsitikino ir 

sulaukę policijos ekipažo. Pora teigė, kad buvo jaučiamas priešiškumas bei užgauliojimai. Kitos (V-

3)  poros vienas iš partnerių teigė, kad vaikystėje teko patirti patyčių dėl savo orientacijos. Jį buvo ne 

kartą sumušę bendraamžiai ir paviešinę apie jį internete neigiamos informacijos. Respondentui iki 

šių dienų yra sunku kalbėti apie vaikystę ir prisiminti skaudžią patirtį. Jo manymų visuomenė 

sunkiai priima kitokius asmenis. Likusios merginų poros teigia, kad nukentėję nebuvo dėl savo 

orientacijos. Jų teigimu tai galėjo lemti atlaidesnis visuomenės požiūris į merginų poras. Merginų 

poros teigia, kad vaikinų poroms yra sunkiau būti kartu dėl savo orientacijos. Vaikinų poras 

visuomenė labiau smerkia “ Kažkaip dar neįprasta visuomenei ,kai du vyrai gyvena. [...] Kažkaip 

merginos mūsų visuomenei ir už rankyčių gali vaikščioti susikabinusios ir tai bus nieko baisaus“ 

(M-10). Pagal gautus tyrimo duomenis, galime teigti, kad visuomenė dar sunkiai priima 

homoseksualias poras. Matome, kad merginų poras visuomenė labiau toleruoja nei vaikinų. Tai gali 

lemti faktas, kad visuomenėje yra įprastas reiškinys „vieniša mama“, todėl į gyvenančias kartu 

merginas visuomenė mažiau atkreipia dėmesį, negu į kartu gyvenančius vyrus. Poros taip pat išsakė 

savo nuomonę dėl rengiamų kasmetinių gėjų eitynių. Visos respondentų poros pasisakė neigiamai 

apie rengiamas eitynes. Poros  (M-10) nuomone nereikalingos yra eitynės. Jų teigimu per eitynes yra 

išreiškiama labai daug neapykantos „[...] Kiek ten neapykantos, kam tos žmones nervinti reik, 

nežinau. [...] Užsienyje tokie įspūdingi tie karnavalai [...]. Kodėl ten vienišoms mamoms nepadaryti 

tada karnavalo? [...]“. Šios poros nuomone eitynės nėra būtinos ir veiksmingos siekiant didesnio 

pripažinimo. Jų manymu, apie homoseksualias poras reikia skelbti ir viešinti visuomenei, rašant 

teigiamus straipsnius. Pora (M-7) taip pat pritaria dėl gėjų eisenos netinkamumo. Jų nuomone tai 

netinkamas būdas viešintis visuomenei ir taip pateikti save „[...] Manau, kad tai žemiausias lygis 

atkreipti į save. [...] Taip ,tai yra labai neteisinga, kad ir dėl tos santuokos, bet visuomenės požiūrio 

į mus nepakeis taip [...]“ (M-7). Taigi, pagal gautus rezultatus galime teigti, kad tyrime dalyvavusios 

homoseksualios poros nepritaria gėjų eitynėms, nes tai netinkamas būdas pateikti savo pažiūras 

visuomenei. Homoseksualios poros pritartų gėjų paradui jei jis būtų labiau panašesnis į užsienio 

rengiamus, kur žmonės ateina kartu su homoseksualioms poroms džiaugtis karnavalu. 
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22. Lentelė. Porų asmeninė patirtis 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 
Respondentų 

išsakyta 

asmeninė 

patirtis 

 

Asmeninės patirtys dėl 

visuomenės priimamumo 

„[...] išėjom iš klubo naktį ir užsipuolė mus... dujų 

pripurškė[...]“ (V-1) 
„ Mokykloj nuolatos tas buvo, tas spaudimas, patyčios ir 

sumuštas buvau daug kartų, ir internete buvo paskleista 

informacija.“ (V-3) 
„Tai, kad nesiskelbiam į visas puses. [...] Gal dėl to ir 

nesusidūrėm su priešiška nuomone.“ (M-7) 
„[...]Arba mes laba gerai pasirenkam kam atsiverti, arba 

tikrai žmonės lanksčiau žiūri į tokias šeimas. “ (M-5) 
„[...] Na vaikinukams tai išvis sunkiau. Kažkaip dar 

neįprasta visuomenei, kai du vyrai gyvena. [...] Kažkaip 

merginos mūsų visuomenei ir už rankyčių gali vaikščioti 

susikabinusios ir tai bus nieko baisaus.“ (M-10) 
Nuomonė dėl gėjų eitynių [...]Nežinau, aš tai niekad nėjau ir neisiu... čia kaip kokia 

provokacija gaunasi šio parado.“ (V-1) 
„Absurdas, visiškas paradoksas.[...]yra labai daug konfliktų 

tarp normalios orientacijų asmenų ir mūsų, tai kodėl gi 

reiktų tada skelbtis.“ (V-3) 
 „[...] Aš pati nedalyvauju ir iš vienos pusės gal ir geras 

dalykas, o iš kitos pusės net nežinau ar jau čia taip 

reikalinga [...] Gal daugiau žmonės suvokia, bet tai daugiau 

skaldo tautą į dvi dalis: į už ir prieš.“ (M-5) 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama apie ugdomas vertybes sukurtoje šeimoje. 

Poros įvardijo tokias vertybes: pasitikėjimas, ištikimybė, pagarba vienas kitam, dorumą ir tolerancija 

(žr. 23 lent.). Porų teigimu, kuriamos ir puoselėjamos vertybės yra lygiai tokios pačios kaip ir 

tradicinėse šeimose „[...]kaip ir visose normaliose šeimose. Tolerancija vienas kitam.“ (V-3). Taip 

pat porų manymu vertybės nesensta nes jos yra puoselėjamos iš kartos į kartą. Vertybių aktualumą 

įžvelgia visais laikais. Dvi poros (M-7) ir (V-1) teigė, kad nuvertėjo santuokos vertybė, jos tvirtumo 

nebeliko kaip anksčiau „[...] santuoka šiais laikais yra labai nuvertinta ir žmonės gyvena tiesiog 

kartu. Mūsų atveju dėl santuokos yra sunkiau.“ (M-7). Pagal gautus tyrimo duomenis, galima teigti, 

kad vertybės nekinta, jos yra puoselėjamos visais laikais. Nuo šeimos modelio priklauso tik kurioje 

pozicijoje jos atsiranda. 
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23. Lentelė. Poros puoselėjamos vertybės 

Kategorija Subkategorija Autentiškos  nuomonės 

Puoselėjamos 

vertybės 

poroje 

Ugdomos 

vertybės šeimoje 

„Pagarba turbūt pirmiausiai, o jei negerbtų, tai čia turbūt negyvensi. Nu 

tada jau ištikimybė.“ (M-10) 

 „Man labai svarbu yra pasitikėjimas“ (V-1) 

 

 

Šių laikų 

neaktualios 

vertybės 

„[...]vertybės ir lieka vertybės. Visos nuo senų laikų ir yra dabartinės 

vertybės.“ (M-10) 

„[...]Šeima tai vertybė, bet pas mus ji suvokiama labai vienpusiškai. 

[...]manau, kad vertybės nesensta, bet požiūris į jas turi keistis.“ (M-5) 

„Va tas ir būtų turbūt neaktualu, kad vyras su vyru, moteris su moterimi. 

Jau ta tema yra nusibodusi seniai.“ (V-3) 

„[...] Manau, kad panašiai ir dabar tos vertybės yra[...]“ (V-1) 

Šeimos kaip 

vertybės 

priskyrimas 

„Na tai nuo šeimos viskas ir prasideda[...] Šeima kaip skėtinė sąvoka iš 

kurios išeina visa kita.“ (M-5) 

„Kadangi mes gyvenam vieni dėl kitų, tai turbūt pačioj pirmoj vietoj.“ 

(M-7) 

„[...] Pirmiausia tai karjera, po to šeima.“ (V-3) 

„-Manyčiau pas mus pirmoje. “ (V-1) 

Apibendrinant tyrimo gautus duomenis yra išskiriami keturi požiūriai (žr. 24 lent.).  

Homoseksualios šeimos gyvenančios kartu negali įteisinti savo partnerysčių, todėl susiduria su 

nelygybe, lyginant su tradicinėmis šeimomis. Homoseksualios poros negalėdamos įteisinti savo 

santykių neturi socialinių ir teisinių garantų gyvendamos šeimoje. Taip pat tokios poros įvardija, kad 

santuokos ar partnerystės jiems reikalingos ne dėl santykių įteisinimo, o dėl teisinių garantijų 

įgijimo. 

24. Lentelė. Išskirtas respondentų požiūris apie jiems aktualiausias temas 

Išskirtos naujos sąvokos Autentiški komentarai 

Požiūris į susiduriančias 

problemas 

“[...] Jeigu kas nors partnerei nutiks ir atsiguls į ligoninę, negalėsim nieko sužinot 

apie vieną kitą, nes nesame šeimos nariai, o ir partnerystė nėra įteisinta.“ (M-10) 

Požiūris į skirtingų porų 

ištikimybės aspektus 

“Mano nuomone moterys yra ištikimesnės savo antrajai pusei[...]moteris laukia 

ištisus metus savo vyro ir neina į šoną. ( O jeigu vyro ir vyro šeimoj kažkas nutiktų 

negerai, tai jau nebelauktų?)[...]Laukt tai lauktų, bet tas didesnis polinkis į 

neištikimybę yra.“ (V-3) 

Požiūris dėl 

homoseksualių porų  

pagausėjimo ir vaiko 

lyties  

„Nu aišku yra tokių porų, kurios nori tų vaikų[...]Jie suskaičiavo kada ten tos 

vaisingos dienos.. nu ir užsimerkė. Dabar augina sau vaiką.“(m-10) 

„[...]Jei pas mus būtų berniukas, o ne mergaitė, gal būt trūktų tėviškos tos rankos 

mūsų šeimoje[...]Manau gal ir atsirastų tų skirtumų jei augintume berniuką, nes 

vis dėl to nesam ta tradicinė šeima.“ (M-7) 

Požiūris dėl vaikų 

auklėjimo ir jo požiūrio 

formavimo 

“O vaikui tai mes nestatom savo gyvenimo kaip pavyzdžio. Mes visapusiškai su 

juo kalbamės, kokios yra šeimos ir aiškinam, kad normalu yra mama ir tėtis.“ (M-

7) 

Pagal gautus rezultatus homoseksualios vyrų poros labiau pasižymėjo santykiuose 

neištikimybe negu moterų poros. Tai įvardijo patys respondentai. Jų teigimu ištikus šeimoje 

problemoms vyras gali būti neištikimas, bet tai nesudaro pagrindo skirtis. Homoseksualių moterų 

partnerystės labiau paremtos emociniu/psichologiniu bendravimu, todėl jų sąjungos yra tvirtesnės. 
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Tyrimo metu gautais rezultatais homoseksualios poros nori auginti vaiką, bet nemato 

perspektyvų jų įsivaikinti Lietuvoje. Taip pat išryškėjo požiūris tarp sudarytų vyrų sąjungų, kad 

tokiai porai auginant vaiką gali trūkti motiniško ryšio. Toks ryšys sudaromas vaikui gimstant ir 

žindant krūtimi. Todėl homoseksualios vyrų poros negalėtų kompensuoti šio biologinio ryšio. Taip 

pat buvo išskirtas ir moterų porų  požiūris, kuriame pasireiškia auginamo vaiko lyties aspektai. 

Moterų porai auginti ir ugdyti mergaitę, nesudarytų jų manymu problemų, bet jei tektų auginti 

berniuką, tai trūktų vyriškos lyties auklėjime. 

Pagal gautus tyrimo metu duomenis homoseksualios šeimos vaiką ugdytų pasaulietiškai. 

Dauguma porų teigė, kad vaikui nestatytų šeimos modelio kaip pavyzdžio. Auginant vaiką paaiškintų, 

kokie yra šeimos modeliai ir leistų pačiam vaikui pasirinkti. 
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IŠVADOS 

 

1. Teoretikai šeimą apibūdina, kaip sąlyginai uždarą socialinę ir psichologinę bendriją, 

kurią kuria vienas kitą vertinantys individai. Matulionis A. V., Miškinis K. ir Bajorūnas Z sutaria, 

kad šeimoje individai tobulėja tarpusavyje, teikia paramą vienas kitam, bei rūpinasi šeimos gerove. 

Taip pat visose šeimose yra labai svarbu patenkinti savo ir partnerio poreikius, joje tobulėti, bei 

suteikti tokią galimybę antrajai pusei. Analizuojant šeimos sąvoką buvo pastebėta, kad palaikyti 

tvirtiems santykiams šeimoje reikia puoselėti tradicijas, ritualus ir vertybes 

2. Išanalizavus mokslinę literatūrą buvo pastebėta, kad šeimos transformacijos vyksta 

nuolatos ir atsiranda vis naujų šeimos modelių. Tai sąlygoja kultūriniai, socialiniai ir ekonominiai 

veiksniai. Lietuvos šeimos modelis pastarąjį šimtmetį keitėsi. Pirmiausia Lietuvai buvo būdingas 

tuometinis europinių santykių modelis. Jam buvo būdinga didelė nesusituokusiųjų gyventojų dalis. 

Vėliau pasikeitė į tradicinį modelį, kuriame atsispindėjo santuokų universalumas, ankstyvumas ir 

maža dalis nesusituokusiųjų gyventojų. Tradicinį modelį pakeitė modernusis modelis. Jame buvo 

būdinga vėlyvosios santuokos, šeimos ir partnerystės įvairovė. 

3. Analizuojant homoseksualų padėtį Lietuvoje buvo pastebėta, kad homoseksualioms 

poroms yra labai sunku integruotis į visuomenę. Jos patenka į socialinės atskirties grupę dėl savo 

skirtingumo, todėl joms tenka gyventi tokiose sąlygose, kuriose neleidžiama arba yra apribojama 

visavertė integracija į visuomenę. Lietuvoje homoseksualizmas dažnai suvokiamas kaip deviantinis 

elgesys. Vyrauja prieštaringos, homofobiškos nuotaikos, kurias skatina ir vyraujantys stereotipai ir 

žiniasklaida. 

4. Remiantis informantų patirtimi galima teigti, kad homoseksualiose šeimose vyrauja 

partnerių nepriklausomumo modelis tvarkant finansus. Homoseksualių apklaustų individų požiūriu, 

toks finansų tvarkymo režimas ir turėtų dominuoti šeimose. Kalbant apie namų priežiūros, maisto 

gaminimo ir kitus buities darbus homoseksualių porų patirtys buvo dvejopos. Tačiau akivaizdus 

lyčių stereotipais pagrįsto vaidmenų ir atsakomybių pasiskirstymo nebuvimas. Darbus skirsto arba 

vienodai, neatsižvelgiant į jų rūšį, arba skirstosi darbus pagal pomėgius. Laisvalaikio leidimas kartu, 

kaip svarbi šeimos funkcija, yra svarbi homoseksualiems žmonėms, dalyvavusiems tyrime. 

Apklaustųjų požiūriu, skirtumų tarp tradicinės šeimos ir homoseksualų šeimos nėra. Remiantis 

respondentų patirtimi galime teigti, kad homoseksualūs vyrai dažniau susiduria su visuomenės 

diskriminacija, negu moterys. Homoseksualios moterys dalyvavusios tyrime nebuvo susidūrusios su 

visuomenės diskriminacija. Homoseksualios poros dėl gėjų eitynių išreiškė neigiamą požiūrį. Gėjų 

eitynės neatitinka rengiamų karnavalų kitose šalyse, kurių metu yra švenčiama su tauta. 
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Homoseksualių porų požiūriu gėjų eitynės Lietuvoje tik dar labiau kiršina visuomenę. 

Homoseksualios šeimos nori auginti vaikus, tačiau šiuo metu nemato perspektyvų juos auginti 

Lietuvoje. Homoseksualios poros bijo, kad jų vaikas gali patirti patyčias dėl homoseksualios šeimos 

modelio. Išryškėjo vienos lyties poroje vaiko ugdymo sunkumai – homoseksualioms poroms būtų 

sunkiau auginti skirtingos lyties vaiką. Kalbant apie respondentų tėvų šeimos modeli, beveik visos 

poros augo tradicinėse šeimose, kuriose buvo skiepijamos įprastos visuomenės tradicijos, papročiai 

bei ritualai. Tyrimo metu nebuvo pastebėta, kad vienas iš apklaustųjų tėvų būtų homoseksualas. 

Pastebėta, kad homoseksualios poros nori įteisinti savo santykius santuokoje ar partnerystėje. 

Partnerystė arba santuoka yra siekiamybė dėl teisinių ir socialinių garantijų įgijimo. Kalbant apie 

vertybes, homoseksualios poros šeimą priskyrė vertybei. Poroms taip pat svarbus yra bendravimas 

tarpusavyje, psichologinis komfortas ir vienas kito supratimas. Remiantis porų patirtimi galima 

teigti, kad homoseksualių moterų pora jaučia stipresnį tarpusavio ryšį, negu homoseksualios vyrų 

poros. 
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PRIEDAI 

 

1 PRIEDAS. Tyrimo anketa  

 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, koks vyraujantis požiūris į šeimą. Tyrimo metu gauti rezultatai bus 

panaudoti sociologijos baigiamajam darbui ginti. Asmenims atsakiusiems į  pateiktus klausimus 

informacija bus nuasmeninta. 

1. Kiek laiko trunka jūsų sąjunga/draugystė? 

2. Ar jūs linkę įsipareigoti rimtiems/ilgalaikiams santykiams? 

3. Kodėl ryžotės įsipareigoti šiems santykiams? 

4. Kaip Jūs įsivaizduojate šeimą? ( t.y. du žmonės gyvenantys kartu, ar įteisinantys savo 

santykius oficialiai, tėvai ir vaikai bei giminės, namai į kuriuos gera grįžti) 

5. Kaip manote ar šeimą galėtumėte priskirti vertybei?  

6. Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate skirtumų? 

7. Kokios jūsų pagrindinės gyvenimo vertybės? Kurioje pozicijoje atsiranda šeima kaip 

vertybė? Kodėl? 

8. Kaip manote kokios turi būti ugdomos vertybės jūsų  šeimoje? Kokios Jūsų nuomone yra 

neaktualios vertybės. (t.y. kokias vertybes galima laikyti nešiuolaikiškomis) 

9. Palyginus tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate vertybių skirtumus? 

10. Kokios vertybės  buvo ugdomos jūsų  tėvų šeimoje? 

11. Kaip Jūs pasiskirstote su partnere (-iu)  namų ūkio darbus? Kas už kokią veiklą yra 

atsakingas? 

12. Kaip jūs pasiskirstote finansus? Kaip sprendžiate iškilusiais finansines problemas? 

13. Ar vedate bendrą biudžetą? 

14. Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgtumėte finansinių, buities 

pasiskirstymo skirtumų?  

15. Ar jums yra svarbi santuoka ? 

16. Kodėl jūs norite santuokos? 

17. Ką jums reiškia santuoka? 

18. Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate santuokos skirtumų? 

19. Kokia jūsų tėvų šeimos sandara?  

20. Ar jūs augote pilnoje šeimoje? Ar užaugimas nepilnoje šeimoje daro įtaką Jūsų šeimos 

kūrimui?  

21. Lyginant  savo tėvų šeimą su savo šeima ar įžvelgiate kokių skirtumų? 

22. Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbi partnerės (-io) socialinė padėtis visuomenėje? 

23. Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbus partnerės (-io) amžiaus skirtumas? Kodėl? 

24. Ar kuriant šeimą jums yra svarbus partnerės (-io) įgytas išsilavinimas? 

25. Poilsis yra tada kai..? ( ilsiuosi vienas / kartu su partneriu) Kaip Jūs poilsiaujate? 

26. Ar jums svarbu  turėti bendrų pomėgių su partneriu?  Kokie jūsų bendri pomėgiai? 

27. Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate laisvalaikio praleidimo 

skirtumų? 

28. Ar jūs su partneriu pykstatės? Dėl kokių priežasčių dažniausiai nesutariate? 

Kokiomis temomis dažniausiai diskutuojate? Kokios jūsų aktualiausios temos? 

29. Kokiomis temomis jūsų manymu negalite diskutuoti? (nuomonės išsiskiria) 

30. Kiek jums yra svarbus bendravimas tarpusavyje? 

31. Ar įžvelgiat pranašumą tarpusavio bendravime, lyginant vyro ir moters šeimą? Kokį? 

32. Ar stengiatės suteikti pagalbą parteriui? Kokiomis formomis pasireiškia pagalba? 

33. Ar dažnai atsižvelgiate į partnerio reikalavimus, įgeidžius? 
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34. Ar teko keistis dėl partnerio gerovės ? Ką teko  pakeisti? 

35. Ar jums yra svarbus bendravimas su kitais/visuomene? Kaip? 

36. Jei palygintumėte  vyro ir moters šeimą su savo šeima ar įžvelgiate tarpasmeninių 

santykių skirtumų? 

37. Ar kuriant šeimą jums yra svarbus partnerės (-io) vertybės? Ar jums yra svarbus 

dvasinis/psichologinis komfortas šeimoje? Kaip jis pasireiškia? 

38. Ar jums svarbu, kad santykiuose galėtumėte save realizuoti, tobulėti juose? Ar šiuose 

santykiuose save realizuojate? Kaip? 

39. Jei palygintumėte savo šeimą ir kitas šeimas ar įžvelgiate emocinio palaikymo skirtumus 

? 

40. Ar jūs norėtumėte auginti vaiką ?  

41. Kas Jums yra žinoma apie įsivaikinimą? 

42. Kokios jūsų nuomone svarbiausios tėvų pareigos vaikų auklėjimo srityje? 

43. Kokias būdais stengtumėtės apsaugoti savo vaiką nuo patyčių mokykloje? 

44. Ką darytumėte, jei sužinotumėte, kad Jūsų vaikas yra homoseksualus? Jūs jį 

palaikytumėte? 

45. Kaip manote ar atsirastų skirtumų vaikų auklėjime sulyginus jūsų šeimą su kitomis 

šeimomis?  

46. Ar esate nukentėjęs dėl savo orientacijos? 

47. Kaip vertinate gėjų eitynes Lietuvoje? 

48. Vienos lyties santuokos/partnerystės turėtų būti įteisintos nes.... 

49. Ar jūsų partneris atitinka jūsų lūkesčius? 

50. Ar jums svarbus seksualinis gyvenimas? 

51. Ar jums svarbus seksualinis suderinamumas? 
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2 PRIEDAS. Kontaktinė informacija respondentams 

 

Kauno technologijos universiteto 

Sociologijos bakalauro programos 

ketvirto kurso studentė 

Sandra Ignatavičiūtė 

Tel. 867811448 

Baigiamojo darbo vadovė 

Audronė Telešienė 

Tel. 868465096 
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3 PRIEDAS. Transkripcijos 

 

Respondentas – R1, R2. Tyrėjas – T. 

1. Transkripcija 

Mot./Mot., kartu praleistas laikotarpis 10 m. Pokalbis vyko kavinėje. 

T- Kiek laiko trunka jūsų draugystė? 

R1– Tai mes susipažinom 2002 metais, o gyventi kartu kasdien pradėjom 2004 metais.  

R2- Nu kiek jau… Dešimt metų, vienuolika gal jau. Nu paskaičiuojam… (mąsto), (juokiasi). 

T- Ar jūs linkę įsipareigoti rimtiems santykiams? 

R1– Nu negyventume mes taip ilgai, jei nebūtume linkę, linkusios (juokiasi). 

T- Kodėl ryžotės įsipareigoti šiems santykiams? 

R1- A kaip ryžotės..? Nu kaip, jeigu myli žmogų tai… 

T- Dėl meilės? 

R1- Nu (juokiasi). 

[pokalbis nutrūko] 

T- Kaip Jūs įsivaizduojate kas yra šeima? 

R1– Nu labai skirtingai. Pasakok kaip įsivaizduoji šeimą (kreipiasi į partnerę). Kiekvienas juk 

skirtingai. Visada yra taip kaip šeimoje augai. Taip ir įsivaizduoju šeimą. 

R2- Kaip aš, nežinau kas yra šeima. Tėvas, mama… 

R1- Ne tai sakyk: tėvo nemačius. Augo su mama ir močiute. 

R2- Bet pas mane pilnavertiška šeima buvo. 

T- Didesnis supratimas buvo šeimoje? 

R1-Jo, jo. 

T- Dar šeima kiti laiko brolius, visą giminę. 

R2- Na mes seserų, brolių neturim. Dėl to gerai kartu. 

P1- Na mano situacija šiek tiek sudėtingiau. Aš kai Kaune gyvenau pas močiutę... Nu labai sunku 

pasakyti, nes labai ilgos istorijos.. Tas, kad aš prieš penkis metus sužinojau, kad aš buvau įvaikinta.  

R2- Tai čia nedidelis šokas. 

R1- Tai dabar galiu sakyti, kad tokio biologinio ryšio su mama nebuvo. Jokio susikalbėjimo, sutarimo nebuvo, 

tai va. Buvo patėvis, toks.. Švelnumo nebuvo, gal sadistinis toks buvo. Ir toks modelis šeimos, sugadino tą 

įvaizdį tradicinės šeimos. Buvo netikras brolis, metais vyresnis. Mes augom keturiese. Paskui mane nuo 

aštuntos klasės močiutė augino. Dar buvo mano diedukas. Taip, kad su močiute augau. Taip, kad aš sakau 

šeimos, taip kaip mėgsta sakyti šeimos, ta klasika, to tėvo suvokimas man būtų kažkoks.. diskomfortas. Man 

nėra to… Problemų man tas nekelia iki šiol (juokiasi). Tai va trumpai taip. 

T- O Kaip jūs manote ar šeimą galėtumėte priskirti vertybei?  

R1- vertybė? 

T- Vieniems yra vertybė pinigai, kitiems šeima 

R1- gal kam ir vertybė. O tau? (kreipiasi į partnerę). 

R2- nu žinai per daug negalvojau šiuo klausimu. Ar čia vertybė? Žinai ir pinigams vertybė būna 

(juokias). Nu jo čia labai panašu į antrą klausimą kur buvo. Nu jo, nu kaip vertybė. Gali būt viena iš 

vertybių, bet nepagrindinė. Darbas, pinigai pagrindinės vertybės 

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate skirtumų kokių? 

R1- Čia tik visuomenė mato. Čia visuomenės problema. Na mes vaikų neturim, bet daug šeimų, kurios irgi 

vaikų neturi. Ir gyvena šeimos. Tai sakau čia padarė visuomenė tokį stereotipą. Būtinai turi būti taip, o ne kitaip. 

Netgi jeigu vieniša mama su vaiku, tai jau skaitosi netradicinė šeima. 

T- Ir kaip jūs manote kokios turi būti ugdomos vertybės jūsų  šeimoje? 

R1- Pagarba turbūt pirmiausiai, o jei negerbtų, tai čia turbūt negyvensi (juokias). Nu tada jau ištikimybė 

(juokiasi). Taip greit nelabai kas šauna į galvą. Pinigai.. na pinigai tai per daug neskaitom, kad vertybė, nesam 

darboholikės. Kaip sakant darbą atlieki ir viskas.  

R2- Na mes abidvi vyturiukai. Aš neįsivaizduoju kas atsibunda 12 val. dienos. Atrodo, kad dienos tada kaip ir 

nebūta (juokiasi). Na tada nežinau kaip taip gyventi (juokiasi). 
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T- O pavyzdžiui, kokios jums yra neaktualios vertybės? Pasenusios. 

R1- Hmm neaktualios... Nu kokios čia? Aš nežinau visos normalios čia. Taip kaip sakant vertybės ir lieka 

vertybės. Visos nuo senų laikų ir yra dabartinės vertybės. 

T- Kokios vertybės  buvo ugdomos jūsų  tėvų šeimoje? 

R1- Tėvų? 

T- Taip.  

R1- nu niekas neugdė (juokiasi). Nu taip ir buvo. Hmm nuo mamos? Kokios vertybės? Visos tokios pačios kaip 

ir dabar. Nors irgi priklauso kokia yra šeima. Aš negaliu sakyti, nes aš nemačiau šeimos modelio. Močiutė aišku 

atvažiuodavo, bet kaip augus... Močiutė nelabai norėjo pasakot, jai buvo sunku, visko bijojo. Kažkaip negaliu 

atsakyti, kaip ugdymo procesas vyko. 

T- Kaip Jūs pasiskirstot su partnere (-iu)  namų ūkio darbus?  

R1- Nu va (juokias).  

R2- Čia irgi labai įdomus klausimas. Nu galvoja jei jau  tokia šeima yra, tai pasiskirsto kažkaip, kad kažkas 

vyriškus darbus daro, kažkas moteriškus. Nežinau čia pas mumis viskas kartu. Visur einam abidvi, į parduotuvę 

abidvi. Tik tiek, kad niekad kambarių netvarkau (juokias). 

R2- taip tai jau mano pareiga čia. 

R1- O valgyti, tai kas pirmas namo grįžta tas padaro. O jei nežinai ko nori, tai nueinam į parduotuvę abidvi ir 

nusprendžiam ką pirksim, ką gaminsim.  

T- Tai viską jūs bendrai darot? 

R2-Jo, jo. 

T- Kaip jūs pasiskirstote finansus? Kaip sprendžiate iškilusiais finansines problemas? 

Ar vedate bendrą biudžetą? 

R1- Pinigai nėra pagrindas. Būkim biedni, bet teisingi. Nu aš daug mažiau gaunu negu partnerė. Nu aišku 

galima dėl to kompleksuoti, bet kai nėra pinigai vertybė tai ir nėra tai problema. Kas šiuo metu turi daugiau 

pinigų tas ir finansuoja. 

T- Bet pavyzdžiui ar taupote kokiai kelionei? Ar atsidedate pinigų? 

R2- Tai taip žinoma susitaupom. Automobilį turim ir paatostogaujam. 

T- Jei palygintumėte tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgtumėte finansinių, buities pasiskirstymo skirtumų?  

R1- tradicinėj šeimoje labiau matomi priskyrimas darbų: vyriškiems ir moteriškiems. Man net kartais būna 

graudu žiūrėti kai moteriškė nustekenta, o šalia eina mačio. Stumia ji vėžimėlį ir dar paskui du vaikus velka 

(juokiasi). Bet tai dažniausia būna, nes taip šeimoje auklėjama yra. Pripratę yra prie tokio modelio ir atrodo, kad 

tai yra norma. Mano akimis tai ne. Ne aišku ar tos moterys yra laimingos. Nu bet jei gyvena tai matyt gerai.  

T- Ar jums yra svarbi santuoka ? 

R2- Jo čia irgi labai įdomus klausimas.  

R1- Na mano partnerė turi praktikos santuokoje. Aš tai neturiu. 

R2- Aš buvau ištekėjus ir išsiskyriau. Antrą kartą nebuvo noro baltą suknelę užsidėti (juokiasi). 

R1- Na nežinau ar noro būtent santuokai yra, bet gerai, kad padarytų galiojančią partneryste, atsirastų poroms 

garantijos, įgautume teisių bent pasiteirauti apie sveikatos būklę partnerės. Santuoka tai ne, nereikalinga. Aišku 

galima išvykti kitur susituokti, bet kam to reikia. Nors yra porų, kurios vien dėl to važiavo. 

T- O kaip jūs manote ar po santuokos kažkas pasikeičia santykiuose? 

R2- Nu kadangi mums santuoka nėra aktuali, tai ir popieriukas nėra aktualus. Popieriukas reikalingas nebent dėl 

garantijos. Kai būna santykiai ne tokie geri ir kai nori juos sulipdyti. 

T- Lyginant  savo tėvų šeimą su savo šeima ar įžvelgiate kokių skirtumų? 

R1- Sunku pasakyti kai tėvo nebuvo, o su mama mažai bendravom. Taip, kad aš nežinau. O va partnerė gyveno 

dviese su mama, o dabar dviese su manim (juokiasi). O pranašumo, tai sakyčiau nėra jokio pranašumo. 

T- Ar kuriant šeimą, Jūs atsižvelgiate į partnerės socialinę padėtį visuomenėje? 

R1- Vo. Nu nebūtinai turi būti mokslų daktarė, bet turi būti kažkoks tai... Kad galima būtų bendrauti. Nu žinai 

jei aš su aukštuoju, o antra pusė tik aštuonias klases baigė, tai nėra apie ką kalbėti.  

R2- Aš irgi tokios praktikos turėjau. Ten ir su aštuonių klasių baigimu gali būti eruditas, bet čia tai vienetai. 

Turėjau praktikos su ankstesne partnere. Tai nepasakyčiau, kad buvo ką labai kabėti. O mes padiskutuojam, 

žinias kartu pažiūrim, apie politiką pakalbam. Grįžus iš darbo pasipasakojam kaip sekėsi, nes matom, kad 

suprantam vieną kitą. 

T- Ar atsižvelgėt kuriant šeimą į partnerės amžiaus skirtumą? 
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R1- Oo (juokias). Na mūsų skirtumas šeši metai. Nu dar nėra tokio baisinio amžiaus skirtumo. Bet yra tokių 

porų, kurių amžiaus skirtumas yra didelis – 15 metų. Bet būna sunku tokioms poroms, nes ateina vidutinio 

amžiaus krizė, dar kas nors. Vienas nori lėkti, o kitas jau nebenori. Taip pradeda išsiskirti interesai. Nors yra 

labai sunku pasakyti kur ta riba yra. Kiekvienas pagal save sprendžia. 

T- Poilsis yra tada kai..? 

R1- Kada tau poilsis? Kai miegi, ane? (juokias).  

R2- Kai baigiasi darbas.  

R1- man tai darbas šventė. 

R2- Man irgi šventė. Ne, poilsis tai atostogos. Poilsis hm.. nu gal kai važiuojam i kolektyvinį sodą. Kai būna 

geras oras ir vykstame į sodą. Aišku ten nėra, kad vien daržai ir reikia dirbti nuo ryto iki vakaro. Ten reikia žolę 

pjauti. Na poilsis yra tada ,kai iš miesto išvažiuojam. 

T- Kokie jūsų bendri pomėgiai? Ar jums svarbu  turėti bendrų pomėgių su partneriu? 

 

R1- Nu kaip čia pasakyti tokių hobių galingų neturim 

R2- Na man užtenka darbas namai, o vat partnerei neužtenka 

R1- Man neužtenka, todėl aš labai aktyviai visuomeniška. Ir organizacijose dalyvauju ir ten, ten, ten. Bet 

partnerei neįdomu, tai aš jos ir neverčiu.  

R2- Todėl, kad aš jau savo atbuvau. Aš daug sportavau, tai man buvo veiklos. Mano darbas buvo treniruotės ir 

varžybos, todėl aš jau nieko dabar nebenoriu.  

R1- Nors kartais nueinam į bendrą renginį. 

T- Ar jūs su partnerę pykstatės? 

R1- Ooj būna (juokias). Kartais net priežasties nereikia. Stengiamės nepiktžodžiauti, bet dažniausiai…dėl ko 

pykstamės? Na jei ir susipykstam, tai man labai sunku atsiprašyti ir jeigu nesusitaikėm, tai galiu aš ir savaitę 

nekalbėti ir neatsiprašyti. Nu bet čia turbūt ilgiausias laikotarpis susipykimo, koks buvo. O taip tai visko būna: 

nuotaika ne ta, hormonai ne tie (juokias). Dėl teliko būna susiginčijame, kurį filmą žiūrėsim. Arba pradedi 

erzinti ir perlenki lazdą.. nu ir prasideda tada (juokiasi).  

T- O gal yra temos kurių negalite liesti, diskutuoti? 

R2- Nu yra, yra. 

R1- Nu kokios? 

R2- Nu kokios.. Lietuvos ir Rusijos tema. Amžiais susipykstame, jei paliečiame šią temą. Nes viena palaiko 

Lietuvą, kita Rusiją. Net nežinau, jeigu nemaloni tema, tai kam tada ją liesti. 

T- Ar jums yra svarbus bendravimas su kitais?  

R1- Bendravimas… Nu svarbus. 

R2- Nu matai, matai. Mano darbas yra… aš pati sau viršininkė, savo darbą daraus ir man nereikia bendradarbių 

ar kavos su jomis gerti. Aš visuomet kaip nuo mažens uždaresnė, tai nei aš tų draugių turėjau, nei draugų. Tai 

man to tokio poreikio bendravimo, kaip ir nereikia. Na draugų irgi nedaug turime. O kai yra draugų reikia į 

svečius eiti, o mums nepatinka į svečius eiti. Yra tokių žmonių kuriems reikia to nuolatinio bendravimo, bet 

mums to nereikia.  

T- Ar įžvelgiat pranašumą tarpusavio bendravime, lyginant vyro ir moters šeimą? 

R1- Pranašumas… nėra vidurio amžiaus krizės (juokias). Toks ir pranašumas. Porų tokių ir taip ilgai būnančių 

kartu nedažnai būna. Tradicinėj šeimoje kažkaip dažniau būna ir neištikimybės atvejai. Nu aš tai nežinau, kaip 

neturėjus patirties su vyru santykiuose, tai nežinau. Tu va turėjai santuoką su vyru. Tau geriau žinot kur geriau.  
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R2- Dabar man geresnis gyvenimas. Na bet skirtumas yra. Jeigu mamaška savo sūnų taip išauklėjo, kad žmona 

tau turi patarnauti, tada labai sunku gyventi su tokiu. O jeigu tu galvoji, kad tokias pačias teises turi kaip vyras, 

tai tada.. ir prasideda nesutarimai. Tada vyro mama pradeda kištis į gyvenimą. Mano sūnelis, mano sūnelis. Nu 

tada jau vapšė pragaras. 

T- Ar stengiatės suteikti pagalbą parteriui? Kokiomis formomis pasireiškia pagalba? 

R2- Tai pagalbą taip, žinoma. Na, kad ir finansinę. Jeigu vestume bendrą biudžetą, tai negi trauktum iš bendro 

katilo. Todėl, kiekviena turim finansinę nepriklausomybę. Todėl nebereikia klausti, ar galiu aš nupirkti ką nors. 

Na, bet jei reikia, paprašo tai žinoma padėsiu. Pas mus problemos yra kitur, na pavyzdžiui. Jeigu kas nors 

partnerei nutiks ir atsiguls į ligoninę, negalėsim nieko sužinot apie vieną kitą, nes nesame šeimos nariai, o ir 

partnerystė nėra įteisinta. Kad ir įgaliojimą būtume parašę, bet jis vis vien nieko nereikštų. Na, o dėl 

paveldėjimo tai čia menkniekiai, bet va toj santuokoj normalioj gauni visas šias privilegijas. Ir pavyzdžiui, kai 

mano mama numirė man automatiškai perėjo turtas. Ir dar smagumai prasideda, jeigu kas man nutiktų, o aš jau 

nebeturiu giminių, yra su manim tik partnerė, o man reikėtų operacijos. Ji negalėtų pasirašyti už mane, kad 

atliktų man operaciją.  

T- Ar jūs norėtumėte auginti vaiką?  

R1- Kažkada buvo tokios kalbos pas mus. Bet pasidomėjus įstatymais supratom, kad yra menkos galimybės 

įsivaikinti vaiką homoseksualioms poroms. 

R2- Aš galiu iš savo pusės pasakyti, kad niekad nenorėjau ir niekad nenorėsiu vaiko. Aš kažkaip nei simpatijos 

jiems jaučiu, nei kažkaip noriu to. 

R1- Tau gal dėl to taip yra, kad tokio ryšio neturėjai su savo tėvais.  

R2- Nu gal, bet čia jau kitos problemos. Vaikas yra ne gyvūnas ir jam reikia labai daug visko aukoti. Nu aišku 

yra tokių porų, kurios nori tų vaikų. Ir aš tokią žinau. Jie suskaičiavo kada ten tos vaisingos dienos.. nu ir 

užsimerkė. Dabar augina sau vaiką. O mes tai tokio poreikio neturim, auginam sau šunį ir to pakanka. Mes tai 

kažkaip taip egoistiškai gyvenam tiesiog sau (juokiasi). 

T- Ar teko keistis dėl partnerio gerovės ? Ką teko  pakeisti? 

R2- Taip teko. Kai mes susipažinom aš rūkiau kaip garvežys. Tai teko mesti. 

R1- Ir dar tokias kontrabandines cigaretes... ir dar buvo įsigudrinus rūkyti kambary ir dar lovoj... 

R2- Nu tai buvau vis viena tai ir leidau sau daug, o kaip atsiradai tu, tai jau reikėjo kažką keisti. 

R1- Zyziau, zyziau ir kažkaip metė. Aišku labai sunkiai, bet metė. Kažkaip, kai būni poroje tai ir taikaisi vienas 

prie kito. 

R2- Nu taip. Kai būni vienas, tai kažkaip tik savęs žiūri, o kiti visai nesvarbūs yra. 

T- Ar jums yra svarbus dvasinis/psichologinis komfortas šeimoje? Kaip jis pasireiškia? 

R2- Taip žinoma, kad svarbus. Kaip pasireiškia.. na namie nėra jokios įtampos pas mus. Įtampa būna darbe tad 

jos mums užtenka, o namie esant kartu tarsi viskas išgaruoja.  

T- Ar šiuose santykiuose save realizuojate? Kaip? 

R2- Manau kad realizuojam. Ir mokslus baigiau -  bakalaurą. Na magistro man jau nebereikia. Aš manau, kad 

pilnai save realizuoju gyvenime. 

R1- Aš tai nuo mažens žinojau, kad tokios, kaip šeimos visai neturėsiu. Man tokio poreikio ir nebuvo. Visada 

galvojau, kad gyvensiu viena, nes man buvo problemos su ta savirealizacija. Todėl rinkausi specialybę pagal 

savo pomėgius, o ne ten kur įstojau. Ir pagal tą specialybę dirbu, todėl einu į darbą kaip į šventę. Na po to ėjo 

meilės reikalai. Tad manau, kad irgi pakankamai save realizuoju savo norimose srityse. 

T- Jei palygintumėte savo šeimą ir kitas šeimas ar įžvelgiate emocinio palaikymo skirtumus ?  

R2- Emocinis... na galiu lyginti su savo buvusia šeima, kur buvau sukūrus su vyru. Tai emociškai labiau susirišę 

esam su dabartine partnere. Ten su vyru buvo toks ryšys.. sportas. Deja kai sporto karjera baigėsi ir viskas tuo 

pačiu baigėsi. Nebeliko nieko, jokio ryšio tarpusavyje. Šis ryšys su partnere yra daug tvirtesnis ir stipresnis, 

negu buvau turėjus prieš tai. 

T- Ar esate nukentėjęs dėl savo orientacijos? 

R1- Nu mums lengva kalbėti, bet nesame. Kažkaip internete nesiskelbiam, nei darbe, nors darbe jau pas mane 

įtaria. Manau vien dėl to, kad žmonės yra jau nemažai apsišvietę. 

R2- Dar anksčiau galėjai, kažkaip labiau viską nuslėpti. Nes net mano giminės iš pradžioje galvojo, kad mes 

kambariokės. O vėliau kai tiek metų išgyvenom, tai suprato. Na vaikinukams tai išvis sunkiau. Kažkaip dar 

neįprasta visuomenei, kai du vyrai gyvena. Dar studenčiokai kai būna, tai kažkaip dar dėmesio neatkreipia, bet 

jei vyresni, tai iš karto žiūrėk kaimynai seka.  

R1- Na, o mes kai neturim to poreikio labai su visais bendrauti ir skelbtis, tai ir nesusidūrėm su tuo priešiškumu. 

Savo mamai kai pasakiau, tai mama pareiškė, kad ji nenustebo ir kad jau seniai nujautė. O šiaip istorijų daug 
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girdėję, kad ir sumuša... na kažkaip vaikinam sunkiau. Kažkaip merginos mūsų visuomenėj ir už rankyčių gali 

vaikščioti susikabinusios ir tai bus nieko baisaus. Jokių įtarimų nesukels.  

T- Kaip vertinate gėjų eitynes Lietuvoje? 

R2- Aš tai pavyzdžiui prieš. Kiek ten neapykantos, kam tuos žmones nervinti reik, nežinau. Man tai negražus 

net jis, darkosi visi. Užsienyje tokie įspūdingi tie karnavalai. Žmonės džiaugiasi, linksminasi kartu, o čia.. 

nežinau man nepatinka. Kodėl ten vienišoms mamoms ten nepadaryti tada karnavalo? Kodėl jos neturi? Nežinau 

ar čia reikia jau to karnavalo. 

R1- O aš tai už. Gal kam ir yra pagadinęs tas viešumas, bet kaip kitaip visuomenė sužinos apie mus. Kad ir 

kokia reklama vis vien tai yra reklama. Nors aišku gal geriau reikėtų labiau pozityvesnių straipsnių, o dabar rašo 

tik kas blogai nutiko..  

T- Ar jums svarbus seksualinis gyvenimas? 

R1- Taip labai svarbu. 

R2- Na ne ant tiek svarbus kaip kiti klausimai bendro gyvenimo, bet pakankamai svarbus. 

R1- Nu kai tik susipažįsti, tai buvo svarbiau. Dabar jau po dešimt metų jau ne taip svarbu. 

T- Ar jums svarbus seksualinis suderinamumas? 

R2- Aišku, o kaip kitaip, tiek laiko būsi jei nebus suderinamumo. 

R1- Na aš galiu trumpai pasakyti. Kadangi žinojau, kad partnerė jau buvo anksčiau ištekėjus, tai jai ir pasakiau. 

Aš niekad nebūsiu tau vyru, bet jei nori būt su manim tai pas kitus ir kitas jau nelakstyk. Taip ir būnam jau 

dešimt metų kartu (juokias). 

 

 

Respondentas – R1, R2. Tyrėjas – T.  

Mot./Mot. Kartu praleistas laikotarpis 5 metai. Pokalbis vyko per Skype programą. 

2. Transkripcija 

T- Pirmas klausimas bus toks: Kiek laiko trunka jūsų draugystė? 

R1- Penkerius metus beveik, be kelių čia mėnesių. 

T- Ar jūs linkę įsipareigoti rimtiems santykiams? 

R1- Tai kaip ir jau įsipareigojom (juokiasi). Kaip ir rimti tie santykiai yra pakankamai. Nu taip, atsakymas yra 

taip. 

T- Gerai. Kodėl ryžotės įsipareigoti šiems santykiams? 

R1- (pauzė) Taip išėjo.  

R2- Planuoti,  taip labai neplanavom taip kažkaip. 

T- Tai čia meilė įtakojo šiems santykiams? Ar susižavėjimas? 

R1- Kaip pasakyti (mąsto) pagarba kitam žmogui ir sakysim abipusis supratimas toks, kad lėmė būti kartu. 

T- Kaip Jūs įsivaizduojate šeimą? 

R1. P2 (masto) 

T- Tai yra? 

R1- Šeimą kaip? O variantai kokie? (juokiasi). Pilnavertė partnerystė. 

T- Tiesiog kaip jūs įsivaizduojate šeimą? Kas jums yra šeima? (pauzė). Na galiu pateikti porą variantų. Tai kai 

būna du žmonės kartu, kitiems visa jų giminė šeima. Kas jums yra šeima? 

R1- (pauzė) Nu į pirmykštę bendruomeninę santvarką negrįšim. Gal ten dėdės, tetos ne visai jau šeima... 

giminaičiai jie. Šeima tai, nu manau du žmonės gyvenantys kartu, turintys gal būt kažkokių tai palikuonių, bet 

tai yra dviejų žmonių reikalas – šeima. Tėvai dar įeina aišku į tą sąvoką šeima. Tėvai, vaikai, bet daugiau tai 

nelabai. 

T- Kaip manote ar šeimą galėtumėte priskirti vertybei? Ar ją galėtumėte priskirti vertybei? 

R1- Žinoma, kad vertybė šeima. Tai kaip gina visi tą šeima, vertybė beabejo. 

T- Aš klausiu kaip jūsų šeimoje yra, ne bendru požiūriu. Jūsų klausiu kaip jums atrodo. 

R1- Aš suprantu (juokiasi). Vertybė žinoma. Tai sunkiai pasiekiama, aš dėl to taip suabejojau.  

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate skirtumų? 

R2- Visiškai jokių. 

T- Kokios jūsų pagrindinės gyvenimo vertybės? Jūsų šeimos. 

R1- (pauzė) Vertybės? (pauzė). Gyvenimo ? Mūsų šeimos gyvenimo? 

T- Taip. 
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R1- (pauzė) Abipusis supratimas, atsidavimas, nežinau... ištikimybė, pasiaukojimas. Va tokios. Turi dar? 

(klausia partnerės) (tyla) viskas. 

T- O kurioje pozicijoje atsiranda šeima kaip vertybė? 

R1- Na tai nuo šeimos viskas ir prasideda. Šeima yra visa ko pradžia. Tai pirmoj vietoj ir yra šeima, o paskui iš 

tos šeimos... Šeima kaip skėtinė sąvoka iš kurios išeina visa kita. 

T- Jūsų  nuomone kokios šiais laikais yra neaktualios vertybės? Nešiuolaikiškos, pasenusios. 

R2- Žalio tilto skulptūra (juokias). Ne juokauju. Nežinau nu. Vertybės, aš nežinau ar jos sensta. Nebent požiūris 

keičiasi. 

R1- Pagal mane tai nesensta. Jos lieka tokios pačios.  

R2- Nu pažiūrėk vertybė – šeima. Tik tai požiūris tūrėtų keistis. Šeima tai vertybė, bet pas mus ji suvokiama 

labai vienpusiškai. Šeima tai yra tėtė, mama ir vaikas. Tai va čia ir yra šeima. Daugiau niekas ir neišeina į tą 

sąvoką Lietuvoje.  Aš tai manau, kad vertybės nesensta, bet požiūris į jas turi keistis. Lankstus požiūris į jas turi 

būt. 

T- Kokios vertybės  buvo ugdomos jūsų  tėvų šeimoje? 

R1- (mąsto) Vertybės... Nu pagarba vyresniems buvo ugdoma, buvo labai smarkiai. Meilė darbui, mokslui, 

šeimai. Tai vat tokios mano. O tavo? (kreipiasi į partnerę) 

R2- (mąsto) 

T- Gal galite pakomentuoti? 

R2-  Na rezultatas vis tiek toks pats. Gerbti šeimą, gerbti artimus, mylėti, vertinti. Kas toliau? 

R1- Na žmones vertinti, o būdai tai paprasti, kaip ir visų. Ta prasme konkrečiai kažką tais? Nežinau, tai 

bendravimu, mokymu... Nežinau kitaip ir neugdo. Pavyzdžiais gerais. 

R2- Arba blogais. 

R1- Arba blogais... Jo, kad nedaryti taip.  

T- O kaip Jūs pasiskirstot su partnere  namų ūkio darbus? 

R1- Ooo Ooo. Čia mūsų didysis mūšis (juokiasi). Na bando skirstytis jau penkerius metus. Sunkiai gaunasi, bet 

(galvoja) sakykim partnerė daugiau atsakinga už maistą, o aš labiau už namų tvarką ir visą priežiūrą. 

R2- Už techninę priežiūrą (juokiasi) 

R1- (juokiasi) Techninę priežiūrą... Va toks ir yra pasiskirstymas. 

T- O kaip jūs pasiskirstote finansus? Kaip sprendžiate iškilusias finansines problemas? 

R1- Finansai pas mus, nu kaip realiai (mąsto) Iš esmės mes nesuplakam visko į vieną ką uždirbame. Lyg ir 

turim savo atskirus biudžetus, bet hmm, na jeigu kažkuriai iškyla finansinių sunkumų, tai visada kita padeda. Už 

butą mokam abidvi per pusę, maistas irgi per pusę. Na nedalinam taip centas į centą lygiai. Na pasižiūrim jeigu 

viena praeitą savaitę pirko, tai šią savaitę kita. Kaip ir gaunasi toks nerašytinis susitarimas. 

T- jeigu palygintumėte tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgtumėte finansinių, buities pasiskirstymo 

skirtumų? 

R2- Vėlgi jokio skirtumo nėra. Aš lyginu save ir savo draugių šeimas. Tai problemos visur tos pačios ir būdai 

jas spęsti visur panašūs. Tiesiog skirtingos sudėtys šeimų.  

R1- na ištiktųjų tai aš galiu lyginti su savo tėvų, geriausiai man žinoma šeima ir jos principu, tai visą tą modelį ir 

stengiuosi panaudoti mūsų šeimoj. Partnerė atsineša į mūsų šeimą savo šeimos modelį, aš savo šeimos modelį ir 

mes taip sudarėm tokį hibridą. Va taip ir gavosi, bet kad tai būtų kažkas stebuklingo, tai tikrai ne. 

T- Ar jūs norite santuokos? 

R1- Hm jei būtų galimybė tai taip. 

T- Lietuvoje? 

R2- Taip. 

R1- Žinoma, kad Lietuvoje. Koks skirtumas, būtų galima išvykti į Ispaniją ir susituokti tam tikromis sąlygomis, 

bet grįžus į Lietuvą tai jinai bus negaliojanti. Tai nėra prasmės tai daryti. Norisi, kad Lietuvoje tai būtų 

įmanoma. 

R2- Nes vis vien mes gyvenam Lietuvoj, o emigruoti neplanuojam. Visi planai susiję su Lietuva, tai norėtųsi, 

kad ir čia turėtume kažkokių garantijų. Kažkokiu teisiniu pagrindu.  

T- O ką jums reiškia pati ta santuoka? Ta sąvoka? Ar kažką keistų tas dokumentas? 

R1- Tai nėra tik popierius. Kaip partnerė minėjo tam tikros teisės atsiranda. Sakysim paveldėjimo teisė... 

automatiškai, teisė sužinoti ligoninėje apie būklę savo partnerės... automatiškai atsiranda. Nu yra daug dalykų 

tarkim baudžiamojoje byloje žmona negali liudyti prieš savo vyrą. Mūsų atveju tai negaliotų. Tai vat ,tai nėra tik 

popierinis dalykas. Taip jeigu tai būtų tik nuėjimas į civilinės metrikacijos skyrių ir pasirašymas, tai žinoma ar 

jis yra, ar jo nėra, tai niekas nesikeistų. Bet jei įgytume tam tikras teises... tai yra labai svarbu gyvenant kartu ir 

kuriant bendrą ateitį. Tai tikrai yra labai svarbu. Tarkim šiuo metu butas yra partnerės vardu ir jeigu jai kažkas 
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nutinka, jinai žūsta, aš lieku be nieko. Aš turiu susirinkti daiktus ir išeiti, nes jos būstą paveldės artimieji. O aš 

teoriškai esu niekas. Va tokia situacija, dėl to yra reikalinga santuoka.  

T- Kokia jūsų tėvų šeimos sandara?  

R1- Nu ta tradicinė sandara. Tėtė ir mama, ir po brolį (juokiasi) 

T- Tai pas jus abi vienoda sandara. Tėtis, mama ir brolis? 

R1, R2- Taip. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbi partnerės socialinė padėtis visuomenėje? 

R1- Mmm... Nu iš esmės tai taip. Man tai svarbu yra. Aš kaip pasakyti... širdžiai jau kaip ir neįsakysi yra kaip 

yra, bet visada skatinu žmogų tobulėti, kilti aukštyn ir... Gal tai nėra esminis dalykas, bet tai yra svarbus 

aspektas bent jau man. Nežinau kaip tau? 

R2- Tai tikrai nėra visa ko ašis ir tikrai nėra pagrindinis kriterijus. O šiaip tai aš pritariu. 

R1- Ne, nu svarbu aišku, nes daugeliu atveju žinios priklauso net nuo esamos socialinės padėties visuomenėje. 

Tai norisi... 

R2- Norisi bendrauti bent jau su sau lygiu. 

R1- Nu jo pagal žinias sakykim taip. Tai nebūtinai turi būti labai aukštą padėtį užimamas žmogus, tai gali būti 

bet kas. Nu, kad būtų ką pasikalbėti, kad būtų galima lygiavertiškai spręsti iškilusias problemas. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbus partnerės amžiaus skirtumas? 

R2- Man taip. 

R1- Ir man taip. Tai yra iš tikrųjų svarbus, nes ištiktųjų turėjau patirties su gerokai vyresniu žmogumi ir su šiek 

tiek jaunesniu, nu kaip šiek tiek… irgi pakankamai jaunesniu ir yra tam tikrų trūkumų  

T- O kaip tie trūkumai pasireiškė? 

R1- Interesų konfliktas tiesiog… Tiek su vyresniu, tiek su jaunesniu. Tiesiog nesutampa poreikiai. Jei kažkas 

nori eiti į vakarėlį, tai aš jau nebenoriu eiti į vakarėlį arba kaip tik atvirkščiai aš dar noriu eiti į vakarėlį, o antroji 

pusė jau nebenori eiti į vakarėlį. Čia toksai labai parastas pavyzdys, primityvus. 

T- O poilsis yra tada kai..? 

R2- Keliaujame. 

R1- Aha tikrai, tada mes jau tikrai poilsiaujame. Niekur nėra tokio poilsio kaip kelionėje 

T- O poilsiaujate dviese ar po vieną? 

R1- Dviese... Vienam tai yra komandiruotė, o poilsis yra dviese. (juokiasi). 

T- Ar jums svarbu  turėti bendrų pomėgių su partnere?   

R2- Man taip, tai yra labai svarbu. 

R1- Beabejo tai yra labai svarbu. tai yra tas dalykas, kuris pradžių pradžioj susieja. Kai randi kažką bendro ir tai 

yra kaip duotybė šitiems santykiams, tokie bendri pomėgiai.  

T- Ir kokie jūsų bendri pomėgiai? 

R1- (juokiasi) Kokie mūsų bendri pomėgiai? (kreipiasi į partnerę) 

R2- Nežinau, šiaip iš esmės didžiausias pomėgis drybsoti lovoje ir žiūrėti televizorių kartu (juokiasi). Čia labai 

toks buitinis ir banalus. 

R1- Na ištiktųjų daug skaitom, dalinamės knygomis, filmus žiūrim. Mane partnerė išmokė filmus žiūrėti  

R2- (juokiasi) išmokė žiūrėti filmus? 

R1- Nu jo, nedariau aš to anksčiau taip jau gurmaniškai. Važiuojam mes daug kur, keliaujam kartu. Buvimas 

kartu tai reiškia, kad mes poilsiaujam, o kai atskirai tai mes paprastai dirbam. 

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate laisvalaikio praleidimo skirtumų? 

R1-  Na net nežinau... Abejoju, vėlgi principai yra visi tokie patys... Tie patys kinai, tie patys klubai, barai, 

kavinės, tos pačios knygos, tie patys ežerai, viskas tas pats. Tik, kad mes važiuojam be vaikų, bet yra tradicinių 

šeimų ir be vaikų, kurios neįeina į šeimos sąvoką. Bet iš esmės skirtumo tai tikrai nėra. 

R2- Koks gali būt skirtumas? Ar du žmonės tokie, ar kitokie. Jie yra vis tiek du žmonės, kurie leidžia laiką. 

T- Ar jūs su partneriu pykstatės? 

R2- O taip (juokiasi). 

T- Dėl kokių priežasčių dažniausiai nesutariate? 

R1- Dėl buities. Dažniausiai dėl buitinių priežasčių. Kartais gal pritrūksta tarpusavio supratingumo arba 

kažkuriai pasirodo, kad pritrūksta. 

R2- Nesusišnekam kartais. Viena pavargus kažką piktai burbteli, kita burbteli atgal. Taip va nesusišnekam ir 

taip prasideda (juokiai). 

T- Kokiomis temomis jūsų manymu negalite diskutuoti? 

R1- Nu, kad net diskutuoti negalim tai ne. Aš bent tai nežinau ar tokia tema yra. 

R2- Aš ir nežinau. Net nėra, kad kažko vengtumėme ir bijoti pradėti kokią temą. 

T- Ar stengiatės suteikti pagalbą parteriui? Kokiomis formomis pasireiškia pagalba? 
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R1- Nu žinoma, kad stengiuosi suteikti pagalbą emocinę, finansinę pagalbą... Darbais t.y. padaryti kažką už ją. 

Jeigu galiu patarti, padėti sugalvoti, nunešti, parnešti. O tu man stengiesi padėti? 

R2- Žinoma stengiuosi.  

R1- Tik kažkodėl tyli (juokiasi). 

R2- Aš irgi stengiuosi visai įmanomais būdais. 

T- Ar įžvelgiat pranašumą tarpusavio bendravime, lyginant vyro ir moters šeimą? 

R1- Iš esmės tai taip. Yra šioks toks pranašumas, kadangi dvi moterys viena kitą supranta geriau negu vyras ir 

moteris. Tas tarpusavio supratimas ir pajautimas vienai kitos yra didesnis, nei skirtingų lyčių žmonėms. Na 

moksliškai nepagrįsta, bet man taip atrodo. Ir antras dalykas gal labiau vertinam tuos santykius, labiau laikomės 

tų santykių, kadangi nėra taip paprasta surasti kitą žmogų, kuris atitiktų tą visą įsivaizdavimą. O vyro ir moters 

santykiuose yra paprasčiau būna. Vieną kartą išsiskyrė, išėjo, susirado kitą partnerį. Pagyveno, nepatiko 

susirado dar kitą. O pas mus yra truputi sudėtingiau. 

R2- Labiau vertini tai ką turi ir labiau bijai prarasti, stengiesi išlaikyti. 

T- Ar dažnai atsižvelgiate į partnerio reikalavimus, įgeidžius? 

R1- Taip dažnai. Aš labai mėgstu kai ji yra patenkinta (juokiasi).  

R2- Na taip kiekvieną dieną atsižvelgiam. 

T- Ar teko keistis dėl partnerio gerovės ?  

R1- Taip iš esmės dažnai taip būna. Jeigu nori kažką gero padaryti kitam, tai dažnai tenka kažko atsisakyti. 

T- Ką teko  pakeisti?  

R1-  Na man tai charakterį truputėli teko pakeisti. Dar ne iki galo pakeičiau, bet keičiasi mano charakteris po 

truputi. Partnerei irgi iš tikrųjų tenka pasilaužyti, nes reikalavimai irgi tokie nemažyčiai yra  

R1- Ir įpročius tenka pakoreguoti ir tenka pasikeisti kažkiek, kad prisitaikytum prie savo žmogaus. 

T- Ar jums yra svarbus dvasinis/psichologinis komfortas šeimoje? Kaip jis pasireiškia?  

R1- Be abejonės.  

T- Ar jums svarbu, kad santykiuose galėtumėte save realizuoti, tobulėti juose? Ar šiuose santykiuose save 

realizuojate? Kaip? 

R1- Oi kaip aš save realizuoju. Iš esmės tai dalinimasis patirtimi, žiniomis yra pagrindas savirealizacijos, bet ne 

tik, kad davimas visa to, bet ir gavimas. Bent jau man labai svarbu gauti iš partnerės jos žinias, jos patirtį, jos 

išmoktus dalykus. Kartais aš ir baruosi net dėl to, kad patingi, patingi pasakyti. Man labai svarbu yra, kad šalia 

esantis žmogus žino daugiau už mane ir gali patirtimi pasidalinti. 

T- Ar jūs norėtumėte auginti vaiką ?  

R1- Nu čia sudėtingas klausimas. 

R2- Vienareikšmiško atsakymo po kol kas dar neturim. 

R1- Nei taip, nei ne. Dabartinėmis sąlygomis gal greičiau ne negu taip. Bent jau aš, nes vaikas yra atsakomybė, 

tai yra žmogus kurį reikia išauginti sveiką, tvirtą, o dabartinė visuomenė nelabai supranta, kad dvi mamos ar du 

tėčiai gali auginti vaiką... ir traumuoti tą vaiką nelabai norisi.  

R2- Apie tai būtų galima galvoti tik tada, kai mūsų padėtis bus legalizuota. 

R1- Ne tai, kad legalizuota, bet kai visuomenei ateis į galvą, kad gali būti ir kitokių šeimų, kitokių variantų. Bet 

tada jau mūsų turbūt nebebus. 

R2- Iš esmės vaiką auginti norėtųsi, bet dabartinės sąlygos to neleidžia. 

T- Jūs bijote dėl vaiko gerovės, kad vaikas patirs patyčias? 

R1- Nu jeigu bendrai sakant tai taip.  

T- Ar esate nukentėjęs dėl savo orientacijos? 

R1- Aš tai ne. 

R2- Taip, kad nukentėję tai ne. 

R1- Nu tas kaip nukentėję. Kaip čia pasakyti. Niekas atvirai man nedaro blogo. Gal būt, kad mes atsargiai 

renkamės kam pasiskelbti. 

R2- Neskalambijam mes per visą Lietuvą, bet tas kas turi žinot, tai žino. Ir kiek man teko atsiverti kažkokios 

neigiamos reakcijos nepajutau nei iš vieno. Arba mes laba gerai pasirenkam kam atsiverti, arba tikrai žmonės 

lanksčiau žiūri į tokias šeimas.  

R1- Gražuliui reikia padėkoti. Jis šitaip reklamuoja tokias partnerystes (juokias). 

T- Kaip vertinate gėjų eitynes Lietuvoje? 

R1- Nu nežinau. Aš pati nedalyvauju ir iš vienos pusės gal ir geras dalykas, o iš kitos pusės net nežinau ar jau 

čia taip reikalinga  

R2- Nacionalistams tai reikalinga per kovo 11 d. žygiuoti. O kodėl mums nereikalinga?  

R1- Nežinau... Aš tai nesureikšminu labai. Gal būt tai daro viešumui didesnę įtaką. Gal daugiau žmonės 

suvokia, bet tai daugiau skaldo tautą į dvi dalis: į už ir prieš. Nu net nežinau, nėra tokios konkrečios nuomonės. 
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Yra tai, džiaugiuosi, kad yra tokių atvirų žmonių, kurie pasirodo, žygiuoja, dalyvauja. Jeigu to nebūtų, tai 

manau, kad be to irgi gyvenčiau. 

T- O kaip manote ar tai daro gerą įtaką visuomenei?  

R1- Oj.. Na kad ir kokia ta reklama bebūtų... tai yra gerai. Tik gal šiek tiek paskatina žmones pasidomėti, kad 

yra vis dėl to kitokių žmonių ir kitaip suvokiančių meilę, tą ryšį tarpusavio. Gal būt gerai tėvams, kurių vaikai 

homoseksualūs. Jiems gal būt ne taip baisu, nes mano, kad tik mano vaikas yra homoseksualus, o kitų tėvų yra 

geresni. Tada suvokia, kad daug yra tų kitokių žmonių. Parodyti nėra labai blogai. 

T- Ar jūsų partneris atitinka jūsų lūkesčius? 

R1- Taip. Kitaip negyventumėm tiek daug metų (juokiasi). 

Ar jums svarbus seksualinis gyvenimas? 

R1- Kaip ir bet kuriai kitai šeimai. 

Ar jums svarbus seksualinis suderinamumas? 

R1- Taip be jokios abejonės. 

Respondentas – R1, R2. Tyrėjas – T.  

Mot./Mot . Kartu praleistas laikotarpis 7 metai. Pokalbis vyko kavinėje. 

3.  Transkripcija 

T- Kiek laiko trunka jūsų sąjunga/draugystė? 

R1- Ar nuo pat pradžių? Ar kiek esame kartu? 

T- Tai galit papasakoti kaip susipažinot 

R1- Susipažinom labai seniai. 

R2- Prieš beveik dešimt metų... prieš devynis. 

R1- Tik susipažinusios nemėgom viena kitos (juokiasi). 

T- Nepatikot viena kitai? 

R2- Ne nepatikom viena kitai.  

R1- O po to.. gavosi kaip gavosi. Niekas net nesitikėjo, kad kartu po to būsim.  

R2- Gyvenam kartu jau septyni metai. Turim vaiką. 

T- O čia jūsų biologinis vaikas ar įsivaikinote? 

R1- Čia istorija ir prasideda prieš devynis metus. Kartu leisdavom laiką, eidavom į vakarėlius ir po kurio laiko 

aš pastojau. Tėtis nepripažino vaiko, tai tapau vieniša mama. Partnerė daug padėjo man. Pradėjom vis artimiau 

bendrauti.  

T- Tai jūs šiuo metu auginat vaiką abidvi? 

R2- Taip. Gyvenam kartu ir auginam abidvi. 

T- O ar norėtumėte susilaukti dar vaikų? 

R2- Pastaruoju metu šis klausimas yra vis padiskutuojamas, nes aš neturiu pati vaikučio ir visai norėčiau, kol 

dar galiu pasigimdyti. Bet šitas klausimas yra dar svarstomas. 

R1- Man buvo lengviau, nes neplanuotas buvo. 

R2- O aš vis svarstau. Pirmiausiai reiktu nuspręsti ir kokiu būdu pastoti. Ar dirbtiniu apvaisinimu ar tuo 

natūraliuoju būdu. Faktas tas, kad noriu savo biologinio vaiko. 

T- Kokios jūsų nuomone svarbiausios tėvų pareigos vaikų auklėjimo srityje? 

R2- Suteikti vaikui viską kas įmanoma.  

R1- Psichologiškai stabilų užauginti, išauklėti, kad būtų vertinantis kitus žmones. 

T- Kokias būdais stengtumėtės apsaugoti savo vaiką nuo patyčių mokykloje? 
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R1- Kolkas jų nėra. 

R2- Na manau reikia daug šnekėtis su vaiku pačiu. 

R1- Kuo vaikai mažiau žino, ta prasme, kuo mažiau svetimi vaikai kišasi į šeimą tuo mažiau problemų. Yra 

labai dėkingas toks laikas, kad šiuo metu daug mamų, tetų gyvena kartu arba šeimomis net viename name. Ir. 

Kad vaikas neturi tėčio yra priimtina visuomenėje. Anksčiau tai prieš 20m. 30m. tai tik vienas ar du vaikai 

neturėdavo tėčio, o šiais laikais tokių nepilnų šeimų yra daug. 

T- Ką darytumėte, jei sužinotumėte, kad Jūsų vaikas yra homoseksualus? Jūs jį palaikytumėte? 

R1- Nieko (juokias) 

R2- Aš tai jį palaikyčiau bet kokiu atveju. Tai yra visiškas jo juk pasirinkimas. 

R1- Nu vat, kad ir pavyzdys. Tave palaiko tėvai, o manęs nepalaiko. Man dėl to juk nesmagu, o tau smagu, kad 

gauni palaikymą. 

R2- Nu bet aš irgi praėjau kažkokį tai laikotarpį.  

R1- Na taip, o aš jo vis nepraeinu. 

R2- Nes tavo tėvai yra vyresni ir su savo nuomone, o mano tėvų yra lankstesnės pažiūros. O vaikui tai mes 

nestatom savo gyvenimo kaip pavyzdžio. Mes visapusiškai su juo kalbamės, kokios yra šeimos ir aiškinam, kad 

normalu yra mama ir tėtis. Mes pačios nuo mažens galvojom esam heteroseksualios. Todėl turėjom įvairių 

patirčių ir mūsų pačių šeimos yra tradicinės, pilnos šeimos. Todėl ir bandome kalbėtis ir apšviesti vaiką 

įvairiapusiškam supratimui, o kaip jis pasirinks, tokia ir bus jo valia. 

T- Kaip manote ar atsirastu skirtumų vaikų auklėjime sulyginus jūsų šeimą su kitomis šeimomis?  

R2- Na net nežinau. Mes nesame susituokę, bet manau mūsų šeima yra pilnavertė... vienodai auklėjam, vienodai 

dirbam. 

R1- Žinai jei pas mus būtų berniukas, o ne mergaitė, gal būt trūktų tėviškos tos rankos mūsų šeimoje. 

R2- Gal būt dėl to mums ir pasisekė. Manau gal ir atsirastu tų skirtumų jei augintume berniuką, nes vis dėl to 

nesam ta tradicinė šeima. 

T- Kaip Jūs įsivaizduojate šeimą? 

R1- Gal kokių variantų galite pasakyti? 

T- Na pavyzdžiui du žmonės gyvenantys kartu ar tai pora kuri įteisina savo santykius oficialiai, ar tai tėvai, 

broliai, giminės. Kas jūsų manymu yra šeima? 

R1- Mano šeimos sąvoka keičiasi. Kol aš buvau jaunesnė, tai man šeima buvo mano vaikas ir mano tėvai. Dabar 

mano šeimos modelis pasikeitė, kad šiuo metu man šeima yra vaikas ir mano partnerė. Mes dabar esam šeima. 

R2- Man tai šeima yra su kuo aš gyvenu ir tuo pačiu brolis ir mama , močiutė. Man šeima yra tas kas yra artima. 

Gal būt ne pusseserės, pusbroliai, bet tas vadinamas branduolys. 

T- Kaip manote ar šeimą galėtumėte priskirti vertybei?  

R2- Žinoma, visapusiškai. 

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate skirtumų? 

R1- (mąsto) taip įžvelgiame skirtumą. Dangtis tualeto visada nuleistas (juokiasi). Tų skirtumų buvo tiek daug su 

vyriškąją gimine, kad buvo pasirinkta kitokie santykiai. Ir tų pliusų daug daugiau šiuose santykiuose negu su 

vyru. 

T- kokios jūsų patirtys su vyriškąja gimine? 

R1- pakankamai didelė.. (juokiasi) vaikas juk yra. 

R2- Aš praktiškai neturėjusi, bet ne dėl to, kad nenorėjau, tiesiog taip susiklostė. Tai ilgalaikių santykių su vyrų 

aš neturėjus. 

T- Kokios jūsų pagrindinės gyvenimo vertybės? 

R1- Tarpusavio supratimas. 

R2- Supratimas, meilė ir pasiaukojimas, ir ištikimybė tikriausiai tokie pagrindiniai būtų. 

R1- Aš tai manau pagrindinis yra drąsa, kad jis sugebėtų pasakyti tiesą. Jeigu kad ir kas nutiktų, kad pasisakytų, 

o paskui manau viska dviese galima išspręsti. 

T- Kurioje pozicijoje atsiranda šeima kaip vertybė? 

R2- Kadangi mes gyvenam vieni dėl kitų, tai turbūt pačioj pirmoj vietoj. Tokio individualumo kaip ir nėra likę 

tik gal pas mūsų mergaitę, nes ji dar yra maža. Pas ją kito žodžio kaip aš, nėra. 

R1- juk viskas daroma yra dėl šeimos. Manau tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. 

T- Kokios Jūsų nuomone yra neaktualios vertybės? 

R2- jei bendrai, tai manau santuoka šiais laikais yra labai nuvertinta ir žmonės gyvena tiesiog kartu. Mūsų 

atveju dėl santuokos yra sunkiau, bet mano nuomone gražu kai žmonės įteisina savo santykius. 

T- O jūs gal planuojate įteisinti savo santykius? 
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R1- Jeigu bus galimybė tai taip. 

R2- Kartais pasvarstom gal kur išvažiuoti ir susituokti kur legalu yra. Bet būtų labai smagu, kad ir Lietuvoj būtų 

leistina. 

T- Jūs norėtumėte, kad būtų partnerystė ar santuoka įteisinta? 

R1- Mes tai už santuoką. 

T- Ką jums reiškia santuoka? 

R2- Tai ne tik, kad kažkoks štampukas pase. 

R1- Tai realiai garantijos. 

R2- Tai toks oficialus pasižadėjimas, kad būsim kartu. Gal dėl to, kad esu užaugus tokioje šeimoje kur santuoka 

yra garbinama. 

R1- Gal toks net moters tikslas nuo seno likęs, kad moteris turi būtinai ištekėti ir turėti vaikų. O jeigu dvi 

moterys nori ištekėti? Ir dar vaiką turi? Faktas yra tas, kad jeigu mergaitė susirgtų aš informacija visą apie ja 

gaučiau, bet ne mano partnerė nors ji ją irgi augina. O jeigu aš irgi susergu, tai kaip partnerei pasirūpinti 

mergaite ligoninėje? Kaip įrodyti jos giminystės ryšį?  

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate santuokos skirtumų? 

R1- Santuokos skirtumą? Tai vis vien yra dviejų žmonių sąjunga. Nematau jokio skirtumo kokia ji būtų, ar tai 

vyras ir moteris, ar tai vyras ir vyras, ar tai moteris ir moteris. Jeigu santuokos reikia porai manau turi visi galėti 

susituokti. Kuo mes esam dabar blogesni už kokį vyrą ir moterį, kurie turi būrį vaikų. Jų neprižiūri, nes patys 

esą asocialūs. Kuom dabar mes esam blogesnės, kad negalim būti vedę?...Kaip šeima. Nes realiai šiuo metu mes 

neturim jokio statuso. 

T- Kokia jūsų tėvų šeimos sandara?  

R1- Tėvų šeimos sandara?... Tėtis, mama ir vaikai. 

R2- Ar susituokę klausiat? 

T- Taip klausiu ar pilnoje šeimoje gyvenote. 

R2- Na mano mama našlė, bet jie buvo 25 metai kaip susituokę. Aš augau su tėčiu, mama ir broliu. 

T- Kokios vertybės buvo ugdomos jūsų tėvų šeimoje? 

R2- Kadangi mano tėvai viską darė dėl šeimos, tai kaip ir vertybės buvo ugdomos. Mūsų šeimoj buvo labai 

svarbu pagarba. 

R1- Mūsų šeimoj irgi panašiai. Buvo skiepijama, kad turim susirasti antrąsias puses ir turėti šeimą, nes tai yra 

vertybė. Būtent ši vertybė buvo statoma labai aukštai. Ir iš to kaip matau nelabai gavosi, nes ir tėvai pradėjo 

pyktis galiausiai, nes tas buvimas šeima ir visko darymas tik dėl vaikų buvo viso gyvenimo tikslas, o dabar 

vaikai užaugo ir nebeliko dėl ko būti kartu. Tiesiog nebeliko nieko bendro. Ir kai tėvai sako, kodėl jūs išeinat 

vakaroti ir vaiką paliekat. Manau juk reikia ir sau skirti laiko, galiausiai tai padeda stiprinti ir esamus santykius. 

O tėvai nesupranta kaip galima gyventi ne tik dėl vaiko. 

R2- Nes tavo tėvai galvoja jei vaikas yra, tai turi visą gyvenimą namie būti ir sau laiko nebeskirti. 

R1- Ir kas iš to gavosi? Jie nieko bendro nebeturi. 

T- Kaip Jūs pasiskirstot su partnere namų ūkio darbus? Kas už kokią veiklą yra atsakingas? 

R1- Už viską bendrai. Ištiktųjų tai kas kada gali ką atlikti tai ir atlieka. Mes dirbam labai skirtingai ir mano 

grafikas yra baisus, tai ryte, tai vakare tenka dirbti. Todėl tenka prisitaikyti ir atliekam darbus kada būna kuriai 

laisviau. 

R2- Ištiktųjų tai šiuo metu labai stipriai sukamės. Net gi retai tenka pasimatyti per darbus, bet stengiamės dėl 

bendro gerbuvio, tvarkomės buitį. Todėl nusprendėm, kad šiuo metu galim daugiau pasistengti dėl geresnės 

ateities. Tai tiesiog kuri anksčiau grįžta, ta ir valgyti padaro, skalbti uždeda (juokias). 

T- Kaip jūs pasiskirstote finansus? Kaip sprendžiate iškilusiais finansines problemas? 

R2-  Beabejo, dedam viską į vieną stalčių. Ištiktųjų tai labai pasitikim viena kita ir kadangi šiuo metu labai daug 

dirbam, tai visai nesipykstam dėl finansų, o kartu apsprendžiam ir perkam didelius dalykus. Šiuo metu yra taip, 

o anksčiau tiesiog būdavo, kuri tuo metu turėdavo daugiau pinigų ta ir užmokėdavo už išlaidas. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbi partnerės socialinė padėtis visuomenėje? 

R2- šiaip tai ne. 

R1- Tuo metu kai susipažinom buvo svarbu, kad mūsų interesai sutampa. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbus partnerės amžiaus skirtumas?  

R2- Ne, visiškai nekilo. Vėliau, pradėjus daugiau bendrauti išsiaiškinom, kad šiek tiek vyresnė partnerė... tris 

metus, bet tai nieko nesudarė. Toks metų skirtumas manau yra visi normalus. 

R1- Jei būtų skirtumas dešimt metų ar penkiolika, tai gal kokių pamąstymų vėliau ir būtų, o dabar tikrai nėra. 

R2- Tiesiog  aš tai pavyzdžiui džiaugiuosi, labai daug visko išmokau iš jos, daug sužinojau. 

R1 Pasijutau dabar daug vyresnė (juokiasi). 

T- Ar kuriant šeimą jums yra svarbus partnerės įgytas išsilavinimas? 
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R1- Mes susipažinom kai abi studijavom ir.. dar vis nebaigėm (juokiasi). Mes esam visiškai vienodos. 

T- Poilsis yra tada, kai..? 

R2- Kai turim laisvo laiko. 

R1- Kartu arba kažkiek atskirai, bet dažniausiai kartu. Kai būname gamtoje, prie vandens. 

T- Kokie jūsų bendri pomėgiai? 

R1- Na mums labai patinka pasifotografuoti, pasipuošti, pasidažyti ir dar labai mėgstam fotografuoti. 

R2- Mėgstam ir pašokti ir ramiai pabūti. O jei kažkuri kažko nenori, tai mokam gražiai viena kitą įtikinti. 

T- Ar jūs su partneriu pykstatės? Dėl kokių priežasčių dažniausiai nesutariate? 

R1- na būna. Dažniausiai būna po sunkios darbo dienos, kai grįžti pavargęs ir kažką dar pikčiau pasakai.. tai 

tada prasideda (juokias). 

T- Kokiomis temomis jūsų manymu negalite diskutuoti? 

R2- Nėra tokių. Yra? 

R1- Kad ne. Mes apie viską šnekamės. Kadangi mūsų  bendravimas prasidėjo nuo draugystės ir ilgų pokalbių 

per naktis, tai mes net nebūdamos kartu tiek daug visko išsikalbėjom ir... tai likę iki šiol.  

R2- Ir jei matom, kad nuomonės išsiskiria, tai net tai neišsirutulioja į kažkokią diskusiją. Tiesiog išklausom 

viena kitą. 

T- Ar įžvelgiat pranašumą tarpusavio bendravime, lyginant vyro ir moters šeimą? 

R2- Taip žinoma. 

R1- Taip. Pavyzdžiui apsipirkinėjimas nekelia problemų, nes nereikia ieškoti vyriškų rūbų. Tiesiog jeigu reikia 

apatinio trikotažo tai reikia abiem ir nieks ten nestovi už nugaros ir neskubina, kad greičiau apsipirkčiau. 

R2- Ir netgi pliusas tame, kad partnerė supranta mane menstruaciniu laikotarpiu. Joks vyras to nesuprastų. 

Supratingesnis tiesiog tuo metu nelįstų į akį (juokiasi). 

T- Ar stengiatės suteikti pagalbą partneriui? Kaip tai pasireiškia? 

R1- tai taip, žinoma. Tik kai tenka perstumdyti baldus bute, tai jau tenka kviestis pagalbos iš  

kaimynystės (juokiasi). O šiaip tai visapusiška pagalba ir emocinė pagalba, ir su finansais  

susitvarkom. Kažkaip dėl to problemų nekyla. O šiaip tai psichologinės pagalbos daugiausiai reikia  

vienai iš kitos. 

T- Ar dažnai atsižvelgiate į partnerio reikalavimus, įgeidžius? 

R2- Tai taip, kad kitaip ir neišeina. Turi juk derintis jei nori būti kartu. 

T- Ar teko keistis dėl partnerio gerovės ? Ką teko  pakeisti? 

R1- Tau teko labai keistis kai aš buvau po gimdymo ir kai nusprendėm gyventi kartu (juokias). 

R2- Buvau dar pakankamai jauna ir tiesiog reikėjo susiprasti, kad nebesu tik aš, o esam mes ir, kad  

dar yra mažas vaikas. Tad truputėlį buvo pradžioj šiokių tokiu savęs pakeitimų... požiūrio  

pakeitimo. 

T- Ar jums yra svarbus bendravimas su kitais/visuomene? 

R2- Taip mes esam labai bendraujančios ir praktiškai beveik visi žino apie mūsų santykius, todėl yra  

labai lengva. O šiaip kaip ir sakiau, esam labai bendraujančios, atviros visuomenei ir kažkaip  

nestabdom savęs. 

T- Ar jums yra svarbus dvasinis/psichologinis komfortas šeimoje? 

R1- Taip labai svarbus. Tiesiog mums lengva spręsti ir konfliktus kartu, ir pasitarti ir kažką bendrai  

nuspręsti, o tai yra labai svarbu. 

R2-  Na tiesiog yra porą net kartų buvę, kad susipykom ir ilgesnį laiko tarpą nešnekėjom, bet  

kažkaip pamatėm, kad yra sunkiau tylėti, negu susiėsti ir pasikalbėti. Todėl dabar gavosi kaip  

taisyklė, kad ir kas nutiktų ,visada pasisakom ir išanalizuojam. Todėl manau, kad realizuojame save  

savo santykiuose. 

T- Jei palygintumėte savo šeimą ir kitas šeimas ar įžvelgiate emocinio palaikymo skirtumus ? 

R1- Na manau vien pliusai. Mes esam labai panašios. Per tiek laiko susigyvenusios ir kažkaip žinom vieną kitą, 

žinom ko norim kažkaip. Na nežinau, kiek turėjusi santykių su vyrais tai niekada tokio emocinio artumo 

nejaučiau. Esu rami dėl partnerės ir tikrai nenustebins kokia ten nesąmone kaip moka vyrai (juokiasi). 

T- Ar esate nukentėjęs dėl savo orientacijos? 

R2- Šiaip tai ne. 

R1- Tai, kad nesiskelbiam į visas puse. Tik tieks kuriems reikia žinoti apie mus. Gal dėl to ir nesusidūrėm su 

priešiška nuomone. 

R2- O šiaip tai aš galvoju, kad visuomenė lengviau kažkaip priima merginą ir merginą nei jei būtų du vaikinai. 

Gal iš dalies tai ir gelbėja mums. Visuomenėje kažkaip normalu kai merginos vaikšto susikibusios rankomis. 

R1- Nu taip. Juk iš pradžių niekas netikėjo, kad mes gyvenam kaip pora. Tiesiog galvojo, kad mes nuomojamės 

butą kartu. O dabar kai jau turim savo butą, tai turbūt jau ir visi žino, kad kartu. Gal dar kas ir liko... nežinau. 
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R2- Nu bendradarbiai kokie. Jiems juk taip asmeniškai nesipasakosi. 

T- Kaip vertinate gėjų eitynes Lietuvoje? 

R1- Aš tai neigiamai. 

R2- Aš irgi.  

R1- Ne tas būdas pasiekti dėmesio ir pasiekti kažkokios tvarkos ar pajudėjimo į priekį. Tai tikrai ne tas būdas. 

R2- Aš irgi manau, kad tai visiškas farsas. Manau, kad tai žemiausias lygis atkreipti į save. 

R1- Dabar įsivaizduokime, kad eitų kokios ten blondinės ir reikalautų didesnių teisių. Taip tai yra labai 

neteisinga, kad ir dėl tos santuokos, bet visuomenės požiūrio į mus nepakeis tai, kad ten eina kažkokie 

apsirengia, išsidarkę ir dar kelia triukšmą, leidžia mokesčių mokėtojų pinigus. O ypač labai pyksta pensininkai, 

ten tie apsauginiai saugo, kad neužpultų. Man tai visiška čia nesąmonė. 

R2- Mes tai niekad nėjom ir kažkaip net neketinam eiti. Mes nėjom tikrai ne dėl to, kad bijom ar gėdijamės 

viena kitos santykių, bet tiesiog manom, kad tai yra netinkamas būdas pasiekti pripažinimo. 

T- Kokį būdą pasiūlytumėte, kad visuomenė labiau pradėtų priimti homoseksualius asmenis? 

R1- Aš net nežinau. Mes niekad nebuvom susidūrę su priešiška nuomone ar požiūriu. Kažkaip mes nieko blogo 

nedarom tai ir kiti mus priima normaliai. 

T- Ar jums svarbus seksualinis gyvenimas? 

R1- tai žinoma. 

T- Ar jūsų partneris atitinka jūsų lūkesčius? 

R2- Nu šitiek metų kartu gyvenam juk. Tai aišku, kad atitinka. 

T- Ar jums svarbus seksualinis suderinamumas? 

R2- Manau be to.. tai ir atsiranda konfliktai šeimoje. 

 

Respondentas – R1, R2. Tyrėjas – T.  

Vyr./Vyr . Kartu praleistas laikotarpis 3 mėn. Pokalbis vyko kavinėje. 

4. Transkripcija 

T- Kiek laiko trunka jūsų sąjunga/draugystė? 

R1- Nu kiek čia mes.. trečias mėnuo eina. 

T- Ar jūs linkę įsipareigoti rimtiems santykiams? 

R2- Na taip linkę. 

T- Kodėl ryžotės įsipareigoti šiems santykiams? 

R1- Ta prasme šiems santykiams? Būtent šiems? 

T- Taip šiems santykiams. 

R1- Na pajutom, kad kažkas daugiau yra negu šiaip simpatija maža. 

R2- na aš pritariu. 

T- Kaip Jūs įsivaizduojate šeimą? 

R1- Tai du mylintys žmonės ir vaikai. 

R2- Man irgi lygiai tas pats. 

T- Kaip manote ar šeimą galėtumėte priskirti vertybei? 

R1- Žinoma. 

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate skirtumų? 

R2- Skirtumas elementarus.  

R1- Tai tas, kad nėra mamos visų pirmiausiai. Na tą meilę mes galim skirti tik tiesiog, nebus tos moteriškos 

lyties. 

R2- Mama tai tik lytis, o daug tėvų vaikus augina po vieną. 

R1- Na kaip pavyzdį, kai viena mama auginą vaiką, tai jai irgi tenka abiejų tėvų pareigą atlikti. 

R2- Lygiai taip pat kaip ir vienas tėvas augindamas vaiką, atlieka ir tėvo pareigą ir mamos. Tai koks skirtumas 

ar bus vienišas tėvas ir vaikas turės vieną tėvą, ar turės du tėčius. 

T- Kokios jūsų pagrindinės gyvenimo vertybės? 

R2- Siekti savo tikslų. 

R1- Po to dar atvirumas ir.. tiesa. Niekados melo nevartoti. 

R2- Jau geriau karti tiesa, nei melas. 

T- Kurioje pozicijoje atsiranda šeima kaip vertybė? 

R2- Pirmoje., 

R1- man tai antroje. Pirmiausia tai karjera, po to šeima. 
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T- Kaip manote kokios turi būti ugdomos vertybės jūsų  šeimoje? 

R1- Dorumas, išsilavinimas. Aš nežinau ar tai vertybė, gali būt. Gal gali kaip ir karjera. 

R2- Tradicijos. Vis tiek turi būti kažkokios tradicijos šeimos. Nu visos normalios kaip ir visose normaliose 

šeimose. Tolerancija vienas kitam. 

T- Kokios Jūsų nuomone yra neaktualios vertybės? 

R2- Va tas ir ne būtų turbūt neaktualu, kad vyras su vyru, moteris su moterimi. Jau ta tema yra nusibodusi 

seniai. Ir kitose normaliose šalyse tai yra nebediskutuotina, nes tai yra per daug banalu. 

T- Kokios vertybės  buvo ugdomos jūsų  tėvų šeimoje? 

R2- Geras klausimas. 

R1- Tikėjimas į Dievą. Juk visos šventės švenčiamos pagal krikščionybę. Ir dar ta normali šeimos funkcija kaip 

moteris su vyru.  

R2- Kadangi aš esu iš labai didelės šeimos. Tai mama visada kartodavo, kad turim visada kartu laikytis. Gal būt 

taip ir yra, nes kai visi broliai ir seserys sužinojo.. vis vien laikėmės visi kartu, neišskyrė manęs per daug. Nes 

šeima turi būti pirmoje vietoje, jos niekas nepakeis, o ten antros pusės vis vien gyvenimas bėga ir jos gali 

keistis. Na, o po šeimos tik tada eina visi tie papročiai, šventės. Nes irgi, jei nevertinsi savo šeimos, tai su kuo tu 

šventes švęsi? 

T- Kaip Jūs pasiskirstot su partneriu  namų ūkio darbus? 

R1- Na draugas ir valgyti padaro ir sutvarko namus (juokias). Tiesiog, kad aš grįžęs po darbo pailsėčiau. Bet 

šiaip tai didelių taisyklių labai nėra, dažnai pasiskirstom per pus. 

T- Kaip jūs pasiskirstote finansus? Kaip sprendžiate iškilusiais finansines problemas? 

R1- Tai plius minus. Kas turi daugiau pinigų tas perka, kitą kartą kitas perka.  

R2- Bet šiaip tai pasitariam mes dėl pinigų. Kiek kas turi, kiek galim išleisti, gal reikia pataupyti. 

T- Tai jūs vedate bendrą biudžetą? 

R2- Na taip. Tarėmės ką pirksim, kur leisim tuos pinigus. 

T- Ar jums yra svarbi santuoka ? 

R2- Taip žinoma. 

T- Kodėl jūs norite santuokos? 

R1- Nes tai yra tarsi garantas. Ji tarsi suteikia tą tokį užgarantuotumą ir tokį duodą antrajai pusei garantą, kad tu 

mane vertini, pasitiki ir, kad būsi su manim visą likusį gyvenimą. 

R2- Tai pirmas laiptas link šeimos kūrimo. 

R1- Tai gal jau draugystė yra pirmas žingsnis? 

R2- Čia jau garantuotas, kad tu užlipai ant to laiptelio, o draugystė tai tik ėjimas link to laipto. 

R1- Tai mes dar neužlipom? (juokias) 

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate santuokos skirtumų? 

R1- Nu, kad nebus baltos suknelės (juokiasi). Nebus, gal taip vieša. 

R2- Kodėl nebus? 

R1- Gal nebus tiek daug žmonių, nes daug kas gali atsisakyti, nepritarti tokiai santuokai. Pavyzdžiui kaip mano 

toks tėvas, tai tikrai neateitų. 

R2- Užtektų mano giminės, visi susirinktu. Šiaip bet kokiu atveju, tai būtų ne Lietuvoj ir manau. Kad gautųsi ir 

su bažnyčia ir su panašiai. Kadangi pradėjo pavyzdžiui Anglijoje, kad ir bažnyčioje galima. 

R1- O Vokietijoje labai seniai jau. 

T- Kokia jūsų tėvų šeimos sandara?  

R1- Tai tėtis, mama ir sesuo.  

R2- Tėtis, mama, dvi seserys ir keturi broliai.  

T- Lyginant  savo tėvų šeimą su savo šeima ar įžvelgiate kokių skirtumų?  

R2- Tai žinoma skiriasi, kadangi tėvai jau šitiek metų daug kartu. Jie jau yra susigyvenę, o kaip buvo pradžioj 

tai mes nežinom ir nemanau, kad jie pasakys dėl ko jie ginčydavosi ir panašiai. Tiesiog jie turi tą patirtį šeimos, 

o mes tik pačoje pradžioje. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbi partnerio socialinė padėtis visuomenėje? 

R2- Ne. 

R1- Man tai taip. Man svarbu, kad žmogus gerai atrodytų. Nu pavyzdžiui per Vėlyklas jis man visai nepatiko, 

nu ką žinau toks aptįsęs visas... nu man svarbu, kad gerai atrodytų, kad turėtų gerą darbą, kad gerai stovėtų ant 

kojų, kad kai man sunku būtų, galėtų mane išlaikyti. Nu, kad jeigu aš prarasčiau darbą, kad nebūtų taip, kad 

visai neturėtume pinigų. Man tai svarbi ir finansinė padėtis ir socialinė padėtis. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbus partnerio amžiaus skirtumas? 

R1- Nu proto ribose, nu nežinau iki septynių metų skirtumo gali būti, o toliau jau per daug būtų. 
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T- Ar kuriant šeimą jums yra svarbus partnerio įgytas išsilavinimas? 

R2- Visiškai nesvarbu. (tyla) Jam svarbu, bet jis nesakys, kadangi nenorės manęs įžeisti. Kadangi aš aukštojo 

išsilavino kaip ir neturiu, bet aš su savo darbu galiu daug daugiau uždirbti, negu su universitetiniais 

išsilavinimais eina akropolyje valytojomis dirbti. 

T- Poilsis yra tada kai..? 

R1- Kai nereikia eiti į darbą, kai yra pinigų ir kai yra veikla, kurią neveiki kiekvieną dieną. Kai atitrūksti nuo tos 

rutinos, tai tada poilsis. 

R2- Kai gali savo laisvą laiką leisti su sau brangiu žmogumi. 

T- Ar jums svarbu  turėti bendrų pomėgių su partneriu?  Kokie jūsų bendri pomėgiai? 

R1- Mūsų bendri pomėgiai... 

R2- Grožis, jo puoselėjimas, filmų žiūrėjimas. Beveik kiekvieną vakarą pražiūrim po filmą. Dar 

apsipirkinėjimas kartu bei stalo žaidimai. 

T- Ar jūs su partneriu pykstatės? 

R1- Beabejo visko būna. Tiesiog kaip ir kiekvieniems šlifuotis reikia.  

T- Dėl kokių priežasčių dažniausiai nesutariate? 

R1- Tai dėl pavydo. Toks be proto didelis pavydas dėl antrosios pusės.  

R2- Aš tai nesu labai pavydus tik jis čia labai pavydi. Dar dažnai pykstamės dėl erzinimosi ir provokacijų. Aš 

toks labai impulsyvus žmogus, todėl tai mane labai veikia. 

T- Kokios jūsų aktualiausios temos? 

R1- Tai pagrindinės kaip diena praėjo, su kuo bendravai, kas palaikino (juokias). Taip pat temos apie darbą, 

planavimas laisvalaikio ką per jį veiksim. 

R2- Apie ateitį pašnekam ką darysim, kaip ką planuosimės. 

T- Kokiomis temomis jūsų manymu negalite diskutuoti? 

R1- Kad atviri esam tai ir nėra tokios temos. 

T- Ar įžvelgiat pranašumą tarpusavio bendravime, lyginant vyro ir moters šeimą? Kokį? 

R2- Negalėčiau net dabar įvardinti. Didesnė darbo jėga (juokias). 

R1- Praleiskim šitą klausimą. 

T- Ar stengiatės suteikti pagalbą parteriui? Kokiomis formomis pasireiškia pagalba? 

R2- Tai žinoma stengiamės. O pasireiškia tai rūpestingumu, norų pildymu, finansinę parama. 

T- Ar teko keistis dėl partnerio gerovės ? Ką teko  pakeisti? 

R1- Teko... teko ir rūkyti mesti, ir sportuoti pradėti, ir kitaip rengtis. 

T- Jei palygintumėte  vyro ir moters šeimą su savo šeima ,ar įžvelgiate tarpasmeninių santykių skirtumų? 

R1- Nu jo ištiktųjų. Kai draugavau trejus metus su mergina, tai reikėjo nuolatos man tą dėmesį rodyti, o dabar 

tas visas dėmesys man, o jis man labai patinka. 

R2- mano nuomone moterys yra ištikimesnės savo antrajai pusei. Jos tiesiog daugiau prisiriša ir yra 

nuoširdesnės, jos niekada nedarys neapgalvotų sprendimų. Turiu labai gerą pavyzdį, kai moteris laukia ištisus 

metus savo vyro ir neina į šoną.  

T- O jeigu vyro ir vyro šeimoj kažkas nutiktų negerai tai jau nebelauktų? 

R2- Labai sąlyginis dalykas. 

R1- Laukt tai lauktų, bet tas didesnis polinkis į neištikimybe yra. Toks atsiranda, gal pabandyti su kitu, bet jei 

tave bando susigražinti tai grįžtum pas ankstesnį partnerį. 

R2- Bet tai irgi toks dalykas. Vieną kartą susigrąžino, o tai reiškia kitą kartą bus dar lengviau. Po to išmoksti 

slėpti neištikimybę, o trečią kartą bus dar lengviau ir galiausiai bus, kad tiesa vis vien paaiškės. Ir gausis 

piktumas, išsiskyrimas ir panašiai. 

T- Ar jums yra svarbus dvasinis/psichologinis komfortas šeimoje? 

R1- Aišku svarbus, nes jeigu tu nesijausi komfortiškai.. na jeigu tu būsi visą laiką strese ir negalėsi 

atsipalaiduoti... tai toks ir tas palaikymas. Nes mes dažnai gaunam tų tokių replikų iš šalies, todėl turi būti poroje 

tas dvasinis palaikymas, nes labai dažnai kitos orientacijos žmonės puola į depresijas dėl tų replikų, spaudimo iš 

visuomenės. Tas palaikymas yra tikrai labai svarbus ne tik iš antros pusės, bet ir iš šeimos. 

R2- Aš kitaip manau, kad nieko nėra geriau kai ryte atsikeli su savo antrąja puse ir praleidi dieną smagiai, o į 

visas replikas ir komentarus aš tiesiog nekreipiu dėmesio. Tai tiesiog yra atgyvena ir tai nėra mano kaltė, kad 

kitas žmogus yra neišprusęs ir savo mentalitetą yra ant tiek supaprastinęs, kad gali tokias replikas dalinti. Nes 

dažniausiai kas dalina tokias replikas? Tai iš asocialių šeimų, nuo rusų likusių ir patys tie kur apsirengia 

treningą eidami į klubą. 

R1- Nu gerai, tavęs tai neveikia, bet jeigu veikia antrąją pusę tai juk reikia palaikyti. 

R2- Tai žinoma. Vienas kitą visą laiką turi palaikyti. 

T- Ar šiuose santykiuose save realizuojate? 
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R1- Tai jo. Anksčiau net nebūdavo tokio mąstymo, kad kurti šeimą. Visa tai atrodė man kaip žaidimas, o dabar 

viskas daug rimčiau. Ta visa meilė, staigmenos, kažkaip norisi tobulėti tarpusavyje. 

T- Jei palygintumėte savo šeima ir kitas šeimas ar įžvelgiate emocinio palaikymo skirtumus ? 

R1- Nu tai toj tradicinei šeimoj ,tai dažniausiai moterys nori to palaikymo, tos užuojautos visą laiką. Na, o pas 

mus tai kažkaip viskas tolygiai. Tas skirtumas. kad tradicinėj šeimoj moteris yra silpnesnė, o pas mus yra po 

lygiai. 

T- Ar jūs norėtumėte auginti vaiką ?  

R2- Ateityje norėtume. 

T- Kas Jums yra žinoma apie įsivaikinimą? 

R2- Lietuvoje? Lietuvoje nieko nežinau. Lietuvoje visų pirmą neduotų tokioms poroms arba tektų kryžiaus 

kelius pereiti, kad galėtum įsivaikinti. Arba lengviausias būdas surogatinę motiną susirasti. O ne Lietuvoj labai 

paprasta, tu turi turėti gerą darbą, parodyti užgarantuotas savo pajamas pastarųjų trijų ar keturių metų, turi turėti 

savo gyvenamą būstą ir ta vieta turi būti pritaikyta vaikui.. na visas socialines garantijas. Ir.. būtinai turi būti 

santuoka, nes šiaip va susimetus. jeigu būsi tau niekas ,vaiko neduos.  

T- Kokios jūsų nuomone svarbiausios tėvų pareigos vaikų auklėjimo srityje? 

R1- Išauklėti dorą, kilnų, suteikti visas garantijas, kad vaikas būtų aprūpintas. Na manu, kaip ir normalioje 

šeimoje ,stengiesi suteikti viską savo vaikui. 

R2- Reikia taip auginti ir auklėti vaiką, kad užaugęs galėtų iškart pradėti savo savarankišką gyvenimą. Na ir 

tikrai ten nemokinti, kad būtų toks pats kaip mes. Kaip jis norės, taip ir pasirinks. Kažkaip savo vaiką labiau 

auklėčiau kaip draugą, negu griežtai nurodinėčiau ką reikia padaryti ar pasirinkti. 

T- Kokias būdais stengtumėtės apsaugoti savo vaiką nuo patyčių mokykloje? 

R2- Manau mes gyvensim su vaiku tokioje aplinkoje, kurioje tokių dalykų nebus. 

R1- Šiaip manau iš pradžių net nesakytume vaikui, kad čia yra du tėčiai. Gal pateiktume kaip tėtis ir draugas 

variantą, kol jis paaugtų ir pats galėtų labiau viską suvokti. Vien todėl, kad išvengtų patyčių. Kaip aš ne 

išvengiau patyčių ir man buvo labai sunku. Todėl palaukčiau kol pats labiau suvoktų ir tik tada pasakyčiau 

kokia yra situacija. 

T- Ką darytumėte, jei sužinotumėte, kad Jūsų vaikas yra homoseksualus? Jūs jį palaikytumėte? 

R1- Tai aišku. Ir kas iš to jei šeima smerkia ,tik santykiai nutrūksta, geriau kai visi kartu laikosi. 

R2- Manau labai nepasisektų jo antroms pusėms. Pračekinčiau visus (juokias). 

T- Kaip manote ar atsirastų skirtumų vaikų auklėjime sulyginus jūsų šeimą su kitomis šeimomis?  

R2- Žinoma. Pirmiausiai tai tolerantiškumas didesnis, pasaulėžiūra platesnė, nebūtų tokio nusistatymo prieš kitą 

lytį. 

R1- Na gal nebūtų tik to biologinio ryšio ,kai vaikas žindo krūtį ir taip gimsta ryšys su mama. Tai gal to nebūtų. 

R2- Ir šiaip yra jau įrodyta, kad homoseksualų šeimų vaikai daugiau gyvenime pasiekia nei tradicinės šeimos. 

T- Ar esate nukentėjęs dėl savo orientacijos? 

R2- Niekada. 

R1- Mokykloj nuolatos tas buvo, tas spaudimas, patyčios ir sumuštas buvau daug kartų, ir internete buvo 

paskleista informacija. Esu iš mažo kaimo todėl ten pasaulėžiūra yra labai siaura ir kai išvažiavau į miestą, šičia 

Kaune studijuoti, tai iškart man palengvėjo. Buvau pripažintas, labai greit draugų susiradau ir dėl to pradėjau 

labai gerai jaustis. Ir šiaip spaudžia širdį kai reik apie tą vaikystę šnekėti. 

R2- O pas mane nelabai kas spėdavo labai šaipytis. Aš kažkaip susitvarkydavau, kad nebesišaipytų. 

T- Fiziškai? 

R2- Tai žinoma. Šitiek brolių turėdamas. Jie man visada sakydavo, niekada neatsuk nugaros,  iškart prieik ir 

padaryk, kad nebesakytų antrą kartą. 

R1- Na, o aš visada buvau auklėjamas, kad žodis yra galingesnis nei fizinė jėga ir kad reikia pasišnekėti, kad 

žmogus suprastų. Kažkaip gal tėtis sakydavo ,jei kas tai duok atgal, o mama kaip tik atvirkščiai mokė. 

R2- O man mama visad sakydavo – pasižiūrėk ar dar gyvas ir dar dadėk. 

R1- Nu aš toks, kad visada stengiuosi pasikalbėti. 

T- Kaip vertinate gėjų eitynes Lietuvoje? 

R2- Absurdas, visiškas paradoksas. 

T- Jūs manote, kad taip viešinti nereikėtų? 

R2- Visų pirmą LGBT nesugeba suorganizuoti normalių gėjų eitynių, pradėkime nuo to. Jie tai daro daugiau dėl 

reklamos savo organizacijai, kad gautų daugiau finansavimo, negu jie padaro kokios nors naudos iš to. 

R1- Na kadangi yra labai daug konfliktų tarp normalios orientacijų asmenų ir mūsų tai kodėl gi reiktų tada 

skelbtis? Tegul gyvena sau ramiai, kam to reikia., 
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R2- Ir tas dalykas, kad Lietuvoje yra eitynes, bet jie traktuoja jį kaip paradą. Tai visiškai nėra čia paradas. 

Užsienyje daro paradus tai ten visas šou su efektais, su apsirengimais paradui. Tai vyksta minimum tris dienas 

per ilgąjį savaitgali, visi žmonės ploja ir džiaugiasi kartu ,net su vaikais ateina žmonės. Tai yra pramoga, tai yra 

smagu, o ne tai kai čia šaikelė susirenka paprovokuoti visų treninguotų gezų. 

T- Vienos lyties santuokos/partnerystės turėtų būti įteisintos nes.... 

R2- Nes visi žmonės turi teisę į meilę ir į šeimą. Lygiai taip pat, kaip kažkada moterys kovojo dėl savo lygių 

teisių tai visiškai analoginė situacija. 

T- Ar jūsų partneris atitinka jūsų lūkesčius? 

R1- Manau, kad visiems reikia pasišlifuoti iki tobulumo pasiekimo 

R2- Jeigu vertinsim procentais, tai devyniasdešimt procentų, o dešimt paliksim tobulėjimui. 

T- Ar jums svarbus seksualinis gyvenimas? 

R2- Beabejo. Seksualinis gyvenimas sudaro apie aštuoniasdešimt procentų tvirtų santykių ir taip yra ne tik pas 

mus, bet ir pas visas poras. 

T- Ar jums svarbus seksualinis suderinamumas? 

R1- Tai žinoma. Kai tik susipažįsti, bandai viską apsižiūrėti ar tinkat vienas kitam. 

 

Respondentas – R1, R2. Tyrėjas – T.  

Vyr./Vyr . Kartu praleistas laikotarpis 1 metai. Pokalbis vyko kavinėje. 

5.  Transkripcija 

T- Kiek laiko trunka jūsų sąjunga/draugystė? 

R1- Na jau greit bus metai. 

T- Ar jūs linkę įsipareigoti rimtiems santykiams? 

R2- Taip, juk jau įsipareigoję metus laiko. 

T- Kodėl ryžotės įsipareigoti šiems santykiams? 

R2- Na kai susitikom tai tiesiog pajautėm tai, kad tai yra tikra ir nuo to laiko nebepaleidžiam vienas kito. 

T- Kaip Jūs įsivaizduojate šeimą? 

R1- Šeima tai dviejų asmenų partnerystė, na buvimas kartu vienas su kitu. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra šeima. 

Na, o vaikai yra nėra nesvarbu. Svarbu du žmonės esantys kartu ir tai yra man šeima. 

T- Kaip manote ar šeimą galėtumėte priskirti vertybei?  

R2- Beabejo taip. 

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate skirtumų? 

R1- Taip įžvelgiame. Pirma mes esame nepripažinti nu aišku, visiems neatsiskleidžiam, kad esam tokie. Nu ir 

kažkaip net nesmagu, nes kaip ir pogrindinė šeima esam. 

R2- Ir vien dėl to, kad mūsų valstybėje tai nėra toleruojama. 

R1- Na tiesiog žmonės keistai reaguotų pamatę kartu laisvai būnančius vyrus. 

T- Kokios jūsų pagrindinės gyvenimo vertybės? 

R1- Gyvenimo vertybės.. reik pasukti galvą. Gal labiausiai tai turbūt laimė, kad jautumeisi laimingas, o visi kiti 

tai yra papildomi. Svarbiausia, kad jaustumėmės laimingi. 

T- Kurioje pozicijoje atsiranda šeima kaip vertybė? 

R2- Manyčiau pas mus pirmoje.  

T- Kaip manote kokios turi būti ugdomos vertybės jūsų  šeimoje? 

R1- Man labai svarbu yra pasitikėjimas. Svarbiausia, kad partneriu galėčiau pasitikėti šimtu procentų ir taip 

žinoti, kad jis nenueis bilenkur. Tiesiog bus su manim ir neatsuks man nugaros. Jei negali pasitikėti tai kam tada 

iš vis būti. 

T- Kokios Jūsų nuomone yra neaktualios vertybės? 

R2- Tai anksčiau kas pensininkams buvo aktualu? 

T- Arba jūsų tėvams. 

R1- Na matai net nežinau kokį čia pavyzdį sulyginti. Kas mūsų tėvams buvo aktuali tai nežinom, nes patys 

buvom pypliukai. Turi gal kokių minčių? (kreipiasi į partnerį) 

R2- Na kaip tik dabar galvoju. 

R1- Manau, kad panašiai ir dabar tos vertybės yra,  kaip ir anksčiau buvo. Tik anksčiau tos šeimos taip neirdavo 

kaip dabar. Atrodo praeina metai, puse ir žiūrėk skirtingais keliais nueina. Nebėra to tokio tvirtumo šeimų 

dabar. 

T- O kaip manot ar jūsų poroje yra šeimos tvirtumas? 
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R1- Norėtųsi tikėti, kad taip yra ir taip ir bus. Na laikas parodys.  

T- Palyginus tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate vertybių skirtumus? 

R1- Kiekviena šeima manau turi savų skirtingų. Na manau įžvelgiam, na kaip sakant tradicinė šeima ir mūsų 

tokia kaip ir pogrindinė , bet daug maž principe viskas tas pats. 

T- Kokios vertybės  buvo ugdomos jūsų  tėvų šeimoje? 

 R2- Na tai buvo normali šeima ugdoma. 

R1- Na kaip ir visų manau skiepijo nevokti, gerbti vyresnius. Na tiesiog buvo programuojama gerbti 

aplinkinius, vyresnius, kad užaugsi, sukursi šeimą.  Na, bet mes tai tiesiog dar taip be jokių oficialumų. 

T- Kaip Jūs pasiskirstot su partneriu  namų ūkio darbus? Kas už kokią veiklą yra atsakingas? 

R1- Na darom tai ką geriau mokam na ir žinoma kas labiau patinka. Vienas labiau ūkio darbus atlieka, kitas ten 

labiau finansiniais aspektais padeda.  

R2- Na taip kažkaip pasiskirstom tuos darbus pagal savo sugebėjimus tvarkytis. 

T- Kas už kokią veiklą yra atsakingas? Ar turite veiklų kur tik vienas išskistinai atliekate? 

R1- Na turim. Pavyzdžiui partneris turi savo receptus kur jis  gamina daug geriau ir aš jo niekad nepramušiu 

šioje srityje. Aš pavyzdžiui galiu labiau buity pasitvarkyti, o jam tai ši veikla nemaloni. Tai pirštą nusimuša,  tai 

vėl kas nors nutinka. Tiesiog turim atsirinkę veiklas, tai jas ir darom, nesikišam jau kito erdvę.  

T- Kaip jūs pasiskirstote finansus? Ar vedate bendrą biudžetą? 

R1- Na bendro tai mes nevedam biudžeto. Aišku padedam vienas kitam jeigu reikia. 

R2- Bet mokesčius mokame kartu. 

T- Ar jūs norite santuokos? 

R1- Na man ta santuoka šiais laikai kaip ir nieko nekeičia. Čia tiesiog padaroma didelė šventė ir plius susirašo, 

kas Lietuvoje yra neįmanoma. Nes jei kažkur nuvažiuosim ir susituoksim, grįžę atgal ta santuoka čia negalios. 

Tai kam tada tos santuokos. Manau mūsų šalis mūsų nesuprastų. 

T- O ar partneryste jums yra svarbi? 

R1- Na čia yra irgi tik popierius aišku, jis duoda daugiau garantijų, bet tik popierius. Tikrasis jausmas yra tarp 

mūsų, o ne popieriuje. 

T- Kokia jūsų tėvų šeimos sandara?  

R1- Mano tai išsiskyrę. Išsiskyrė, kai aš buvau mažiukas ir dabar kiekvienas atskirai sau. 

R2- Pas mane tai yra brolis ir tėvai taip pat išsiskyrę. Aš gyvenau ir augau su mama, o mano partneris augo su 

tėvu. 

T- Ar užaugimas nepilnoje šeimoje daro įtaką Jūsų šeimos kūrimui?  

R1- Nu gal kažkiek, nes jeigu kažko trūko šeimoje, tai gal mes nemokėjom pamatyti tų pavyzdžių. Pavyzdžiui 

kaip tėtis elgiasi su mama ir kaip mes turėtume elgtis su savo antrąja puse. Na kažkiek manau jo, nes mes daug 

ko nematėm ir praradom. Ir tiesiog gal to nemokam išreikšti tinkamai ir parodyti.... nežinau. 

T- Lyginant  savo tėvų šeimą su savo šeima ar įžvelgiate kokių skirtumų? 

R2- Na taip įžvelgiama. Visu pirma, kad mes esam ne tradicinė šeima, o du vyrai esantys kartu. O dėl 

bendravimo tai manau visose porose panašus yra tas bendravimas, taikomos vertybės, tos pačios švenčiamos 

šventės. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbi partnerio socialinė padėtis visuomenėje? 

R1- Na čia būtų naivu meluoti. Sakyčiau, kad taip net labai svarbu. Nes žinai jei tas partneris bus koks gatvinis 

nuo larioko, tai tiesiog reikės jį visą gyvenimą temti. O norisi tokio, kur dar ir pačiam reikėtų pasitemti. Šiaip tai 

kai susitikom tai tikrai nebuvo vienas iš pagrindinių aspektų, kuris lemtų buvimą kartu. 

T- Ar kuriant šeimą, Jums yra svarbus partnerio amžiaus skirtumas?  

R2- Na, kad nelabai turi reikšmės manau. Juk ne metus myli, o žmogų 

T- Ar kuriant šeimą jums yra svarbus partnerio įgytas išsilavinimas? 

R1- Na jei susikalbi ir atrandi bendrų temų, tai manau nėra ir taip svarbu ar tą aukštąjį ir baigė. 

T- Poilsis yra tada kai..? 

R1- Kai būnam kartu ir niekur nereikia skubėti.  

R2- Na ir dar kai keliaujame kur nors.  

T- Ar jums svarbu  turėti bendrų pomėgių su partneriu?   
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R1- Aišku svarbu. Jeigu man pavyzdžiui patiks koks jodinėjimas, o jis nelips ant arklio,  tai mes tiesiog 

neturėsim to laiko kartu. Net ir kalbėtis yra tada daug mažiau temų , jeigu neturėtume bendrų pomėgių. 

T- Kokie jūsų bendri pomėgiai? 

R1- Dviratukai. Labai mėgstam važinėtis dviračiais, prie vandens mėgstam poilsiauti, dar į vakarėlius užsukam 

pasibūti. 

R2- Aišku nulekiam ir į savo, tokių kaip mes, klubą, kuris deja yra Vilniuje.  

T- Jei palygintumėte  tradicinę šeimą su savo šeima ar įžvelgiate laisvalaikio praleidimo skirtumų? 

R1- Na viskas tas pats. 

T- Ar jūs su partneriu pykstatės? Dėl kokių priežasčių dažniausiai nesutariate? 

R1- O kaip be to. Bet tai dažniausia dėl smulkmenų. Aišku neiškarto pasakai, bet jos kaupiasi, kaupiasi na ir 

tada trūksta. Na visko būna, pas ką nebūna. 

T- Ar yra temos jūsų manymu kurių negalite diskutuoti?  

R1- Aišku yra. Geriau net jos nelieskime dabar, nes bijau susipyksime (juokiasi). 

T- Kiek jums yra svarbus bendravimas tarpusavyje? 

R2- Čia pats ir yra pagrindas visa ko. Tiesiog taip ir prasideda santykiai, jei bendravimo nebūtų tai ir mūsų 

nebūtų. 

T- Ar įžvelgiat pranašumą tarpusavio bendravime, lyginant vyro ir moters šeimą? 

R1- Ne neįžvelgiu gal kaip tik minusų įžvelgiu. 

T- Gal galite plačiau? 

R1- Vienas iš minusų, kad negalim viešai deklaruoti savo santykių, antra, kad vaikų savo biologinių nepavyks 

susilaukti. Yra galimybė tik įsivaikinti. Tai čia tokie pagrindiniai būtų. 

T- Kas Jums yra žinoma apie įsivaikinimą? 

R1- Na realiai tai nedaug, nes kaip ir nesidomėjom labai daug. Tiesiog žinau, kad turi turėti stogą virš galvos, 

turi turėti darbus, na turi būt pajėgus išlaikyti vaiką, suteikti jam visas socialines garantijas. 

T- Kokios jūsų nuomone svarbiausios tėvų pareigos vaikų auklėjimo srityje? 

R2- Svarbiausios.. Na išauginti dorą pilietį, kad jis nenueitų klystkeliais. Taip pat ugdyti vertybes dorovės, 

šeimos.  

T- Kokias būdais stengtumėtės apsaugoti savo vaiką nuo patyčių mokykloje? 

R1- Na jeigu jau taip nutiktų... tai tektu turbūt keiti mokyklą. Na vaikams juk nelabai išaiškinsi  nedarykit ar 

darykit. To ar ano. Vaikai yra vaikai.  Tiesiog esam daug matę ir žinom, kad mokytojai nesikiša, tiesiog, kad ir 

mato patyčias, joms neužkerta kelio. Todėl manau geriausia iš karto keisti vaikui mokyklą. 

T- Ką darytumėte, jei sužinotumėte, kad Jūsų vaikas yra homoseksualus? Jūs jį palaikytumėte? 

R2- Nu kaip kitaip. Aišku palaikytume.. kaip savo vaiko gali nepalaikyti. O ką jis pasirenka, tai jau jo valia. 

T- Kaip manote ar atsirastu skirtumų vaikų auklėjime sulyginus jūsų šeimą su kitomis šeimomis?  

R1- Manau, kad taip. Juk vis vien tradicinėje šeimoje yra  dar ir mama, kurios kaip mamos, mes negalėtume 

atstoti. To tokio gal ryšio nesuteiktume, kaip būna mamos ir vaiko ryšys. 

T- Ar stengiatės suteikti pagalbą parteriui? Kokiomis formomis pasireiškia pagalba? 

R2- Tai žinoma.. visada stengėmės. Aš gal sakyčiau ta moralinė pagalba yra svarbiausia. Tiesiog reikia ir 

išsikalbėti ir pasiguosti, o tai tikrai yra svarbu, kad tu gali savo artimam žmogui viską išsakyti ir jausti, kad jis 

tave supranta. 

T- Ar teko keistis dėl partnerio gerovės ? Ką teko  pakeisti? 

R1- Na šiek tiek. Teko atsisakyti kai kurių pomėgių, kurie jį erzino (juokias).  

R2- Aš pavyzdžiui mečiau dėl partnerio cigaretes. Tiesiog manau jei nori būt kartu kažko tenka kartais 

atsisakyti. 

T- Ar jums yra svarbus bendravimas su kitais/visuomene? 

R2- O kaip be jo, beabejo. Nors gerai ir dviese pabūti, bet bendravimo su draugai taip pat reikia. 

T- Ar jums yra svarbus dvasinis/psichologinis komfortas šeimoje? 

R1- Na čia manau tai kaip ir pagrindas santykių turėtų būt. Na tiesiog jei tu gerai nesijauti santykiuose, tai kam 

iš vis tada būt kartu. Tiesio tai turi būti tai savaime.. nežinau.. tiesiog turi jaustis gerai grįžęs namo. Turi tiesiog 

norėti grįžti, nes žinai, kad ten tavęs laukia. Tiesiog turi norėti būti kartu. 
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T- Ar šiuose santykiuose save realizuojate? Kaip? 

R1- Nu toks įdomus klausimas sakyčiau... (juokias). Hmm nu net nežinau. Tiesiog esam mes kartu, mums gera 

lesti kartu laiką, na ir to manau užtenka. 

T- Jei palygintumėte savo šeima ir kitas šeimas ar įžvelgiate emocinio palaikymo skirtumus ? 

R2- Na net nežinau... manau viskas taip pat kaip ir kitose šeimose. 

T- Ar esate nukentėjęs dėl savo orientacijos? 

R2- Buvo čia toks atvejis.. tiesiog išėjom iš klubo naktį ir užsipuolė mus... dujų pripurškė.. po to policija 

atvažiavo.. tai kažkaip pasijautė, kad kitaip su mumis elgiasi.. na matyt pamatė, kad mes kitokių pažiūrų 

nežinau. Tai irgi teko visko prisiklausyti.. visaip ten užgauliojo. 

R1- Na netiesiogiai taip jau, bet jautėsi, kad toks kaip ir atmetimas buvo.. nei įprastai bendrauja su žmonėmis. 

T- Kaip vertinate gėjų eitynes Lietuvoje? 

R1- Nu kam to reikia? Kodėl tradicinės šeimos neina ir nerėkia... o čia kažkoks daromas šou.. nu kam jo reik. 

Nežinau aš tai niekad nėjau ir neisiu... čia kaip kokia provokacija gaunasi šio parado.. 

R2- Čia su tuo paradu tik dar daugiau kiršinam visuomenę, jos tą nusistatymą prieš mus. 

T- O gal tada galite pasiūlyti kokiais būdais reiktų pateikti, pranešti apie jus visuomenei? 

R1- Nu nežinau. Gal laikas tiesiog padarys juos Humaniškesniais, nes paradas kuris yra dabar rengiamas.. 

visiškai netinkamas būdas. 

T- Vienos lyties santuokos/partnerystės turėtų būti įteisintos nes.... 

R1- Na, nes visi turim turėti lygias teises. 

T- Ar jums svarbus seksualinis gyvenimas? 

R2- Taip beabejo svarbus. Jis labai daug lemia. 

T- Ar jūsų partneris atitinka jūsų lūkesčius? 

R1- Nu nebūtume mes kartu jei neatitiktų. 

 


