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Šalis: Lietuva

Metai: 2011

Trukmė: 62 min 

Temos: Skurdas, socialinė atskirtis, psichikos sveikata, priklausomybės

Metodas tinka šiems dalykams: klasės valandėlė, etika, pilietinis ugdymas 

Grupės dydis: 20-30 moksleivių (užsiėmimas rekomenduojamas vienai klasei ar 
grupei vaikų, kurie vieni kitus pažįsta ir pasitiki tiek, kad galėtų įsitraukti į filmo ap-
tarimą)

Susijusios teisės: teisė į darbą, teisė į saugumą, teisė į būstą, teisė į pakankamą 
pragyvenimo lygį, teisė į orumą

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai: 

•  ugdyti kritišką žvilgsnį medijų kuriamiems naratyvams;

•  ugdyti socialinį jautrumą;

•  ugdyti sąmoningumą socialinių problemų atžvilgiu.

Užsiėmimo trukmė: 2 valandos (1 valanda filmo peržiūrai ir 1 valanda filmo ap-
tarimui)

„Stebuklų laukas“

Režisierius: Mindaugas Survila

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

FILMO PRISTATYMAS IR 
ĮVADAS Į FILMO TEMAS

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APRAŠYMAS I

Paruoštas rodyti filmas, 
kompiuteris, projektorius

NUO KADRŲ IR SCENOS PRIE 
TEMOS

Dalomoji medžiaga, lapai, rašikliai

Popieriaus lapai, rašikliaiFILMO APRAŠYMAS II

Popieriaus lapai, rašikliai
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LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?
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„Stebuklų laukas“ vaizduoja netoli Kariotiškių šiukšlyno gyvenančių ir iš 
jo uždarbiaujančių žmonių bendruomenę. Savo rankomis suręstose trobelė-
se Budos miške gyvenantys žmonės kasdien ieško aliuminio ar retų vertingų 
daiktų gretimame šiukšlyne, bet pagrindinis  dėmesys filme skiriamas jų bui-
čiai, kasdieniams sunkumams ir džiaugsmams, tarpusavio ryšiams. Filmas, 
kurtas net 4 metus, atskleidžia paslėptą, beveik intymią „Stebuklų lauko“ 
kasdienybę. 

Skurdas Lietuvoje

Statistikos departamento duomenimis, kas penktas žmogus Lietuvoje gy-
vena žemiau skurdo rizikos ribos1 (turi ribotą ir galimai nepakankamą priėji-
mą prie resursų ar produktų, kurie reikalingi kasdieniams poreikiams paten-
kinti; pavyzdžiui, maisto, būsto, šildymo, drabužių ar daiktų, būtinų kasdien, 
stygius ir negebėjimas jų įsigyti). 

Tikslių rodiklių dėl benamių skaičiaus Lietuvoje nėra, bet 2017 m. Lietu-
voje veikė 25 nakvynės namai, kuriuose buvo apsistoję beveik 2500 asmenų 

1    Skurdo rodikliai (Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas: 
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6475033)

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 

Po filmo peržiūros vyks darbas grupėse, tad svarbu, kad mokiniai galėtų 
išstumdyti stalus ir patogiai susėsti po 3-4. Klasė turi būti pritaikyta ir pa-
ruošta filmo rodymui (reikalingas projektorius, baltas ekranas/siena), taip 
pat reikia turėti atspausdintą dalomąją medžiagą, kiekvienas moksleivis turi 
turėti po tušinuką ir lapelį popieriaus. 

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

per metus.2

Skurdą ir/ar benamystę patiriantys žmonės susiduria su dviem pagrindi-
nėmis visuomenės reakcijų grupėmis: jie stigmatizuojami, kaltinami, kad į 
tokią padėtį pateko dėl gyvenime padarytų  sprendimų, atskiriami nuo ben-
druomenės, arba atvirkščiai, į juos žiūrima labai humanistiškai, reiškiant gai-
lestį, bet dažnai taip pamirštama, kad jie yra asmenys, norintys jaustis oriai.3

Skurdo priežasčių gali būti įvairių: darbo praradimas, prasta sveikata, ga-
limybių (išsilavinimo, darbo pasiūlos) trūkumas, atsakomybė už kitų asmenų 
išlaikymą. Savarankiškai išsigelbėti iš skurdo yra itin sunku - be trūkstamų 
resursų sudėtinga rasti darbą, būstą, lavinti gebėjimus, saugoti sveikatą. 
Sistemingai spręsti skurdo problemą yra reikalingos skurdo mažinimo pro-
gramos, kurios suteiktų trūkstamus resursus, padėtų žmonėms būti vėl in-
tegruotiems į visuomenę, susirasti darbą, ugdyti įgūdžius. Nors Lietuvoje 
veikia atskiros iniciatyvos šiems tikslams pasiekti, valstybė neturi ir nevykdo 

2    Straipsnis interneto portale 15min.lt: „Benamių kasdienybę tyrusi mokslininkė: „Buvo sunku 
suvokti, kodėl su tokiu šviesiu žmogumi susitinkame gatvėje“
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/benamiu-kasdienybe-tyrusi-mokslininke-bu-
vo-sunku-suvokti-kodel-su-tokiu-sviesiu-zmogumi-susitinkame-gatveje-56-1022242
3    Straipsnis interneto portale 15min.lt: „Skurdo mažinimo organizacijos vadovė: skursta kas 
penktas, tai yra didelis skaičius“ https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/skurdo-mazini-
mo-organizacijos-vadove-skursta-kas-penktas-tai-yra-didelis-skaicius-56-1045958

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6475033)
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/benamiu-kasdienybe-tyrusi-mokslininke-buvo-sunku-suvok
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/benamiu-kasdienybe-tyrusi-mokslininke-buvo-sunku-suvok
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/skurdo-mazinimo-organizacijos-vadove-skursta-kas-penktas-tai-yra-didelis-skaicius-56-1045958
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/skurdo-mazinimo-organizacijos-vadove-skursta-kas-penktas-tai-yra-didelis-skaicius-56-1045958
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2) naudoja prekybiniams mainams (kaip daiktus ar kaip antrines žaliavas)“6. 
Tad filme įamžinta Kariotiškių sąvartyno (vadinamo dar ir tiesiog Vilniaus 
sąvartynu) bendruomenė išskirtinė ne dėl veiklos, bet dėl unikalių asmeny-
bių, gyvenimo būdo, laikotarpio. Remiantis Donatos Petružytės tyrimu, „…
pirmieji atliekų rinkėjai Kariotiškių sąvartyne pradėjo lankytis vos jam įsikū-
rus – XX a. devinto dešimtmečio pabaigoje. Ekonominio chaoso, sekusio po 
nepriklausomybės atgavimo, laikotarpiu dalis sąvartyno žmonių pradėjo čia 
ne tik dirbti, bet ir gyventi. Šimtams žmonių ši vieta tapo išgyvenimo niša“7. 
(…) „Rūšiuoti antrinių žaliavų ar pasirinkti vertingų atliekų čia ateidavo keli 
šimtai žmonių iš aplinkinių miestų, miestelių ir kaimų. (...) Vilniaus sąvarty-
ne daugiausia dirbo brandaus amžiaus, aukštesnįjį išsilavinimą turintys vyrai 
ir moterys. Taip pat ateidavo ir vaikų, ir vyresnio amžiaus žmonių. Bendras 
atliekų rinkėjų skaičius kito tiek istoriškai, tiek sezoniškai“8. Bendruomenė, 
gyvavusi apie 20 metų, pradėjo nykti po oficialaus Kariotiškių sąvartyno už-
darymo (dėl neatitikimo ES aplinkosaugos reikalavimų) 2008 metais.

6    Petružytė, D. „Lietuvos sąvartynų žmonės kaip viena iš atliekų rinkėjų atmainų“. In: Jaunųjų 
mokslininkų darbai, Šiauliai: ŠU, 2009, Nr. 2 (23). P. 219
7    Ten pat, p. 221
8    Ten pat, p. 223

vienos bendros skurdo mažinimo strategijos. 

Vienkartinę arba tęstinę pagalbą Lietuvoje teikia įvairios organizacijos, 
pavyzdžiui, „Maisto bankas“, „Caritas“ ar nakvynės namai. Jie padeda žmo-
nėms krizių atvejais. Tačiau svarbu pastebėti, kad šios vienkartinės paslau-
gos nesprendžia sisteminės skurdo problemos. 

„Stebuklų laukas“

Filmo „Stebuklų laukas” režisierius ir operatorius Mindaugas Survila pir-
mą kartą į Kariotiškių sąvartyną (Vilniaus apskrities regioninis komunalinių 
atliekų sąvartynas Trakų rajono savivaldybėje) atvyko paprašytas socialinių 
mokslų daktarės Donatos Petružytės. Mokslininkę, rengusią mokslinį darbą 
„Atliekų rinkėjų darbas ir gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejis“, Survila 
lydėjo kaip fotografas. Jis prisipažįsta, kad vaizdas, kurį pamatė sąvartyne, 
užbūrė iš pirmo žvilgsnio: „Nieko nežinojau apie sąvartyną ir juo labiau ten 
gyvenančius žmones. Man buvo smalsu. Mums nuvykus ten pirmą kartą, su-
pratau, kad vien moksliniais tyrimais neapsiribosime, būtinai reikia sukurti 
filmą apie šią unikalią, tačiau nykstančią bendruomenę“.4 Noras ją įamžinti 
biologijos mokslus baigusio Survilos kamerą nukreipė nuo gyvūnų link žmo-
gaus. Budos miške, netoli savo darbo vietos - Kariotiškių sąvartyno - įsikūrę 
žmonės tapo antrojo Mindaugo Survilos filmo herojais. 

Anot Survilos, stebuklų lauku (rus. pole čiudes) Kariotiškių sąvartyną pa-
vadino patys atliekų rinkėjai. Šis pavadinimas prigijęs dėl jame rastų gėry-
bių. Sąvartyne besidarbuojantys žmonės prisiminė, kad jiems teko atrasti ir 
pinigų, ir auksinių papuošalų, o už uždirbtus pinigus nuvykti net į Slovakijos 
Tatrus.5 Mindaugo Survilos filme sąvoka „stebuklų laukas“ įgyja papildomų 
prasmių. Jame stebuklais pirmiausia tampa patys žmonės, jų vertybės ir tar-
pusavio santykiai.

Atliekų rinkėjai - nuo antikos laikų žinomas visame pasaulyje paplitęs reiš-
kinys, vienas iš žmonių pragyvenimo šaltinių. Jie „iš šiukšlių srauto išrenka 
bei surūšiuoja pakartotinai naudotinas atliekas ir jas 1) patys vartoja arba 

4    Straipsnis interneto portale Delfi.lt:„Stebuklų laukas“ – filmas apie šalia gyvenančius, bet 
nepastebimus žmones“.
https://www.delfi.lt/veidai/kinas/stebuklu-laukas-filmas-apie-salia-gyvenancius-bet-nepastebi-
mus-zmones.d?id=50196174
5    Metodinės medžiagos autorės Gintės Žulytės pokalbis su Mindaugu Survila, 2019 m. rugsėjo 
20 d.

https://www.delfi.lt/veidai/kinas/stebuklu-laukas-filmas-apie-salia-gyvenancius-bet-nepastebimus-zmones.d?id=50196174
https://www.delfi.lt/veidai/kinas/stebuklu-laukas-filmas-apie-salia-gyvenancius-bet-nepastebimus-zmones.d?id=50196174
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a. Nuotrauka 1 

Kariotiškių sąvartyno bendruomenės nariai skaito straipsnį laikraštyje, 
kuriame klaidingai, iškreiptai aprašomas jų gyvenimas.  

Aptarkite: 

Kaip straipsnyje vaizduojamas Kariotiškių sąvartyno bendruomenės gy-
venimas? Kaip manote, ko šiuo straipsniu siekia žurnalistai? Kaip į jį reaguo-
ja bendruomenės nariai? Kuo skiriasi „Stebuklų lauko“ kūrėjų ir straipsnio 
autoriaus pozicija, žvilgsnis į šią bendruomenę? 

b. Nuotrauka 2

Apgirtusi Tatarka ir Rudas šoka tango.

Aptarkite: 

Filmo režisierius Mindaugas Survila ir filmo montažo režisierius Danielius 
Kokanauskis diskutavo, ar šią sceną palikti filme. Kaip manote, kas sukėlė jų 
diskusijas? Kodėl, jūsų nuomone, ši scena liko? Kaip galėtų keistis šios sce-
nos prasmė, jei ji atsidurtų TV laidoje ar kitame filme? Nuomonę pagrįskite. 

PASIRENGIMAS FILMUI

Pamokos pradžioje pristatykite moksleiviams filmą „Stebuklų laukas“, 
trumpai aptarkite pagrindines jo temas, paaiškinkite Kariotiškių savartyno 
kontekstą.

Filmas trunka ilgiau nei viena akademinė valanda, tad galite iš anksto 
nuspręsti arba su mokiniais sutarti, ar žiūrėsite filmą su pertrauka ar be jos. 
Vieną arba dvi pamokas po filmo peržiūros skirkite įsigilinimui į filmo kon-
tekstą, problematiką, aptarkite, kaip vaizduojami veikėjai.

FILMO APRAŠYMAS I

Po filmo peržiūros, paprašykite mokinių individualiai sukurti trumpą fil-
mo „Stebuklo laukas“ aprašymą (trys-penki sakiniai), kuris sudomintų filmo 
dar nemačiusius žmones. Aprašymais kol kas nesidalykite.

NUO KADRŲ IR SCENOS PRIE TEMOS

Suskirstykite mokinius grupėmis. Kiekvienai grupei skirkite aptarti po vie-
ną-dvi iš pateiktų scenų (arba paprašykite, kad patys išsirinktų) pagal duotus 
klausimus. Grupėms pasitarus (10 min), paprašykite kiekvienos pasidalyti 
mintimis su bendraklasiais. 

FILMO PERŽIŪROS IR APTARIMO PLANAS:
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d. Nuotrauka  5

Vyras prausiasi, vis žvilgčiodamas į veidrodį, pritvirtintą prie medžio ir 
išpuoštą dirbtinėmis rožėmis.

Aptarkite: 

Kaip manote, kokia šios scenos reikšmė filme? Kodėl režisierius dažnai 
fiksuoja veikėjų buitį, rodo jų namų aplinkos detales? Ar tai mums padeda 
pažinti veikėjus? Jei taip, kaip? (Pateikite pavyzdžių.) Kodėl filme mažesnis 
dėmesys skiriamas darbui sąvartyne, atliekų rinkimui?

e. Nuotrauka 6

Janė ir Valiera švenčia Kūčias.

Aptarkite: 

Kaip manote, kodėl didžioji dalis filmo skirta veikėjų pasirengimui Kalė-
doms ir Kūčių vakarui? Kaip šios šventės keičia bendruomenės narių kasdie-
nybę? Ar jų rodymas filme suteikia veikėjų portretams papildomų spalvų? 
Jei taip, kokių? Kokios veikėjų vertybės atsiskleidžia šventinėse scenose? 
Kaip veikėjų gyvenimas siejasi su Kalėdų šventės prasme? 

c. Nuotrauka 3    

Zylė lesa sudžiūvusią duoną. 

Nuotrauka 4     

Šeimininkus „stebintis“ ir kraipantis galvą šuo.

Aptarkite: 

Kaip manote, kodėl filmo kūrėjai nusprendė pradėti filmą scenomis su 
briedžiais ir duoną lesančia zyle? Kodėl „Stebuklų lauke“ gana dažnai rodo-
mi gyvūnai? Kaip manote, kokia scenų su gyvūnais reikšmė? Ką jie suteikia 
filmui? Ar keistųsi filmas, jei jų nebūtų? Nuomonę pagrįskite. 
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 f. Nuotrauka 7                                           

Į Rudo ir Kristinos trobelę pro langą

Nuotrauka 8

Filmo plakatas besiskverbdama šviesa švelniai paliečia moters veidą ir 
cigarečių dūmus.                         

Aptarkite: 

Kodėl, jūsų nuomone, scena su į trobelę besiskverbiančia šviesa pasirink-
tas filmo plakatui? Kokia jo nuotaika ir prasmė? Kokias veikėjų būsenas jis 
perteikia? Pažvelkite į „Stebuklų lauko“ plakato antrąją sceną, kur matyti 
žmogaus siluetas ir rūke paskendęs šiukšlynas. Kokį žvilgsnį į Kariotiškių są-
vartyno bendruomenės žmones atskleidžia antroji plakatui pasirinkta sce-
na? Kaip manote, kodėl Survilos kamera šiame filme neretai fiksuoja rūką, 
dūmus, ugnį?

FILMO APRAŠYMAS II

Aptarę filmo scenas ir temas, kurias jos atskleidžia, paprašykite mokinių 
dirbti tose pačiose grupėse ir sukurti bendrą filmo „Stebuklų laukas“ apra-
šymą. (Filmo aprašymo tikslas - sudominti filmo dar nemačiusius žmones.) 

Mokiniai gali remtis individualiai parašytais filmo aprašymais (žr. Filmo ap-
rašymas I). Grupių sukurtus aprašymus palyginkite vieną su kitu ir su oficia-
liu (kūrėjų pateikiamu) aprašymu: „Stebuklų laukas“ – dokumentinė poema 
apie žmones, daugiau negu 20 metų gyvenančius Budos miške, netoli buvu-
sio Kariotiškių sąvartyno. Ketverius metus kurtas dokumentinis filmas tarsi 
iš paties sąvartyno gyventojo perspektyvos pasakoja apie nykstančią unika-
lią bendruomenę, jos dienos ritmą, savotišką gyvenimo būdą, kasdieninius 
džiaugsmus ir rūpesčius.“

APIBENDRINIMAS

Apibendrinimui visai klasei užduokite keletą klausimų:

•  Ar Budos miško gyventojai yra laimingi? 

•  Ar, jūsų manymu, filmo veikėjai yra atskirti nuo visuomenės? Ar jie norė-
tų būti visuomenės dalimi? (galite priminti apie sceną su straipsniu laikraš-
tyje)

•  Ko reikėtų, kad „Stebuklų lauko“ žmonės galėtų grįžti į visuomenę?

•  Kaip jie priima savo skurdą?

•  Ką būtų galima daryti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Ką galime daryti 
mes ir ką turėtų daryti valstybė?

Prieš baigdami pamoką, paprašykite visų mokinių ratu vienu sakiniu pa-
sisakyti, ką (naujų žinių, jausmą, idėją) išsineša iš užsiėmimo. 

Galite mokiniams užduoti ir namų darbų, kurie padės toliau gilintis į fil-
mo temas. 

• Perskaitykite žurnalisto Karolio Vaitkevičiaus straipsnį „Kariotiškių sąvar-
tyno senbuviai per speigus šiltesnės pastogės neieško“: https://www.lrytas.
lt/lietuvosdiena/aktualijos/2012/02/02/news/kariotiskiu-savartyno-senbu-
viai-per-speigus-siltesnes-pastoges-neiesko-4743340/.

• Įsivaizduokite, kad žurnalistas turi parengti TV reportažą ta pačia tema. 
Ką jam patartumėte? Kokių straipsnyje vartojamų terminų ir teiginių atsi-

IDĖJOS TĘSTINUMUI

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2012/02/02/news/kariotiskiu-savartyno-senbuviai-per-speigus-siltesnes-pastoges-neiesko-4743340/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2012/02/02/news/kariotiskiu-savartyno-senbuviai-per-speigus-siltesnes-pastoges-neiesko-4743340/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2012/02/02/news/kariotiskiu-savartyno-senbuviai-per-speigus-siltesnes-pastoges-neiesko-4743340/
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sakytumėte TV reportaže? Gal kuo nors jį papildytumėte? Sukurkite 5-10 
sakinių tekstą, kuriame trumpai pateiktumėte informaciją apie Kariotiškių 
sąvartyno bendruomenės narių sąlygas žiemą. Išsakomos mintys, teiginiai 
privalo nepažeisti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir atitikti Lietu-
vos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimus: http://www.
etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/item/215-visuome-
nes-informavimo-etikos-kodeksas. (Siūlome ypač atkreipti dėmesį į šio ko-
dekso skyrius Nr. 1 ir Nr. 3.) 

• Sukurtus tekstus aptarkite klasėje ir svarstykite, kokia filmuota medžiaga 
galėtų lydėti reporterio komentarą.

Filme aptariamos jautrios situacijos, tad svarbu reaguoti, jei užsiėmimo 
dalyviai pavartotų įžeidžiančius ar žeminančius terminus, paaiškinti, kodėl 
negalima jų vartoti.

Bandykite įtraukti visus mokinius į diskusiją tiek grupėje, tiek bendrai; 
tačiau, jei mokinys/-ė nenori kalbėti, neverskite dalyvauti.

Metodinę priemonę rengė medijų antropologė Gintė Žulytė ir Nepato-
gaus kino klasės koordinatorė Aušrinė Dapkevičiūtė, bendradarbiaudamos 
su VšĮ „Meno avilys“ medijų raštingumo projektu „Dideli maži ekranai“.

PATARIMAI VEDANTIESIEMS/MOKYTOJAMS:

http://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas
http://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas
http://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas

