
Kazino: psichologinis minų laukas ar išskirtinė pramoga? 

 

Lošimų verslas daugeliui asocijuojasi su negatyviais dalykais: besaikiu alkoholio vartojimu, 

laisvo elgesio merginomis, pinigų švaistymu. Tikras hedonistinio gyvenimo pavyzdys. Tad dažnas į 

lošimo verslą žiūri itin skeptiškai. Tačiau ar iš tiesų lošimas pats savaime yra blogis? 

Modernėjant visuomenei, augant pramogų ir paslaugų pasiūlai, pasaulyje itin populiarūs tapo 

kazino. Tačiau iš tiesų lošimų ištakos siekia net XV amžių, kai Ispanijoje ir Vokietijoje pradėtos 

gaminti kortos. Tiesa, specialių lošimo namų tuomet nebuvo, azartiniai žaidimai įprastai vykdavo 

įvairiose smuklėse. Šiandien didelę įtaką šiems lošimams išpopuliarėti pasaulyje padarė JAV ir 

lošimų miestu tituluojamas Las Vegasas su tūkstančiais kazino.  

Į Lietuvą ši mada atkeliavo visai nesenai. Pirmasis kazino mūsų šalyje atidarytas tik 2002-

aisiais metais, kuomet UAB „Nesė“ savininkas ir valdybos pirmininkas Kazys Paulikas 

uostamiestyje įkūrė lošimų namus. Klaipėdos universitete studentų surengtoje spaudos 

konferencijoje K. Paulikas pasidalijo savo patirtimi ir įžvalgomis. 

 

Niekas nelošia per prievartą 

 

Viena esminių priežasčių, kodėl lošimai sulaukia tiek neigiamų komentarų, yra ta, jog 

pradėjęs lošti žmogus dažnai tampa nuo to priklausomas. Ne paslaptis, kad lošimų namai turi 

daugybę gudrybių, kaip patraukti ir išlaikyti klientus: prabangi aplinka, maloni muzika, itin 

paslaugus aptarnaujantis personalas. Kiekvienas norėtų tai pajusti. „Lošimai yra aukščiausia 

paslaugų forma. Čia ateina labai turtingi žmonės, tad ir aptarnavimas privalo būti atitinkamo lygio, 

pradedant nuo psichologinių dalykų, baigiant serviravimu“, – teigė K. Paulikas. Lošimo namų 

įkūrėjas atskleidė, jog mintis įkurti tokį verslą kilo pamačius, kad lošimai – vienas efektyviausių 

laiko praleidimo būdų. Verslininkas, darbo reikalais vykdavęs į Rusiją, matė daug atvejų, kai 

žmonės po 12 ar daugiau valandų praleisdavo prie lošimo automatų. „Vienaip ar kitaip, tai 

žmonėms naudinga, ne prievarta sėdi“, – įsitikinęs K. Paulikas. Šiandieniniai lošimų namai, anot 

pašnekovo, renkasi kitą kelią – suteikti pramogą, kurią galima išbandyti ir su nedidele pinigų suma. 

Nebėra tikslo išlaikyti žmogaus, nes lošimai ir taip pritraukia mases. Be to, šiandien yra galimybė 

užpildyti prašymus nebeįleisti į lošimo namus, taip apsaugant save nuo galimų pasekmių. 

Verslininko nuomone, lošimai nėra bloga veikla, tačiau reikia jausti saiką ir laiku sustoti.  

 

Išskirtinė aplinka klientams 

 

„Nesė group“ savininkas K. Paulikas atskleidė, kad potencialūs kazino klientai – turtingiausio 

visuomenės sluoksnio atstovai. Nors Klaipėdoje tokių asmenų nedaug, tačiau daug klientų atvyksta 

iš užsienio šalių. „Tokiems žmonėms, kurie turi, pavyzdžiui, savo nuosavus lėktuvus, bet ko 

nepateiksi, viskas turi būti aukščiausio lygio“, – teigė verslininkas. Prabangus interjeras, skoninga 

aplinka, tobulas aptarnavimas – tik keletas dalykų, kurie pasitinka kiekvieną, įžengusį į lošimų 

namus. Anot pašnekovo, žmonės bet kokiu atveju čia ateina išleisti pinigų, todėl ir vieta, kurioje jie 

pramogauja, turi būti maloniai nuteikianti. Kita vertus, ne kiekvienas, apsilankęs kazino, ateina 

lošti. Daliai klientų tai tiesiog socializacijos forma, laisvalaikio praleidimo būdas, stebint kitus 

lošėjus, dalyvaujant šurmulyje ir bendraujant. 

 

Gerosios kazino verslo pusės 

 

Daug kam visgi kyla klausimas – kodėl kazino verslas? Juk šiandien yra daugybė nišų, 

kuriose galima save realizuoti ir gauti pelną. K. Pauliko teigimu, lošimų verslas jam pačiam 

nepatinka, tačiau jei tuo neužsiimtų jis, vis tiek užsiimtų kiti. Todėl ieškoti pasiteisinimų dėl savo 

veiklos jis neketina. Pašnekovo nuomone, verslas yra įrankis uždirbti pinigus, už kuriuos vėliau 



galima daryti gerus darbus, tam tikra prasme pasidalinant juos su visuomene. Galiausiai kiekvienas 

naujas projektas sukuria šimtus darbo vietų. „Blogi yra tie, kurie eina ir pralošia paskutinius 

pinigus, bet ne tie, kurie tuo verslu užsiima“, – tvirtina verslininkas. Jo nuomone, tokiai mažai 

valstybei kaip Lietuva yra itin svarbu pritraukti kapitalo iš svetur. Todėl gegužę turėtų pasirodyti 

naujas K. Pauliko projektas – kazino virtualioje erdvėje: „Norisi kažko inovatyvaus, kad tai nebūtų 

tik mygtuko paspaudimai. Tačiau tam dar reikia daug dizainerių, makekuotojų, programuotojų 

indėlio“. Nors „Nesė group“ yra viena sėkmingiausių įmonių Lietuvoje, verslininko teigimu, lošimų 

verslas – rizikingas, reikalaujantis daug psichologinių žinių ir išlikti jame sugeba tik stipriausi. 
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