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EKONOMIKA. VERSLO VADYBA 

PARTIZANINĖS RINKODAROS STRATEGIJOS TAIKYMO ŠIAULIŲ MIESTO 

VERSLO ĮMONĖSE ANALIZĖ 

 
Saulius Bielskis 

Mokslinis vadovas asist. Saulius Vaivada 

 

 
Anotacija. Mažos verslo įmonės negali rinkoje konkuruoti taikydamos tokias pačias rinkodaros strategijas 

kaip didžiosios, todėl turi ieškoti kitų būdų. Viena iš tokioms organizacijoms tinkamiausių strategijų – partizaninė 

rinkodara (toliau – PR). Partizaninė rinkodara dažnai įvardijama kaip taktinė persvara, kuri leidžia konkuruoti ir 

klestėti mažoms įmonėms didelių organizacijų tarpe. Ši persvara pasiekiama naudojant netradicines priemones 

tradiciniams tikslams pasiekti. 

Pasitelkus kokybinio tyrimo prieigą buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo atlikti partizaninės rinkodaros 

strategijos taikymo Šiaulių miesto verslo įmonėse analizę. Straipsnyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, 

atskleidžiantys partizaninės rinkodaros taikymo Šiaulių miesto mažose verslo įmonėse tendencijas. 

Pagrindinės sąvokos: strategija, partizaninė rinkodara, verslo įmonė, struktūrizuotas interviu. 

 

Straipsnio aktualumas. Lietuvoje iš 62,8 tūkst. verslo vienetų 35,1 tūkst. dirba iki 4, o 13,7 tūkst. 

įmonių – nuo 5 iki 9 darbuotojų. Tai sudaro 77,8 proc. visų Lietuvoje registruotų įmonių (Statistikos 

departamentas, 2013). Tokios labai mažos įmonės, kuriose dirba nuo 1 iki 9 darbuotojų (Lietuvos 

Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, 2007), negali sugeneruoti pakankamai 

pajamų konkuruoti su didelėmis įmonėmis naudojant tokią pačią rinkodaros strategiją, todėl turi 

konkuruoti kitais būdais. Mažas įmonės dydis yra privalumas dėl jų lankstumo, greito prisitaikymo, todėl 

šiuo atveju galima išnaudoti partizaninės rinkodaros strategijos galimybes (Levinson, 2009). 

Labai mažos įmonės, dažnai užimančios tam tikrą rinkos nišą, specializuodamosios į konkrečią 

sritį, pasižymi šios profesinės veiklos kompetencijomis, tačiau rinkodaros gebėjimai lieka nuošalyje. 

Neretai rinkodara tampa tokių įmonių vadovų antrine veikla ar deleguojama kuriam nors darbuotojui kaip 

papildoma funkcija. Ši problema gali atsirasti dėl įvairių priežasčių: įgūdžių spragos rinkodaros valdymo 

srityje, kurioms įtaką daro tradicinės rinkodaros sudėtingumas, lėšų rinkodaros vystymui trūkumas ir 

kitos. A. Ries ir J. Trout (2005) partizaninę rinkodarą įvardija kaip taktinę persvarą, kuri leidžia 

konkuruoti ir klestėti mažoms įmonėms šalia didelių organizacijų. Ši persvara pasiekiama naudojant 

netradicines priemones tradiciniams tikslams pasiekti (Levinson, 2009). 

Partizaninė rinkodaros strategija, ją nagrinėjusių autorių (Levinson, 2009; Trout, Ries, 2005; D. 

Abingdon, 2008) teigimu, nusakoma kaip integruotų į bendrą planą ir nukreiptų į vieną tikslą priemonių, 

kurios išdėstytos tam tikro laiko atžvilgiu, yra nestandartinės, tačiau turi tradicinės rinkodaros bruožų, 

visuma. Sėkminga partizaninės rinkodaros strategija pasižymi procesiniu požiūriu, kuri vykdoma 

atsižvelgiant į tam tikrus rinkodaros principus. 

Straipsnio problema nusakoma šiuo klausimu: Kokiomis charakteristikomis pasižymi Šiaulių 

miesto verslo įmonių naudojama partizaninės rinkodaros strategija? 

Straipsnio tikslas – atlikti partizaninės rinkodaros strategijos taikymo Šiaulių miesto verslo 

įmonėse analizę. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Atskleisti partizaninės rinkodaros strategijos sampratą, ypatumus ir principus teoriniu 

aspektu. 

2. Išanalizuoti partizaninės rinkodaros priemonių rūšis ir elementus. 

3. Identifikuoti Šiaulių miesto smulkiose verslo įmonėse naudojamos partizaninės 

rinkodaros strategijos ypatumus. 

Straipsnyje taikomi šie metodai: mokslinė literatūros analizė, struktūrizuotas interviu, kokybinė 

turinio (content) analizė. 

 

 

 

 

 



6 

 

PARTIZANINĖS RINKODAROS STRATEGIJOS TEORINIAI ASPEKTAI 

Partizaninės rinkodaros samprata ir principai. 

 

Remiantis mokslinės literatūros analize, galima išskirti šiuos pagrindinius partizaninės rinkodaros 

strategijos bruožus: 

 Partizaninė rinkodara – tai nestandartinių priemonių rinkinys, reikalingas pasiekti 

standartiniams tikslams. Tai patvirtintas metodas kaip gauti pelną su minimaliais kaštais. (Levinson, 

2012). 

 Partizaninė rinkodara – taktinė persvara, leidžianti smulkiai organizacijai konkuruoti ir 

klestėti tarp didelių organizacijų (Ries, Trout, 2005). 

 Partizaninė rinkodaros strategija – su partizanine karine strategija susieta rinkodaros 

strategija, kurios pagrindiniai elementai yra: tikslas (nugalėti oponentą), netikėtumo panaudojimas, 

veiksmų lankstumas ir veiklos vykdymas partizanui palankiose teritorijose. Tipiniai partizaninės 

rinkodaros veiksmai yra konkurentų silpnų vietų atakavimas, specializacija ir veikla mažame 

geografiniame regione (Davidson, 1987). 

 Partizaninė rinkodara – rinkodaros taktika, kuria gali naudotis kiekviena maža firma, kad 

konkuruotų su didelėmis įmonėmis, užpildant siauras, bet pelningas nišas. Ši taktika apjungia: 

ekstremalią specializaciją, pastangų sutelkimą į palankų organizacijai kliento paveikimą, aptarnavimą, 

kuris peržengtų klientų lūkesčius, greitą reakcijos laiką, greitą darbų vykdymą ir darbo valandas, 

atitinkančias klientų reikalavimus (Business Dictionary, 2012). 

A. Ries ir J. Trout (2005) išskiria tris partizaninės rinkodaros pritaikymo principus: 1) Veiklą 

vykdyti reikia santykinai mažame segmente, kurį būtų galima apginti nuo konkurentų veiksmų. 

Segmentas turi būti nepatogus veikti didelei kompanijai; 2) Nesiimti rinkodaros veiksmų, kurie būdingi 

rinkos lyderiams. Maksimalus įmonės išteklių panaudojimo efektyvumas ir mažas įmonės dydis įgalina 

įmonę būti vikria ir greitai priimti sprendimus, ko negali didžiosios kompanijos; 3) Rinkodaros plane turi 

būti suplanuotas atsitraukimas, jei situacija pasidarytų nepalanki. Partizaninę rinkodarą taikanti įmonė 

naują poziciją gali užimti be įtampos ir didelių pasekmių, būdingų didelei įmonei. Tas pats principas 

nusako gebėjimą užimti naujas rinkas pasitaikius galimybei. Lankstumas ir taupumas yra šio principo 

gairės. 

Partizaninės rinkodaros termino kūrėjas C. Levinson (2009) pabrėžia 16 nuostatų, kuriomis turi 

būti grindžiama partizaninė rinkodara. Kai kurias šių nuostatų papildo D. Abingdon‘o (2008) 

pastebėjimai. Šie principai yra pagrindas, ant kurio turi būti statoma PR strategija, kad ji būtų efektyvi ir 

pasiektų iškeltus tikslus. Taip pat šie principai yra orientuoti į taktinį planavimą – PR priemonių taikymą: 

nesilaikant jų, priemonės gali visai neveikti, įtakoti neefektyvų išteklių panaudojimą (žr. 1 lentelę). 
 

1 lentelė. Partizaninės rinkodaros principai  

Teiginys Komentaras 

Pasiryžimas Šis principas yra glaudžiai susijęs su rinkodaros plano įgyvendinimu ir jo tiksliu laikymusi. 

Rinkodaros planas turi būti vykdomas ryžtingai, nuolat tobulinamas, tačiau nekeičiamas iš 

pagrindų.  

Investavimas Partizaninė rinkodara reikalauja santykinai nedidelių finansinių išteklių, tačiau ši strategija yra 

konservatyvi investicija. Pritaikomos priemonės reikalauja laiko atitinkamam efektyvumui 

pasiekti. 

Nuoseklumas Tai nuosekli informacijos sklaida. Nuosekliai skleidžiant informaciją didėja žinomumas, 

žinomumas didina pasitikėjimą. Su potencialiais klientais reikia komunikuoti bent kelis kartus, 

siekiant, kad jie priimtų sprendimą pirkti. Pavienės naudojamos priemonės nėra efektyvios. 

Pasitikėjimas 

 

Vartotojų pasitikėjimas verslo subjekto siūlymu. Pasitikėjimas yra glaudžiai susijęs su produkto 

kokybe ir nuoseklumu. Įgytas pasitikėjimas ugdo vartotojų lojalumą. 

Kantrumas Nepertraukiamas rinkodaros plano vystymas, partizaninės rinkodaros priemonių taikymas ir jų 

dinamika ieškant efektyviausios strategijos. 

Įvairumas 

 

Partizaninės rinkodaros priemonių įvairumas, integruotumas strateginiam rinkodaros planui – tai 

yra priemonių tarpusavio ryšys bendram tikslui pasiekti, įtakoja prekės ženklo bei organizacijos 

žinomumą, iškeltų PR tikslų pasiekimą. 

Tęstinumas 

 

Tęstinumas siejamas su rinkodaros veiksmais po produkto pardavimo. Partizaninės rinkodaros 

strategija grindžiama nuolatine rinkodaros komunikacija su vartotojais. 

Patogumas 

 

Principas reiškiantis vartotojų patogumo poreikio tenkinimą: lanksčios darbo valandos bei 

finansinis atsiskaitymas, papildomų paslaugų teikimas ir kt. 
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Teiginys Komentaras 

Stebinimas 

 

Partizaninę rinkodaros strategiją taikanti organizacija turi laikytis malonaus klientų stebinimo 

principo: tokiu būdu pateikta informacija lengviau įsimenama, ilgiau išlieka atmintyje, greitai 

perteikiamas konkurencinis organizacijos pranašumas. 

Vertinimas 

 

Rinkodaroje naudojamų priemonių vertinimas yra labai svarbus atskiriant optimalias priemones. 

Tyrinėjimas yra vienas iš Shewharto ir Demingo nuolatinio tobulinimo ciklo etapų, taip pat 

kokybės vadybos problemų valdyme figūruoja kokybės atitikties įvertinimo kaštai, kurie 

suprantami kaip sąnaudos patiriamos vertinant vykstančių procesų būklę ir efektyvumą 

(Vanagas, 2004). 

Susidomėjimas 

 

Susidomėjimas susijęs su tęstinumu. Abipusis susidomėjimas – tai verslininko rodomas dėmesys 

vartotojui siekiant grįžtamojo ryšio, tenkinant poreikius, dovanojant įtakoja vartotojų 

susidomėjimą įmone, todėl didina lojalumą. 

Priklausomumas 

 

Šis principas susijęs su išorine verslo aplinka: konkuruojančiomis ir nekonkuruojančiomis 

įmonėmis. Partizaninė rinkodaros strategija vykdoma taikant jungtinę rinkodarą, dėl didelės 

priklausomybės nuo išorinių veiksnių. 

Apsiginklavimas 

 

Pažangios technologinės įrangos naudojimas suteikiantis konkurencingumo ir įgalinantis platų 

partizaninės rinkodaros priemonių panaudos pasirinkimą. 

Sutikimas (ang. 

opt in) 

 

Terminas reiškiantis sutikimą priimti informaciją apie konkrečią įmonę ar produkciją. Laikantis 

šio principo optimaliai panaudojamas laikas, nes pašalinamos laiko sąnaudos nepotencialiems 

klientams aptarnauti. 

Turiningumas 

 

Turiningumas susijęs su produkto kokybe ir pasiūlymo esme. Partizaninė rinkodara remiasi 

kokybės transcendentiniu požiūriu, kai išskiriama pagrindinė prekė ir jos teikiama nauda, bet 

nesiekiama patraukti kliento vien efektyviomis rėmimo priemonėmis 

Vystymas Nuolatinis rinkodaros strategijos vystymas, efektyvinimas, naujų partizaninės rinkodaros 

priemonių paieška, kompetencijų tobulinimas, naujų taktikų taikymas. 

Šaltinis: sudaryta remiantis C. Levinson (2009) ir D. Abingdon (2008) 

C. Levinsonas (2009) teigia, kad ši strategija, taip pat kaip ir kitos rinkodaros strategijos, turi būti 

kuriama procesiniu požiūriu, į kurį įeina: rinkodaros tikslų išsikėlimas, tikslinės rinkos nustatymas, 

pozicionavimo būdo pasirinkimas, nustatomos naudojamos rinkodaros priemonės, taktinis planavimas, 

organizacijos tapatybės kūrimas, rinkodaros sąnaudų apskaičiavimas. 

Išskirtiniai partizaninės rinkodaros strategijos bruožai yra sudaromų planų glaustumas, į kuriuos 

neįtraukiami tyrimų rezultatai, konkurencinės situacijos analizės, finansinės prognozės ir pan. (Levinson, 

2009). Papildomi dokumentai, reikalingi parengti strategijai, publikuojami ir saugomi atskirai, nes 

rinkodaros strategijos planas turi būti paprastas, aiškus ir atviras visiems organizacijos nariams. Taktinis 

strategijos planavimas – rinkodaros priemonių pasirinkimo procesas susideda iš: galimų priemonių 

alternatyvų parengimo, šių priemonių taikymo vertinant pasiteisinusias priemones pagal efektyvumą, 

nepasiteisinusių priemonių atsisakymo ir efektyvių priemonių stiprinimo. Užtikrinant šių priemonių 

organizuotą ir logišką naudojimą kuriamas rinkodaros priemonių kalendorius (Levinson, 2009), kuriame 

numatomos priemonės, jų naudojimo dažnumas, naudojimas laiko atžvilgiu, numatomos reikalingos lėšos 

– sudaromas rinkodaros biudžetas. 

 A. Ries ir J. Trout (2005) išskiria aplinkybes, kuriomis PR strategija pritaikoma konkuruoti 

rinkoje:  

 Geografinė partizaninė rinkodara – bet kuris, tam tikroje zonoje paplitęs produktas gali būti 

„užpultas“ konkrečioje vietovėje, panaudojant partizaninės rinkodaros taktiką. Kadangi neįmanoma 

konkuruoti su didelėmis įmonėmis visoje rinkoje, rinka sumažinama iki konkretaus geografinio 

segmento. 

 Demografinė partizaninė rinkodara – orientacija į specifinį vartotojų segmentą pagal bet kurį ar 

bet kuriuos demografinius požymius. 

 Industrijos partizaninė rinkodara – veiksmų sutelkimas į konkrečią industrijos sritį. Industrijos 

aprėptis siaura, tačiau gili. 

 Produkto partizaninė rinkodara – unikalaus produkto pateikimas mažoje rinkoje. Apyvarta 

neišauga tiek, kad susidomėtų stambūs konkurentai iš tos pačios industrijos. 

 Brangių produktų partizaninė rinkodara – aukštų kainų taktika. Pritraukiamas dėmesys prekybos 

sistemoje. Produktai turi būti iškirtinai aukštos kokybės. Taikant taktiką reikia būti pirmajam rinkoje. 

Taktika taikoma plataus vartojimo produktų rinkoje. 

 Sąjungininkų (jungtinė) partizaninė rinkodara – rinkodaros veiksmų sujungimas ir derinimas su 

kitomis įmonėmis. Atlikus konkurentų analizę ir išsiaiškinus, kurios įmonės aptarnauja skirtingus 
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segmentus ar papildo tą patį segmentą skirtingais produktais, yra galimybė bendradarbiauti. Esant didelei 

konkurencijai užimame segmente, taip pat galima jungtis prie kitų įmonių frančizės būdu. 

Lyginant partizaninę rinkodaros strategiją su tradicine rinkodara pastebimas ryšys su tikslinės 

rinkos pasirinkimo ir konkuravimo būdo strategijomis. Partizaninę rinkodaros strategiją vykdanti 

organizacija naudoja koncentruotą tikslinės rinkos pasirinkimo būdą, nes koncentruojamasi į dideles 

mažų rinkos segmentų dalis ir jų poreikių patenkinimą bei nišų užpildytojo konkuravimo strategiją, nes 

dėl ribotų organizacijos išteklių, mažo jos dydžio neturi sugebėjimų tenkinti plačios rinkos poreikių. 

Organizacija koncentruojasi veikti santykinai mažoje rinkos dalyje, kurioje tenkina specifinius poreikius. 

Taip pat partizaninė rinkodaros strategija asocijuojasi su konkuravimo būdo puolimo strategija – 

partizanine ataka (Kotler ir kt., 2003). Šią ataką naudoja mažos organizacijos prieš dideles, pasitelkdamos 

neįprastas priemones. O tai ir yra partizaninės rinkodaros strategijos pagrindas. 

Partizaninė rinkodara suprantama strateginiu požiūriu, nes ją sudaro strateginiai ir taktiniai planai, 

kurie yra rengiami ir vykdomi procesiniu požiūriu ir yra suderinti tarpusavyje siekti bendrų tikslų. 

 

Partizaninės rinkodaros priemonių rūšys 

 

Partizaninės rinkodaros priemonės apibūdinamos kaip nestandartinės, tačiau turinčios ir tradicinės 

rinkodaros bruožų. Plačiuoju aspektu partizaninė rinkodaros strategija – tai integruota nestandartinių ir 

tradicinių rinkodaros priemonių naudojimo taktika, kuria siekiama įgyvendinti iškeltus rinkodaros tikslus. 

C. Levinson (2009) PR priemones skirsto į 4 rūšis pagal komunikacijos kanalo tarp organizacijos ir 

vartotojo pasirinkimą ir komunikacijos metodą: mažoji (ang. Mini-media) rinkodara, didžioji (ang. Maxi-

media) rinkodara, naujoji (ang. new-media) rinkodara, kuri dar išskirstoma į elektroninę (ang. e-media), 

informacinę (ang. info-media), žmogiškoji (ang. Human-media) ir savaiminė (ang. non-media) 

rinkodaros. Ketvirtoji PR priemonių rūšis – įmonės atributai. 

Mažoji rinkodara 

Mažoji rinkodara – tai asmeninis bendravimas su potencialiais ir esamais klientais siekiant 

grįžtamojo ryšio. Pritaikyta asmeninė komunikacija yra šios priemonių rūšies pagrindas. Smulkusis 

verslas, taikydamas koncentruotą tikslinės rinkos atrankos būdą, rinkoje pajėgia palaikyti nestandartizuotą 

ir nuoširdų bendravimą, lanksčiai reaguoti į vartotojų nuomonę bei panaudoti lankstumą aptarnavime, 

individualiai komunikuodamos su vartotojais surinkti rinkodaros sprendimams reikalingą informaciją. 

Mažosios rinkodaros priemonės pasižymi mažomis gamybos sąnaudomis, kurias dar labiau sumažina 

technologinė pažanga, mažinanti rinkodaros priemonėms gaminti ir teikti reikalingos įrangos kainą, šioms 

priemonėms įgyvendinti nereikalingi tarpininkai (Levinson, 2009). Didieji verslai dėl jų didelės rinkos 

aprėpties ir standartizuoto vartotojų aptarnavimo mažosios rinkodaros vykdyti negali arba vykdo ribotai. 

Šio komunikacijos metodo rinkodaros rūšies priemonėms reikalingos didelės laiko sąnaudos, kai 

aprėpiama nedidelė dalis vartotojų. Mažosios rinkodaros priemones sudaro individuali komunikacija tarp 

vartotojo ir organizacijos, kuri gali vykti tiesiogiai įmonės darbuotojams bendraujant su vartotojais bei 

naudojant pagalbines priemones, kurios užmezga ir palaiko ryšį su nedideliu tikslinės rinkos vartotojų 

ratu. 

Didžioji rinkodara 

Didžioji rinkodara, priešingai nei mažoji, siejama ne su individualiu, bet su visuotiniu 

komunikavimu per visuotinio informavimo priemones, pasitelkiant reklamą. Didžiosios rinkodaros tikslas 

yra parduoti, sukelti troškimą pirkti (troškimas – tai trečias reklamos suvokimo proceso, dar kitaip 

žinomas, kaip AIDA modelis, elementas (Suggett, 2013)). Didžioji rinkodara turi būti integruojama į 

rinkodaros planą, nes tokiu būdu sustiprinamas kitų priemonių rūšių poveikis, jos efektyvumas privalo 

būti matuojamas, siekiant įvertinti tinkamiausias priemones, nešiklius ir kitus sprendimus. 

P. Kotler (2012) teigia, kad visuotinio informavimo priemonės prarado efektyvumą dėl kelių 

priežasčių: informavimo priemonių susiskaldymo į daugybę mažesnių, todėl pasiekti didelę auditoriją 

tampa labai brangu, naujoji vartotojų karta nusiteikusi skeptiškai reklamos požiūriu, vartotojai užsiima 

daugeliu veiklų, todėl sunku tinkamai parinkti informavimo šaltinius. Interpretuojant šiuos teiginius 

galima teigti, jog smulkiojo verslo įmonėms, kurios yra specializuotos, pasiekti tikslinę auditoriją tampa 

lengviau dėl koncentruotos tikslinės rinkos, kurios vartotojai renkasi tam tikros šakos informavimo 

priemones (specializuoti žurnalai, televizijos kanalai ir radijo stotys ir kt.). Susiskaidžius informavimo 

priemonėms ir jų aprėptims tapus mažesnėms, mažėja ir įkainiai, todėl didžioji rinkodara tampa prieinama 

smulkiajam verslui. 

Nuo tradicinės rinkodaros reklamos didžiosios rinkodaros reklama skiriasi pačia reklama 

(reklamine žinute, kaip ji pateikiama) ir lokalizacija (naudojamasi nedidelės aprėpties visuotinio 
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informavimo priemonėmis, bet lokaliomis – regioninėmis ar specializuotomis – profesiniais žurnalais ir 

pan.). 

Įmonės atributai 

Įmonės atributai – tai partizaninės rinkodaros strategijos priemonės, kurios turi būti kuriamos ir 

taikomos jau prieš pradedant veiklą. Šios priemonės dėl įsiminimo, paprastumo ir bendros tarpusavio 

darnos ir kitų savybių įgalina įmonę išsiskirti iš konkurentų, pozicionuoti save norima linkme, sukurti 

vartotojų sąmonėje teigiamą įvaizdį. Partizaninės rinkodaros strategiją taikanti įmonė turi efektyvinti 

procesus, kurie didintų vartotojų patogumą naudotis įmonės veikla. 

Kai kurie įmonės atributai: memas, pavadinimas, vieta, šūkis, mokėjimo būdų gausa, prekių ir 

paslaugų kokybė, klientų finansavimas, reputacija. 

Naujoji rinkodara – tai priemonių rūšis, kurios komunikacijos kanalai šiuolaikinėse verslo 

organizacijų praktikoje naudojami neseniai, lyginant su mažąja ir didžiąja rinkodaromis ir organizacijos 

atributais. 

Elektroninė rinkodara  

„Elektroninė rinkodara analizuojama kaip procesas, kurio metu yra sukuriami ir palaikomi 

santykiai su vartotoju naudojant internetines technologijas, norint palengvinti informacijos, produktų ir 

paslaugų, tenkinančių abiejų pusių reikalavimus, kaitą. Elektroninė rinkodara didina suvokiamą produkto 

vertę ir tuo pat metu sumažina rinkodaros kaštus“ (Bakanauskas ir Liesionis, 2008). Internetinė rinkodara 

– organizacijos produkto ar pačios organizacijos pristatymas nuolat didėjančiai interneto vartotojų miniai, 

kurie virtualioje erdvėje ieško informacijos ir produktų (Berkley, 2007). 

Virtualioje erdvėje konkurenciniai didelių įmonių pranašumai prieš mažąsias išnyksta ir galimybės 

vykdyti sėkmingą rinkodarą išsilygina, jei smulkiosios verslo įmonės kompetentingos elektroninėje 

rinkodaroje. Finansiniai ištekliai elektroninėje rinkodaroje įgalina kurti išsiskiriančia grafika, naudoti 

galingesnius serverius, tačiau siekiami tikslai yra vienodi (Berkley, 2007, Levinson, 2009). 

Elektroninė rinkodara teikia tiesioginės rinkodaros galimybę kaip ir mažojoje rinkodaroje, galima 

bendrauti labai asmeniškai, vartotojai ieško informacijos internete, perka internetu, interneto svetainė 

padeda reklamuotis. Internetinė rinkodara keičia reklamos paskirtį: ankstesnė reklamos paskirtis – 

tiesiogiai pakeisti vartotojo motyvaciją. Dabar reklama nukreipia į interneto svetainę, kurioje patalpinta 

visa informacija, todėl reklamos tampa trumpesnės, išraiškingesnės, pritraukiami tik potencialūs 

vartotojai. 

Informacinė rinkodara 

Tai komunikacija tarp organizacijos ir vartotojo, naudojant įvairius informacijos nešiklius, kuriais 

perteikiama vartotojui naudinga informacija (sprendžianti tam tikrą problemą ar suteikianti vartotojo 

ieškomą informaciją), tačiau tuo pat metu skirta nukreipti vartotoją į organizacijos interneto puslapį, 

pardavimo vietą ar ofisą (Levinson, 2009). Šios partizaninės rinkodaros priemonės vartotojams sudaro 

įmonės ar su ja siejamo asmens profesionalumo įspūdį, neutraliuose informavimo šaltiniuose pateikiama 

informacija, kuri tiesiogiai nereklamuoja įmonės prekių ar paslaugų, teigiamai veikia vartotojus ir 

nukreipia juos informacijoje nurodytais šaltiniais: į įmonės puslapį, kontaktinį asmenį ir kt. Kai kurios 

priemonės, tokios kaip nemokamos konsultacijos, demonstracijos, vartotojams suteikia naudingos 

informacijos, tuo pačiu metu reklamuodamos įmonės prekę ar produkciją. 

Žmogiškoji rinkodara 

Tai partizaninės rinkodaros priemonių rūšis, susijusi su organizacijos žmogiškaisiais ištekliais ir jų 

palaikoma komunikacija su išorine aplinka (Levinson, 2009). Šios rinkodaros priemonės apima vidinę ir 

išorinę įmonės aplinką. Žmogiškosios rinkodaros priemonės kyla iš įmonės pastebimos organizacinės 

kultūros (darbuotojų apranga, spalvos, emblemos ir kt.), įmonės vadovo ir darbuotojų aplinkos žmonių 

(draugų, giminaičių, pažįstamų) ir jų panaudojimo rinkodaros veiklai vykdyti, pačių darbuotojų ir 

savininkų, kitaip susijusių su įmone asmenų – jų asmeninė reputacija, bendravimas, kompetencija, 

atsidavimas darbui ir kt. Šios rūšies priemonės yra orientuotos į smulkias detales, todėl reikalauja didelių 

laiko sąnaudų kuriant ir griežtos kontrolės laikymąsi vykdant šią rinkodarą. Siekiant naudoti organizacijos 

darbuotojus, kaip žmogiškosios rinkodaros priemonę, organizacijoje turi veikti efektyvi darbuotojų 

motyvacinė sistema (Mann, 2012). Nereikalauja papildomų finansinių investicijų, komunikacijai vykdyti. 

Kai kurios investicijos į žmogiškąją rinkodarą turi ilgą grįžtamąją vertę nereikalaudamos papildomos 

kontrolės. 

Savaiminė rinkodara 

Tai rinkodaros forma, kuri nereikalauja specialių komunikavimo priemonių, ji veikia bendroje 

organizacijos veikloje (Levinson, 2009). Savaiminė rinkodara – tai kiti būdai kaip pasiekti tikslinę 

auditoriją nenaudojant komunikacijos priemonių (Interreg IIIc, 2005). Savaiminės rinkodaros priemonės 
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reikalauja šią strategiją vykdančios organizacijos pastangų ir darbo dalyvaujant tam tikruose renginiuose 

(komercinės parodos, konferencijos), susitikimuose (verslo pietūs, pobūviai), prekybos ir industrijos 

asociacijose vykdant jungtinę rinkodarą, dalyvauti radijo ir televizijos pokalbių laidose, skatinti 

pardavimus (dovanų kuponai, nuolaidų kuponai, konkursai). Viena iš efektyviausių priemonių yra 

rinkodara iš lūpų į lūpas, kuri skatinama pasitelkiant šurmulio rinkodarą (tam tikrais planuotais veiksmais 

skatinti vartotojus dalintis informacija) ar viešųjų ryšių akcijas (sukuriamas dirbtinis įvykis, kurį 

paviešina žiniasklaida kartu paviešindama ir pačią įmonę, jos produkciją). 

 

 

TYRIMO METODIKA 

 

Partizaninės rinkodaros strategijos taikymo Šiaulių miesto verslo įmonių analizei pasirinkta 

kokybinė prieiga. Kokybinis tyrimas – tai specifinis rinkodaros tyrimų metodas, kuris nėra kiekybinių 

vertinimų ir kiekybinės analizės objektas (Pranulis ir Dikčius, 2012). 

Duomenų rinkimo metodas – struktūrizuotas interviu. 

Imties atranka ir dydis. Tyrimui informantai buvo atrenkami netikimybiniu būdu, taikant 

ekspertinę atranką, kai tiriamos visumos elementai yra atrenkami neatsitiktinai, respondentai parenkami 

remiantis tyrėjo asmeniniais vertinimo kriterijais (Pranulis ir Dikčius, 2012). Tyrimui atrinktos 7 Šiaulių 

miesto verslo įmonės, kuriose dirba nuo 1 iki 9 žmonių. Šios įmonės specializuojasi tenkinti tam tikrus 

vartotojų poreikius arba atitinka kitus partizaninės rinkodaros strategijos pritaikymo kriterijus: veiklą 

vykdo tam tikrame geografiniame segmente, aptarnauja specifinį demografinį segmentą, pateikia unikalų 

produktą mažoje rinkoje ir kt. Tyrime dalyvavusių įmonių veiklos sritys: pramogų paslaugų teikimas, 

mažmeninė prekyba, viešasis maitinimas, gamyba – techninės paslaugos teikimas verslo įmonėms, 

siuvimo paslaugos ir drabužių mažmeninė prekyba, veterinarinės paslaugos. Asmeniniame interviu 

dalyvavo minėtų įmonių atstovai, kurių pareigos organizacijoje yra susijusios su rinkodaros veikla: 

įmonių vadovai, rinkodaros vadybininkai. 

Duomenų analizės metodas – kokybinė turinio (content) analizė. 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SMULKIOSE VERSLO ĮMONĖSE NAUDOJAMOS PARTIZANINĖS 

RINKODAROS STRATEGIJOS YPATUMAI 

 

Viena iš interviu temų buvo strateginis rinkodaros planavimas mažose verslo įmonėse (žr. 2 

lentelę). Organizacijos, kurioms strateginis rinkodaros planavimas ir valdymas yra neaktualus, pasižymi 

nekompetencija rinkodaros srityje, strateginiam planavimui neskiria reikiamo dėmesio. Tyrimo metu 

buvo išsakyta pozicija, kad strateginis rinkodaros planavimas reikalingas tik didelėms įmonėms. 

Informantai teigė, kad už rinkodaros planavimo ir vykdymo procesus yra atsakingi tie patys asmenys, 

kurie atlieka kitas, įmonės gyvavimui būtinas funkcijas, todėl negali skirti pakankamai laiko ir finansinių 

išteklių strateginiam rinkodaros valdymui: „Kadangi ne iš šalies žiūrim, patys dirbam visus darbus, 

matėme iš vidaus visą situaciją“; „nesu linkusi investuoti daug lėšų, aš iš principo savo noru, kiek turiu 

tų pinigų, su tiek ir turiu verstis“. Smulkiesiems verslininkams verslas yra darbo vieta, kuri kartu teikia 

pragyvenimui reikalingus išteklius bei yra laiko praleidimo ir savęs realizavimo tikslų padarinys: „Čia 

nepralobstama <...> dirbame sau, nėra čia didelis verslas. Susikūrimas savo veiklos, kad nereikėtų bėgti 

į užsienį, ar skursti kažkaip tai.“; „Reikia šią dieną valgyti, mokesčius mokėti, čia į perspektyvas gali 

žiūrėti, kai įmonė yra stipri, tai gali paskirti žmogų, kuris žiūrėtų tos perspektyvos, bet kai pagrindinė 

užduotis yra išgyventi...“. Norint įgyvendinti pagrindinius verslo steigimo ir vystymo tikslus, kaip 

pragyvenimo šaltinio sukūrimą, neatsižvelgiant į ilgalaikius siekius ir galimybes, yra veikiama planuojant 

nenuosekliai. 

 
2 lentelė Požiūris į strateginį rinkodaros valdymą 

Kategorija Subkategorija Iliustruojantys teiginiai 

Strateginis 

rinkodaros 

valdymas 

neaktualus 

Nesuprantama 

rinkodaros strategijos 

paskirtis 

 

„Paslaugų yra daug, bet jei niekam nereikia, niekam jų ir neįteiksi. Bet 

jeigu niekam tų paslaugų nereikia, tuomet gali reklamuotis kiek nori“; 

„Jei yra įmonių, kurioms reikalingos tavo paslaugos, gali kažką daryti, 

bet jeigu jos nereikia, tai verskis per galvą“ 

Strateginė rinkodara „Vieną mėnesį taip, kitą mėnesį kitaip. Siekiame pasižiūrėti, kas labiau 
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vykdoma ne procesiniu 

požiūriu 

patinka žmonėms“; „viskas vyksta bandymo metu, matai ar tinka, ar 

netinka <...> analizę begyvenant pasidarėme. Į priekį nusimatai vienaip, 

bet išeina daryti kitaip“; „gal truputį ir numatau ten, gal kažką  reikės 

truputį patobulinti“ 

Strateginiam rinkodaros 

valdymui nėra skiriamas 

reikiamas dėmesys ar 

ištekliai 

„Neturime tokios apibrėžtos rinkodaros strategijos. Bandome įvairiai“; 

„Apibrėžtos rinkodaros strategijos neturime. Diktuoja rinka“. 

Požiūris, kad rinkodaros 

strategija reikalinga tik 

didelėms įmonėms 

„Kas dėl strategijos bei tikslų, tai esu per daug smulkus, kad kažką 

strateguoti“ 

„Esame maža įmonė ir to nesudarinėjame“ 

Strateginis 

rinkodaros 

valdymas 

aktualus 

Išskiriamos pavienės 

rinkodaros strategijos 

„Pozicionuojame save išskirtiniu produktu, siekiame orientuotis į 

lavinamuosius žaidimus“, „per įmonės gyvavimo laikotarpį taikėme 

įvairias konkuravimo strategijas ir skirtingai nuo susidariusios 

ekonominės situacijos ir atsiradusius konkurentus.“, „taikome į vidurinę 

klasę, į universiteto studentus daugiau, kadangi kaimynystėje esame“ 

Strateginis rinkodaros 

valdymas suprantamas 

procesiniu požiūriu 

„suplanuojame susirinkimo metu <...> pagalvojame kokios šventės artėja 

ir tada nusimatome ką galime padaryti ir kokiuose miestuose daryti <...> 

įvertiname koks tai galėtų būti biudžetas  <...> vykdome planą <...> 

vėliau apžvelgiame kaip ta situacija pasiteisino“ 

 

Apklaustieji savo stipriąsias puses, suprantamas kaip pozicionavimo strategijos dalį, įvardijo pagal 

produktą: „Pagal produktą, nes 12 rūšių alaus daugiau niekur nėra“, pagal tai, jog patys vysto verslą ir 

yra šios srities specialistai: „pozicionuoju, kad esu specialistas šioje srityje. To papildomomis 

priemonėmis pabrėžti nebandau, asmeninio kontakto metu labiau“. Įmonėse, kuriose daugelį funkcijų 

atlieka pats savininkas, iškyla grėsmė netinkamai vykdyti su verslo organizavimu ir valdymu susijusius 

procesus, neskiriant reikiamo dėmesio. 

Siekiant išanalizuoti ypatumus, kurie atsiranda verslininkams detalizuojant strateginį rinkodaros 

planą taktiniais rinkodaros planais, analizuojamas respondentų požiūris į šį procesą. Kadangi į strateginį 

rinkodaros valdymo procesą žiūrima nesistemingai, toks pat požiūris pastebimas ir taktinio planavimo 

atžvilgiu. Taktinis planavimas verslo įmonių atstovų suprantamas kaip pavienių priemonių taikymas tam 

tikriems tikslams pasiekti ir yra susijęs ne su fundamentalių planų detalizavimu, bet su atsitiktinumu, 

spontaniškumu: „Tiesiog ekspromtu sugalvoju, kad reikia čia kas ketvirtį pasidaryti reklaminę akciją, 

daugiau tai įtakoja laikraščiai, kai būna reklamai kažkokios tai nuolaidos, nuolaidos reklaminio 

straipsnio plotui“; „sugalvojom ir padarėm, aš pati mėgstu ekspromtu daryti, jeigu ką nors suplanuoji, 

dažniausiai nieko nesigauna, geriau ekspromtu sugalvoji ir padarai“. Neturint strateginio plano, nėra 

galimybės kryptingai realizuoti rinkodaros priemonių, jų efektyvumas tampa mažesnis, nes nėra 

sinerginio efekto, kuris atsiranda integruojant priemones į bendrą planą. Neturint plano nėra paskirstomi 

finansiniai ištekliai, rinkodaros funkcijoms vykdyti, todėl jos efektyvumas tampa neišmatuojamas. 

Galima sukurti nestabilų bei nenuspėjamą organizacijos įvaizdį, jei nėra funkcijų vykdymo paskirstymo: 

„Kai yra ne vienas direktorius, tai jei kas ką sumąsto ir nepasitarę padaro, tai po to klausaisi: „o geras 

ir taip buvo, nemačiau, nežinojau“ ir atsitiktinių priemonių taikymo rinkodaros veikloje: „Spontaniškai. 

Ėjo žmogus pro šalį, aš sėdėjau prie kompiuterio, užėjo, pasakiau, kad pirmos trys duobutės nemokamai, 

tiesiog, kad sudominti, patraukti, supažindinti su tuo, ką mes darome“; „mėtomės tarp darbų, niekur 

nebespėjam. Reikėtų susikaupti, gaunasi taip“. 

Verslininkai išskiria rinkodaros komplekso priemonių pritaikymą taktiniame planavime: 

„produktus pasirenkame atsižvelgdami į poreikius savo vartotojų, į naujoves ir į vartojimą“; „kainą 

deriname pagal konkurentus, rinkoje esančias kainas, bet ne visada pagal konkurentus, norėčiau 

pabrėžti, taikome ir pagal rinkoje esančias kainas“. Tokiu būdu yra siekiama kuo tikslingiau aptarnauti 

vartotojus, o mažos įmonės gali daryti greitus ir lanksčius sprendimus: „Galime sau daugiau lankstumo 

leisti, ko negali padaryti dirbantis darbuotojas. Mes matome pagal situaciją“. Šiais sprendimais negali 

pasižymėti didelės, standartizuotą aptarnavimą taikančios įmonės, todėl tai yra viena iš partizaninės 

rinkodaros taikymo privalumų. Naudojamos tam tikros pardavimą skatinančios priemonės, esant mažam 

paklausos ciklui: „Antradienį turime studentų vakarą, studentams taikome nuolaidą, jie žino ir renkasi 

tam tikrą alaus rūšį“. Suderinant rinkodaros priemonę laiko atžvilgiu, galima planuoti finansinių išteklių 

paskirstymą, kitų priemonių įjungimą (Levinson, 2009). 

Analizuojant atsakymus į klausimus apie versle taikomus rinkodaros principus, siekiama pateikti 

įmonių atstovų požiūrį į jų veikloje taikomus principus atsižvelgiant į rinkodaros strategiją ir rinkodaros 

priemones (žr. 3 lentelę). 
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3 lentelė Įmonių atstovų požiūris į taikomus rinkodaros principus 

Kategorija Subkategorija Iliustruojantis teiginys 

Partizaninės 

rinkodaros principai 

Tęstinumas „Stengiamės išlaikyti tęstinumą, kad žmogus grįžtų pas 

mus“ 

Turiningumas „kokybė, kokybės ir kainos balansas. Siekiame išgauti kuo 

didesnę kokybę, kuo minimalesne kainą“ 

Nuoseklumas „Reikia dirbti nuosekliai, vieną dieną tą padaryti, kitą 

dieną tą padaryti“ 

Pasitikėjimas „Pagrindiniai kriterijai būtų <...> patikimumas“; „mes 

stengiamės parodyti, kad mumis galima pasitikėti“ 

Lankstumas „Galime sau daugiau lankstumo leisti, ko negali padaryti 

dirbantis darbuotojas“ 

Kiti rinkodaros 

principai, kurie atskirai 

neanalizuoti kaip 

partizaninės rinkodaros 

principai. 

Betarpiškas bendravimas „Nekalbėti iš aukšto <...> kuo paprasčiau, ne aukštaisiais 

terminais“ 

„Stengiamės palaikyti šiltus santykius“ 

„Pagrindinis kriterijus yra asmeninis žmonių pažinimas“ 

„Stengiamės užtikrinti tą tokį asmeninį komunikavimą“ 

Darbuotojų motyvacija „didžiausią dėmesį čia skiriame darbuotojų motyvacijai“ 

Konkretumas „elementariai, trumpai, konkrečiai, kad neišsiplėsti, vis 

tiek žmogus pasiėmęs labai daug neanalizuos, labai 

konkrečiai stengiamės“ 

 

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų požiūris ir partizaninėje rinkodaros teorijoje analizuojami 

principai sutampa tęstinumo, turiningumo, nuoseklumo, pasitikėjimo, lankstumo srityse. Dėl verslo 

įmonių atstovų neigiamo požiūrio į strateginį rinkodaros valdymą pasigendama su ilgalaikiu planavimu 

susijusių principų. Kiti rinkodaros principai informantų požiūriu yra susieti su betarpišku bendravimu ir 

siekiu kuo geriau aptarnauti klientą. Šie principai siejasi su mažosios rinkodaros priemonių taikymu, kuris 

glaudžiai susijęs su asmeniniu bendravimu. Partizaninę strategiją naudojančios įmonės pasižymi veikimu 

nedidelėje geografinėje zonoje, todėl gali gerai pažinti esamus vartotojus, su jais palaikyti asmeninę 

komunikaciją. 

Partizaninės rinkodaros strategijoje labai svarbus yra asmeninis bendravimas, todėl buvo 

analizuojamas įmonių atstovų požiūris į šį procesą. Tyrimo metu buvo nustatytos aktyvaus asmeninio 

bendravimo charakteristikos, kai kontaktą su vartotoju užmezga pati organizacija, pvz.: „Pati pasisiūlau, 

kur galėčiau padaryti, pavyzdžiui, yra renginių organizatoriai, aš jiems sakau, kad yra krikštynos, aš 

galiu pilnai visas krikštynas aprengti“; „Parašau laiškus, kad tokie ir tokie esame, ką galime Jiems 

pasiūlyti“; „Bandžiau vaikščioti vakarais per šunų vedžiojimo aikšteles, važiavau per kaimus, kur žmonės 

laiko gyvulius“. Asmeninio bendravimo pradžiai yra kuriamos klientų duomenų bazės, taip pat 

naudojamasi partnerių ir kitų informacijos šaltinių suteikiama informacija: „Duomenų bazėms informaciją 

iš fizinių asmenų, tai ateina gimtadieniui užsisako, bandai rinkti ir elektroninius paštus ir telefonus“; „Su 

atstovais per asociacijas, renginius susitinkame ir apsikeičiame informacija, vėliau telefonu, internetu 

bendraujame“. Surinkta informacija naudojama užmegzti kontaktą su vartotoju, siekiant kuo asmeninio ir 

šilto bendravimo, tuo pačiu sprendžiami tam tikri poreikiai: „Klientė šventė gimtadienį, kadangi turėjome 

duomenis galėjome pasiūlyti švęsti pas mus“. Verslo įmonių atstovai taip pat teigė esanti neigiama 

asmeninio bendravimo pusė, kai vartotojai nenori kontaktuoti: „Vienam pasakai laba diena ir jie bėga 

nuo tavęs“. Todėl ne visose veiklos srityse asmeninis bendravimas pasiteisina. Formalaus pokalbio metu 

galima pateikti asmeninio komunikavimo charakteristikas – asmeninis bendravimas priklauso nuo 

bendraujančių žmonių asmeninių savybių: „Vadybininkai pirmiausia patys pasirenka su kuo jie 

bendrauja, kaip jie bendrauja. <...> pagal savo asmenines savybes“. Kaupimas tam tikros informacijos 

apie klientus ir naudojimas rinkodaroje padeda pasiekti tikslų: „Prisimenu veidus bei vardus, todėl galiu 

bendrauti asmeniškai“. 

Didžiosios ir mažosios rinkodaros priemonių taikymo specifika pateikta 4 lentelėje. 

 
4 lentelė Požiūris į mažosios ir didžiosios rinkodaros taikymo priemonių specifiką 

Kategorija Subkategorija Iliustruojantis teiginys 

Patirtis naudojant 

rėmimo priemones 

Teigiama „Efektyvios <...> kai žmogus pats ieško, jam nesiūlai, tada geriau 

pasiteisina“ 

„Šiaip didžiuosiuose miestuose, kiek žinau, nuolaidos nebeveikia, 

bet Šiauliuose dar žodis akcija ar nuolaida daug ką reiškia“ 
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Neigiama „Neefektyvi. Jei skelbtis <...> tai rezultatas nulinis“; „mokėjome 

didelius pinigus, grįžtamojo ryšio tokio, kokio tikėjomės, nebuvo“ 

Netradicinės rėmimo 

priemonių 

charakteristikos 

 „Netradicinei reklamai jau reikia lėšų daugiau“ 

„Turėjome labai įdomų sprendimą, kuriuo reklamavome 

netradiciškai <...> daugelis žmonių nesuprato esmės pačios 

reklamos, nes jie įsivaizdavo kitaip nei mes norėjome pateikti“ 

Rėmimo efektyvumo 

vertinimas 

Teigiami aspektai  „Internetu – analitikos programos pagalba pasižiūrime, kiek 

apsilanko“; „Ateinančių klientų stengiamės paklausti, iš kur 

sužinojo, kaip sužinojo, taip tikriname“ 

Neigiami 

aspektai 

„Grįžtančių nelabai įvertinti yra kaip“ 

„Tas vertinimas tai toks, kad klientų tai nepadaugėjo“ 

„Tiesiog, arba veikia, arba neveikia“ 

 

Įmonių atstovų nuomonė dėl rėmimo turėjo teigiamą ir neigiamą patirtį. Teigiamai veikia neįkyrus 

rėmimas, kai rėmimo priemones suranda pats vartotojas. Pastebėta, kad neigiama patirtis rėmimo 

naudojime labiau siejama su rėmimo efektyvumo vertinimu, nes įmonių atstovai teigė, kad rėmimo 

efektyvumo nustatyti nėra kaip – tai sudėtinga arba vertinimui neskiriama pakankamai dėmesio. 

Netradicinis rėmimas gali būti palaikytas brangiu, todėl netaikomas. Praktinis pritaikymo pavyzdys 

įmonėje parodė, kad vartotojai nesuprato netradicinio rėmimo esmės, todėl šios priemonės turėtų būti ne 

tik traukiančios dėmesį ir išvaizdžios, bet lengvai suprantamos, kad būtų perteikiama norima rėmimo 

žinutė. 

Partizaninės rinkodaros strategijoje nebūtina naudoti visuotinio informavimo priemonių, kad veikla 

būtų vykdoma sėkmingai: „Mūsų įmonei reklamuotis tiesiog nėra tikslo <...> tą paslauga, kur atliekame, 

yra specifinė, skirta kažkuriam verslui“. Rinkodaros tikslai yra pasiekiami kitomis rinkodaros 

priemonėmis: „Geriau mums pavyksta motyvuoti darbuotojus, negu į tą reklamą investuoti“. Naudojama 

efektyvaus vartotojų aptarnavimo strategija nepasiteisina. 

Siekdamos neišsiskirti iš aplinkos, įmonės gali nenaudoti reklamos, taip nenorėdamos pradėti 

konkurencinio karo: „Mažai įmonei įdėti kažkokias investicijas reklamai kažkur, tinklas vis tiek tave 

apžios ir jeigu labai norės <...>, kol tu mažiau kliūni, čia tokia kaip taktika, kad mažiau tinklam kliūti už 

akių“. Veikdamos nedideliuose geografiniuose segmentuose įmonės sugeba juose išsilaikyti, todėl 

reklama yra nereikalinga. 

Partizaninės rinkodaros strategijos teorijoje pažymima, kad elektroninė rinkodara yra viena iš 

efektyviausių rinkodaros taikymo priemonių rūšių. Šiaulių miesto smulkaus verslo įmonėse elektroninės 

rinkodaros taikymas respondentų požiūriu yra vykdomas reklamos ir pardavimo tikslais. Teigiama, kad 

interneto svetainė yra skirta parduoti: „Mano nuomone interneto svetainė yra skirta parduoti“. Interneto 

svetainė yra geriausia elektroninės rinkodaros priemonių alternatyva: „Pagrindinis yra internetinė 

svetainė. Nėra tikslo kitas naudoti. Kainuoja pinigus“, „Interneto svetainę naudojame kaip parduotuvę ir 

informacijai teikti“. Internetinė prekyba sumažina prekybos kaštus, tačiau įmonėms, veikiančioms 

tradicinėje erdvėje, neapsimoka ją taikyti dėl mažo pelningumo, tuomet elektroninę rinkodarą naudoja 

kaip reklamą: „Lyginčiau labiau kaip reklamą, nei kaip naudą <...> turi daryti kažkokią didelę nuolaidą, 

kad pirktų iš tavęs, nes nėra paslaptis, kad dėl nuolaidų žmonės yra motyvuojami pirkti internete. <...> 

marža, kuri lieka naudojantis elektronine prekyba, yra labai maža“. 

Naudoti elektroninės rinkodaros priemonėmis trukdo kompetencijos spragos: „Trūksta 

kompetencijos kompiuterių srityje“, „Su elektronine rinkodara reikia mokėti gerai dirbti <...> praktikos 

nelabai turiu“. Eliminuojant šias spragas būtų sutaupomos lėšos, skirtos šių priemonių administravimui. 

Kokybinio tyrimo metu informacinė rinkodara tirta, siekiant išanalizuoti jos priemonių taikymo 

charakteristikas. Gauti duomenys atskleidžia teigiamą ir neigiamą įmonės atstovų požiūrį, kuris pateiktas 

5 lentelėje. 

 
5 lentelė Verslo įmonių atstovų požiūris į informacinės rinkodaros priemonių taikymą 

Kategorija Iliustruojantys pavyzdžiai 

Teigiamas 

požiūris 

„Kišama reklama žmonėms nebepatinka, jie ją filtruoja, reikia tų pačių elementarių straipsnių, 

žinučių, tų vadinamų citatų“ 

„Bandome visokias savo naujienas pristatyti, tai irgi informuojame savo klientus“ 

„Daug skaitau, domiuosi tam tikra informacija, kurią vėliau nurodau pirkėjams, nes juos reikia įtikinti 

apie tam tikrus dalykus. Nurodau, kur paskaityti, kas parašyta, apie ką“ 

Neigiamas 

požiūris 

„Jeigu pradėsi skleisti, kad tu gali mokint kažką kitą, tai iškart sudarysi šansą kitiems perimti tavo 

verslą, nes technologija yra paslaptis“ 

„Šiais laikais niekas tokių dalykų nedaro. Yra tokie palyginimai, techninių parametrų <...> tik tiek“ 
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„Ne mūsų jėgoms tokia priemone užsiimti, gigantai pumpuoja tokius straipsnius į kiekvieną laikraštį, 

kažką panašaus pastatyti prieš – tai yra kova su vėjo malūnais“ 

„Ne, aš ne rašytojas. Geriau jau griovį kilometro iškasiu, nei popieriaus lapą sugadinsiu“ 

„Tokios priemonės yra geros, bet kainuoja. Straipsnį įdėti, nesame tokia įmonė, kad galėtume skirti 

tiek pinigų“ 

„Patys rašyti neturime tokių gabumų, kad straipsnius rašyti“ 

 

Teigiamas informantų požiūris sietinas su priėmimu tokios informacijos, kurios skirtingai nei 

reklamos, vartotojai nefiltruoja. Tokia informacija padeda vartotojui apsispręsti, kai nėra aktyviai siūloma 

pirkti savo produkto, tuomet apie organizaciją ar asmenį sukuriamas norimas įvaizdis. 

Neigiamas požiūris išryškėja, kai įmonių atstovai teigia nesinaudojantys tokiomis priemonėmis, nes 

skleisti tokią informaciją yra brangu. Didelės įmonės skiria tam per daug dėmesio, todėl konkuruoti su 

jomis būtų nenaudinga. Pastebėta, jog įmonės orientuojasi į užsakomųjų straipsnių naudojimą per 

spausdintos informacijos nešiklius. Internetinėje erdvėje tokia informacija neplatinama, nes verslo įmonių 

atstovai neturi tam reikalingų gabumų. 

Žmogiškosios rinkodaros priemonių aspektai įmonių atstovų požiūriu pateikti 6 lentelėje. 

 
6 lentelė Žmogiškosios rinkodaros priemonių naudojimo aspektai įmonių atstovų požiūriu 

Kategorija Subkategorija Iliustruojantys pavyzdžiai 

Žmogiškųjų 

išteklių 

pasitelkimas 

įmonės išorinėje ir 

vidinėje aplinkoje 

rinkodaros 

tikslams siekti 

Teigiama patirtis „Prieš tai mūsų darbuotojas dirbo barmenu – tai iš ten daug lankytojų 

ateina“ 

„Lojaliems klientams siūloma atsivesti papildomai savo draugų, darome 

nuolaidėles, įteikiame staigmenas, dovanėles“ 

Neigiama patirtis „Žmonės, konkrečiai mūsų įmonėje, labai ribotai gali padėti <...> Tokia 

informacija priklauso nuo atsitiktinumo“ 

„Turime pažįstamų, todėl tikėjomės daug pasiekti draugų rato pagalbos 

<...> Atidarymo metu buvo tiršta, mes finansavome, visi sakė mes čia 

ateisim su kolektyvu <...> tai liko tik pažaduose“ 

Su organizacijos 

vidiniais ir 

išoriniais 

žmogiškaisiais 

ištekliais susijusių 

rinkodaros 

priemonių 

naudojimo 

aspektai 

 „Kad darbuotojai žinotų, kaip reikia teoriškai <...> teisingai aptarnauti 

klientą <...> turime reglamentuojantį dokumentą įmonėje. <...> visi 

mūsų klientai turi būti pardavėjų aptarnaujami laikantis šio 

reglamento“. „Susirinkimai pas mus vyksta kiekvieną mėnesį <...> tokie 

susirinkimai bendri darbuotojus labai skatina ir motyvuoja <...> 

Dalinasi informacija, mokina kitus dirbti seniau dirbantis darbuotojas. 

Patys darbuotojai daro pristatymus <...> leidžiame jiems tobulėti“ 

„Aš manau, kad patys pardavėjai yra suinteresuoti, nes jie nuo 

pardavimų gauna motyvacinius priedus“ 

„Daug metų dirbau mažmeninės prekybos įmonėje, veterinarinės srities. 

Mes pradėjome nuo 4 vaistinių, kai išėjau buvo jau 14. Tai mano vienas 

iš pagrindinių darbų buvo kurti“. 

 

Įmonių atstovų teiginiai žmogiškosios rinkodaros priemonių taikymo srityje buvo siejami su 

teigiama ir neigiama patirtimi. Teigiama patirtis siejama su paklausos didinimu organizacijos darbuotojų 

pastangomis. Teigta, kad šis reiškinys priklauso nuo organizacijoje veikiančios motyvacinės sistemos. 

Darbuotojas turi būti suinteresuotas savo veiksmais didinti produktų paklausą. Organizacijos išorėje 

esantys asmenys taip pat raginami tapti lojaliais klientais ir organizaciją rekomenduoti savo įtakos rato 

žmonėms, taip skleidžiant žinią iš lūpų į lūpas. Toks reiškinys stiprinamas kokybišku aptarnavimu, kuris 

taip pat priklauso nuo darbuotojų motyvacijos. 

Įmonių atstovai žmogiškosios rinkodaros priemonių panaudojimo procesą stiprina įdiegdami 

vartotojų aptarnavimo standartus, rengdami darbuotojų mokymus, sudarydami jiems sąlygas tobulėti. Jei 

įmonėje dirba mažai darbuotojų ar visas funkcijas atlieka pats verslininkas, yra privalu būti patyrusiu 

verslo kūrimo procese, jo administravime. 

Savaiminė rinkodara – tai partizaninės rinkodaros priemonių rūšis, kurioms nereikalinga speciali 

komunikacija. Įmonių atstovai pabrėžė reklamos svarbą jų organizacijoms, kuri plinta iš lūpų į lūpas: 

„Siekiamybė yra turėti pastovų klientų ratą, kuris, kiek aš šiandien suprantu, geriausia reklama yra iš 

lūpų į lūpas“; „Skiriame motyvaciniams priedams darbuotojams, todėl jie stengiasi labai gerai 

aptarnauti klientus, todėl tos rekomendacijos iš lūpų į lūpas labai gerai vyksta“. Kai kurios smulkios 

verslo įmonės nenaudoja visų rėmimo elementų, tačiau koncentruojasi į asmeninį pardavimą, aptarnavimo 

gerinimą, todėl neišnaudoti ištekliai kitoms rėmimo priemonėms priskiriami darbuotojų motyvacijai 

skatinti, tokiu būdu stiprinant gerą įmonės įvaizdį vartotojų tarpe. 
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Teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių kokybė yra vienas iš pagrindinių veiksnių, skatinančių 

vartotojus dalintis teigiama informacija apie organizaciją: „Dirbu kokybiškai, ir tai padeda platinti kalbas 

tarp vartotojų apie mane“. Partizaninėje rinkodaroje kokybė suprantama turiningumo principu, kai 

dėmesys skiriamas į poreikį tenkinančią prekės ar paslaugos esmę. Nesiekiama sužavėti klientų rėmimo 

priemonėmis ir kitais šalutiniais veiksmais. Įmonių atstovai taip pat nusakė svarbą dalyvaujant įvairiuose 

įmonių asociacijose: „Suvažiuoja įmonės ir jeigu esi asociacijos narys yra lengviau. Susitinki su 

vadovais, pabendrauji ir matai, kuriam ką gali pasiūlyti“; „Asociacijose, kai susirenkame ir būna temos, 

kuriose gali pasisakyti nariai, pasidaliname patirtimi. Mūsų dydžio įmonėms aktualu, ką kiti gamina, kuo 

mes galime jiems padėti“. Dalyvavimas asociacijų veikloje padeda įgyti patirties ir gebėjimų tam tikros 

srities veikloje, taip pat padeda surinkti kontaktinius duomenis, kurie naudojami verslo santykiams 

vystyti. Asociacijos padeda surinkti informaciją apie rinkoje esančias ir atsirandančias galimybes. 

Partizaninės rinkodaros strategijoje yra išskiriamas rinkodaros veiksmų sujungimas, siekiant 

bendrų tikslų, tokiu būdu sukuriant sinerginį efektą. Šiaulių miesto verslo įmonėse įmonių atstovai šį 

reiškinį nusako kaip papildomas galimybes plėtoti veiklai, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis: 

„Universiteto studentus daugiau, kadangi kaimynystėje esame, bendraujame, praktiškai renginiai yra visi 

kažkiek tai mūsų remiami, kad ir simboliškai. Po to jie ateina, praktiškai visas šventes švenčia“; „Su 

futbolo klubu bendraujame, jie atneša mums paplatinti abonementų <...> bet vėlgi jie ateina atšvęsti, bet 

ne pergalių, o pralaimėjimų“; „Paskutiniu metu buvo tulpių šventė, Radviliškio rajone, tai ten atlikome 

labai daug paslaugų <...> jie reklamavo savo šventę ir tenai tiesiog įvardija mus, kaip tokios paslaugos 

teikėjus. Šitas atsiliepimas mums daugiau naudos davė nei, bet kuri buvusi spaudos reklama“. Tokia 

jungtinė rinkodara, vykdoma su kitomis organizacijomis, leidžia vykdyti didesnio masto veiksmus, taupo 

išteklius, didina lojalių klientų ratą. 

Respondentai, kaip efektyvią savaiminės rinkodaros priemonę, išskyrė dovanų įteikimą klientams: 

„Dovanojame dovanėles <...> tai mažas akcentas, bet veikia puikiai“. Šitomis priemonėmis didinamas 

lojalumas, stiprinamas reklamos procesas iš lūpų į lūpas. Taip pat išskirta yra pardavimų skatinimo 

priemonė, kuri buvo derinta su mažosios rinkodaros priemone – vizitine kortele: „Atėjusiems lankytojams 

taikome lojalumo kortelės principo nuolaidą, kai 9 kartus atėjęs vartotojas, gauna 10 valandą 

nemokamai <...> dabar, kai vyksta antspaudų rinkimas – tai atėjai, pažaidei ir gavai vizitinę kortelę su 

antspaudu“. Toks rinkodaros priemonių integravimas, vienos priemonės susiejimas su kita, siekiant 

bendro tikslo, sustiprina naudojamų integruotų priemonių efektyvumą. Vizitinė kortelė, kuri yra 

organizacijos koordinačių informacijos nešiklis, išsaugoma, siekiant surinkti antspaudus, tai yra 

pardavimų skatinimo priemonė. 

Partizaninės rinkodaros strategijoje įmonės apipavidalinimas, kurį sudaro pavadinimas, logotipas, 

prekės ženklas, šūkis ir pan., naudojamas sukurti įmonės tapatybę, tokiu būdu išskiriant ją iš bendros 

visumos ir tuo pačiu metu perteikiant pozicionuojamą žinutę. Intervuotų Šiaulių miesto verslo įmonių 

atstovų požiūris į įmonės atributus, jų pritaikymą rinkodaros tikslams siekti yra pateikiamas 7 lentelėje. 

 
7 lentelė Požiūris į įmonės atributų pritaikymą rinkodaros veikloje 

Kategorija Subkategorija Iliustruojantys teiginiai 

Atributai, 

suderinti 

rinkodaros 

atžvilgiu 

Procesinis 

požiūris 

„Spalvos visur stengiamos dėti suderintos: žalia, oranžinė, geltona, taip pat ir 

aplinka pas mus panašiai išdažyta, naujienlaiškiuose ir reklamoje taip pat naudojame 

tokias spalvas“ 

„Prieš kurdami įmonę ilgai galvojome apie pavadinimą <...> sugalvoję tinkamą 

pavadinimą, kuris perteikė mūsų idėją, pradėjome kurti kitus įmonės atributus pagal 

šį pavadinimą. <...> įsigijome interjero detalių, kurios sietųsi su pavadinimu“ 

Neprocesinis 

požiūris 

„Nebent dėl parodos, kad išvažiuoji kur dėl savęs pristatymui“ 

„Buvo žaislai, vėliau atsirado tas pliusas, ta žolė <...> kuriame, kad atrodytų gražiai 

ir kažkas gaunasi“ 

„Tie atributai tiesiog, kad tą vardą atsimeni, o daugiau tai...“. 

Atributai, 

nesuderinti 

rinkodaros 

atžvilgiu 

 „Apie jų rinkodaros paskirtį negalvojau, nekūriau jų ta linkme. Įmonę įsteigiau per 3 

savaites, pavadinimą sugalvojau labai paprastai <...> grafinio simbolio taip pat 

neturiu“. „Reikėjo kažkaip pavadinti, kad turėtų pavadinimą“ 

Požiūris į 

atributų 

pritaikymą 

rinkodaros 

veikloje 

Teigiamas  „Jeigu atėjęs klientas mato, kad yra šūkis koks, tai jis supras, kad tas žmogus, su 

kuriuo turės dirbti, bendradarbiauti, tuo šūkiu vadovaujasi“ 

„Kad klientas matytų, kad ta įmonė nestovi vietoje, kad ji tobulėja ir pan.“ 

Neigiamas „Niekaip neišsiskiriu. Manau, kad žmonėms to ir nereikia“ 

„Pas mus tokių dalykų nėra <...> pas mus dirba tiek žmonių, kad naudos neduos 

<...> su mažu žmonių kiekiu, tai to nereikia“ 
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„Kad sėdėt ir mąstyt tai kaip čia ką, viskas ekspromtu buvo“ 

 

Tyrimo metu išskirtas procesinis ir neprocesinis integruotų įmonių atstovų požiūris į įmonės 

atributų suderinamumą rinkodaros atžvilgiu. Procesinis požiūri, kai atributai siejami su visuma, siekiant 

sukurti tapatybę, o neprocesinis, kai atributai taikomi pavieniui, individualiems tikslams siekti. 

Organizacijos, kurios vadovaujasi neprocesiniu požiūriu, neišnaudoja atributų suteikiamų galimybių, nes 

pavienės priemonės nesukuria visumos ir išskirtinumo. Ištekliai, kurie naudojami priemonėms kurti, 

išskyrus laiko sąnaudas planuojant, yra vienodi procesiniu ir neprocesiniu požiūriu, tačiau efektyvumas 

skiriasi. Procesiniu požiūriu taikomi įmonės atributai atlieka iškeltus individualius tikslus ir kuria įmonės 

tapatybę, tuo tarpu neprocesiniu požiūriu kuriami atributai siekia tik iškeltų individualių tikslų. Įmonių 

atstovai, kurie netaiko atributų kaip rinkodaros priemonės, juos kuria tik registracijos tikslais. Šis požiūris 

siejamas su neigiamu atributų taikymo priemonių rinkodaros tikslams siekti, požiūriu, kai manoma, jog 

vartotojai nepastebi šių priemonių, teigiama, kad atributai skirti pačiai įmonei, neskiriama pakankamai 

dėmesio įmonės tapatybei kurti. Teigiamas požiūris siejamas su įmonės atributų kuriamos organizacijos 

tapatybės teikiama nauda. 

 

IŠVADOS 

 

1. Partizaninę rinkodarą reikia analizuoti strateginiu požiūriu, nes ją sudaro strateginiai ir 

taktiniai planai, kurie yra rengiami ir vykdomi cikliškai, ir yra suderinti tarpusavyje, siekiant 

organizacijos bendrų tikslų. Todėl partizaninė rinkodara įvardijama kaip rinkodaros strategija, kuri 

susideda iš nestandartinių priemonių, tačiau taip pat turi tradicinės rinkodaros bruožų ir yra skirta 

standartiniams rinkodaros tikslams siekti. Šią strategiją naudoja smulkios įmonės konkurencinėje kovoje 

su didžiosiomis. Pagrindiniai partizaninės rinkodaros bruožai – veiklos vykdymas santykinai mažame 

segmente, kuris būtų nepalankus didelei organizacijai užimti, nesiimant rinkodaros veiksmų, būdingų 

rinkos lyderiams. 

2. Partizaninę rinkodaros strategiją sudaro tam tikros priemonių rūšys, kurios yra skirstomos 

pagal komunikacijos kanalą tarp organizacijos ir vartotojo pasirinkimą ir komunikacijos metodą į šias 

rūšis: mažąją, didžiąją, organizacijos atributus ir naująją, kurią sudaro elektroninė, informacinė, 

žmogiškoji, savaiminė rinkodaros. 

3. Atlikus partizaninės rinkodaros strategijos taikymo Šiaulių miesto smulkiose verslo 

įmonėse analizę, kokybinio tyrimo metu nustatyta, kad: 

 Dėl verslo įmonių atstovų atmestino požiūrio į strateginį rinkodaros valdymą, pasigendama su 

ilgalaikiu planavimu susijusių partizaninės rinkodaros principų. Kiti rinkodaros principai informantų 

požiūriu yra susieti su betarpišku bendravimu ir siekiu kuo geriau aptarnauti klientą. Šie principai siejasi 

su mažosios rinkodaros priemonių taikymu, kuris glaudžiai susijęs su asmeniniu bendravimu. 

 Netradicinis rėmimas laikomas brangiu. Netradicines rėmimo priemones taikiusių įmonių atstovų 

teigimu, tokio rėmimo efektyvumas yra abejotinas, nes sudėtinga viską organizuoti taip, kad suprastų 

klientas. 

 Elektroninės rinkodaros taikymas analizuotų verslo įmonių atveju yra vykdomas reklamos ir 

pardavimo tikslais. Interneto svetainė pažymima kaip geriausia priemonė iš elektroninės rinkodaros 

priemonių alternatyvų. Aktyviau naudoti elektroninės rinkodaros priemones trukdo verslininkų 

kompetencijos stoka šioje srityje.  

 Teigiamas įmonių atstovų požiūris informacinės rinkodaros atžvilgiu sietinas su priėmimu tokios 

informacijos, kurios skirtingai nei reklamos, vartotojai nefiltruoja. Neigiamas požiūris yra labiau 

pastebimas, kai įmonių atstovai teigia nesinaudojantys tokiomis priemonėmis, nes skleisti informaciją per 

žiniasklaidos priemones yra brangu. 

 Teigiamas požiūris žmogiškosios rinkodaros atžvilgiu yra susietas su paklausos didinimu 

organizacijos darbuotojų pastangomis. Teigta, kad šis reiškinys priklauso nuo organizacijoje veikiančios 

motyvacinės sistemos. Išorinėje organizacijos aplinkoje esantys asmenys taip pat raginami tapti lojaliais 

klientais, kai organizaciją rekomenduoja savo įtakos rato žmonėms, taip skleidžiant informaciją iš lūpų į 

lūpas. Įmonių atstovai žmogiškosios rinkodaros priemonių panaudojimo procesą stiprina įdiegdami 

vartotojų aptarnavimo standartus, rengdami darbuotojų mokymus, sudarydami jiems sąlygas tobulėti. 

 Dalyvavimas asociacijų veikloje padeda įgyti patirties ir gebėjimų tam tikros veiklos srityje, taip 

pat padeda surinkti kontaktinius duomenis, kurie naudojami verslo santykiams vystyti. Asociacijos 

padeda surinkti informaciją apie rinkoje esančias ir atsirandančias galimybes. Šiaulių miesto smulkiose 
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verslo įmonėse jungtinė rinkodara įmonių atstovų nusakoma kaip papildomos galimybės veiklai plėtoti, 

bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis. Įmonių atstovai pabrėžė reklamos iš lūpų į lūpas svarbą. 

 Smulkios verslo įmonės, kurios netaiko atributų kaip rinkodaros priemonės, juos kuria tik 

registracijos tikslais. Šis požiūris siejasi su neigiamu atributų taikymo priemonių rinkodaros tikslams 

siekti požiūriu, kai manoma, jog vartotojai nepastebi šių priemonių. Minėtu požiūriu besivadovaujančių 

įmonių atstovų teigimu, atributai skirti pačiai įmonei, neskiriama pakankamai dėmesio įmonės tapatybei 

kurti. Tuo tarpu teigiamą požiūrį į atributų panaudojimą turinčių informantų nuomonė grindžiama su 

įmonės atributų kuriamos organizacijos tapatybės teikiama nauda. 
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ANALYSIS OF A GUERRILLA MARKETING STRATEGY USED BY SMALL BUSINESS 

ENTERPRISES IN SIAULIAI CITY 

 

 

Summary. Small and big enterprises cannot compete by applying the same marketing strategies, small 

businesses must look for other ones. One of the most appropriate marketing strategies for small businesses is 

guerrilla marketing. A guerrilla tactic brings advantage to small businesses and allows them to compete with bigger 

ones and succeed. Such advantage is achieved by using non-traditional marketing strategies with the aim to achieve 

traditional goals. The aim of this qualitative research was to identify use of a guerrilla marketing strategy by small 

business enterprises in Šiauliai city. Research analysis showed that: 

 Small businesses pay insufficient attention to strategic marketing management and, consequently, long-

term planning for guerrilla marketing is lacking. The respondents noted that other marketing techniques are used by 

small businesses: direct communication with customers, a strive to offer good services. That is directly related to 

those marketing solutions that are based on personal marketing. 

 Non-traditional marketing is considered high-cost. The representatives of those small business, where non-

traditional formats of marketing are used, expressed doubts about the effectiveness of non-traditional marketing 

since it is difficult to make it understandable for customers. 

 Online marketing is used for advertising and sales purposes by small businesses. Respondents noted that 

one of the best online marketing alternatives is a company's website. Use of online marketing is limited since 

entrepreneurs are lacking knowledge. 

 A positive attitude to informative marketing, expressed by business representatives, is related to customer 

behavior - they do not filter such information contrary to promotional marketing. However, more respondents 

clearly expressed a negative attitude to this technique saying that it is not used because informative marketing is 

high-cost.  

 A positive attitude to human marketing is related to higher staff engagement in the marketing process. 

Respondents noted that it depends on the company's employee motivation policy. Customer engagement methods, 
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such as building customer loyalty, promoting human-to-human, word-of-mouth marketing are also important. 

Businesses strengthen human marketing by implementing customer service standards, running professional 

development, employee training  programs. 

 Activities in associations also help businesses gain experience and skills, collect contact information, build 

business relationships. Membership in associations gives access to information on market conditions, opportunities. 

Joint marketing is valued by small business enterprises in Šiauliai city as an opportunity to develop a business by 

collaborating with other organizations. Respondents highlighted the role of word-of-mouth marketing in particular. 

 Some small business enterprises do not use marketing strategies, they develop them only for registration 

purposes. Representatives of such businesses explained that marketing strategies are important for the business 

itself, business image building deserves no attention. Meanwhile representatives of businesses, where marketing 

strategies are employed, maintained that marketing strategies used for business image building are beneficial for the 

business. 

 Keywords: marketing strategy, guerrilla marketing, small business enterprise, structuralized interview  
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VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIŲ FORMAVIMAS IŠ NASDAQ OMV VILNIUS 

VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS AKCIJŲ  

 

Toma Brasaitė 

Mokslinis vadovas asist. Jūratė Marcišauskienė 

 
Anotacija. Straipsnyje atliktas vertybinių popierių (toliau – VP) portfelių formavimas iš Nasdaq OMX 

Vilnius vertybinių popierių biržos akcijų. Teorinėje dalyje nagrinėjami vertybinių popierių portfelio formavimo 

aspektai. Straipsnyje naudojant fundamentinės analizės metodus išanalizuota Lietuvos ekonominė aplinka, įmonių 

finansiniai santykiniai rodikliai bei nustatytos įmonių akcijos tinkamos vertybinių popierių formavimui. 

Fundamentinės analizės metu, įvertinus vidutinį akcijos pelningumą, riziką ir tarpusavio koreliaciją bei kovariaciją 

iš 10 įmonių akcijų buvo suformuoti 89 vertybinių popierių portfeliai su skirtingais lyginamaisiais svoriais ir 

nustatyti tinkami portfeliai skirtingos rizikos investuotojams. 

Pagrindinės sąvokos: akcijos, Nasdaq OMX Vilnius, fundamentinė analizė. 

 

ĮVADAS 

 

Straipsnio aktualumas. Vertybinių popierių portfelių formavimas įtraukia vis daugiau 

investuotojų į investavimo procesą, tačiau šiuo metu Lietuvoje aktuali problema yra finansų sistemoje 

vykstantys pokyčiai. Rinkos ekonomikos sąlygomis visos investicijos yra glaudžiai susijusios su tam tikra 

rizika. Kuo didesnis vertybinių popierių portfelio pelningumas, tuo didesnė patiriama rizika ir atvirkščiai. 

Todėl investuotojams investuojant į vertybinius popierius pirmiausia reikia palyginti daromos investicijos 

norimą pelningumo lygį su investicine rizika. Įvertinti, kaip galima pasiekti didžiausią pelningumą, esant 

mažiausiai rizikai, šią teoriją nagrinėjo daugelis mokslinių tyrimų. E. Ballestero, M. Gunter, C. Stummer 

(2007) ieškodami efektyviausių portfelių rėmėsi fundamentaliąja ir technine analizėmis. J. N. Gordon 

(1998), T. K. Hui (2005) ieškodami efektyvių portfelių sudarinėjo portfelius iš įvairių rūšių vertybinių 

popierių. M. Tvaronavičienė, J. Micholova (2004), D. Vasiliauskaitė (2004), G. Rasimavičius (2000), G. 

Dudzevičiūtė (2004) sudarinėjo optimalius portfelius iš Lietuvos įmonių akcijų, remdamiesi H. 

Markowitz ir ilgalaikio turto įkainojimo (CAMP) modeliais. Tačiau norint efektyviai valdyti vertybinių 

popierių portfelį reikia rinkti, nuolat stebėti bei analizuoti informaciją apie vertybinių popierių rinką, 

ekonominę situaciją ir pan. D. Cibulskienė ir M. Butkus (2009) teigia, kad norint tinkamai atrinkti ir 

valdyti vertybinių popierių portfelį reikia taikyti fundamentaliąją ir techninę analizes, kurios yra 

naudojamos akcijų atrankai, nuolatiniam portfelio valdymui ir aktyviam stebėjimui. 

Straipsnio problema. Kaip formuojamas VP portfelis? Kokie parametrai įtakoja VP portfelį? 

Kokie veiksniai lemia VP portfelio pelningumą ir riziką? 

Straipsnio tikslas – išanalizavus mokslinę literatūrą apie vertybinių popierių portfelio formavimą, 

sudaryti akcijų portfelius NASDAQ OMX Vilnius biržos VP 2008–2012 metų duomenimis skirtingiems 

investuotojų tipams. 

Straipsnio uždaviniai: 
1. Atlikus mokslinės literatūros analizę, susisteminti informaciją ir apibendrinti VP portfelio 

sampratą, tipus ir valdymo metodus. 

2. Apibrėžti fundamentaliosios analizės taikymą sudarant vertybinių popierių portfelį, 

akcentuojant rizikos ir pelningumo nustatymą bei diversifikacijos ir optimizavimo svarbą akcijų portfelio 

sudarymo procese. 

3. Išanalizavus Lietuvos šakos, sektorių ir įmonių fundamentinius rodiklius, sudaryti akcijų 

portfelius, skirtingos rizikos investuotojams, remiantis NASDAQ OMX Vilnius biržos 2008–2012 metų 

duomenimis. 

Straipsnio objektas – vertybinių popierių portfeliai sudaryti iš NASDAQ OMX Vilnius biržoje 

kotiruojamų akcijų. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros apžvalga ir sisteminimas, statistinių duomenų analizė ir 

fundamentinė analizė, akcinių bendrovių finansinių santykinių rodiklių analizavimas, H. Markowitz 

modelio analizė, sprendžiant vertybinių popierių portfelių optimizavimo uždavinius ir duomenų grafinis 

metodas. 

Tyrimo rezultatai. Literatūros šaltinių analizė atskleidė, kad portfelio formavimo teorijų yra daug 

ir įvairių, tačiau pagrindinė išlieka H. Markowitz optimalaus portfelio teorija, kuri siekia sukurti pelno ir 

rizikos atžvilgiu optimalų portfelį. Atlikus vertybinių popierių atranką, taikant fundamentinę analizę liko 

10 įmonių akcijų iš kurių tyrimo metu buvo suformuoti 89 vertybinių popierių portfeliai, iš akcijų su 
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skirtingais lyginamaisiais svoriais ir buvo atrastas pelningiausias, vidutinio pelningumo ir mažiausią 

pelningumą turintys portfeliai, kurie pritaikyti skirtingos rizikos investuotojams. Taip pat buvo 

sprendžiama vertybinių popierių portfelių pelno maksimizavimo ir rizikos minimizavimo uždaviniai, 

kurių pagalba atrasti optimalūs portfeliai individualiems investuotojams – tai yra agresyviems ir 

konservatyviems. Taip pat buvo maksimizuojamas Šarpo rodiklis, nes jis svarbus tuo, kad parodo, kiek 

vienam rizikos vienetui tenka pelno. 

 

VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIO FORMAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI 

 

Vertybinių popierių portfelio samprata ir tipai. Kiekvienas investuotojas siekia maksimalios 

investicinės grąžos, todėl dažnai investuotojai renkasi investicijas į akcijas ar net išvestinius finansinius 

instrumentus (ateities, išankstinius, apsikeitimo ar pasirinkimo sandorius), tačiau atėjus ekonominei krizei 

investuotojai prarandą beveik viską: išparduoda nuvertėjusius rizikingus investicinius instrumentus, o 

gautas lėšas investuoja į mažiau rizikingus vertybinius popierius, tokius kaip: obligacijas ar pinigų rinkos 

priemones (pvz.: vekselius). Ir galiausiai investuotojai pasiekia menką investicinę grąžą. Jei investuotojas 

siekia maksimalios investicinės grąžos – tai dar nereiškia, kad jis turi investuoti į rizikingiausius 

finansinius instrumentus, tačiau investuotojas turi mokėti jas derinti tarpusavyje tam, kad pasiektų savo 

užsibrėžtus finansinius tikslus, todėl nemažai investuotojų norėdami sumažinti riziką ir padidinti gaunamą 

grąžą renkasi vertybinių popierių portfelį. 

G. Kancerevyčiaus teigimu: „Portfelis reiškia tam tikrą investuoto turto rinkinį (tam tikrą poziciją)“ 

(2009, p. 329). Portfelio terminas yra vartojamas norint apibrėžti tam tikrų investicijų rinkinį. Skirtingi 

literatūros šaltiniai pateikia įvairius investicinio (vertybinių popierių) portfelio apibrėžimus, bet tarp jų 

egzistuoja vienas bendras požymis: pabrėžia, kad investicinį portfelį sudaro keletas skirtingų aktyvų. 

Reikia pažymėti vieną ypatybę, kad, apibrėžiant VP portfelį, galima turėti galvoje arba aktyvų rūšį, t.y. 

akciją, obligaciją ir t.t. arba visiškai apibrėžti aktyvų kiekį, pavyzdžiui, dvi akcijas, tris obligacijas 

(Cibulskienė, Butkus, 2009, p. 99). Pasak D. Cibulskienę ir M. Butkų (2009): „vertybinių popierių 

portfelis – tai fizinio ar juridinio asmens investicinis portfelis, kurį sudaro ne mažiau kaip du skirtingas 

savybes turintys aktyvai“ (2009, p. 99). Vis dėlto VP portfelio sudarymo prasmė yra ta, kad aktyvų 

rinkinys suteikia investuotojui tokią norimą grąžą, esant priimtinai rizikai, kurios nebūtų galima pasiekti 

investuojant į pavienius aktyvus. Taigi VP portfelis – tai finansinio turto (akcijų, obligacijų ir t.t.), 

įsipareigojimų ar fizinio turto ir pan. rinkinys, sudaromas ar susidaręs tam tikram tikslui pasiekti 

(Rutkauskas, Stankevičius, 2006). 

Kiekvienas investuotojas norėdamas sėkmingai suformuoti vertybinių popierių portfelį, pirmiausia 

turi išanalizuoti daug informacijos ir atsižvelgti į kokias finansines priemones labiausiai verta investuoti, 

kad būtų patiriami kuo mažesni nuostoliai ir iš to gaunamas pelnas. Formuojant vertybinių popierių 

portfelį reikia nusistatyti, kokią lėšų dalį investuotojas skirs investicijoms į vertybinius popierius. Taip pat 

priklauso kokie yra portfelio formavimo uždaviniai, tikslai, investuotojo psichologinės bei kitos 

charakterio savybės, tad vertybinių popierių portfelis gali būti sudaromas pagal tris tipus: agresyvusis, 

nuosaikusis arba optimalusis bei konservatyvusis arba pasyvusis (Aleknevičienė, 2005). Galima išskirti 

pagrindinius subjektyvius veiksnius, nulemiančius agresyvių, nuosaikių ir konservatyvių investuotojų 

sprendimus, valdant jų vertybinių popierių portfelius (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. Vertybinių popierių portfelių tipų palyginimas 

Palyginimo 

kriterijai 

Portfelio tipas 

Agresyvus Nuosaikus Konservatyvus 

Rizika ir 

pelnas 

Portfelį formuoja rizikos 

nebijantys, azartiški 

investuotojai, kuriems jis atneša 

didžiausią pelną 

Subalansuotas portfelis, 

kurio rizika ir pelnas yra 

santykinai mažesni nei 

agresyvaus portfelio 

Portfelį formuojantys 

investuotojai vengia rizikos, todėl 

jo pelningumas yra labai 

nedidelis 

Investuotojo 

tipas 

 

Agresyvūs investuotojai 

labiausiai linkę į psichologines 

klaidas ir daro skubotus 

sprendimus, remdamiesi 

paskutine rinkos informacija, 

nepakankamai išanalizavę 

situacijos 

Nuosaikūs investuotojai, 

prieš priimdami sprendimą 

išanalizuoja būsimo 

sprendimo privalumus ir 

trūkumus 

Konservatyvūs investuotojai savo 

sprendimus grindžia rizikos 

analize, tačiau vis tiek susiduria 

su emocijomis, nes net 

išanalizavę duomenimis, bijo 

priimti sprendimą 

Būdingos Per didelis pasitikėjimas Apskaičiavimas mintyse, Apgailestavimo baimė, 
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kognityvinės 

klaidos ir 

emocijos 

savimi, kontrolės iliuzija, gerų 

naujienų įtaka, 

reprezentatyvumas, godumas 

dispozijos efektas, 

kognityvinis disonansas 

prisirišimo efektas, minios 

efektas 

Šaltinis: sudaryta Marčerinskienės ir kt. (2013, p. 141) 

 Agresyvus VP portfelis. Tokio tipo portfelį dažniausiai sudaro azartiški ir riziką mėgstantys 

investuotojai. Tokiu principu sudarytas portfelis didžiausią pelną suteikia sėkmės atveju, tačiau ir rizika 

šio portfelio yra pati didžiausia. Sudarant agresyvųjį vertybinių popierių portfelį dažniausiai investuojama 

į akcijas. 

 Nuosaikus VP portfelis. Tai subalansuotas portfelis, kai siekiama prarasti kuo mažiau pinigų. 

Šio tipo portfelį sudaryti yra sunkiausia. Tokį portfelį sudaro atsargesni investuotojai, kurie bijo rizikuoti 

didesnėmis sumomis dėl galimų nuostolių. Paprastai tokį portfelį sudaro kelių rūšių vertybiniai popieriai: 

akcijos, vyriausybės bei verslo subjektų obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai. Šio tipo portfelio pelnas ir 

rizika yra santykinai mažesni nei agresyvaus vertybinių popierių portfelio. 

 Konservatyvus VP portfelis. Šio tipo portfelį dažniausiai sudaro konservatyviai nusiteikę 

investuotojai ir nenorintys rizikuoti, todėl šis portfelis duoda nedidelį pelną, bet investicijų rizikos 

praktiškai nėra. Dažniausiai yra investuojama į vyriausybės vertybinius popierius, kurių palūkanų norma 

didelė ir beveik dengianti infliaciją (Aleknevičienė, 2005). 

Investuotojas negali pasirinkti būti agresyvus, nuosaikus ar konservatyvus – tai priklauso nuo 

investuotojo prigimties bei asmeninių savybių. Tipo pasikeitimas gali keistis, keičiantis investavimo 

patirties dydžiui ir investavimo tikslams atitinkamai pagal besikeičiančias gyvenimo sąlygas. Taigi, 

priklausomai nuo investuotojo pasirenkamos rizikos ir laukiamos grąžos yra pasirenkamas atitinkamas 

vertybinių popierių portfelis, todėl portfelio formavimas yra sudėtingas procesas. Tačiau kokį portfelį 

sudaryti geriausia gali patarti finansų makleriai
1
 pasikalbėję su investuotoju asmeniškai. 

Investicinio portfelio valdymo strategija, kuri siekia subalansuoti riziką ir diversifikuoti investicinį 

portfelį tarp skirtingų turto klasių yra vadinama aktyvų paskirstymu. Teisingai paskirstę aktyvus galima 

rasti aukso vidurį tarp rizikos tolerancijos ir pelno. Kiekvienas vertybinis popierius turi skirtingą rizikos ir 

pelno santykį, todėl vertė keičiasi skirtingai. Daugelis profesionalių investuotojų sutaria, kad aktyvų 

paskirstymas tarp skirtingų finansinių instrumentų yra vienas svarbiausių investicinių sprendimų, nes 

investicinio portfelio valdymo strategija yra priemonė, siekiant vidutinio rezultato. Taigi investuojant į 

aktyvus turinčius skirtingas investicines savybes, galima sudaryti keleto tipų portfelius. Vertybinių 

popierių portfelį galima sudaryti iš skirtingų finansinių instrumentų su tam tikra rizika, tačiau kiekvienas 

investuotojas yra unikalus, nes turi skirtingus finansinius tikslus, riziką bei investavimo horizontą. Norint 

sėkmingai investuoti, nepakanka tik investuoti savo lėšas į tam tikrą vertybinių popierių portfelį, tačiau 

norint pasiekti kuo geresnį rezultatą reikia stebėti ir valdyti portfelį. Portfelio valdymas – tai ne tik 

optimalus finansinių priemonių rinkinio sudarymas, bet ir jų stebėsena bei portfelio struktūros pakeitimas 

taip, kad jis atitiktų panaudotų vienų ar kitų priemonių besiklostančią dinamiką (Rutkauskas, 

Stankevičius, 2006). Pasak D. Cibulskienės ir M. Butkaus (2009), VP portfelio valdymas – tai įvairių 

aktyvų valdymo procesas. Galima išskirti du pagrindinius VP portfelio valdymo metodus: pasyvųjį 

valdymą ir aktyvųjį valdymą (Cibulskienė, Butkus, 2009). 

Portfelio teorijos. H. Markowitz buvo pirmasis pradėjęs analizuoti portfelio sudarymą, todėl jis 

pagrįstai yra vadinamas portfelio teorijos pradininku. Jis pirmasis analizavo ir apskaičiavo portfelio 

pelningumą bei riziką naudodamasis matematinės statistikos metodais. Optimalaus portfelio radimas H. 

Markowitz analizėje rėmėsi vidurkio ir standartinio nuokrypio skaičiavimais bei efektyvios portfelių aibės 

sudarymu. Po H. Markowitz straipsnio paskelbimo 1952 m. padidėjo susidomėjimas šia sritimi. Jis taip 

pat laikomas moderniosios portfelio teorijos pradininku, kuris pirmasis pasiūlė „efektyvaus portfelio“ 

terminą. Anot D. Cibulskienės ir Ž. Grigaliūnienės (2007), efektyvus portfelis yra apibūdinamas kaip 

portfelis, kuris turi mažiausią riziką, esant tam tikram pelningumui arba didžiausią pelningumą, esant tam 

tikram rizikos lygiui. H. Markowitz (1952) manymu, geriau suformuoti portfelį ant efektyvumo kreivės 

optimizuojant pelningumą, esant duotam rizikos lygiui, nei investuoti į atskirą vertybinį popierių. Tuo jis 

norėjo pabrėžti, kad nors investicijos į vieną vertybinį popierių pajamingumas gali būti daug didesnis, 

tačiau rizikos požiūriu ši investicija pernelyg agresyvi, nes investuotojas negali pasinaudoti 

diversifikacijos privalumais. Akcentuotina, kad H. Markowitz modelis nenustato optimalaus investuotojui 

portfelio, jis tik apibrėžia efektyviąją aibės kreivę, kurioje visi portfeliai yra optimalūs, o nustatyti 

                                                 
1
 Tai asmuo, turintis teisę tam tikra (valstybės) nustatyta tvarka teikti finansinio tarpininkavimo paslaugas. 
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investuotojui optimalų planuojamo pelningumo ( pr ) ir rizikos ( P ) santykį naudojamos abejingumo 

kreivės (Cibulskienė, Grigaliūnienė, 2007). 

Paprastai galimų portfelių aibė turi skėčio formos pavidalą. Ji apima visus įmanomus portfelius, 

sudarytus iš tam tikro vertybinių popierių skaičiaus įvairiomis proporcijomis. Remiantis žemyn lenkta 

linija, kuri yra efektyvioji kreivė, nes ji sujungia galimus portfelius, turinčius tam tikrą rizikos lygmenį, 

kuris užtikrina pelno vidurkių maksimumus (žr. 6 pav.). Pasak H. Markowitz teorijos, visi portfeliai, 

esantys šioje kreivėje, yra optimalūs. Efektyvumo kreivės reikšmę M. Tvaronavičienė ir J. Michailova 

(2004) aiškina tuo, jog visi portfeliai patenkantys ant šios kreivės yra efektyvūs, nes jie geresni už visus 

kitus aibės portfelius, todėl kiti portfeliai neefektyvūs ir juos galima ignoruoti. Tačiau realiame gyvenime 

investuotojų teikiama pirmenybė tam tikram portfeliui nulems investuotojo polinkis rizikuoti. Anot D. 

Cibulskienės ir Ž. Grigaliūnienės (2007), tikslinga visus investuotojus skirstyti į tris grupes: 

konservatyvius, racionalius bei agresyvius. Visi jie pasirinks sau priimtiną portfelį, kuris atitinka jų 

požiūrį į riziką, tai grafike yra pavaizduota kaip skirtingos investuotojų abejingumo kreivės.  

Investuotojas, turintis aukštą rizikos laipsnį, pasirinks Y portfelį, kadangi šiame taške agresyvaus 

investuotojo abejingumo kreivės liečia efektyvumo kreivę ir šis portfelis užtikrina šiam investuotojui 

maksimalų pelną, esant tam tikram rizikos lygiui. Konservatyvus investuotojas linkęs pasirinkti X tašką, 

kuriame jo abejingumo kreivės liečia efektyvumo kreivę ir šis portfelis bus laikomas optimaliu. Kuo 

aukštesniame lygyje yra abejingumo kreivė, tuo naudingesnis investuotojui yra portfelis (Cibulskienė, 

Grigaliūnienė, 2007) (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Efektyvumo kreivės ir abejingumo kreivių žemėlapis 

Šaltinis: sudarytas autorės, remiantis Cibulskienės, Grigaliūnienės duomenimis, 2007, p. 53 

Remiantis H. Markowitz teorija galima teigti, kad suradus optimalius portfelius iš visų portfelių 

aibės, kiekvienas investuotojas gali pasirinkti optimalų portfelį pagal sau priimtiną rizikos laipsnį. 

J. Tobin (1999) į portfelio analizę įtraukė nerizikingus aktyvus ir parodė, kad visiems 

investuotojams yra vienas optimalus portfelis, taip supaprastindamas H. Markowitz modelį optimalaus 

portfelio paieškos atžvilgiu. W. Sharpe (1990) toliau plėtojo idėją supaprastinti H. Markowitz modelį, 

kuris rėmėsi to meto technikai sudėtingais skaičiavimais ir dėl to buvo sunkiai praktiškai pritaikomas. W. 

Sharpe indėlis į moderniąją portfelio teoriją buvo pagrindinio įkainojimo modelio (CAMP) sukūrimas, 

kurį mokslininkas išplėtojo iš anksčiau savo kurto vienfaktorinio rinkos modelio. Šio modelio pagrindinė 

idėja yra ta, kad instrumento reikalaujamą pelningumą galima apibrėžti per sisteminę ir nesisteminę 

riziką, kurią žymi alfa ir beta koeficientai. Žinant šiuos instrumento koeficientus, juos galima pritaikyti 

išrenkant jų derinį – portfelį. Tačiau tolimesni tyrimai parodė, kad CAPM modelis turi trūkumų. Plėtojant 

moderniąją portfelio teoriją prisidėjo ir S. Ross, kuris norėdamas ištaisyti CAPM modelio trūkumus, 1976 

m. pasiūlė arbitražinę įkainojimo teoriją (APT). Arbitražinė įkainojimo teorija remiasi keletu rizikos 

faktorių, kurie nusako instrumento ir portfelio pelningumą. Šios teorijos esminė idėja ta, kad vienodos 

sisteminės rizikos instrumentų ar portfelių pelningumas turi būti toks pats. Tačiau ir šios teorijos 

vertinimai nevienareikšmiai. Trys pirmieji moderniosios portfelio teorijos pradininkai – tai  H. Markowitz 

(1990), J. Tobin (1981) ir W. Sharpe (1990) buvo apdovanoti Nobelio ekonomikos premija už indėlį į 

finansų ekonomikos mokslą. Tačiau klausimų ir problemų vis kyla portfelio teoriją taikant praktiškai. Tad 

nuolat vyksta naujų modelių, padėsiančių geriau pasirinkti optimalų portfelį ir įkainoti aktyvus, paieškos 

(Krupavičius, 2008). 

 Vertybinių popierių analizės metodas – fundamentinė analizė. Norint sėkmingai investuoti į 

vertybinius popierius, reikia mokėti pasirinkti tokius vertybinius popierius, kurie investuotojams duotų 

maksimalų pelną, esant mažiausiam rizikos laipsniui. Pagrindinis, bet kuris finansų rinkos analizės tikslas 

yra surasti tinkamus instrumentus investavimui, bandant nuspėti ar jų vertė didės, ar mažės ir kada tai 

įvyks. Kaip teigia D. D. Fisher ir R. J. Jordan (1983), dėl akcijų kainų svyravimų rinkoje reikalinga 

išsami analizė prieš perkant ar parduodant akcijas. Taigi norint tinkamai atrinkti ir valdyti vertybinių 

popierių portfelį, naudojamos dvi pagrindinės analizės formos: fundamentalioji ir techninė, nes šios dvi 
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analizės yra naudojamos akcijų atrankai, nuolatiniam portfelio valdymui ir aktyviam stebėjimui. 

Fundamentaliąją, o ypač techninę, analizę galima taikyti beveik visiems finansiniams instrumentams, bet 

dažniausiai jos taikomos akcijų rinkose (Norvaišienė, 2004). Anot R. Griciūtės, V. Juozėnaitės, Ž. 

Grigaliūnienės (2007), formuojant akcijų portfelį tikslinga taikyti fundamentaliosios analizės principus, 

kurie leidžia įvertinti vertybinių popierių kainas, investicinius sprendimus palengvinančiais ir 

išpildančiais investuotojų lūkesčius rodikliais. Kaip nurodo D. Cibulskienė ir Ž. Grigaliūnienė (2006), 

fundamentalioji analizė yra vienas iš pagrindinių metodų, padedančių įvertinti akcijos vertę, analizuojant 

pagrindinius įmonės kapitalo rinkos rodiklius. Fundamentaliosios analizės esmę taip pat pateikia autorius 

G. Kancerevyčius (2009), kuris teigia, kad yra tokia įmonės, finansinio instrumento arba visos 

ekonomikos vystymosi analizė, kai analizuojama, kokie veiksniai yra ilgalaikiai, darantys ilgalaikę, 

fundamentalią įtaka analizuojamo objekto augimui, vystymuisi, kainos ir vertės pokyčiams. Atliekant 

vertybinių popierių fundamentaliąją analizę, tiriamas įmonės pelnas, dividendai, ekonomika, rinka, 

įmonės valdymo kokybė, įmonės rinkos dalis, pramonės šaka ir kt. Fundamentalioji vertybinių popierių 

analizė apima bendrą ekonominę analizę, šakos būklės analizę ir įmonės veiklos analizę (Cibulskienė, 

Butkus, 2009) (žr. 2 lentelę). Pats svarbiausias veiksnys, lemiantis vertybinių popierių kainas, yra jų 

emitento faktinis ar laukiamas pelningumas, todėl reikia įvertinti, kai kuriuos rodiklius. 

 
2 lentelė. Ekonominiai rodikliai, naudojami taikant fundamentaliąją analizę 

  Makroekonominiai rodikliai Šakos rodikliai Įmonės veiklos rodikliai 

Rodiklis 

Infliacijos tempai 

Tiesioginių užsienio investicijų apimtis 

Bendrasis nacionalinis ir vidaus 

produktas 

Nedarbo lygis 

Vartotojų kainų indeksas 

Valstybės biudžeto perteklius 

(deficitas) 

Palūkanų normos svyravimai 

Užsienio prekybos balansas 

Pardavimo apimtys 

Akcijos kainos ir 

pelningumo lygis 

Konkurencijos lygis 

Pelningumo lygis 

Mokumo lygis 

Pardavimo apimtys 

Pardavimo pelningumo lygis 

Turto ir kapitalo pelningumo lygis 

Finansų struktūros ir apyvartumo 

rodikliai 

Likvidumo (mokumo) lygis 

Akcijų kainos ir pelningumo 

santykis 

Nominalioji akcijos vertė 

Dividendų dydis 

Šaltinis: sudarytas autorės, remiantis Cibulskienės, Butkaus duomenimis, 2009, p. 15 

Bendra ekonominė analizė apima bendras ekonomines sąlygas, nes investuotojui svarbu ne tik 

suprasti pagrindinius ekonominės aplinkos procesus, bet ir įvertinti esamą ekonomikos būklę, numatyti 

jos būsimos raidos tendencijas. 

Kitas fundamentaliosios analizės tipas – šakos analizė, kai analizuojami atitinkami pramonės 

sektoriai ir išrenkami efektyviausiai dirbantys. Ši analizė apima konkrečios šakos struktūros ir pagrindinių 

charakteristikų, pagrindinių ekonominių ir gamybinių veiksnių analizę bei šakos perspektyvų tyrimą. 

Šakos analizės procese paprastai nustatoma šakos vystymosi ciklo stadija. Kiekviena stadija pasižymi tam 

tikru rizikos laipsniu ir patrauklumu investicijoms. Šios stadijos: įėjimo, augimo, brandos, stabilumo arba 

nuosmukio. 

Paskutiniame fundamentaliosios analizės etape reikalaujama įmonės veiklos rodiklių analizavimo. 

Įmonės analizė – tai nuodugnus įmonės finansinės būklės ir ūkinės veiklos rezultatų tyrimas (Norvaišienė, 

2004). Šia analizę autorės R. Griciūtė, V. Juozėnaitė, Ž. Grigaliūnienė (2007) įvardija, kaip visų 

svarbiausią fundamentaliosios analizės etapą. Pasak Norvaišienė (2004), įmonės analizė pradedama 

retrospektyvine
2
 įmonės finansinio stabilumo analize. Panaudodamas gautą informaciją kartu su 

ekonominiais ir gamybiniais rodikliais investuotojas gali prognozuoti įmonės augimą ir pelningumą. 

Vertybinių popierių portfelio pelningumas ir rizika. Norint sėkmingai suformuoti vertybinių 

popierių portfelį, reikia išanalizuoti daug informacijos, kad kiekvienas investuotojas suformuotų tokį 

vertybinių popierių portfelį, kuris atitiktų investuotojo poreikius priimamos rizikos ir pelningumo 

atžvilgiu. Investuojant į akcijas ypač svarbu suvokti riziką, nes, anot E. Valakevičiaus (2008), akcijos yra 

didžiausią riziką turintys vertybiniai popieriai, nes šios investicijos grąža yra neapibrėžta. Tačiau autorius 

akcijoms priskiria ne tik aukštą rizikos lygį, bet ir aukštą grąžos lygį. Vis dėlto tai neprieštarauja G. 

Kancerevyčiaus (2009) nuomonei, jog investuotojas greičiausiai riziką supras kaip galimybę, kuri turi 

pavojų, tačiau už pavojų turi būti kompensuojama. 

  

                                                 
2
 Retrospektyvinė analizė atliekama tada, kai analizuojama praėjusio laikotarpio finansinė atsakomybė, rezultatai. Ši 

analizė atliekama planavimo, išteklių panaudojimo ir veiklos efektyvumo nustatymo tikslais. 
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2 pav. Diversifikavimo įtaka portfelio rizikos sumažinimui ir juos lemiantys veiksniai 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Kancerevyčių (2009) ir Aleknevičienę (2005) 

Formuojant ir valdant vertybinių popierių portfelį neišvengiamai susiduriama su rizika ir 

pelningumu. Sumažinti riziką galima ją tik diversifikuojant, t. y. išskaidant investicijas į kelius aktyvus. 

Tačiau diversifikacija sumažina, bet paprastai visiškai nepanaikina rizikos. Priežastis yra ta, kad aktyvus 

veikia tiek rinkos veiksniai, tiek unikalūs veiksniai, būdingi tik konkrečiam aktyvui. Kai pasirenkami 

įvairiarūšiai aktyvai, unikali aktyvo rizika turi tendenciją išnykti. Rizika siejasi su pelno netekimo 

galimybe arba jo sumažėjimu, nuostoliu. Rizika pagal vertybinių popierių teoriją skirstoma į nesistemingą 

(diversifikuojamą) ir sistemingą (nediversifikuojamą), kuriuos lemia įvairūs veiksniai (žr. 2 paveikslą). 

Sistemingos rizikos išvengti neįmanoma, o nesistemingai rizikai pašalinti yra sudaromas vertybinių 

popierių portfelis (Aleknevičienė, 2005). Taigi turimų aktyvų rūšių skaičiaus didinimas sumažina riziką, 

bet iki tam tikro taško (Cibulskienė, Butkus, 2009). 

Rizika kiekybiškai apibūdinama kaip rezultatų (pelningumų) išsiskaidymas – dispersija. 

Dažniausiai naudojamas rezultatų dispersijos tam tikru laiko momentu matas yra variacija arba jo 

kvadratinė šaknis – standartinis (kvadratinis) nuokrypis. Ir variacija, ir standartinis nuokrypis matuoja 

rezultatų išsibarstymą apie vidurkį. Kuo didesnė dispersija, tuo didesnis standartinis nuokrypis, tuo 

didesnė rizika. Dispersija ir standartinis nuokrypis, kai nagrinėjami istoriniai duomenys, skaičiuojami 

pagal formules (Kancerevyčius, 2009): 

 





n

i

h

n

RR

1

2

2 )(
 ;

 (1.4); 

 
2  ;

 (1.5); 

 
2  – variacija; 

   – standartinis nuokrypis; 

 hR  – istorinis pelningumas per analizuojamą laikotarpį; 

 R  – istorinių pelningumų aritmetinis vidurkis; 

 n  – galimų rezultatų (ir istorinių pelningumų) skaičius. 

Skirtingai nuo tikėtinos portfelio grąžos, portfelio rizika nėra tik portfelį sudarančių vienetų, 

standartinių nuokrypių svertinis vidurkis. Portfelio rizikai matuoti H. Markowitz (1952) pasiūlė 

standartinio nuokrypio formulę, kurioje įvertinama portfelį sudarančių investicijų tarpusavio sąveika, kuri 

apskaičiuojama pagal formulę (Kancerevyčius, 2009): 

 
 


n

i

n

j

ijjii

n

i

ip COVWWW
1 1

2

1

22  ;

 (1.6); 

 
2

p  – portfelio pelningumo variacija; 

Lemiantys veiksniai: 

Sisteminga rizika: 

 Kokybės vadyba; 

 Darbo organizavimas; 

 Konkurentų veiksmai; 

 Gamtiniai; 

 Technologiniai; 

 Ir kt. veiksniai. 

Nesisteminga rizika: 

 Šalies ekonominė padėtis; 

 Vartotojų paklausos lygis; 

 Palūkanų normos kitimas; 

 Valiutos kursų pasikeitimai; 

 Ir kt. veiksniai. 
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2

i  – instrumento i pelningumo variacija; 

 ijCOV  – kovariacija tarp instrumento i  ir instrumento j  pelningumų;  

 iW  – į instrumentą i  investuotų pinigų dalis; 

 
 

n

i

n

j1 1

 – dviguba sudėtis. Ji rodo, kad turi būti sudėta n² skaičius (visos galimos instrumentų i  

ir j  poros). 

Taigi portfelio rizika (standartinis nuokrypis) yra mažesnė, nei jos komponentų standartinių 

nuokrypių svertinis vidurkis, nes sumuojant portfelio elementų standartinius nuokrypius įvertinama ir jų 

tarpusavio kovariacija. Todėl taip pat reikia apibrėžti rodiklius portfelio rizikai apskaičiuoti – kovariaciją 

ir koreliaciją. 

Kovariacija – tai absoliutus (ne santykinis) asociacijos laipsnio tarp dviejų instrumentų pelningumų 

rodiklis. Kovariacija yra dydis, kuriuo per tam tikrą laiko tarpą du kintamieji (pvz.: pelningumai) 

kovarijuoja (juda kartu). Kovariacija gali būti: 

 teigiama, kai dviejų instrumentų pelningumai tuo pačiu metu juda ta pačia kryptimi; 

 neigiama, kai dviejų instrumentų pelningumai juda priešingomis kryptimis; 

 nulinė, kai dviejų instrumentų pelningumai yra nepriklausomi. 

 

Kovariacija apskaičiuojama pagal formulę (Kancerevyčius, 2009): 

           



m

k

jjkiikjjkiik

m

k

kjjiiij ERRERR
m

ERRERRPERRERRECOV
11

1
 

            (1.7); 

 ijCOV  – kovariacija tarp instrumentų i  ir j ; 

 iPR  – potencialus instrumento i  pelningumas; 

 iER  – instrumento i  planuojamas pelningumas; 

 kP   – kiekvieno atvejo tikimybė k , kur k  reiškia atskirus iPR  ir jPR  atvejus;  

 m –- atvejų porų skaičius. 

Kad būtų galima apskaičiuoti kovariacijų tarp finansinių instrumentų efektą, reikia nustatyti 

koreliacijos koeficientą tarp kiekvienos instrumentų ( i  ir j ) poros. Koreliacijos koeficientas ( ijr ) yra 

statistinis santykinio dydžio, kuriuo susiję dviejų instrumentų pelningumai, matas. Juo matuojamas koks 

linijinis bendrakryptis dviejų dydžių judėjimas. Koreliacijos koeficiento ribos yra +1,0 (tobula teigiama 

koreliacija) iki -1,0 (tobula neigiama (atvirkštinė) koreliacija). Rezultatas 0,0 reiškia, kad koreliacijos 

nėra (Kancerevyčius, 2009). 

Taigi portfelio sudarymas iš teigiamą koreliaciją turinčių instrumentų nesumažins portfelio rizikos. 

O tobulai neigiamų instrumentų kombinacija panaikina portfelio riziką. Šiuo principu remiasi 

apsisaugojimo arba apsidraudimo (hedžo) strategijos. Realybėje tokios kraštutinės koreliacijos yra retos, 

todėl investuotojai stengiasi parinkti instrumentus su mažiausiomis teigiamomis koreliacijomis. Vis dėlto 

formuojant vertybinių popierių portfelį reikėtų įtraukti įvairių šakų, kurios nėra susijusios tarpusavyje, 

vertybinius popierius. Derinant teigiamą ir neigiamą koreliaciją turinčius vertybinius popierius, riziką 

galima sumažinti iki minimumo. Tačiau rizika priklauso ne vien tik nuo vertybinių popierių koreliacijos, 

bet ir nuo vertybinių popierių portfelio dydžio (Muchinaitė, 2007). 

Dar vienas labai svarbus vertybinių popierių portfelio matas – laukiamas pelningumas, tačiau visų 

pirma reikia apsiskaičiuoti kiekvienos akcijos pelningumą, kuris apskaičiuojamas pagal formulę 

(Kancerevyčius, 2009): 

 
0

01

P

PP
ir




 (1.8); 

 ri  – i-tųjų akcijų pelningumas; 

 0P  – akcijos kaina periodo pradžioje; 

 1P  – akcijos kaina periodo pabaigoje. 
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Laukiamas pelningumas skaičiuojamas, kaip atskirų instrumentų, planuojamų pelningumų svertinis 

vidurkis. Įvertinama atskiro instrumento procentinė dalis (svoris) bendroje investuojamų pinigų sumoje, 

kuri atitinka portfelio vertę (100 proc.). Pavyzdžiui, investavus vienodą pinigų kiekį į tris instrumentus, 

kiekvieno portfelyje bus 0,333 arba 33,3 proc. (Karpienė, 2005). Taigi kaip jau anksčiau minėta 

investuotojas, rinkdamasis vertybinių popierių portfelį, turi remtis jo laukiamu pelningumu ir rizika. 

Portfelio laukiamam pelningumui įvertinti naudojamas portfelio pelningumų vidurkis, kuris 

apskaičiuojamas: 

 



n

i

iiw
1

 ;

 (1.9); 

 i  – konkretaus vertybinio popieriaus vidutinė laukiama grąža; 

 iw  – i-tojo vertybinio popieriaus lyginamasis svoris, vertybinių popierių portfelyje; 

 n  – aktyvų (vertybinių popierių) rūšių skaičius vertybinių popieriaus portfelyje. 

Remiantis viena pagrindinių H. Markowitz portfelio teorijos prielaidų, tai, kad investuotojas nori 

maksimizuoti grąžą prie duoto rizikos lygio. Atitinkamo rizikos lygio optimalaus investicinio portfelio 

komponavimo uždavinys parenka investicijų svorius ( ) portfelyje taip, kad būtų maksimizuota portfelio 

grąža, esant duotam rizikos lygiui, kuri apskaičiuojama pagal formulę (Vasiliauskaitė, 2004): 
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         (1.10) 

 mR  – portfelio pelningumas; 

 r  – nerizikinga palūkanų norma; 

 )( jk  – )( jk  akcijos svoris portfelyje; 

 kj  – k  ir j akcijų kovariacija; 

 m  – analizėje naudojamų akcijų skaičius; 

Šarpo rodiklis – tai pagal Nobelio premijos laureato V. Šarpo (Williams Sharpe) sukurtą formulę 

apskaičiuojamas koeficientas, kiekybiškai įvertintas investicinio instrumento rezultatų ir priimtinos 

rizikos šiam rezultatų lygiui pasiekti santykį. Žinoma, kad aukštas pelningumas susijęs su didele rizika, 

todėl svarbu nustatyti ne tik pelningumo, bet ir rizikos lygį. Šarpo rodiklis yra vienas iš svarbiausių ir 

dažniausiai naudojamų rodiklių vertybinių popierių rezultatams lyginti, kadangi jis vertina grąžos ir 

rizikos santykį. Šarpo rodiklio interpretacija yra labai paprasta – kuo rodiklis didesnis, tuo geriau. 

Rodiklis parodo, kurie vertybiniai popieriai yra optimalūs pelningumo ir rizikos atžvilgiu. Šarpo rodiklis 

taip pat parodo ar apsimokėjo rizikuoti: jei gautas teigiamas Šarpo rodiklis, tai rodo kad apsimokėjo, nes 

uždirbta grąža viršijo nerizikingą pelno normą, o neigiamas, kad geriau buvo investuoti į nerizikingas 

priemones (Jasienė, Kočiūnaitė, 2007). Šarpo rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
p

fp RR
S






 (1.11); 

 pR  – vidutinis akcijos arba akcijų portfelio pelningumas; 

 fR  – nerizikingos investicijos grąžos norma; 

 p  – akcijos arba akcijų portfelio standartinis nuokrypis. 

Išanalizavus investicijų pelningumą ir riziką galima daryti išvadą, kad pelningumas yra 

neatsiejamas nuo rizikos, kad pasirinkus bet kurią investavimo priemonę būna rizika netekti investuotų 

lėšų. Todėl investuotojas turi įvertinti visus veiksnius įtakojančius tą riziką ir pasirinkti optimaliausią 

variantą. Rizikingesnės investicijos savaime yra ir pelningesnės. Taigi apibendrinant galima teigti, kad 
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investuotojas, formuodamas ir rinkdamasis vertybinių popierių portfelį, turi įvertinti pelningumą ir riziką 

bei siekti maksimizuoti portfelį, nes nuo to labai priklauso, koks bus portfelio pelningumas ateityje. 

 

VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIŲ FORMAVIMAS IŠ NASDAQ OMX VILNIUS VP 

BIRŽOS AKCIJŲ 2008–2012 METŲ DUOMENIMIS 

 

Lietuvos ekonominės aplinkos analizė. Vadovaujantis fundamentaliosios analizės koncepcija, 

pirmiausia bus ištirtos bendros Lietuvos ekonominės sąlygos. Nuo 2008 metų vyrauja ne itin geros 

nuotaikos pasaulio šalių ekonomikose ir finansų rinkose dėl visą pasaulį apėmusios ekonominės ir 

finansinės krizės. Taigi siekiant įvertinti realią Lietuvos ekonominę padėtį, jos perspektyvas ir priimti 

tinkamus sprendimus formuojant vertybinių popierių portfelius buvo atlikta bendra Lietuvos ekonomikos 

analizė, remiantis pagrindinių makroekonominių rodiklių kitimo tendencijomis 2008–2012 m., kuriuos 

pateikia Lietuvos statistikos departamento ir Eurostat duomenų bazės. Šalies bendrąją ekonominę padėtį 

apibūdina jos makroekonominiai rodikliai ir jų kitimas, kurie įtakoja ir vertybinių popierių rinką (žr. 3 

lentelę). 

 
3 lentelė. Makroekonominiai rodikliai 

Rodiklis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

BVP vienam gyventojui, tūkst. Lt 35,09 29,15 30,8 35,1 37,81 

TUI, mlrd. Lt 
TUI į Lietuvą 31,73 31,79 34,63 38,08 41,16 

Lietuvos TUI užsienyje 4,88 5,53 5,44 5,55 6,57 

Valstybės biudžetas, 

mlrd. Lt 

Pajamos 23,2 20,71 19,88 22,29 24,23 

Išlaidos (asignavimai) 24,57 24,62 24,53 25,09 24,38 

Deficitas 1,37 3,91 4,65 2,8 0,15 

Prekybos balansas, 

mlrd. Lt 

Eksportas 55,51 40,73 54,04 69,58 79,66 

Importas 73,01 45,31 60,95 78,81 86,58 

Prekybos balansas (-) -17,5 -4,58 -6,91 -9,24 -6,92 

Darbo rinka, % 
Nedarbo lygis 5,8 13,7 17,8 15,3 13,2 

Užimtumas 53,3 49,8 47,8 48,7 50,1 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

Remiantis 3 lentelės duomenimis galima teigti, kad BVP vienam gyventojui 2009 metais turėjo 

tendenciją mažėti, sumažėjo 5,94 tūkst. Lt vienam gyventojui (nuo 35,09 tūkst. Lt iki 29,15 tūkst. Lt) 

lyginant su 2008 metais, o tai labiausiai įtakojo tuo metu vykusi ekonominė krizė. 2010–2012 m. 

Pastebėta BVP didėjimo tendencija, kuri 2012 metais išaugo iki 37,81 tūkst. Lt vienam gyventojui, o tai 

labiausiai įtakojo gerėjanti šalies ekonominė padėtis. 
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Paskolų palūkanų norma (VILIBOR) 

Indėlių palūkanų norma (VILIBID)

Infliacija, %

%

 3 pav. Paskolų, indėlių palūkanų normos ir vidutinės metinės infliacijos rodiklių dinamika 2008–2012 m., % 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Lietuvos banko ir Eurostat duomenimis 

Remiantis 3 paveikslo duomenimis galima teigti, kad paskolų palūkanų norma 2008–2012 m. 

turėjo mažėjimo tendenciją, kurio metu palūkanų norma sumažėjo 3,13 procentiniais punktais (nuo 8,41% 

iki 5,28%), o tai labiausiai įtakojo, kad Europos centrinis bankas nekeitė pinigų politikos ir palaikė mažą 

pagrindinę palūkanų normą ir norėjo priartėti prie tarpbankinės palūkanų normos eurais. Indėlių palūkanų 

norma 2008–2009 m. turėjo didėjimo tendenciją, nes tuo metu visuomenė buvo skatinama taupyti, 

kadangi tuo laikotarpiu prasidėjo ekonominė krizė. Tačiau 2009–2012 m. indėlių palūkanų norma ėmė 

sparčiai mažėti, sumažėjo 5,37 procentiniais punktais (nuo 6,46% iki 1,09%), tai labiausiai įtakojo tuo 
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laikotarpiu lygiagrečiai mažėjanti paskolų palūkanų norma, taip pat bankai, turėdami likvidžių lėšų 

perteklių, nekonkuravo dėl finansavimosi vietinėje rinkoje, todėl indėlių palūkanų normos buvo žemos. 

Bendrą šalies ekonominę situaciją labiausiai įtakojo 2008 metų pabaigoje prasidėjusi ekonominė 

krizė, kuri taip pat labai įtakojo šalies ekonominę padėtį, mažėjantis BVP vienam gyventojui, TUI į/iš 

Lietuvą (-os) ir užimtumas, taip pat didėjanti infliacija, valstybės biudžeto deficitas, neigiamas prekybos 

balansas ir nedarbo lygis rodė šalies nestabilumą ir nuosmukį, tačiau nuo 2010 m. šalies ekonominė 

situacija ėmė gerėti, o tam įtakos turėjo nuosaikus ūkio augimas, tai parodė analizuojami 

makroekonominiai rodikliai. 

Lietuvos ekonomikos sektorių fundamentalioji analizė. Siekiant pagrįsti vertybinių popierių 

portfelio formavimą, fundamentaliosios analizės pagrindu tikslinga analizuoti atskirus sektorius, tuo pačiu 

siekiant atrinkti perspektyviausias ūkio šakas bei jose veikiančias įmones. Analizuota pagrindinė Lietuvos 

ūkio sektorių grynojo pelno ir pardavimų pajamų dinamika 2008–2012 m. 

Kiekvienai dirbančiai įmonei labai svarbus yra finansinis rodiklis – grynasis pelnas, kuris svarbus 

sprendžiant apie ūkio subjekto pelningumą. Remiantis 4 lentelės duomenimis galima teigti, kad 2008 m. 

Lietuvos ūkio sektoriai uždirbto grynąjį pelną – 5115,08 mln. Lt iš savo veiklos, o daugiausiai grynojo 

pelno uždirbo vidaus prekybos sektorius – net 2126,12 mln. Lt, tai labiausiai įtakojo didmeninė prekyba, 

iš kurios buvo uždirbama – 1528,47 mln. Lt. Tačiau 2008 metų pabaigoje prasidėjusi ekonominė krizė 

palietė visus Lietuvos ūkio šakos sektorius ir 2009 m. tik nedaugelis sektorių dirbo pelningai. 

 
4 lentelė. Lietuvos ūkio sektorių grynojo pelno ir pardavimo pajamų rodiklių dinamika 2008–2012* metais, 

mln. Lt 

Rodiklis Grynasis pelnas, mln Lt Pardavimų pajamos, mlrd. Lt 

Sektorius / Metai 
2008 

m. 
2009 m. 

2010 

m. 

2011 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

2010 

m. 

2011 

m. 

Apdirbamoji pramonė 642,12 -3,3 
1100,6

2 

1813,1

8 
39,43 28,9 32,98 39,69 

Elektros, dujų ir vandens 

tiekimas 
-30,56 

-

1009,66 
438,52 291,2 10,73 10,42 12,74 12,89 

Statyba 669,92 -890,85 -364,17 43,19 20,86 9,37 9,57 11,17 

Vidaus prekyba 
2126,1

2 
-317,57 

1120,0

6 

1734,4

8 
89,27 63,26 68,53 79,36 

Transportas, sandėliavimas 36,65 -346,18 309,05 915,55 17,03 13,03 16,14 18,94 

Profesinė, mokslinė ir 

techninė veikla 
851,58 

-

3079,08 
500,98 950,3 5,07 3,63 3,97 3,98 

Administracinė ir 

aptarnavimo veikla 
179,84 -423,76 6,83 175,59 3,74 2,81 2,73 3,06 

Žmonių sveikatos priežiūra 

ir socialinis darbas 
30,19 193,8 37,87 53,76 0,61 0,61 0,63 0,69 

Meninė, pramoginė ir 

poilsio organizavimo veikla 
310,55 -878,63 -28,61 6,43 1,7 1,26 1,18 1,3 

Kita veikla 298,66 112,08 215,7 
1085,9

4 
31,16 21,85 26,3 32,23 

Iš viso : 
5115,0

8 

-

6643,14 

3336,8

4 

7069,6

2 
219,59 155,13 174,77 203,31 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

* 2012 m. duomenis Lietuvos statistikos departamentas nepateikia. 

Taigi daugiausia grynojo pelno uždirba įmonės užsiimančios apdirbamąja pramone, vidaus prekyba 

bei profesine, moksline ir technine veikla, o jau nuo 2009 m. kiekvienais metais pastebima grynojo pelno 

didėjimo tendenciją. Nagrinėjant Lietuvos ūkio sektorių –pardavimo pajamų rodiklį, kuris rodo, kiek 

uždirbo įmonė parduodama savo prekes ar paslaugas, kurios įtakoja grynąjį pelną. Remiantis 4 lentelės 

duomenimis, apibendrinant sektorių pardavimų pajamas galima teigti, kad daugiausia pajamų už savo 

parduotas prekes ir paslaugas gauna apdirbamoji pramonė ir vidaus prekyba, kurios ir sudaro didžiąja dalį 

visų sektorių gaunamų pajamų. 

Atlikus Lietuvos sektorių fundamentaliąja analizę galima teigti, kad geriausia investuoti į 

apdirbamąja pramonę, vidaus prekybą bei transporto ir sandėliavimo veikla užsiimančias įmones, nes tai 

visuomenei yra pirmo būtinumo paslaugos / prekės, kuriomis visada visuomenė daugiau ar mažiau 

naudosis, o taip pat šių įmonių finansiniai rodikliai nuo 2010 m. turi didėjimo tendenciją. 
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Įmonių veiklos fundamentalioji analizė. Norint formuoti vertybinių popierių portfelius, reikia 

pasirinkti akcijas įeinančias į būsimus portfelius, o atliekant įmonių veiklos finansinę analizę yra 

skaičiuojami fundamentalios analizės rodikliai, kurių pagalba bus pasirenkamos tinkamos akcijos, kurios 

investuotojui duos pelną su tam tikra prisiimta rizika. Atliekant fundamentaliąją analizę skaičiavimai bus 

atliekami remiantis įmonių metinėmis finansinėmis veiklos ataskaitomis, kurias pateikia NADAQ OMX 

internetinis puslapis, kiekvienam analizuojamo laikotarpiui (2008–2012 metams). Šiame skyriuje bus 

atliekama ekonominė analizė beveik visų 33 įmonių akcijų, kurios yra kotiruojamos NASDAQ OMX 

Vilnius biržoje oficialiame ir papildomame prekybos sąrašuose
3
, išskyrus 6 įmonių: AB „Lesto“, AB 

„Linas Agro Group“, AB „Lietuvos energija“, įmonių grupė „Alita“, AB ir AB „Litgrid“, nes šios įmonės 

veiklą pradėjo 2009–2011 m., todėl ilgasis laikotarpis dar nėra praėjęs, kad būtų galima lyginti su kitomis 

įmonėmis, taip pat AB „Ūkio bankas“ nebus nagrinėjamas, nes po įvykusio banko likvidavimo tokios 

kaip finansinės institucijos jau nebėra. Analizuojamos įmonės užsiima įvairia veikla: maisto pramonė, 

energija, finansinė, drabužių, tekstilės gaminių gamyba ir prekyba, baldų gamyba ir kt., jų veiklą 

klasifikuoją pagal ICB standartą. 

Grynasis įmonės pelnas – tai vienas pagrindinių finansinių rodiklių, svarbus sprendžiant apie ūkio 

subjekto pelningumą, nes tai ta dalis, kuri lieka atėmus subjekto veiklos sąnaudas, praradimus bei 

sumokėtus mokesčius. Daugelio įmonių 2008 metais veikla buvo nuostolinga, tačiau išanalizavus atrinktų 

įmonių grynojo pelno rodiklių kitimą 2008 m. nustatyta, jog pelningiausiai dirbo „Teo LT“ įmonė ir 

kiekvienais metais turėjo didėjimo tendenciją. „Teo LT“, AB visą analizuojamą laikotarpį dirbo 

pelningiausiai iš visų įmonių. 2008 m. grynojo pelno daugiausia uždirbo AB „Lietuvos dujos“ ir AB 

„Klaipėdos nafta“, kai tuo metu daugelis įmonių patyrė nuostolius. Didžiausią nuostolį iš investicinės 

veiklos patyrė AB „Invalda“. 2009 m. grynojo pelno daugiausia uždirbo šios įmonės: „Teo LT“, AB,  AB 

„Lietuvos dujos“ ir AB „Klaipėdos nafta“, tačiau didelį nuostolį patyrė AB „Agrowill Group“, ir AB 

„Šiaulių bankas“, tai labiausia įtakojo tuo metu vykusi ekonominė krizė, kuri labiausia ir palietė finansų 

sektorių. 2010 m. pelningai dirbo AB „Invalda“. Pelningiausiai 2011 m. dirbo: AB „Sanitas“, AB 

„Invalda“. 2012 metus lyginant su 2011 metais grynasis įmonių pelnas turėjo mažėjimo tendenciją. 

 
5 lentelė. Įmonių, grynojo pelno ir pelno tenkančio vienai akcijai rodiklių, dinamika 2008–20012 metais, mln. 

Lt 

Rodiklis Įmonių pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt. Įmonių grynasis pelnas, mln. Lt 

Metai 

Įmonė 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

AB „Vilniaus baldai“ 1,96 4,01 7,17 6,9 6,91 7,6 15,59 27,86 26,81 26,84 

AB „City Servise“ 0,45 0,76 0,82 0,91 0,48 8,69 15,29 25,47 29,49 16,25 

AB „Klaipėdos baldai“ 0,37 0,63 0,5 1,21 0,64 3,04 5,15 4,09 5,55 5 

„Teo LT“, AB 0,21 0,22 0,21 0,2 0,21 159,91 
169,0

7 

162,9

4 
154,49 

159,0

7 

AB „Lietuvos dujos“ 0,14 0,2 0,34 0,2 0,16 64,24 94,78 
159,4

9 
95,76 74,51 

AB „Klaipėdos nafta“ 0,08 0,11 0,08 0,21 0,11 28,6 36,29 26,1 45,25 41,44 

AB „Lietuvos jūrų 

laivininkystė“ 
-0,1 -0,14 -0,19 -0,14 -0,08 -19,73 -28,88 -39,13 -27,61 -16,77 

AB „Limarko 

laivininkystės 

kompanija“ 

-0,11 -0,1 -0,26 -0,37 -0,48 -12,96 -12,43 -30,85 -44,35 -32,97 

AB „Anykščių vynas“ -0,13 -0,15 -0,08 -0,14 -0,08 -6,3 -7,15 -3,85 -6,22 -2,33 

AB „Snaigė“ -0,97 -1,37 -0,09 -0,14 0,03 -24,1 -38,18 -2,61 -5,04 1,02 

  

Nustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį pelningiausiai dirbo šios įmonės: „Teo LT“, AB, AB 

„Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „City Servise“, AB „Vilniaus baldai“ ir AB „Klaipėdos 

baldai“. Tačiau nuostolį per analizuojamą laikotarpį turėjo įmonės: AB „Anykščių vynas“, AB „Limarko 

laivininkystės kompanija“, AB „Snaigė“ ir AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“,  tai labiausiai įtakojo, kad 

įmonių gaunamos pajamos buvo mažesnės už patiriamas išlaidas (žr. 5 lentelę). 

                                                 
3
 Į oficialųjį ir papildomąjį akcijų prekybos sąrašus traukiama bendrovė ir jos vertybiniai popieriai turi atitikti 

NASDAQ OMX Vilnius taisyklėse apibrėžtus reikalavimus. Palyginus su kitais prekybos sąrašais, oficialiojo 

prekybos sąrašo bendrovėms taikomi griežtesni įtraukimo reikalavimai, todėl šis sąrašas laikomas elitiniu. 
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Analizuojant rodiklį (EPS), kiek grynojo pelno tenka vienai akcijai, nustatyta, kad 2008 m. 

dauguma įmonių dirbo nuostolingai. Didžiausią akcijai tenkantį grynąjį pelną uždirbo AB „Panevėžio 

statybos trestas“ , AB „Vilniaus baldai, tai labiausiai įtakojo uždirbtas teigiamas grynasis pelnas. Per 

analizuojamą laikotarpį pelną vienai akcijai, nors ir mažą, uždirbo įmonės: AB „Vilniaus baldai“, AB 

„Cty Servise“, AB „Klaipėdos baldai“, „Teo LT“, AB, AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Klaipėdos nafta“, nes 

šios įmonės visada uždirbdavo grynąjį pelną. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, AB „Limarko 

laivininkystės kompanija“, AB „Anykščių vynas“ ir AB „Snaigė“ – šios įmonės per analizuojamą 

laikotarpį turėjo nuostolį. 

 
6 lentelė. Įmonių dividendai vienai akcijai rodiklių dinamika 2008–2012 metais, Lt 

Metai 

Įmonė 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

„Teo LT“, AB 0,25 0,23 0,21 0,18 0,20 

AB „Pieno žvaigždės“ 0,23 0,11 0,23 0,49 0,50 

AB „City Servise“ 0,16 0,11 0,09 0,25 0,23 

AB „Lietuvos dujos“ 0,11 0,10 0,15 0,26 0,15 

  

Išanalizavus atrinktų įmonių finansines ataskaitas nustatyta, jog ne visos įmonės analizuojamu 

laikotarpiu mokėjo dividendus, išskyrus „Teo LT“, AB, AB „Pieno žvaigždės“, AB „City Servise“ ir AB 

„Lietuvos dujos“, kurios išmokėjo dividendus (žr. 6 lentelę). Tačiau dividendų pelningumo rodiklis ir 

dividendų išmokėjimo koeficientas nebus skaičiuojami, nes kiekviena įmonė pagal savo dividendų 

politikos tipą sprendžia mokėti dividendus ar ne. 

Siekiant nustatyti, kaip rinka vertina nagrinėjamų įmonių akcijas, skaičiuojamas akcijos kainos ir 

pelno santykis (P/E), kuris parodo, kiek rinka pasirengusi mokėti už vieną įmonės uždirbtą pelno litą. 

Daugiausia 2008 m. buvo pasirengusi mokėti AB „Dvarčionių keramika“, o didžiausią neigiamą P/E 

rodiklį turėjo AB „Sanitas“. Daugelio įmonių 2009 m. P/E rodiklis buvo neigiamas, nes tuo laikotarpiu 

nuostolių patyrė daugelis įmonių. 2010 m. didėjant įmonių grynajam pelnui, rinka iš lėto ėmė pasitikėti 

įmonėmis. 2011 m. AB „Gubernija“ turėjo didžiausią neigiamą P/E rodiklį iš visų įmonių, o tai rodo, kad 

įmonė yra nestabili ir rinka pradeda įmone nepasitikėti. 2011 m. didžiausias teigiamas P/E rodiklis buvo 

AB „Agrowill Group“, 2012 m. – AB „Kauno energija“. Didžiausią neigiamą P/E rodiklį turėjo AB 

„Sanitas“ , nes įmonė dirbo nuostolingai. Taigi mažas rodiklis gali reikšti, kad įmonė neįvertinta arba 

rinka netiki, kad įmonė toliau dirbs sėkmingai, todėl neigiamas P/E rodiklis reiškia, kad bendrovė yra 

nuostolinga. 

Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE) rodiklio svyravimams turėjo įtakos neigiamas įmonės 

grynasis pelnas, kurį labiausiai paveikė 2008 m. įvykusi ekonominė krizė bei sumažino įmonių grynąjį 

pelną, tačiau nuo 2010 m. padėtis ėmė gerėti ir didžioji dalis įmonių savo akcininkams pradėjo uždirbti 

pelną, nes ROE rodiklis tapo teigiamas. 

Kitas rodiklis, kuris naudojamas įmonę vertinti rinkoje – tai turto pelningumo (ROA) rodiklis, kuris 

yra populiarus ir kartu lengvai suprantamas, rodiklis parodo ar įmonės turtas efektyviai valdomas. ROA 

rodiklis svarbus tiek įmonės savininkams, tiek investitoriams, tiek kreditoriams. 2008 m. daugelio įmonių 

ROA rodiklis buvo neigiamas, o 2009–2010 m. didžiausią ROA rodiklį turėjo įmonės: „Teo LT“, AB ir 

AB „Vilniaus baldai“, 2011 metais – AB „Invalda“, AB „Sanitas“, AB „Vilniaus baldai“, AB „Apranga“, 

ir „Teo LT“, AB. 2012 m. didžiausias ROA rodiklis buvo AB „Vilniaus baldai“. Šio rodiklio 

svyravimams įtakos turėjo neigiamas įmonės grynasis pelnas, nuo kurio labiausiai priklausė ar įmonė 

sugebėjo racionaliai ir efektyviai panaudoti esamą įmonės turtą. 

Atlikus įmonių fundamentaliąją analizę galima teigti, kad reikėtų atsisakyti investuoti į įmones: AB 

„Anykščių vynas“, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, AB „Limarko laivininkystės kompanija“ ir AB 

„Snaigė“ akcijas, nes apskaičiuoti pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai per visą analizuojamą laikotarpį 

buvo neigiami lyginant su kitomis analizuojamomis įmonėmis. Taip pat nereikėtų investuoti į įmonės AB 

„Gubernija“ akcijas, nes veiklos rodikliai nėra gana stabilūs. Nuo analizuojamo laikotarpio pradžios 

užtikrintai veikusios įmonės – AB „Dvarčionių keramika“ ir AB „Vilniaus degtinė“ – rezultatai nuo 2009 

m. sparčiai blogėjo, nes įmonė patiria vis didesnius nuostolius, didėja veiklos sąnaudos, o tai įtakoja 

grynąjį pelną, todėl didėja nuostoliai vienai akcijai; P/E, ROE ir ROA rodikliai tapo neigiami, todėl būtų 

rizikinga investuoti į šių įmonių akcijas. 

Vertybinių popierių atranka. Atlikus fundamentaliąją analizę – tai yra šalies ekonominės 

aplinkos, Lietuvos ekonomikos sektorių ir įmonių veiklos analizę, atrinktos 20 įmonių akcijos, kurios bus 
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toliau nagrinėjamos: AB „Apranga“ (APG1L), AB „City Servise“ (CTS1L), AB „Grigiškės“ (GRG1L), 

AB „Invalda“ (INL1L), AB „Lietuvos dujos“ (LDJ1L), AB „Panevėžio statybos trestas“ (PTR1L), AB 

„Pieno žvaigždės“ (PZV1L), AB „Rokiškio sūris“ (RSU1L), AB Šiaulių bankas (SAB1L), AB „Sanitas“ 

(SAN1L), „Teo LT“, AB (TEO1L), AB „Utenos trikotažas“ (UTR1L), AB „Vilniaus baldai“ (VBL1L), 

AB „Vilkyškių pieninė“ (VLP1L), AB „Agrowill Group“ (AVG1L), AB „Klaipėdos baldai“ (KBL1L), 

AB „Klaipėdos nafta“ (KNF1L), AB „Kauno energija“ (KNR1L), AB „Linas“ (LNS1L) ir AB 

„Žemaitijos pienas“ (ZMP1L). Šių įmonių akcijų kainos pateiktos 12 PRIEDE. 
Sudarant vertybinių popierių portfelį yra svarbu ne tik pasirinkti gerus finansinius instrumentus, bet 

ir mokėti sudarytą portfelį įvertinti. Viena iš pagrindinių charakteristikų analizuojant sudaryto vertybinių 

popierių portfelio efektyvumą yra pelnas ir rizika. Apskaičiavus kiekvienos akcijos standartinį nuokrypį 

(žr. 4 pav.) galima teigti, kad visos akcijos turi gana didelį rizikos laipsnį, o didžiausią riziką vienam 

pelningumo procento vienetui turi AB „Invalda“ akcijos, kurios rizikos laipsnis siekia net 47,83%, o 

mažiausią riziką vienam pelningumo procento vienetui turi AB „Kauno nafta“ akcijos, jų rizika siekia tik 

12,89%. Atsižvelgiant į apskaičiuotą akcijų vidutinį pelningumą galima teigti, kad didžiausią vidutinį 

pelningumą vienam rizikos vienetui turi šios įmonės: AB „Grigiškės“, AB „Vilniaus baldai“, AB 

„Vilkyškių pieninė“ ir AB „Invalda“ akcijos, kurių pelningumo rodikliai siekė daugiau nei 6%, tokį 

akcijų pelningumą įtakojo sparčiai didėjančios akcijų rinkos kainos. 
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Remiantis 4 paveikslo duomenimis galima teigti, kad nemažai akcijų yra apskritai nepelningos, nes 

jų pelningumo vidurkiai yra neigiami, tačiau šioms pelningumo reikšmėms didelę įtaką turėjo 2008 m. 

visuotinis akcijų rinkos smukimas, todėl didžiausiu neigiamu vidutiniu pelningumu pasižymi AB „Utenos 

trikotažas“ akcijos, jos siekė 5,60 %, tokį neigiamą akcijų pelningumą nulėmė sumažėjusios akcijų 

kainos. Formuojant vertybinių popierių portfelį savybės priklauso nuo vertybinių popierių, įtraukiamų į 

sudaromą portfelį, pelningumo ir rizikos. Investuotojas, kuris siekia didelio pelningumo, nori, kad jo 

vertybinių popierių portfelis būtų sudarytas iš pačių pelningiausių vertybinių popierių. Tačiau tuo pačiu 

metu būtų ir pati rizikingiausia investicija. Tokia investicija yra labai pelninga, tačiau ir labai rizikinga, 

todėl vertybinių popierių portfelio diversifikacijos pagalba galima sumažinti portfelio riziką. Kiekvienas 

investuotojas prisiskiria sau priimtiniausią variantą, įvertinant rizikos ir pelningumo santykius, siekiama 

už mažiausią riziką gauti daugiausiai pelno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Vilniaus vertybinių popierių birža 
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 7 lentelė. Įmonių akcijų koreliacijos ir kovariacijos matrica, koef. 

Akcijos 

Didžiausią Mažiausią Didžiausią Mažiausią 

koreliacijos reikšmę turinčios akcijos kovariacijos reikšmę turinčios akcijos 

APG1

L 

GRG1

L 

PTR1

L 

KNF1

L 

KNR1

L 

GRG1

L 

INL1

L 

PTR1

L 

KNF1

L 

KNR1

L 

APG1L 1 0,89 0,83 0,45 0,22 0,106 0,116 0,091 0,017 0,011 

CTS1L 0,66 0,81 0,89 0,25 0,46 0,106 0,108 0,108 0,01 0,026 

GRG1

L 
0,89 1 0,92 0,45 0,32 0,163 0,147 0,14 0,023 0,023 

INL1L 0,85 0,78 0,83 0,29 0,28 0,147 0,217 0,145 0,017 0,023 

LDJ1L 0,78 0,83 0,87 0,07 0,26 0,105 0,12 0,102 0,003 0,014 

PTR1L 0,83 0,92 1 0,31 0,35 0,14 0,145 0,141 0,015 0,023 

PZV1L 0,78 0,81 0,85 0,44 0,48 0,061 0,068 0,059 0,01 0,016 

RSU1L 0,91 0,87 0,89 0,54 0,32 0,086 0,095 0,08 0,016 0,014 

SAB1L 0,86 0,86 0,87 0,06 0,28 0,085 0,099 0,08 0,002 0,012 

SAN1L 0,54 0,51 0,59 0,13 0,41 0,064 0,111 0,069 0,005 0,023 

TEO1L 0,89 0,86 0,78 0,29 0,29 0,071 0,079 0,059 0,007 0,01 

UTR1L 0,76 0,8 0,71 0,16 0,23 0,087 0,076 0,072 0,006 0,011 

VBL1L 0,61 0,41 0,35 0,38 0,27 0,038 0,063 0,03 0,011 0,011 

VLP1L 0,64 0,77 0,88 0,35 0,44 0,125 0,12 0,133 0,018 0,032 

AVG1L 0,63 0,57 0,51 0,52 0,34 0,083 0,096 0,07 0,024 0,022 

KBL1L 0,82 0,78 0,75 0,34 0,19 0,099 0,122 0,088 0,013 0,01 

KNF1L 0,45 0,45 0,31 1 0,12 0,023 0,017 0,015 0,016 0,003 

KNR1L 0,22 0,32 0,35 0,12 1 0,023 0,023 0,023 0,003 0,031 

LNS1L 0,68 0,82 0,78 0,38 0,06 0,127 0,09 0,113 0,018 0,004 

ZMP1L 0,75 0,71 0,74 0,43 0,42 0,101 0,117 0,097 0,019 0,026 

 

Pagal apskaičiuotų įmonių akcijų standartinį nuokrypį, vidutinį pelningumą, koreliacijos ir 

kovariacijos ryšį galima teigti, kad formuojant vertybinių popierių portfelius nebus įtrauktos įmonės: AB 

„Utenos trikotažas“, AB Šiaulių bankas, AB „Agrowill Group“, AB „Kauno energija“, AB „Panevėžio 

statybos trestas“ akcijos, nes šių akcijų vidutinis pelningumas yra neigiamas ir rizika yra gana didelė, taip 

pat patvirtina ir atlikta įmonių fundamentalioji analizė (žr. 7 lentelę). Taip pat į VP portfelius nebus 

įtrauktos AB „Lietuvos dujos“, AB „Rokiškio sūris“, AB „City servise“ ir AB „Aprangos“ akcijos, nes 

vidutinis šių akcijų pelningumas yra nedidelis, o rizika išlieka gana aukšta lyginant su kitoms akcijomis, 

tad formuojant vertybinių popierių portfelius šios akcijos neturėtų dominuoti, nes jos nedidins bendro 

portfelio pelningumą. 

Vertybinių popierių portfelių formavimas iš atrinktų įmonių akcijų. Pagal 4 pav. duomenis, 

atlikus įmonių akcijų atranką atkrito dar 10 įmonių akcijos ir liko 10 akcijų, tai yra AB „Grigiškės“, AB 

„Vilniaus baldai“, AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Invalda“, AB „Klaipėdos baldai“, AB „Sanitas“, AB 

„Linas“, „Toe LT“, AB, AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Klaipėdos nafta“ įmonių akcijos iš kurių bus 

formuojami vertybinių popierių portfeliai. Kiekvienas investuotojas yra unikalus ir koks bus rizikos 

laipsnis priklausys ir vidutinis laukiamas pelningumas, todėl sudarant vertybinių popierių portfelius 

skirtingais lyginamaisiais svoriais galima atrasti pelningiausius ir rizikingiausius portfelius. Sudarius 89 

vertybinių popierių portfelius iš akcijų su skirtingais lyginamaisiais svoriais, nustatytos skirtingos rizikos 

investuotojams (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Suformuotų vertybinių popierių portfelių vidutinis pelningumas ir standartinis nuokrypis, % 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Keičiant lyginamuosius svorius, keičiasi ir portfelio pelningumas bei standartinis nuokrypis. 

Remiantis 5 paveikslo duomenimis nustatyta, kad pelningiausias yra 73 portfelis, kuris tenkintų 

agresyvaus investuotojo lūkesčius, kur lyginamieji svoriai pasiskirstė taip: didžiąją dalį portfelyje 

lyginamojo svorio sudarė AB „Grigiškės“ akcijos – net 0,55 arba 55%, o likusios akcijos tik 0,05 arba 

5%, tad bendras portfelio pelningumas siekia 5,69% , o rizika – 75,54%. Vis dėlto pelningiausias portfelis 

dar nereiškia, kad jis yra rizikingiausias, nes didžiausią riziką turintis portfelis yra 65, kur didžiąją dalį 

lyginamojo svorio sudarė AB „Invalda“ akcijos – net 0,55 arba 55%, o likusios akcijos po 0,05 arba 5%, 

tad bendras portfelio pelningumas siekia 5,38%, o rizika – 81,34%. Tad investuotojas tikrai rinksis 73, 69 

ar 70 portfelius, o ne 65 portfelį, nes vidutinis portfelio pelningumas yra didesnis, o rizika mažesnė 

lyginant su 65 portfeliu. 

Vidutinį pelningumą turintis portfelis yra 76, kuris tenkintų racionalaus investuotojo lūkesčius, kai 

didžiausią dalį lyginamojo svorio sudarė AB „Linas“ – net 0,35 arba 35%, AB „Grigiškės“, AB 

„Invalda“, AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Sanitas“ po 0,1 arba 10%, o likusios akcijos, tai yra „Teo LT“, 

AB, „Vilniaus baldai“, „Vilkyškių pieninė“, „Klaipėdos baldai“ ir „Klaipėdos nafta“ po 0,05 arba 5%, tad 

bendras portfelio pelningumas siekia 4,57%, o rizika – 64,80%. Mažiausias pelningumo portfelis yra 72, 

jis tenkintų konservatyvaus investuotojo poreikius, kur didžiausią dalį lyginamojo svorio sudarė AB 

„Kauno energija“ akcijos – net 0,55 arba 55%, o likusios akcijos po 0,05 arba 5%, tad bendras portfelio 

pelningumas siekia 3,32%, o rizika iš visų portfelių mažiausia ir siekia 36,54%. 

Taigi apibendrinant sudarytus VP portfelius galima teigti, kad didėjant portfelio pelningumui, 

didėja ir rizika, o kokį portfelį pasirinks investuotojas priklauso tik nuo jo norimo pelno ir rizikos lygio. 

 

IŠVADOS 

 

 1. Išanalizavus mokslinę literatūrą nustatyta, kad VP portfelio samprata apibrėžiama kaip 

finansinio turto (akcijų, obligacijų ir t.t.), įsipareigojimų ar fizinio turto ir pan. rinkinys, sudaromas ar 

susidaręs tam tikram tikslui pasiekti. VP portfelis gali būti trijų tipų: agresyvus, nuosaikus ir 

konservatyvus. 

 2. Apibrėžus fundamentaliosios analizės taikymą sudarant vertybinių popierių yra atrenkamos 

akcijos. Portfelio pelningumas apibrėžiamas kaip visuma akcijų, pavienių pelningumų įtraukiant jų svorių 

portfelyje reikšmes. Portfelio rizika yra apskaičiuojama išanalizavus koreliacinius ir kovariacinius ryšius 

tarp akcijų ir išreikiama standartiniu nuokrypiu. Gauta rizikos reikšmė dažniausia yra nepriimta ir 

mažinama taikant diversifikacijos procesą. Formuojant portfelį ir atliekant optimizavimą, portfelyje 

esančios akcijos paskirstomos tokiomis dalimis, kad būtų patenkinami investuotojų lūkesčiai. 

 3. Išanalizavus Lietuvos šakos, sektorių ir įmonių fundamentinius rodiklius, remiantis NASDAQ 

OMX Vilnius biržos 2008–2012 m. duomenimis buvo sudaryta 89 vertybinių popierių portfeliai iš akcijų 

su skirtingais lyginamaisiais svoriais ir atrinkti portfeliai skirtingos rizikos investuotojams. Suformavus 

portfelius buvo atrinktas pelningiausias VP portfelis – 73, kuris tenkintų agresyvaus investuotojo 

lūkesčius, kur pelningumas siekia 5,69%, o rizika – 75,54%, vidutinio pelningumo buvo 76 portfelis, kurį 

vertėtų rinktis nuosaikiam investuotojui, kur pelningumas siekia 4,57%, o rizika – 64,80%, o mažiausią 

pelningumą ir riziką turėjo 72 portfelis, kuris priskiriamas konservatyviam investuotojui, kur 

pelningumas siekia tik 3,32%, o rizika 36,54%. 
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REKOMENDACIJOS 

Atlikus 2008–2012 m. Lietuvos ekonominės aplinkos, sektorių ir įmonių veiklos fundamentaliąją 

analizę ir atrinkus 10 įmonių akcijų, iš kurių buvo formuojami vertybinių popierių portfeliai bei 

sprendžiami optimizavimo uždaviniai, kur atrasti optimalūs portfeliai skirtingiems investuotojų tipams. 

Maksimizavus pelną agresyviam investuotojui, kad tenkintų jo lūkesčius didžiąją dalį savo pajamų reikėtų 

investuoti į AB „Invalda“ akcijas (net 35,83%), o likusią dalį pajamų į likusias 9 akcijas, bendras portfelio 

pelningumas siektų 5,51%, o rizika – 59,28%. Minimizavus riziką konservatyviam investuotojui, kad 

tenkintų jo lūkesčius didžiąją dalį savo pajamų reikėtų investuoti į AB „Vilniaus baldai“ akcijas (net 

15,14%), taip pat į AB „Pieno žvaigždės“ akcijas (14,49%) ir „Teo LT“, AB akcijas (14,25%), o likusias 

pajamas į likusias 7 akcijas, tad bendras portfelio pelningumas siektų 4,48%, o rizika – 52,14%. 

 
LITERATŪRA 

 

1. Aleknevičienė, V. (2005). Finansai ir kreditas. Vilnius: Enciklopedija. 

2. Aleknevičienė, V. (2004). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: LŽŪU leidybos centras. 

3. Ballestero, E., Gunther, M., Stummer, C. (2007). Portfolio selection under strict uncertainty: A multi-

criteria methodology and its application to the Frankfurt and Vienna Stock Exchanges. European Journal of 

Operational research. 181, p. 1476–1487. 

4. Cibulskienė, D., Butkus, M. (2009). Investicijų ekonomika: finansinės investicijos. Šiauliai: Šiaulių 

universitetas. 

5. Dudzevičiūtė, G. (2004). Vertybinių popierių sudarymas ir vertinimas. Verslas: teorija ir praktika. 3, p. 

116–123. 

6. Fisher, D. E., Jordan, R. J. (1983). Security analysis and portfelio management. New Jersey: Prentice-

Hall, Inc., Engelwood Cliffs. 

7. Gordon, J. N., (1998). The effect of international real estate securities on portfelio diversification. Journal 

of real estate portfolio management. 4, p. 83–91. 

8. Griciūtė, R., Juozėnaitė, V., Grigaliūnienė, Ž. (2007). Vertybinių popierių portfelių formavimas 

fundamentaliosios analizės pagrindu. Jaunųjų mokslininkų darbai. 3 (14), 141–150. 

9. Hui, T. K. (2005). Portfolio diversification: a factor analysis approach. Applied financial economics. 15, 

p. 821–834. 

10.  Jasienė, M., Kočiūnaitė, D. (2007). Investicijų grąžos įvertinimo atsižvelgiant į riziką problema ir jos 

sprendimo galimybė. Ekonomika: mokslo darbai. 

11.  Kancerevyčius, G. (2004). Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltija. 

12.  Norvaišienė, R. (2006). Įmonės investicijų valdymas. Kaunas: Technologija. 

13.  Rutkauskas, A. V., Stankevičius, P. (2006). Investicijų sprendimų valdymas. Vilnius: Vilniaus 

pedagoginio universiteto leidykla. 

14.  Mačerinskienė, I., ir kt. (2013). Finansų rinkų įžvalgos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 

15.  Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1). 

16.  Rasimavičius, G. (2000). Akcijų portfelio sudarymas ir valdymas besikuriančioje rinkoje. Kaunas: Kauno 

technologijos universitetas. 

17.  Rutkauskas, A. V., Žilinskij, G. (2010). Finansinio sverto naudojimas aktyviai valdant investicijų 

portfelį. Verslas: teorija ir praktika. 11(3): 194–203. 

18.  Tvaronavičienė, M., Michailova, J. (2004). Optimalaus akcijų portfelio sudarymas, naudojantis H. 

Markowitz „Portfelio teorija“. Verslas: teorija ir praktika. 5 (3): 135–143. 

19.  Valakevičius, E. (2008). Investavimas finansų rinkose. Kaunas: Technologija. 

20.  Valakevičius, E. (2007). Investicijų mokslas. Kaunas: Technologija. 

21.  Vasiliauskaitė, D. (2004). Optimalaus vertybinių popierių portfelio sudarymo ypatumai. Ekonomika: 

mokslo darbai. 67, p. 117–129. 

22.  Cibulskienė, D., Grigaliūnienė, Ž. (2006). Fundamentalių ir techninių veiksnių įtaka vertybinių popierių 

portfelio formavimui. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 (7), 25–34. Žiūrėta 

2013, sausio 5 per internetą: 

<http://smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas/2006/Leidinys%202%287%29/Cibulskiene_Grigaliuniene.

pdf>.(Interaktyvus). 

23.  Cibulskienė, D., Grigaliūnienė, Ž. (2007). Modernios portfelio teorijos genezė ir vystymasis. Ekonomika 

ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1 (8). 52–61. Žiūrėta 2013 sausio 17 per internetą: 

<http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/7_8/cibulskiene.pdf>. (Interaktyvus). 

24.  Eurostat (1899–2013). HICP – infliation rate. Žiūrėta 2013, balandžio 18 per internetą: < 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnot

es=yes&labeling=labels&plugin=1>. (Interaktyvus). 

http://smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas/2006/Leidinys%202%287%29/Cibulskiene_Grigaliuniene.pdf
http://smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas/2006/Leidinys%202%287%29/Cibulskiene_Grigaliuniene.pdf
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/7_8/cibulskiene.pdf


35 

 

25.  Kalinauskas, V. (2003). Investicijų į vertybinius popierius Lietuvoje valdymas ir tobulinimas. Pinigų 

studijos: Ekonomikos teorija ir praktika, 3, 50–63. Žiūrėta 2013, sausio 17 per internetą: 

<http://www.elibrary.lt/resursai/DB/LB/LB_pinigu_studijos/Pinigu_studijos_2003_03_04.pdf>. (Interaktyvus). 

26.  Karpienė, V. (2005). Akcijų portfelio formavimo tyrimas. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

Žiūrėta 2013, sausio 16 per internetą: 

<http://www.asu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/Finansai/Karpiene%20Vijole.htm>. (Interaktyvus). 

27.  Krupavičius, L. (2008). Finansinių priemonių portfelio optimizavimas ir rekomendacijos Lietuvos 

sąlygoms. Magistro baigiamasis darbas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Žiūrėta 2013, sausio 17 per 

internetą: <http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080208_092309-

71362/DS.005.0.01.ETD>. (Interaktyvus). 

28.  Lietuvos bankas (1990–2013). Kreditų įstaigų veikla. Metų ataskaita. Statistika. Žiūrėta 2013, gegužės 

23 per internetą: < http://www.lb.lt/kredito_istaigu_apzvalgos>. (Interaktyvus). 

29.  Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2007–2013). Valstybės iždo vekselių palūkanų normos. Žiūrėta 

2013, kovo 25 per internetą: <http://www.finmin.lt/web/finmin/palukanos/vekseliai>. (Interaktyvus). 

30.  Lietuvos Respublikos statistikos departamentas (2005). Makroekonominiai rodikliai, tenkantis vienam 

gyventojui. Žiūrėta 2013, balandžio 19 per internetą: 

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M2010202&PLanguage=0&TableStyle=

&Buttons=&PXSId=5995&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar

7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14= >. (Interaktyvus). 

31.  Mano ūkis (2011). Tiesioginės užsienio investicijos 2010 metais. Žiūrėta 2013, gegužės 19 per internetą: 

<http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st.php?st=12846&m=2>.  (Interaktyvus). 

32.  Muchinaitė, S. (2007). Vertybinių popierių portfelio analizė ir įvertinimas. Magistro baigiamasis darbas. 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Žiūrėta 2013, sausio 16 per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-

eLABa-0001:E.02~2008~D_20080207_134138-00825/DS.005.0.02.ETD >. (Interaktyvus). 

33. .NASDAQ OMX Vilnius (2000). Baltijos šalių bendrovių veiklos klasifikacija. Vilnius (2000). Įmonių 

finansinės ataskaitos. Žiūrėta 2013, balandžio 14 per internetą: <http://www.nasdaqomxbaltic.com/lt/shares/icb>. 

(Interaktyvus). 

34.  Swedbank, AB. (2009). Santykinių rodiklių paaiškinimas. Žiūrėta 2013, sausio 20 per internetą: 

<http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/vilnius/rodikliai/Swedbank/Santykiniu%20finansiniu%20rodikliu%20paais

kinimai.pdf>. (Interaktyvus). 

 

SECURITIES PORTFOLIO FORMATION FROM SECURITIES TRADED ON NASDAQ OMX 

VILNIUS  

Summary. Securities portfolios are formed for investors willing to participate in the investment process. 

Current development of the financial system, its sensitivity to global changes in the financial system are relevant 

issue in Lithuania. The theory of securities portfolio formation, modern principles of portfolio formation, analysis of 

its structure, ways of adjusting it to customer needs have been analyzed in the theoretical part of the paper. Its 

practical part deals with fundamental analysis of the economic environment of Lithuania, performance of the 

economy sectors, companies. Drawing on the synthesis of fundamental analysis, an average return on equity was 

calculated, risk evaluated, indicators correlated and co-varied. It was decided to form securities portfolios from 

securities of 10 companies traded on NASDAQ OMX Vilnius. The securities portfolios, formed from 89 units of 

different weight, were classified into 3 categories: high, medium and low profitability portfolios and tailored to 

investors who assume different risks. Using the H. Markowitz portfolio theory, profit maximization and risk 

minimization issues were analyzed and optimal portfolios for individual investors, both aggressive and conservative, 

were formed. 

Keywords: security, NASDAQ OMX Vilnius, fundamental analysis 
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UAB „ERTONA” IR UAB „SOVLI” ORGANIZACINĖS KULTŪROS LYGINAMOJI 

ANALIZĖ RINKODAROS KONTEKSTE 

 

Greta Dališanskienė 

Mokslinis vadovas dr. Renata Veršinskienė 
 

Anotacija. Straipsnyje išanalizuota ir susisteminta organizacinės kultūros samprata, funkcijos bei 

organizacinės kultūros ryšys su vidiniu organizacijos įvaizdžiu. Aprašoma darbuotojų organizacinės kultūros 

lyginamoji analizė, atlikta UAB „Ertona” ir UAB „Sovli” paslaugos teikiančiose įmonėse. Pateikti įmonės 

darbuotojų kultūrinių vertybių tyrimo rezultatai, pasitelkiant mokslininkų siūloma organizacinės kultūros analizę 

pagal tris lygius. 

Pagrindinės sąvokos: organizacinė kultūra, organizacinės kultūros lygmenys, organizacijos įvaizdis. 

 

ĮVADAS 

 
Straipsnio aktualumas. Organizacijos, kurios siekia vystyti sėkmingą verslą, aktuali ir reikšminga 

sritis yra rinkodara, nes jos paskirtis yra išsiaiškinti vartotojų poreikius ir surasti tinkamas priemones 

šiems poreikiams patenkinti. Viena iš priemonių yra organizacinė kultūra, norint pritraukti lojalių 

vartotojų, pirmiausia didelį dėmesį reikia skirti organizacijos vidinei aplinkai bei ugdyti darbuotojų 

lojalumą organizacijai. 

Gyvename pasaulyje, kuriame darbo aplinka tampa vis svarbesnė, o organizacinė kultūra tampa 

kiekvienos organizacijos etalonu. Ji daro poveikį požiūriui į darbą, plėtoja santykius su kolegomis. 

Organizacinė kultūra yra vienas iš veiksnių formuojančių organizacijos įvaizdį, kuris šiomis dienomis 

svarus faktorius lemiantis įmonės sėkmę ilgalaikėje perspektyvoje (Čeikauskienė, 1997, p. 24). 

Straipsnio problema. Organizacijos siekdamos išlaikyti konkurencinį pranašumą vis dažniau 

investuoja į vidinius veiksnius, tokius kaip darbuotojų santykių klimatas, organizacinė kultūra. Įmonė, 

pažįstanti savo darbuotojus, reaguojanti į jų nepatenkintus poreikius, gali optimaliai juos išspręsti, 

nepakenkiant darbo tikslų vykdymui. 

Tyrimo tikslas – atlikti UAB „Ertona“ ir UAB „Sovli“ organizacinės kultūros lyginamąją analizę 

rinkodaros kontekste. 

Tyrimo objektas – UAB „Ertona“ ir UAB „Sovli“ darbuotojų nuomonės apie organizacinę 

kultūrą. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste. 

2. Aptarti vidinio organizacijos įvaizdžio koreliaciją su organizacine kultūra teoriniu 

požiūriu. 

3. Išanalizuoti UAB „Ertona“ ir UAB „Sovli“ darbuotojų nuomones apie organizacinę 

kultūrą, pateikiant išvadas ir rekomendacijas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa ir lyginamasis tyrimas. 

 

ORGANIZACINĖS KULTŪROS TEORINIAI ASPEKTAI 

 

Vieno iš organizacinės kultūros pradininkų, organizacinės kultūros tyrinėjimo ir diagnozavimo 

iniciatorių E.H.Schein (1992) citata tapo viena iš esminių apibrėžimų, kalbant apie organizacinę kultūrą: 

„Tai kertinių įsitikinimų modelis, išugdytas ar atrastas grupės žmonių, jiems kartu sprendžiant 

problemas, susijusias su išlikimu aplinkoje bei integravimuisi organizacijos viduj. Vis dėto daugelis 

autorių nagrinėjančių organizacinę kultūrą pateikia skirtingus apibrėžimus ir bando suformuluoti unikalų 

organizacinės kultūros apibrėžimą.“ (1992, p.43–44). 1 lentelėje yra pateikiamos įvairių autorių siūlomos 

traktuotės. 

 
1 lentelė. Organizacinės kultūros sampratos pristatymas 

Apibrėžimo autoriai Paslaugos apibrėžimas Komentaras 

Uttal (1990) Organizacinė kultūra – tai padalytos vertybės 

(kurios yra svarbios) ir įsitikinimai (kaip reikia 

dirbti), kad sąveikaujant su organizacijos 

struktūra ir kontrolės sistema būtų sukurtos 

elgsenos normos (kaip tai reikia atlikti) 

Apibrėžimuose iškeliama viena ar 

kelios organizacinės kultūros 

savybės, kurias autoriai laiko 

universaliomis. Tačiau visi autoriai 

išskiria, kad organizacinė kultūra, tai 



37 

 

Dubrin, 

Irealand,Wilialiams 

(1989) 

Organizacinė kultūra yra pasitikėjimo ir vertybių 

sistema, kuri aktyviai veikia organizacijos narių 

elgseną. Teisinga organizacinė kultūra gali 

paskatinti darbuotojus būti produktyvius ir tai 

geriausia motyvacija 

savotiška ideologija, kurios laikantis 

pasiekiami tikslai; 

Jos esmė tokia, kad naudojant tam 

tikrus simbolius, sukūrus tam tikras 

vertybes ir normas atskleidžiamos 

visos organizacijos narių bendros 

nuostatos, kaip reikia dirbti, kad 

organizacija klestėtų ir patenkintų jų ( 

visų organizacijos narių) poreikius. 

 

Jucevičienė (1996) Nuostatų, vertybių visuma, kuria vadovaujasi 

organizacija, siekdama savo tikslų ir spręsdama 

iškilusias problemas 

Kotler (1999) Organizacinę kultūrą apibrėžia kaip veiksnį, 

turintį įtakos žmogaus elgsenai ir vartojimui 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 
Sąvoka organizacijos kultūra yra labai plati ir sudėtinga, todėl vienareikšmiškai nusakyti, kas tai, 

gana sunku. Apibendrinus daugelio mokslininkų, besidominčių organizacijos kultūra mintimis galima 

teigti, kad organizacijos kultūra – tai esminių vertybių, vienodų įsitikinimų sistema, kuri pripažįstama 

visų darbuotojų, įtakoja jų elgesį, yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų, herojų bei pasireiškia per 

normas, tradicijas, kalbą ir simbolius. Esminis organizacinės kultūros skirtumas nuo organizacijos 

kultūros yra toks, kad ji yra savita ir specialiai sukuriama kiekvienai organizacijai, siekiant išlaikyti 

išskirtinumą bei pateikiant viešumai savo stipriausias savybes. 

Siekiant sukurti stiprią organizacinę kultūrą, svarbiausia susipažinti su jos paskirtimi ir kokias 

funkcijas ji atlieka. L. Šimanskienė (2008) išskiria šias 8 pagrindines organizacinės kultūros funkcijas 

(žr. 1 pav.): 

 

 
 

1 pav. Organizacinės kultūros funkcijos 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal L. Šimanskienę (2008) 

 

Apibendrinant galima sakyti, kad organizacinės kultūros funkcijos teikia naudą vadovui ir 

darbuotojams: tiesiogiai formuoja elgesio normas, koreguoja nusistovėjusias nuostatų gaires, padeda 

organizacijai siekti strateginių tikslų, gerina darbuotojų tarpusavio santykius, stiprėja lojalumas 

organizacijai. Darbuotojas tapatina save su organizacija, tapatumo jausmas leidžia atsiskleisti darbuotojų 

saviraiškai, o vadovui suteikia pasitikėjimo savo darbuotojais, todėl vienareikšmiškai gerėja darbo 

procesas. 
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ORGANIZACINĖS KULTŪROS TIPOLOGIJA 

 

R.Harrison (1970) nustatė keturis organizacinės kultūros tipus: 

 

 
2 pav. Organizacinės kultūros tipologija 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal R. Harrison 

 

Valdžios kultūroje dominuoja esminis skirtumas – tokioje organizacijoje pavaldiniai neturi kito 

pasirinkimo, tik laikytis griežtų vadovo nurodymų. Darbuotojai neturi teisės reikšti savo nuomonės ar 

pasidalinti idėjomis. Atvirkštinis procesas vyksta užduočių kultūros organizacijoje, vertinami kiekvieno 

organizacijos dalyvio indėliai, novatoriškos idėjos. Tokio tipo organizacijoje, komandose susiburia 

bendrų interesų ir specializacijų asmenys. Individualizmu, lojalumu organizacijai pasižymi asmenybės 

kultūros tipas. Su griežtomis taisyklėmis, aiškiu pavaldumu siejamas vaidmenų kultūros tipas, kuris 

skatina hierarchijos atsiradimą organizacijoje. 

Nustatyti vieną organizacijos tipą labai sudėtinga, nes organizacija sudaro skirtingų tipažų 

asmenybės, pasireiškiančios įvairiomis savybėmis, įgūdžiais bei mąstymu, teigia P. Jucevičienė (1996). 

Apibendrinat galima teigti, kad svarbiausia yra surasti panašumų su vienu ar keliais iš šių tipų, tuomet, 

pasak R. Harrison (1970), lengviau rasime trūkumus, užkirsime kelią pavojams, kurie pastebimi kultūroje. 

 

ORGANIZACINĖS KULTŪROS LYGIAI – BENDRI SUSITARIMAI 

 

Skirtingi autoriai – skirtingai pristato organizacijos kultūros lygius. 

 
2 Lentelė Organizacijos lygiai 

Autoriai Elementų 

skaičius 

Komplekso sudėtis 

J. P. Kotter, J. L. Hesket (1992) 2 Nustatė du kultūros lygius: 

Matomas lygmuo – tai darbuotojų elgesio 

modeliai ir stilius; 

Nematomas lygmuo – kartu priimtos ilgalaikės 

vertybės ir nuostatos. 

Handy (1993) 4 Stabilus pamatas, naujumas, krizė, politika 

E. Sheinas (1993) 3 Artefaktai, fundamentalios prielaidos, 

palaikančios vertybės 

R. Schermeron, J. G. Hunt, R. N. Osborn 

(1994) 

3 Pastebima kultūra, persidengusios vertybės, 

bendri susitarimai. 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Nors ir skirtingi autoriai priskaičiuoja skirtingą skaičių organizacinės kultūros lygių, tačiau visi jie 

sutaria, kad esminis elementas yra vertybės. 
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Remdamiesi R. Schermeron, J. G. Hunt, R. N. Osborn (1994) kultūros lygiais, detaliau galima 

aptarti vertybių koncepciją. 

Vertybės – tai organizacinės kultūros vienas svarbiausių kriterijų, tarsi šerdis nuo kurios pradeda 

vystyti tolimesnę organizacinės kultūros struktūrą. M. Rokeach, S. P. Robbins (1973) teigimu: „Vertybės 

– tai esminiai įsitikinimai, kad „konkretus elgesys arba egzistavimo būdas yra asmeniškai, arba socialiai 

priimtinesnis už priešingo pobūdžio elgesį, arba egzistavimo būdą“ Kalbėdami apie vertybes, 

organizacinės kultūros specialistai sutaria, kad svarbiausia, jog šios nebūtų įvedamos dirbtinai 

organizacijoje. Turi būti sukurtas bendras vertybių sąrašas kuriant naują strategiją, funkcionuoti 

kasdieninėse gyvenimo situacijose, kiekvienas organizacijos narys turi veikti paskatintas bendrų vertybių 

sąrašo. Tai turi atspindėti vidinę įmonės kultūrą, jis yra neatsiejamos nuo organizacijos tikslų. Ir pačiam 

žmogui vertybės padeda suvokti savo siekius, suprasti savo vaidmenį organizacijoje, nes jos aiškiai 

atspindi įmonės lūkesčius. 

Miltonas Rokeachas nagrinėdamas vertybes sukūrė Rokeacho vertybių apžvalgą, kurią sudaro dvi 

vertybių grupės. Viena grupė vadinama galutinėmis (terminalinėmis) vertybėmis – tai tikslai, kuriuos 

žmogus per savo gyvenimą norėtų pasiekti. Kita grupė vadinama tarpinėmis (instrumentinėmis) 

vertybėmis, kurios atspindi pageidautiną elgesio būdą arba priemonės pasiekti aukščiausioms vertybėms. 

3paveiksle pateikiami galutinių ir tarpinių vertybių pavyzdžiai: 

 

 
 

 3 pav. Galutinės ir tarpinės vertybės 

Šaltinis: sudaryta autorės  pagal leidinį: M. Rokeach. The Nature of Human Values.– New York (1973) 

 

Aptarus vertybių sąvokos reikšmę bei jų klasifikaciją, reikėtų pažymėti veiksnius nulemiančius ir 

turinčius poveikį vertybių sąrašo sudarymui. Jos nepriklauso nuo to ar žmogus užsiima ekonomine, 

menine, ar dvasine veikla, vertybes veikia tokie faktoriai kaip karta, šalies kultūra. 

Kohortos – tai asmenų grupės, kurias jungia tam tikri vienijantys santykiai, požiūris į darbą, 

lojalumą. Kartų arba kohortų suskirstymas tik įrodo, kad vertybes nulemia net laikotarpis, kuriuo metu 

darbuotojas įstojo į darbo gretas. Analizuojant ir gilinantis, būtina suprasti, kad individualių žmonių 

vertybės skiriasi, tačiau jos turi tendenciją atspindėti tam tikro laikotarpio socialines vertybes. 

Analitiniuose darbuose darbo vertybės sugrupuotos į keturias grupes: 

 
 4 pav. Šiuolaikinės darbo jėgos dominuojančios savybės 

Šaltinis: sudaryta autorės 
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Vertybės nėra kategorija, kurią lengva išmatuoti. Vertybės – tai viena esminių žmogiškumą 

apibrėžiančių ypatybių, turinti ypatingą įsitikinimų skonį. Tai asmeniškas, intymus dalykas, paliečiantis 

moralinį žmogaus kodeksą, taip pat santykį su savimi, kitais žmonėmis ir jo pasaulėžiūrą. Kaip jau 

minėta, vertybės yra susietos ir su šalies kultūra. 

 

PERSIDENGUSIOS VERTYBĖS – ORGANIZACINĖS KULTŪROS LYGMUO 

 

Nagrinėjant organizacinės kultūros teorinius aspektus, sutelktas dėmesys į charakterizuojančias 

savybes, kurios, pasak S. P. Robins (1993), padeda formuoti persidengusių vertybių sąrašą: 

Stabilumas. Jei pusiausvyra nėra palaikoma, atsiranda nukrypęs nuo pusiausvyros neigiamas 

efektas, kuris su laiku neigiamai paveikia žmogų ir jo darbinę aplinką, todėl viena iš reikšmingų 

charakterizuojančių savybių yra stabilumas. Galvodami apie stabilumą organizacijoje dažniausiai turime 

mintyse pastovius sprendimus, nekintamą strategiją, efektyvų ir tvarų bendravimą. 

Dėmesys detalėms. Augančiose organizacijose vadovai vis mažiau laiko skiria konkrečioms 

užduotims atlikti, o daugiau – žmonėms, pavyzdžiui, darbuotojams ar klientams. Todėl vis svarbesnės 

vadovams tampa komunikacijos, tarpasmeninio bendravimo, lyderystės charakteristikos bei asmeninės 

savybės, kurių dėka vadovas tampa pagalbininku, mokytoju ir patarėju. 

Komandinis darbas. Teigiama, kad organizacijos sėkmė siejama su komandiniu darbu bei 

nuolatiniu darbuotojų tobulėjimu. Vis didesnė dalis vadovų suvokia, kad organizacija gali efektyviai 

veikti ir siekti užsibrėžtų tikslų tik subūrusi tobulai dirbančią komandą. 

Pagarba rizikai. H. Rodžersas knygoje „Vienos skrybėlės principas” yra pasakęs: „Žmonės, 

dirbantys pas mane, yra pagrindinis kapitalas mano organizacijoje” (Rodžersas, 1991, p.34). Galbūt todėl 

šiuolaikiniame versle vadovui neužtenka gerai išmanyti savo darbą, jam būtina pažinti dirbančių žmonių 

psichologiją, žinoti jų interesus, poreikius. Darbuotojui sunku visose sferose būti geru specialistu, todėl 

įvairesnis požiūris į problemą ar situaciją tik papildo sprendimo galimybių įvairovę, todėl manoma, kad 

vadovas prisiimdamas dalį kaltės dėl neįvykdytų tikslų, stiprina organizacinę kultūrą. Taip pat derėtų 

nepamiršti, kad vadovauti reikia nei pernelyg griežtai, nei itin švelniai – sėkmę lemia „auksinio 

viduriuko“ radimas. 

Darbuotojų dalyvavimas priimant spendimus. Ar organizacijoje bus pasiekiami tikslai, 

priklauso nuo gebėjimo priimti sprendimus. Dar senovės jūrininkai sakydavo: „Plauki ne taip, kaip vėjas 

pučia, o kaip iškeli burę“. Daugelis mokslininkų ir praktikų priėjo prie bendros nuostatos, norint 

organizacijoje ugdyti stiprią organizacinę kultūrą, sprendimus reikia priimti ne uždarame kabinete, o 

plačiame darbuotojų rate (Pruskus, 2002). 

Novacijos ir inovacijos. Norint iš esmės pakeisti verslo organizacijos kultūrą, būtina toleruoti ir 

visapusiškai palaikyti pastangas darbuotojų, kurie nebijo mąstyti kitaip. (I)novacijos – tai sėkmingas 

naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau 

egzistuojančius produktus ir procesus. Sparčiai besivystančios technologijos ne tik diktuoja spartesnį 

gyvenimo tempą, bet ir atveria naujas galimybes. Todėl organizacinė kultūra neįsivaizduojama be 

pokyčių, permainų ar naujovių. 

Dėmesys rezultatui, bet ne procesui. Kęstutis Masiulis, humanitarinių mokslų daktaras ir 

socialinių mokslų profesorius, iškėlė retorinį klausimą: „Statybininkas labai stengėsi sumūryti tvirtą 

sieną, bet ji nuvirto. Ką mes įvertinsime? Pastangas ar rezultatą?“ (Svarbu ne procesas, o rezultatas – toks 

turi būti atsakymas vadovo, kuriam rūpi organizacija). Gerai žinoma, jog pasitenkinimas darbu turi įtakos 

darbo produktyvumui. Laimingas ir motyvuotas darbuotojas bus suinteresuotas siekti geresnių rezultatų ir 

organizacijos tikslų. Organizacijos veiklos galutinį rezultatą visada lemia žmonės. Taigi, kad organizacija 

būtų sėkminga ir efektyvi, vienas pagrindinių tikslų turėtų būti darbuotojų gerovė. Retas paprieštaraus, 

kad jei vadovas rūpinsis savo darbuotojais ir jie rūpinsis organizacijos rezultatais. 

 

PASTEBIMOS KULTŪROS YPATUMAI 

 

Neatsiejama organizacinės kultūros dalis yra pastebima kultūra, kurią formuoja visi organizacijos 

darbuotojai. Jei asmenys ar komandos dirba našiai ir entuziastingai, siekia bendrų tikslų, rimtų konfliktų 

nekyla, o tokie pastebimos kultūros elementai kaip: simboliai, istorijos, ceremonijos, ritualai, mitai, fizinė 

aplinka, kalba, tik padeda stiprinti komandos dvasią (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Pastebima kultūra 

Šaltinis: sudaryta autorės 
 

Simboliai: sėkmingai organizacijos veiklai turi reikšmės tokie abstraktūs dalykai, kaip fiziniai 

daiktai ar ženklai. Emblemos, vėliavos, neretai išskirtiniai darbo rūbai, leidžia darbuotojui sutapatinti save 

su organizacija, pasijusti organizacijos dalimi. Tad galima sakyti, kad organizacijai lojalus darbuotojas 

darbe geriantis kavą iš puoduko su organizacijos ženklu vykdo puikią rėmimo strategiją. 

Kalba: kiekvienai organizacijai būdinga savita, unikali kalba, kuri susideda iš tokių komponentų 

kaip: slengas, gestai, signalai, ženklai, anekdotai, apkalbos, gandai, metaforos, patarlės, šūkiai. 

Atitinkamas sugebėjimas bendrauti su bendradarbiais lemia darbo efektyvumą, socializacijos proceso 

sklaidą. Sėkmingas komunikavimas sukuria draugiškus santykius tarp bendradarbių, kaip ir minėjome, tai 

viena iš organizacinės kultūros funkcijų. 

Pasakojimai: istorijos, legendos, mitai atsiradę kuriant organizaciją ar plėtojant organizacijos 

veiklą. Šį elementą galime įvardinti kaip įmonės archyvą, kuris vis papildomas ir atnaujinamas. Siekiant 

ugdyti stiprią organizacijos kultūrą, svarbu, kad šis elementas būtų perduodamas naujiems organizacijos 

nariams. 

Veiksmai: šie dažniausiai susiformuoja savaime be didelių pastangų, tai tam tikros ceremonijos, 

ritualai, iškilmės. Pvz., Boso dienos šventimas, gimtadienio paminėjimas ar kalėdinis vakarėlis. 

Aplinka arba „fizinis akivaizdumas“: tai susiję su fiziniais objektais, naudojamais organizacijos 

kūrimo metu: patalpos, įranga, interjeras, įrenginiai, kuriuos mato ir su kuriais susiduria organizacijos 

darbuotojai ir klientai. Todėl iš esmės svarbu, kad darbuotojas jaustųsi gerai savo darbinėje aplinkoje, nes 

žmones supantys daiktai motyvuoja dirbti. 

 Herojai: organizacinė kultūra kuriama daugumos organizacijos darbuotojų, kai kurie iš jų 

organizacijos įkūrėjai, kiti sėkmingai dirbantys kompanijos darbuotojai. Herojais galime vadinti tuos, 

kurie ne tik žino savo darbo specifiką ir atlieka jo funkcijas, palaiko gerą kompanijos vidinę atmosferą, 

bet ir rodo pavyzdį kolegoms. 

Pastebimos kultūros elementai skatina komunikuoti, organizuoti, interpretuoti, kurti savą 

organizacijos modelį. Šis procesas leidžia darbuotojams jaustis priklausomais ir vieningais organizacijos 

nariais, kurie gali didžiuotis, kad priklauso organizacijai ir džiaugtis jos rezultatais. 

 

ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO SĄSAJA SU RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTU 

„RĖMIMAS“ 

 

V. Pranulis, A. Pajuodis, R. Virvilaitė (2000) teigia, kad  rinkodara – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų 

tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar 

organizacijos tikslų. Organizacijos siekdamos ilgalaikės verslo sėkmės, siekia įgyti stabilumą rinkoje, 

įgauti visuomenės palankumą, todėl įmonės tampa besimokančiomis organizacijomis, stebėdamos 

besikeičiančią aplinką stengiasi pritapti, adaptuotis rinkoje ir gilinti žinias apie kiekvieną įmonėje 

veikiantį procesą. Organizacijos įvaizdis yra vienas iš strateginių ir rinkodaros tikslų, kurio pagrindinė 

funkcija, perteikti informaciją, sukelti tikslinės rinkos susidomėjimą. 

Šiems tikslams įvykdyti rėmimas pasireiškia per reklamą, asmeninį pardavimą, pardavimų rėmimo 

veiklą ir kitus tiesioginius, ir netiesioginius bendravimo su visuomene būdus. Vartotojams suteikiama 

informacija apie esamas bei naujas paslaugas ar prekes, išryškinamos ypatybės, pranašumai, jos 

naudingumas. Kiekviena rėmimo veiksnių rūšis turi glaudų ryšį su organizacijos įvaizdžiu. 
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Reklama: ryškiausia reklamos ir organizacijos įvaizdžio sąsaja yra korporatyvinė reklama arba 

įmonių reklama, kurios pagalba formuojamas naujas įvaizdis ar atnaujinamas senas, taip pat siekiama 

išreikšti organizacijos požiūrį jai svarbiais klausimais. 

Asmeninis pardavimas: W.G. Leader ir N. Kyritsis (1990) apibūdinamas kaip paslaugos ar 

kompanijos produkto žodinį pristatymą vienam ar grupei vartotojų, siekiant kuo didesnio pardavimo. 

Taigi galima teigti, kad asmeniškas kontaktas su vartotoju formuoja teigiamą įmonės įvaizdį ir sukuria 

ilgalaikį pasitikėjimą. 

Pardavimų skatinimas: turi kelias kryptis – galutinių vartotojų, prekybininkų ir savo pardavimų 

personalo skatinimas. Personalo skatinimas vyksta įmonės viduje, tai išreiškiama kaip premija, geriausio 

mėnesio darbuotojų rinkimai ar panašūs paskatinimai. Organizacijos skatindamos darbuotojus, sukuria 

papildomus motyvus stengtis, darbuotojų palankumą ir teigiamus atsiliepimus apie įmonę. Šie veiksniai 

neabejotinai gerina organizacijos įvaizdį. 

Ryšiai su visuomene: norint sukurti nuoseklų įmonės įvaizdį reikia pasitelkti ryšius su visuomene, 

kurie ne tik sukuria įvaizdį, bet ir padeda organizacijai įgyti pavidalą. Inovatyvaus verslo atstovai, ryšius 

su visuomene vertina kaip planingą, sistemingą, sąmoningą veiklą, kuri leidžia pasiekti užsibrėžtus 

tikslus. Galima teigti, kad atitinkamas įvaizdis sukuriamas pasitelkiant ryšius su visuomene. Įmonė, 

komunikuodama su žiniasklaida, pasiekia tikslinę auditoriją vartotojus – tai leidžia įgyti pranašumą, sieti 

organizacijos įvaizdį su produkcijos ar paslaugos kokybe (Ablačinsnkaitė, 2011, Ulinskaitė, 2004). 

 

VIDINIS ORGANIZACIJOS ĮVAIZDIS IR JO KORELIACIJA SU ORGANIZACINE 

KULTŪRA 

 

Organizacijos įvaizdžių modelių yra gausybė, bet neretai skirstomas į vidinį ir išorinį. Pastarasis 

išorinis įvaizdis yra išorinių auditorijų veiksnys, tokių kaip tiekėjai, partneriai, konkurentai, esami ir 

potencialūs klientai. Pasak Matkevičienės (2000), kai išorinis įvaizdis yra palankus, visuomenė susidaro 

nuomonę, kad tos organizacijos veikla yra sėkminga. Straipsnyje siekiama atskleisti organizacijos vidaus 

subtilybes ir svarbą organizacijoje, detaliau analizuosime vidinį organizacijos įvaizdį. Pateiktame 6 

paveiksle išskirta vidinio įvaizdžio dalis. 

 
 

6 pav. Vidinio organizacijos įvaizdžio dalys 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Krasauskaitę S. (2004). Įmonės įvaizdžio modelis 

 

Darbo santykių kultūra. Darbas žmogui padeda patenkinti socialinius poreikius, dėl to svarbu 

darbo aplinkoje bendrauti su kitais žmonėmis, aptarti nesklandumus ar iškilusias problemas. Trumpai 

aptariant derėtų pažymėti, kad darbo santykių kultūra turi būti paremta paritetiniais santykiais. Draugiški 

santykiai didina integracijos laipsnį, padeda žmonėms geriau pažinti vienam kitą, jų problemos tampa 

bendros, joms spręsti priimami bendri sprendimai. 

Socialinis-psichologinis kolektyvo klimatas. E. W. Morrison (2002) mano, kad  tyrinėjant 

socialinės sistemos tinklą į organizacijas žiūrima kaip į žmonių grupes, susijusias įvairiais ryšiais. Dėl to 

organizacijos nariai turi palaikyti palankų požiūrį į darbą, siekti vieningų tikslų, gebėti dirbti komandoje. 

Mokslininkai tyrinėjantys su darbu susijusius procesus teigia, kad komandinis darbas yra faktorius, kuris 

padeda įmonėje išlaikyti psichologinį klimatą, nes žmonės dirbdami komandoje, įvertina įvairias 

nuomones ir pažiūras, didina suinteresuotumą savo ir organizacijos veiklos rezultatais, skatina 

iniciatyvos, kūrybiškumo pasireiškimą. 

Organizacinė kultūra. Organizacinę kultūrą galima įvardinti kaip organizacijos narius vienijantį 

veiksnį, kuris atlieka nepaprastai svarbias funkcijas. Galima drąsiai teigti, kad organizacinė kultūra apima 

šiuos veiksnius: mąstymo būdo išraišką, mitus bei simbolius, ceremonijas, pasireiškiančius bendraujant, 
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taip pat pasitenkinimą darbu, savitą požiūrį į organizaciją. Pastarieji faktoriai turį didelį poveikį tyrinėjant 

vidinį organizacijos įvaizdį. 

 

UAB „ERTONA” IR UAB „SOVLI” ORGANIZACINĖS KULTŪROS LYGINAMOJI 

ANALIZĖ RINKODAROS KONTEKSTE 

Autocentro „Sovli“ pristatymas 

UAB „Sovli” įregistruota Lietuvos įmonių registre 2006 m. vasario 15 d. Savo veiklą pradėjo tų 

pačių metų spalio 26 d. Iki 2009 m. spalio 16d. įmonė Lietuvoje buvo žinoma UAB „Tokvila Šiauliai“ 

pavadinimu. Nuo 2009 m. spalio 16d. imtinai įmonės pavadinimas pasikeitė į UAB „Sovli” – oficialus 

Toyota atstovas. Organizacijoje šiuo metu dirba daugiau nei 40 darbuotojų, dauguma jų yra aukštos 

kvalifikacijos specialistai, siekiantys gerinti įmonės veiklos rezultatus. Viena svarbiausių UAB „Sovli” 

verslo filosofijos dalių yra tikslas pasiūlyti klientui geriausią su automobilio Toyota nuosavybe susijusią 

patirtį – nuo pat to momento, kai įsigyjamas automobilis. Laiko patikrinti vadybos standartai bei moderni 

technologinė įranga leidžia užtikrinti aukštą aptarnavimo kokybę. Toyota vardas plačiai žinomas 

vartotojams, į šių automobilių savybes daugeliu atžvilgiu pagarbiai žiūri ir kitų automobilių gamintojų 

atstovai. Ir tai yra tik nuolatinio tobulėjimo pradžia: šiandien bendrovės vadovų kasdieninė misija yra 

klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas bei materialinės-techninės bazės gerinimas. UAB „Sovli” 

svarbios šios vertybės: sąžiningumas, ekologija, tobulėjimas, dėmesys klientui. 

 

Autocentro „Ertona“ pristatymas 

 

UAB „Ertona“ įkurta 1996 metais lapkričio 25 dieną UAB „Ertona“ įsteigimas atitiko tuo metu 

Šiaulių mieste susidariusią situaciją – vykstant privatizacijos procesams, ilgainiui valstybinių autoservisų 

neliko, todėl atsirado „neužpildytos nišos“, taigi pasirodyti rinkoje momentas buvo labai palankus. UAB 

„Ertona“ autocentras yra įsikūręs judrioje miesto dalyje, kurioje yra didmeninės prekybos bazės, patogus 

susisiekimas (Serbentų g. 100, Šiauliai). 

UAB „Ertona“ autocentro veiklą sąlyginai galima skirstyti į autoserviso paslaugų teikimą ir 

prekybą automobilių detalėmis bei prekybą automobiliais. 

UAB „Ertona“ autocentro tikslai ir vizija: 

o Išlaikyti aukštą paslaugų kokybę, kaip svarbiausią veiksnį, dėl kurio renkasi autocentrą; 

o Ir toliau diegti  pažangią ir modernią įrangą; 

o Ilgalaikių sutarčių pasirašymas su organizacijomis, naujų klientų paieška; 

o Taikyti atitinkamas klientų pritraukimo ir išlaikymo priemones; 

o Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, siunčiant juos stažuotis į įvairias automobilių detalių 

gamintojų, platintojų organizacijas, skatinti susipažinti su naujausiais įrengimais, išmokti 

su jais dirbti; 

o „Ertona“ išreiškia prioritetus šioms vertybėms: lankstumui, atvirumui bei komandiniam 

darbui. 

 

UAB „ERTONA“ ir UAB „SOVLI” ORGANIZACINĖS KULTŪROS LYGINAMOSIOS 

ANALIZĖS RINKODAROS KONTEKSTE REZULTATAI 

 

Kiekybiniame tyrime dalyvavo 69 UAB „Ertona“ darbuotojai ir 49 UAB „Sovli“ darbuotojai. 

Analizuojant organizacinę kultūrą, svarbu yra įvertinti, kaip darbuotojai vertina ir supranta 

analizuojamus dalykus, kokią reikšmę teikia organizacinei kultūrai, vidiniam organizacijos įvaizdžiui. 

Tam, kad būtų galima objektyviau įvertinti respondentų nuomones įvairiais aspektais, buvo pateiktas 

uždaro tipo klausimas, kuris reikalauja pateikti savo nuomonę apie organizacinę kultūrą. 

Apibendrinant gautus rezultatus pastebima, kad dauguma „Ertonos“ darbuotojų teigia, kad 

organizacinė kultūra yra darbuotojų pripažįstamos vertybės ir požiūriai, o „Sovli“ – tai pagrindinė 

valdymo priemonė. 

Anketoje buvo pateiktas klausimas apie organizacijos įvaizdį. Šiuo klausimu „Ertonos“ ir „Sovli“ 

respondentų nuomonės akivaizdžiai neišsiskiria, respondentai prioritetą teikia teiginiui – organizacijos 

įvaizdis –visuma požiūrių apie tam tikrą objektą”. 

Taip pat buvo pateiktas klausimas: kas formuoja organizacijos įvaizdį. „Ertonos“ darbuotojų 

nuomone didžiausią poveikį organizacijos įvaizdžiui turi vadovai (29% respondentai) bei žiniasklaida 
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(26%respondentai), priešingos nuomonės yra „Sovli“ darbuotojai. Jjie mano, kad organizacijos įvaizdį 

formuoja įmonės darbuotojai (35% respondentai) bei produkcija (paslaugos) (29% respondentai).  

Remiantis anketos klausimų bloku, kuriame respondentų buvo klausiama apie jų nuomones ir 

požiūrius pastebėta, kad „Ertona” darbuotojų nuomonės neretai išsiskiria, o „Sovli” darbuotojų požiūriai 

sutinka arba nežymiai skiriasi. 

Remiantis R. Schermeron, J. G. Hunt, R. N. Osborn (1994) organizacinės kultūros lygiais ir buvo 

suformuluoti klausimai anketai. Remiantis anketos klausimų bloku, kuriame respondentai buvo klausiami 

apie pirmąjį lygį – pastebimą kultūrą, sudaryta lentelė, kurioje matome, kaip pasiskirstė „Ertona“ 

darbuotojų nuomonės (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė „Ertona“ respondentų nuomonių pasiskirstymas, vertinant pastebimos kultūros lygį. 

Klausimai Taip Ne Nežinau 

a. Ar jūsų organizacijoje yra 

organizacijos simboliką atspindinčių 

daiktų? (pvz. kalendorių, rašymo 

priemonių ir kita) 40 20 9 

b. Ar jūs turite daiktų, susijusių 

su organizacija? 

37 24 8 

c. Ar organizacijoje yra žmonių, 

kuriuos galima vadinti herojais? 

22 34 13 

d. Ar organizacijoje yra 

pasakojamos istorijos apie 

organizacijos atsiradimą? 

35 13 21 

e. Ar organizacijoje turite 

himną? 

9 49 11 

f. Ar organizacijoje būdingi 

išskirtiniai ritualai? (pvz. bendri 

kolektyvo pietūs, kavos pertraukėlės ir 

pan.) 

 

34 30 5 

 

 

Iš viso respondentų 69 

 

Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad UAB „Ertona“ darbuotojai didelę reikšmę teikia organizacijos 

simbolikai, 37 respondentai teigia turintys su organizacija susijusių daiktų. Galima teigti, kad darbuotojų 

požiūris į organizaciją yra palankus, jie didžiuojasi priklausantys šiai įmonei, todėl galima sakyti, kad tai 

turi poveikį sėkmingam organizacijos įvaizdžiui ir reputacijai. 

Taip pat „Ertona“ darbuotojai teigia, kad organizacijai būdingi išskirtiniai ritualai, tad galima daryti 

prielaidą, kad darbuotojai palankiai bendrauja tarpusavyje, o tai skatina komandinį darbą. 34 respondentai 

teigia, kad organizacijoje nėra žmonių, kuriuos galima vadinti herojais, šį veiksnį galime vertinti 

neigiamai. „Sovli“ respondentų nuomonių pasiskirstymą matome 4 lentelėje. 

 
4 lentelė  „Sovli“ respondentų nuomonių pasiskirstymas, vertinant pastebimos kultūros lygį. 

Klausimai Taip  Ne  Nežinau 

a. Ar jūsų organizacijoje yra 

organizacijos simboliką atspindinčių 

daiktų? (pvz. kalendorių, rašymo 

priemonių ir kita) 

32 12 5 

b. Ar jūs turite daiktų, susijusių 

su organizacija? 

30 16 3 

c. Ar organizacijoje yra žmonių, 

kuriuos galima vadinti herojais? 

35 12 2 

d. Ar organizacijoje yra 

pasakojamos istorijos apie 

organizacijos atsiradimą? 

3 39 7 

e. Ar organizacijoje turite 

himną? 

0 36 13 

f. Ar organizacijoje būdingi 

išskirtiniai ritualai? (pvz. bendri 

kolektyvo pietūs, kavos pertraukėlės ir 

pan.)   

35 8 4 
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Iš viso respondentų 49 

 

UAB „Sovli“ 32 darbuotojai teigia, kad organizacijoje yra organizacijos simboliką atspindinčių 

daiktų ir 30 darbuotojų nurodė turintys daiktų su organizacijos simbolika. Vieningai respondentai sutinka 

arba nežino, kad organizacijoje nėra oficialaus himno bei nėra pasakojamos istorijos apie organizacijos 

atsiradimą. Šį aspektą galima vertinti neigiamai, nes, kaip ir minėta teorinėje dalyje, tokie pastebimos 

kultūros elementai kaip istorijos, himnas skatina komunikacija, lojalumą organizacijai, o jeigu elementų 

nėra susiformuoja neigiami padariniai. Tačiau darbuotojai pažymėjo, kad organizacijoje yra žmonių, 

kuriuos galima vadinti herojais, tai leidžia manyti, kad organizacijoje darbuotojai vieni kitus palaiko, nėra 

susiformavusi vidinė konkurencija. 

Apibendrinant lentelėse pateiktą informaciją pastebėta, kad UAB „Ertona“ ir UAB „Sovli“ 

respondentai domisi organizacija, kurioje dirba, dalyvauja organizacijos ritualuose bei pozicionuoja 

daiktus susijusius su organizacija – tai stiprios organizacinės kultūros bruožai. 

 
5 lentelė Respondentų pasiskirstymas, tiriant iškilmingus ritualus 

 
 

Anketoje buvo pateiktas klausimas: kokie iškilmingi ritualai būdingi organizacijoje. UAB „Ertona“ 

darbuotojai tvirtina, kad organizacijai būdingi organizacijos įkūrimo ritualai. Manau, kad tokios 

apklausos tendencijos atitinka ir patvirtina faktą, nes UAB „Ertonos“ net 35 darbuotojai ankstesniame 

klausime apie istorijos pasakojimą pažymėjo teigiamą variantą, tad galime vienareikšmiškai teigti, kad 

UAB „Ertona“ organizacijoje didelis dėmesys skiriamas organizacijos įkūrimui ir jos atminimo sklaidai. 

UAB „Sovli“ organizacijoje dėmesys skiriamas vertės sustiprinimo ritualams – tai pozityvus 

veiksnys, kurio dėka stiprinama darbo santykių kultūra. Anketoje į pateiktą klausimą, ar dalyvaujate 

organizacijos organizuojamuose renginiuose, 9% UAB „Ertona“ darbuotojai pasisakė nedalyvaujantys, 

20% respondentų pažymėjo, kad dalyvauja, tačiau didelės reikšmės neteikia, tad galima sakyti, kad 

didžioji dalis UAB „Ertona“ darbuotojų noriai dalyvauja renginiuose. Dar geresni rezultatai matomi UAB 

„Sovli“ organizacijos respondentų, iš jų tik 4% išreiškė nuomonę, kad nedalyvauja organizacijos 

renginiuose. Remiantis apklausos duomenimis galima teigti, kad UAB „Sovli“ darbuotojų teigimas 

požiūris į organizaciją, užtikrina tapatumo jausmą, kuris yra viena svarbiausių organizacinės kultūros 

funkcijų. 

 
6 lentelė  „Ertona“ ir „Sovli“ darbuotojų pasiskirstymas  tiriant dalyvavimą organizacijos renginiuose 

 UAB “Ertona“ 

respondentų 

skaičius 

UAB “Sovli“ 

respondentų 

skaičius 

Vadovai 21 7 

Bendradarbiai 35 16 

Asmeninė iniciatyva 6 22 

Kita____ 5 4 

Iš viso 69 49 
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Analizuojant gautus duomenis, galima išskirti kelis pagrindinius motyvus, kurie paskatino 

dalyvauti organizacijų organizuojamuose renginiuose. 

Pastebėta, kad lyginat UAB „Ertona” ir UAB „Sovli” darbuotojų dalyvavimą organizacijos 

renginiuose matomas ryškus skirtumas: UAB „Sovli” darbuotojai asmeninės iniciatyvos paskatinti noriai 

sutinka dalyvauti renginiuose, tuo tarpu UAB „Ertona“ įmonės darbuotojus reikia skatinti kolegoms. 

Galima daryti išvadą, kad organizacijoje UAB „Sovli” plėtojami draugiški santykiai, o šie vertinami kaip 

stiprios organizacinės kultūros bruožas. 

Anketoje pateiktas klausimas ir prašoma pasakyti, kokios spalvos dominuoja organizacijos 

simbolikoje, UAB „Ertona“ darbuotojai išreiškė kelias prioritetines spalvas, nors organizacijoje 

akivaizdu, kad dominuojanti spalva yra mėlyna, tad galime sakyti, kad apie 20% UAB „Ertonos“ 

darbuotojų nežino, kokia dominuojanti organizacijoje spalva. Šioje vietoje atsiranda netikslumas, 

darbuotojai tvirtina turintys ir žinantys apie organizacijos simboliką, tačiau ne visi žino kokia spalva 

dominuoja organizacijoje – tai negatyvus aspektas vertinat pastebimą kultūrą.  

UAB „Sovli“ organizacijos 88% respondentai pažymėjo, kad dominuojanti spalva yra raudona, tad 

galima puikiai vertinti „Sovli“ organizacijos pastebimos kultūros sklaidą tarp darbuotojų. 

 
7 lentelė  „Ertona“ ir „Sovli“ respondentų pasiskirstymas vertinat simbolikos poveikį 

Vertinimo  kriterijai „Ertona“ respondentai „Sovli“ respondentai 

Taip, turi didelę reikšmę 52 34 

Ne, didelės reikšmės nėra 13 5 

Neturiu nuomonės 4 10 

Kita______________ 0 0 

 

Anketos klausimyne, vertinat pastebimą kultūrą, buvo įtrauktas klausimas apie tai, kokį poveikį 

organizacijos sėkmei turi organizacijos simbolika. 28–29 % abiejų organizacijų, daugiau nei pusė 

respondentų teigia, kad organizacijos simbolika turi didelę reikšmę organizacijos sėkmei. Tad šiuo 

klausimu UAB „Ertona“ ir UAB „Sovli“ autocentrų darbuotojų nuomonės sutampa, tad remiantis tyrimo 

rezultatais vienareikšmiškai galima teigti, kad darbuotojai supranta pastebimos kultūros lygio reikšmę. 

Nuomonė – tai patirties, jausmų, vertinimų, susijusių su tam tikru objektu, sąveikos rezultatas, 

todėl ypatingai svarbu, kad organizacijose būtų sudaromos sąlygos laisvai išsakyti savo nuomonę, tad šių 

klausimų bloko paskutinis klausimas buvo susijęs su darbuotojų laisvumu išsakyti savo nuomonę. 

Rezultatai parodė, kad UAB „Ertona“ organizacijoje 54% darbuotojų teigia galintys laisvai pareikšti savo 

nuomonę, 29% teigia, kad ši laisvė yra ribojama ir 17% pažymėjo nežinantys ar yra galimybė išsakyti 

savo nuomonę. UAB „Sovli“ 74% darbuotojai sako, kad yra sudarytos sąlygos laisvai išsakyti savo 

nuomone. 

UAB „Ertona“ respondentų nuomonių pasiskirstymas, vertinat persidengusias vertybes, 

pateikiamas 8 lentelėje:  

 
8 lentelė UAB „Ertona“ darbuotojų nuomonių  pasiskirstymas vertinant persidengusias vertybes 

  Organizacijai Darbuotojui 

Stabilumas (pastovūs sprendimai, patvarus 

bendravimas) 
39 40 

Dėmesys detalėms (vadovo pagyros, padrąsinimai, 

domėjimasis darbuotojo gyvenimu, požiūriu) 

25 12 

Komandinio darbo skatinimas 46 41 

Pagarba rizikai (atsakomybės pasidalijimas) 24 46 

Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus 10 35 

Novacijos ir inovacijos (pokyčiai, permainos, 

naujovės) 

37 51 

Dėmesys rezultatui, bet ne procesui 7 16 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad darbuotojai puikiai vertina šias persidengusias savybes UAB „Ertona“ 

organizacijoje: stabilumą, novacijas ir inovacijas, komandinio darbo skatinimą. Tačiau organizacijos ir 

darbuotojų požiūriai išsiskiria, kalbant apie atsakomybės pasidalijimą, darbuotojų dalyvavimą priimant 

sprendimus – tai galima vertinti kaip neigiamą veiksnį, kalbant apie stiprią organizacinę kultūrą. 
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9 lentelė UAB „Sovli“ darbuotojų nuomonių  pasiskirstymas vertinant persidengusias vertybes 

  Organizacijai Darbuotojui 

Stabilumas (pastovūs sprendimai, patvarus 

bendravimas) 
38 24 

Dėmesys detalėms (vadovo pagyros, padrąsinimai, 

domėjimasis darbuotojo gyvenimu, požiūriu) 
34 23 

Komandinio darbo skatinimas 15 19 

Pagarba rizikai (atsakomybės pasidalijimas) 26 11 

Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus 41 33 

Novacijos ir inovacijos (pokyčiai, permainos, 

naujovės) 
29 21 

Dėmesys rezultatui, bet ne procesui 14 5 

 

Analizuojant persidengusias vertybes buvo nustatyta, kad UAB „Sovli“ darbuotojams būdingos 

šios savybės: stabilumas, dėmesys detalėms, darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus bei novacijos 

ir inovacijos. Tačiau paaiškėjo tai, kad, darbuotojų nuomone, nėra skatinimas komandinis darbas. Galima 

daryti prielaidą, kad darbuotojai linkę dirbti individualiai, tačiau sprendimai vyksta atviro rato principu. 

Siekiant įvertinti į organizacinės kultūros lygmenį – bendrus susitarimus. Respondentų buvo 

prašoma pažymėti, ar organizacijoje yra vertybių sąrašas bei parašyti bent kelias iš jų. UAB „Ertona“ 

59% respondentai teigė, kad vertybių sąrašas organizacijoje egzistuoja, dažniausiai buvo parašomos 

vertybės šios: tobulėjimas, atvirumas. UAB „Sovli“ 67% darbuotojų išreiškė, kad vertybių sąrašas yra, 

neretai respondentai prirašydavo tokias vertybes, kaip ekologija, dėmesys klientui. 

 
10 lentelė UAB „Ertona“ ir UAB „Sovli“ respondentų pasiskirstymas vertinant bendrus susitarimus 

Klausimai 

E
rt

o
n

a
 

 
re

sp
o
n

d
en

tų
 

sk
a

ič
iu

s 

Taip Ne Nežinau 

S
o

vl
i 

re
sp

o
n

d
en

tų
 s

ka
ič

iu
s 

Taip Ne Nežinau 

 Ar vertybių sąrašas 

deklaruojamas (skelbiamos) 

viešai? 

18 35 16 37 5 7 

Ar vertybių laikomasi 

kasdieniniame darbe? 

45 17 7 29 12 8 

Ar organizacijos vertybės 

atitinka jūsų kaip darbuotojo 

vertybes? 

42 13 14 24 19 6 

 

Galima išskirti tokius segmentus: UAB „Ertona“  ir UAB „Sovli“ respondentų dauguma pažymėjo 

pritariantys, kad jų organizacijoje vertybių laikomasi kasdieniniame darbe. Net 35 UAB „Ertona“ 

darbuotojai sako, kad vertybės nėra deklaruojamos viešai, o UAB „Sovli“ 37 darbuotojai pažymėjo, kad 

vertybės yra viešai skelbiamos. Tad galime daryti išvadą, kad „Sovli“ organizacijoje vertybės skelbiamos 

viešai ir tai ne tik gerina vidinį organizacijos įvaizdį, bet ir skatina darbuotojus laikytis šių vertybių 

kasdien. 

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad UAB  „Ertona“ darbuotojų ir organizacijos vertybių sąrašas 

nevisiškai sutampa, tačiau abi pusės objektyviai pasisako už tobulėjimą, komandinį darbą, atvirumą. 

Darbuotojų nuomonių tyrimas leido padaryti išvadą, kad darbuotojams nėra sudaromos sąlygos išsakyti 

savo nuomonę, dalyvauti priimant sprendimus. Pagrindinės UAB „Sovli“ organizacijos vertybės: 

ekologija, sąžiningumas, dėmesys klientui, tobulėjimas yra palaikomos ir būdingos tiek 

organizacijai, tiek darbuotojams. 
Organizacija UAB „Sovli“ turi stiprią organizacinę kultūrą: pastebimas vieningumas, atvirumas 

permainoms, sudaromas sėkmingos įmonės įvaizdis. 

 

IŠVADOS 

 

1. Organizacijos kultūra – tai esminių vertybių, vienodų įsitikinimų sistema, kuri 

pripažįstama visų darbuotojų, geba formuoti jų elgesį, yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų, herojų 

bei pasireiškia per normas, tradicijas, kalbą ir simbolius. Organizacinė kultūra leidžia įmonei siekti 
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geresnių rezultatų, ugdo atsidavimą organizacijos misijai, padeda atsižvelgti į klientų ir darbuotojų 

interesus, apibrėžia ir įtvirtina elgesio standartus. Yra viena pagrindinių valdymo priemonių. 

2. Rėmimo politikos veiksniai, kurie bendri visam rinkodaros kompleksui, yra susiję su 

organizacijos įvaizdžio kūrimo procesu ir jo populiarinimu. Organizacijos įvaizdis skirstomas į išorinį ir 

vidinį, jų svarba organizacijai yra skirtinga. Svarbiausios vidinio įvaizdžio dalys: darbo santykių kultūra, 

socialinis-psichologinis klimatas ir organizacinė kultūra. Organizacinė kultūra yra vidinio įvaizdžio dalis, 

kuri vertina ir pripažįsta kiekvieną darbuotoją, tapatina jį su organizacija ir užtikrina palankią 

informacijos sklaidą apie įmonę ir kuria nepriekaištingą organizacijos įvaizdį. 

3. Išanalizavus kiekybinio tyrimo rezultatus buvo nustatyta, kad UAB „Sovli“ įmonė turi 

stiprią organizacinė kultūrą, kuri pasižymi šiomis charakterizuojančiomis savybėmis: stabilumu, 

darbuotojų dalyvavimu, priimant sprendimus, novacijomis ir inovacijomis bei skiriamu dėmesiu 

detalėms. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „Sovli“ yra būdingas bendras vertybių sąrašas: 

ekologija, sąžiningumas, dėmesys klientui, tobulėjimas, kuris viešai deklaruojamas ir, kaip tyrimas 

parodė, pripažįstamas visų įmonės darbuotojų. Tačiau UAB „Sovli“ organizacijoje populiarus 

individualus darbas, bet nėra skatinamas komandinis darbas. Tuo tarpu UAB „Ertona“ organizacijoje 

komandinis darbas puikiai funkcionuoja, skatinamas darbuotojų bendradarbiavimas. Remiantis tyrimo 

rezultatais, galima teigti, kad UAB „Ertona“ įmonės organizacinė kultūra nėra stipri, darbuotojai nežino 

vertybių sąrašo, nėra sudaromos sąlygos darbuotojams išsakyti savo nuomonę, dalyvauti priimant 

sprendimus, tačiau organizacinės kultūros funkcijos veikia: vienas ryškiausių užtikrintas tapatumo 

jausmas, kuris, kaip ir minėta, leidžia atsiskleisti darbuotojų saviraiškai ir kuria teigiamą vidinį 

organizacijos įvaizdį. 
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COMPARATUVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF JSC “ERTONA” AND 

JSC “SOVLI”: MARKETING CONTEXT 

 

Summary. The paper deals with the concept of organizational culture, its functions, relationship with the 

corporate image of a business. Collected information was analyzed and systematized with reference to various 

Lithuanian and foreign scientific literature. Comparative analysis of employee, corporate culture of two service 

companies, JSC "Ertona” and JSC “Sovli”, was performed, cultural values of their employees were identified. A 

questionnaire was developed and the organizational culture of the said companies was analyzed at three levels. It 

was identified that JSC "Sovli" builds the organizational culture on a number of strong and common values, 

meanwhile JSC "Ertona" - on weaker ones.  

Keywords: organizational culture, level of organizational culture, corporate image  
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PARDUOTUVIŲ TINKLO „EUROKOS“ ĮVAIZDŽIO VERTINIMAS VARTOTOJŲ 

POŽIŪRIU 
 

Gitana Kiškar 

Mokslinis vadovas asist. Lina Šneideraitienė 

 
Anotacija. Pasaulinėje praktikoje įmonės įvaizdžio kūrimas jau senokai laikomas vienu iš svarbiausių 

rinkodaros tikslų. Atsakingai kuriamas įvaizdis garantuoja įmonei teigiamą klientų ir visuomenės vertinimą, 

finansinę sėkmę, konkurencinį pranašumą, tačiau Lietuvoje jam tinkamą dėmesį skiria nedaugelis įmonių. Lietuvos 

moksliniame lygmenyje įvaizdžio formavimas taip pat yra dar naujas ir mažai nagrinėtas tyrimų objektas. 

Straipsnyje analizuojamos įvaizdžio sąvokos, įmonės įvaizdžio struktūrą, aptariamas įmonės įvaizdžio formavimo 

procesas, priemonės ir veiksniai.  

Pasitelkus kiekybinį tyrimo metodą ir plačiai pritaikomą šio metodo rūšį – anoniminę uždarą anketinę 

apklausą, atliktas parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio vartotojų požiūriu vertinimas. Straipsnio pabaigoje 

pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

Pagrindinės sąvokos: įvaizdis, įvaizdžio formavimo procesas, įvaizdžio priemonės, vartotojas. 

 

ĮVADAS 

 

Straipsnio aktualumas. Rinkoje yra įvairių įmonių, organizacijų, kurios gamina ir parduoda tokius 

pat produktus, teikia panašias ar net identiškas paslaugas. Norint, kad vartotojas iš daugelio pasirinktų 

būtent kokios nors įmonės siūlomą prekę, būtina išskirti ją iš konkurentų, efektyviau panaudojant 

marketingo priemones ir metodus. Tačiau konkurencingos rinkos sąlygomis įprasti metodai ir priemonės 

yra praradę savo poveikio galią, todėl įmonės ieško naujų būdų kaip išsiskirti, atkreipti į save dėmesį ir 

priversti pirkti. Viena iš priemonių paskutiniu metu yra įmonės įvaizdis. Teigiamas įvaizdis įmonei 

suteikia ne tik konkurencinį pranašumą, bet ir pritraukia pirkėjus bei partnerius, spartina pardavimą, 

didina jo mastą. Jis palengvina įmonei gauti išteklių (finansinius, materialius, informacijos, žmonių), 

atlikti operacijas bei didina pasitikėjimą ja ir stiprina ryšius (Drūteikienė, 2007). Įvaizdžio naudą įmonei 

įrodo ir I. Jurgelevičiūtės (2006) atliktas tyrimas, kurio duomenimis net 90 procentų vartotojų pasirinkimą 

pirkti prekę ar įsigyti paslaugą tam tikroje įmonėje lemia jos įvaizdis – tai, kaip ji save pateikia rinkoje ir 

kokį įspūdį sudaro visuomenėje. Taigi įvaizdis teikia įmonei neabejotiną naudą, todėl labai svarbu 

nepalikti įvaizdžio formavimosi savieigai. 

Lietuvoje verslininkai nepakankamai dėmesio skiria įvaizdžio formavimui ir valdymui, o atėjus 

sunkmečiui daugelis jų dėmesį į įmonės įvaizdį nebekreipia visai. Lietuvių autorių rinkodaros literatūros 

analizė atskleidė, jog ir šiame lygmenyje įvaizdžio formavimas yra naujas ir mažai nagrinėtas tyrimų 

objektas – didesnis dėmesys šiai sričiai pradėtas skirti tik pastaraisiais metais. Dėl įvaizdžio kuriamos 

naudos įmonei, rinkodaros specialistams labai svarbu perprasti įmonės įvaizdžio kūrimo procesą, jį 

formuojančius veiksnius ir prielaidas, kadangi įvaizdis gali būti naudojamas įvairiose rinkodaros srityse – 

kaip konkurencinis ginklas, įmonės pozicionavimo priemonė, psichologinis viešųjų ryšių aspektas, 

prestižo kūrimo priemonė. 

Straipsnio tikslas – įvertinti parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdį vartotojų požiūriu.  

Straipsnio problema. Daugelis įvaizdį laiko tik įmonės apipavidalinimo priemone, todėl vadovai 

investicijas į įvaizdį laiko beprasmėmis. Šiame straipsnyje koncentruotasi į įvaizdžio teikiamą naudą 

įmonėms, teigiamo įvaizdžio formavimo procesą, priemones ir veiksnius. Iškelti šie probleminiai 

klausimai: ar vartotojams svarbus įmonės įvaizdis renkantis kosmetiką? Kaip vartotojai vertina 

kosmetikos priemonėmis prekiaujančios įmonės įvaizdį ir jam formuoti naudojamas priemones? 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti įvaizdžio sąvokas, įmonės įvaizdžio struktūrą bei įvaizdžio formavimo procesą, 

priemones ir veiksnius. 

2. Atlikti parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio tyrimą vartotojų požiūriu. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė; kiekybinė anketinė apklausa; tyrimo 

rezultatų analizė. 

 

ĮVAIZDŽIO SAMPRATA, STRUKTŪRA IR FORMAVIMAS 

 

Įvaizdžio sąvoka. Įvaizdžio sąvoka pirmiausia buvo pradėta vartoti grafinio dizaino srityse, kai 

pagrindinis dėmesys buvo skiriamas įmonės vardo parinkimui, architektūrai, spalvoms, emblemoms ir kt. 

Šiuo metu įvaizdžio sąvoka yra nagrinėjama įvairių mokslo srityse: strateginio valdymo, rinkodaros, 
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personalo vadybos, įmonių psichologijos, grafinio dizaino, komunikacijos ir daugelyje kitų. Mokslinėje 

literatūroje šis reiškinys analizuojamas iš skirtingų pozicijų, išryškinant vieną ar kitą aspektą, todėl ir pati 

įvaizdžio sąvoka yra įvairiapusė ir literatūroje nėra vieningo įvaizdžio apibrėžimo, todėl kiekviena įmonė 

gali turėti savo supratimą ir įsivaizdavimą apie kuriamą savo įvaizdį bei naudoti jį turimiems poreikiams 

tenkinti, nes įvaizdis yra pasąmonėje esanti tam tikro objekto vertinimo sistema, kurią įtakoja materiali ir 

nemateriali įmonės veikla, socialinės ir asmeninės vertybės. 

Įmonės įvaizdžio struktūra. V. Jazdauskaitės (2004a) teigimu, įmonės įvaizdis susideda iš 

daugelio elementų – įmonės pelningumo, stabilumo, investicijų atsiperkamumo, kokybės, inovacinių 

veiksmų, technologijų, veiklos įvairovės, verslo aplinkos, patikimumo, rūpinimosi klientų poreikiais, 

tarptautiškumo, įmonės valdymo, darbo klimato, bendros reputacijos, parduodamų produktų ar paslaugų 

kokybės tyrimų, bendruomeninės veiklos, socialinės atsakomybės, ekologijos. Tuo tarpu tokie autoriai, 

kaip S. Krasauskaitė (2004) ir V. Sūdžius (2011), pateikia detalią įmonės įvaizdžio struktūrą (žr. 1 pav.): 

 

1 pav. Organizacijos įvaizdžio struktūra 

Šaltinis: Krasauskaitė, 2004, p. 69 

 

Įmonės įvaizdžio formavimo procesas. Įmonės įvaizdžio kūrimo procesą ir jo lygmenis 

atspindi G. Drūteikienės (2007) pateikiama įvaizdžio genezės piramidė (žr. 2 pav.). 

 

2 pav. Įvaizdžio formavimo proceso lygmenys 

Šaltinis: Drūteikienė, 2007, p. 29 

Įmonės įvaizdžio kūrimas prasideda nuo pačios žemiausios piramidės dalies – pagrindo, kuriame 

įmonės veiklos ribos ir galimybės apibrėžiamos įstatymais ir kitais dokumentais, numatoma organizacijos 

struktūra, jos gaminami, parduodami produktai ar teikiamos paslaugos, potencialus plėtros modelis, 

paskirstomos pareigos darbuotojams ir numatomos jų atsakomybės ribos (Drūteikienė, 2007). Antrasis 

žingsnis –  organizacijos kultūra, kuri suvokiama ne tik kaip vertybė, bet ir kaip kontekstas, kurio 

pagrindu yra kuriamas organizacijos identitetas ir stengiamasi paveikti jos įvaizdį. Nes organizacijos 
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identitetas – tai simbolių, ženklų ir signalų visuma, padedanti atpažinti bei išskirti organizaciją iš kitų ir 

pasirinktais būdais reprezentuoti ją įvairiems adresatams (Pranulis ir kt., 2008). Profilis – apjungia ir 

projektuoja visuomenėje būtinus, esminius organizacijos identiteto aspektus. Jis aiškiai apibrėžia kas yra 

organizacija, ką ji veikia, kaip ji atlieka savo veiklą ir kaip tai pateikia visuomenei. Pats svarbiausias šio 

etapo elementas yra organizacijos misija – organizaciją visuomenei pristatantis pranešimas, kuris nusako 

jos veiklos prasmę ir tikslus (Drūteikienė, 2007).  

Visi analizuoti elementai gali būti laikomi ir įmonės įvaizdžio sudedamosiomis dalimis, ir įvaizdžio 

kūrimo proceso etapais. Tačiau detalus įmonės įvaizdžio kūrimo procesas geriausiai atsispindi G. 

Drūteikienės (2003) pateiktame organizacijos įvaizdžio valdymo modelyje (žr. 3 pav.): 

 

3 pav. Organizacijos įvaizdžio valdymo modelis 

Šaltinis: adaptuota pagal Drūteikienė, 2003 

Galima matyti iš pateikto pavyzdžio, kad įvaizdžio kūrimo proceso etapus galima suskirstyti į 

planavimo (1–3), įgyvendinimo (4) ir įvertinimo (5) etapus. 

Įvaizdžio formavimo priemonės. V. Legkausko (2008) nuomone, įvaizdis niekuomet nekuriamas 

sau. Todėl R. Uznienės (2011) teigimu, pagrindiniai įvaizdžio aspektai yra jį sudarančios savybės ir 

savybių vertė įvairiems jo adresatams. I. Aliošina (1998) išskiria aštuonias tikslines įvaizdžio auditorijas 

(žr. 4 pav.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Organizacijos įvaizdžio tikslinės auditorijos 

Šaltinis: Aliošina, 1998 

Norėdama pritraukti skirtingas tikslines auditorijas, įmonė gali diferencijuoti savo įvaizdį. Kadangi 

įmonė susieta su įvairiomis pavaizduotomis grupėmis, atsižvelgdama į savo tikslus ir norimą sukelti tam 

tikros grupės reakciją, įmonė gali turėti kelis skirtingus įvaizdžius. Remiantis I. Aliošina (1998), įmonės 

įvaizdis kuriamas šiomis priemonėmis: parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos asortimentas ir 

kokybė; rėmimas, reklama, ryšiai su visuomene, asmeninis pardavimas, pardavimo skatinimas, įmonės 

reprezentavimas, paskirstymas, įmonės pasiekiamumas, firminis stilius, įmonės kultūros puoselėjimas. 

Įvaizdžiui taip pat labai svarbūs įmonėje vykstantys technologiniai ir darbo procesai. 

Išanalizavus įmonės įvaizdžio kūrimo priemones galima matyti, kad suformuoti ir palaikyti 

teigiamą įmonės įvaizdį gali būti naudojami skirtingi elementai. Jų pasirinkimas priklauso nuo įmonės 

siekiamų tikslų – įgyvendinamo įvaizdžio strategijos, perduodamo įvaizdžio formuojančios informacijos 

pobūdžio, norimos paveikti auditorijos ir pan. Kaip efektyviausius ir tuo pačiu labiausiai naudojamus 

įvaizdžio kūrimo elementus galima įvardinti paslaugos ar prekės kokybę bei siūlomą asortimentą, rėmimą 

ir įmonės stilių. 
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Įvaizdį formuojantys veiksniai. Remiantis įvairiais autoriais: M. Čeikauskiene (1997), A. Diržyte 

ir kt. (2012) bei V. Sūdžiumi (2001), įmonės kuriamas įvaizdis gali būti: palankus (teigiamas), neutralus, 

universalus įvaizdis, nepalankus (neigiamas). Remiantis G. Drūteikiene (2007), susikurtą įmonės įvaizdį 

galima skirstyti: norimas įvaizdis; įsivaizduojamas įvaizdis, realus įvaizdis. 

Realusis įmonės įvaizdis nustatomas ir įvertinamas atliekant įvairius tyrimus. V. Jazdauskaitė 

(2004b) pateikia įmonės įvaizdžio nustatymo būdus: konkurentų ir savo įmonės lyginimas; kokybiniai 

interviu, kiekybiniai tyrimai. 

Taigi įmonės įvaizdžio tyrimo tikslai skirti išsiaiškinti, ar įmonė yra žinoma, kaip tikslinės 

auditorijos ją vertina ir kas joms yra svarbiausia. Tyrimo metu nustatoma ir koks įmonės įvaizdis 

susiformavęs vartotojų pasąmonėje – teigiamas, neutralus ar neigiamas. Išsiaiškinus, kaip tikslinės 

grupės vertina organizaciją, įmonė galės nuspręsti, ar reikia keisti susikurtą įvaizdį bei kiek laiko ir lėšų 

tam turi skirti. 

PARDUOTUVIŲ TINKLO „EUROKOS“ ĮVAIZDŽIO VERTINIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU 

 

Parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio kūrimo priemonės. „Eurokos“ yra didžiausias 

kosmetikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis 120 parduotuvių didžiuosiuose šalies miestuose ir 

mažesniuose miesteliuose. Parduotuvių tinklą „Eurokos“ nuo 1998 m. rinkoje valdo gyvuojanti UAB 

„Kosmelita“, kurios pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba kosmetikos, kūno priežiūros ir 

higienos prekėmis. Importuojamų ir parduodamų prekių specifika įpareigoja įmonę rūpintis ir savo 

„išvaizda“ – nuo reklamos iki parduotuvių apipavidalinimo. Todėl „Eurokos“ tinklo įvaizdžiui kurti yra 

investuojamos nemažos lėšos ir stengiamasi, kad jos įvaizdis būtų teigiamas ir estetiškas. Įmonė siekia 

sukurti išskirtinį prekių asortimentą tinkle, kuriame malonu apsipirkti ir kuriame pirkėjas (piniginiu 

atžvilgiu) gali daugiau sau leisti nei kitoje, kosmetika prekiaujančioje parduotuvėje. Parduotuvių tinklo 

„Eurokos“ įvaizdis formuojamas šiomis priemonėmis: prekių asortimentu; aptarnavimo kokybe, kuri 

užtikrinama šiais veiksmais: aptarnavimo kokybės užtikrinimu bei aptarnavimo kokybės kontrole; 

glaudus bendravimas su klientais, socialinė veikla, firminis stilius. 

Parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio tyrimo metodika. Tyrimo metodu pasirinktas 

kiekybinis tyrimas, kuris, remiantis K. Kardeliu (2007), yra labiau struktūrizuotas ir suplanuotas nei 

kokybinis, nes tyrimo metodai bei duomenų matavimo priemonės dažniausiai būna sukonstruotos dar 

prieš tyrimą ir remiasi iš mokslinės problemos išplaukiančiomis hipotezėmis. Tyrimui atlikti pasirinkta 

plačiai pritaikoma kiekybinio tyrimo metodo rūšis – anoniminė uždara anketinė apklausa. 

Tyrimo metu anketas užpildė 304 respondentai. Atliekant tyrimą, duomenys buvo nuosekliai 

skaičiuojami, siekiant apklausti daugmaž lygų skaičių vyrų ir moterų bei visų išskirtų amžiaus grupių 

asmenis. Tačiau prašant užpildyti anketas paaiškėjo, jog vedę ir antrąsias puses turintys vyrai dažniausiai 

kosmetikos patys neperka – kasdienes veido ir kūno priežiūros priemones jiems nuperka žmonos ar 

draugės, o jei kosmetiką perka patys, ją perka antrųjų pusių rekomenduotose parduotuvėse. Tai leido 

susidaryti nuomonę, jog net jeigu ir nebus pasiektas tikslas apklausti vienodą skaičių abiejų lyčių 

respondentų, gautų duomenų kokybė nuo to ženkliai nenukentės, nes galutinį sprendimą, kur pirkti 

kosmetiką poroje priima moterys, kurios taip pat formuoja ir požiūrį į tą įmonę. 

Parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio vertinimas vartotojų požiūriu. Pasak G. Drūteikienės 

(2007), realus įmonės įvaizdis priklauso nuo to, kiek ir kokia informacija apie įmonę ir jos veiklą pasiekia 

vertintojus. Todėl atsižvelgiant į gautus duomenis, respondentų nuomonė apie parduotuvių tinklą 

„Eurokos“ pagrįsta remiantis realiais faktais, nes dauguma jų yra susipažinę su įmonės įvaizdžio kūrimo 

priemonėmis.  

Siekiant nustatyti stipriąsias „Eurokos“ tinklo sritis ir išsiaiškinti ar įvaizdis yra viena iš jų, 

respondentų buvo klausiama, kas lemia jų apsisprendimą pirkti kosmetiką „Eurokos“ tinklo parduotuvėse 

(žr. 5 pav.). 
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5 pav. Veiksniai, lemiantys apsisprendimą pirkti „Eurokos“ tinklo parduotuvėse (N=264) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Iš pasirinktų atsakymo variantų pateiktų 5 paveiksle galima matyti, kad tai, jog parduotuvių tinkle 

„Eurokos“ siūlomas asortimentas sudarytas iš įmonės importuojamų prekių, padeda kurti tinklo 

išskirtinumą, dėl mažesnių išlaidų pasiūlyti patrauklią kainą, pritraukti pirkėjus ir tuo pačiu sėkmingai 

naudojant asortimento ir pardavimų skatinimo elementus, kurti įmonės įvaizdį. 

O kas nulemia nesilankymą „Eurokos“ tinklo parduotuvėse? Viena iš pagrindinių nesilankymo arba 

nedažno lankymosi „Eurokos“ tinklo parduotuvėse priežasčių yra didieji prekybos centrai (žr. 6 pav.), 

tokie kaip „Maxima“, kuriuose grožio priežiūros priemones perka beveik du penktadaliai (39,3 %) 

respondentų. 

 

 

 

6 pav. Nesilankymo „Eurokos“ tinklo parduotuvėse priežastys (N=156) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Nors įmonės įvaizdį, kaip lemiamą veiksnį lėmusį parduotuvių tinklo „Eurokos“ pasirinkimą 

nurodė nedidelis procentas apklaustųjų, paklausus ar renkantis kosmetika prekiaujančią įmonę 

respondentams yra svarbus jos įvaizdis (žr. 7 pav.), paaiškėjo, kad net daugiau nei trys penktadaliai 

(69,7 %) 5vaizd5 laiko įvaizdžiu svarbia priemone. J. Žvinklio ir E. Vabalo (2006) nuomone, įmonei 

svarbu nepalikti įvaizdžio formavimo savieigai, o reikia nuolat juo rūpintis, skiriant tam pastangų, 

įgūdžių, lėšų ir laiko. 

 

 

 

7 pav. Įvaizdžio svarba renkantis kosmetikos pardavėją (N=304) 

Šaltinis: sudaryta autorės 
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Pasak V. Sūdžiaus (2001), pagrindinis įvaizdžio formavimo veiksnys yra kokybė. Iš 8 paveikslo 

pateiktų rezultatų matyti, jog ją, kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, formuojančių teigiamą kosmetika 

prekiaujančių įmonių įvaizdį pasirinko ir didžiausia dalis respondentų. Jau buvo minėta, jog darbuotojai 

yra vienas iš veiksmingiausių ir patogiausių būdų informacijai apie įmonę skleisti ir įvaizdžiui kurti. Tai 

patvirtina ir respondentų atsakymai (žr. 8 pav.). 

 

 

 

8 pav. Veiksniai įtakojantys teigiamą kosmetika prekiaujančių įmonių įvaizdį (N=304) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Respondentų buvo paprašyta nurodyti įmonės įvaizdžio kūrimo tikslą, taip išsiaiškinant kaip jie 

suvokia įvaizdį. Iš gautų atsakymų galima spręsti, kad įvaizdžio kūrimas iš esmės vertinamas teigiamai 

(žr. 9 pav.). 

 

 

 

9 pav. Respondentų suvokiami įvaizdžio kūrimo tikslai (N=304) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Parduotuvių tinklo „Eurokos“ vadovai deda dideles pastangas į tai, jog klientams būtų pasiūlytas 

įdomiausias ir įvairiausias prekių asortimentas, kokio jis neras jokioje kitoje kosmetikos parduotuvėje. 

Įmonė deklaruoja, jog „Eurokos“ tinkle siūlomas prekių asortimentas ne tik platus, bet ir orientuotas į 

įvairias pajamas gaunančius pirkėjus, todėl jame galima įsigyti tiek brangesnės, tiek ir pigesnės 

produkcijos. Siekiant išsiaiškinti ar įmonė yra įvykdžiusi užsibrėžtus tikslus, respondentų buvo prašoma 

įvertinti parduotuvių tinklo „Eurokos“ prekių asortimentą (žr. 10 pav.). 
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10 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ prekių asortimento vertinimas (N=254) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Daugiau nei pusė respondentų visiškai sutiko su teiginiais, jog „Eurokos“ parduotuvėse siūlomas 

labai platus prekių asortimentas, tačiau nerimą keliantis rodiklis yra tas, jog daug respondentų tik iš dalies 

sutiko su teiginiu, jog „Eurokos“ parduotuvėse siūlomas kokybiškų prekių asortimentas. Kokybę didžioji 

dalis respondentų nurodė, kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, formuojančių teigiamą kosmetika 

prekiaujančių įmonių įvaizdį ir nors gaminių kokybė nuo pardavėjo nepriklauso, formuojant „Eurokos“ 

asortimentą didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas parduodamų ir importuojamų prekių kokybės 

vertinimui. 

Vienas iš pagrindinių įmonės tikslų yra suteikti klientams išskirtinę pirkimo patirtį. Siekiama, jog 

klientas jaustųsi visuomet laukiamas ir jam būtų malonu apsipirkti „Eurokos“ tinklo parduotuvėse, todėl 

ypatingas dėmesys skiriamas kokybiškam klientų aptarnavimui. Šiais teiginiais remiantis, respondentų 

buvo prašoma įvertinti aptarnavimą (žr. 11 pav.). 

 

 

 

11 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ aptarnaujančio personalo darbo vertinimas (N=235) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Vertinant bendrą personalo darbo įtaką įmonės įvaizdžiui galima teigti, jog neigiamam „Eurokos“ 

tinklo įvaizdžio formavimuisi jis įtakos beveik neturi. Tai patvirtina gauti rezultatai – su kiekvienu iš 

pateiktų teiginių visiškai nesutiko labai nedidelis procentas respondentų (4,7 %). Tad galima daryti 

išvadą, jog personalas, kaip parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio formavimo priemonė, skatina 

pirkėjus apie įmonę susidaryti jei ne teigiamą, tai bent jau neutralų įvaizdį. 
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Firminis stilius yra laikomas įmonės vizitine kortele, pagal kurią ji sutinkama ir vėliau atpažįstama. 

Siekiant nustatyti ką respondentai mano apie parduotuvių tinklo „Eurokos“ firminį stilių, jų buvo prašoma 

įvertinti atskirus firminio stiliaus elementus (žr. 12 pav.). 

 

 

 

12 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ interjero ir stiliaus vertinimas (N=246) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog visi vizualiniai firminio stiliaus elementai respondentams 

patiko. Tuo tarpu prekių pateikimas ir lentynų išdėstymas įtakoja patį pirkimo procesą. Nuo to priklauso 

ne tik estetinis salės vaizdas, bet ir tai ar bus lengva rasti prekę, patogu praeiti pro lentynų tarpus ir pan. 

Tad siekiant didesnio klientų pasitenkinimo ir tuo pačiu palankesnio įmonės vertinimo, „Eurokos“ tinklo 

vadovams reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius ir juos patobulinti. 

Palankiausiai iš visų ryšių su visuomene priemonių buvo įvertintos „Eurokos“ tinklo parduotuvėse 

vykstančios šventės (57,3 %.), nes jų metu paprastai būna pakili nuotaika, taikomos išskirtinės nuolaidos, 

dalijamos dovanos (žr. 13 pav.). 

 

 
 

13 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ ryšių su visuomene priemonių vertinimas (N=269) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Kaip įmonės įvaizdžio formavimo priemonė, reklama turi nemažai privalumų – ją pasitelkus 

aprėpiama didelė potencialių klientų auditorija, norint sukurti norimą įvaizdį, kūrimo procesas prasideda 

pirkėjui nė nesilankant įmonėje, o pasak P. Kotler ir K. L. Keller (2007), pasitelkus reklamą įvaizdis 

sukuriamas greičiausiai. Atrodytų vieni privalumai, tačiau tyrimo rezultatai rodo, jog daugiau nei pusė 

respondentų reklamą ignoruoja (žr. 14 pav.). 
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14 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ reklamos vertinimas (N=267) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Apibendrinant „Eurokos“ reklamos formų vertinimą galima pastebėti, jog reklamoje, kaip ir ryšių 

su visuomene vertinime, klientas ieško naudos sau – didesnį dėmesį atkreipia į reklamas, skelbiančias 

nuolaidas ir išpardavimus bei džiaugiasi gavęs, pavyzdžiui, firminį šratinuką. 

Daugiau nei pusė respondentų reklamos ignoravimo priežastį įvardijo „Eurokos“ pateikiamą 

informaciją, kaip niekuo neišsiskiriančią iš kitų, panašią veiklą vykdančių įmonių, pateikiamos 

informacijos. Vadinasi, pranešimai apie įmonę tiesiog „dingsta“ supanašėjusios reklamos masėje (žr. 15 

pav.). 

 

 
 

15 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ pateikiamos informacijos apie įmonę ir jos veiklą vertinimas (N=304) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

16 paveiksle pateikti susisteminti teigiami maloniausi prisiminimai. Daugiausiai respondentai 

džiaugėsi gautomis dovanomis, aptarnavimu ir įmonės rengiamomis šventėmis bei loterijomis (žr. 16 

pav.). 

  

 
 

16 pav. Maloniausi prisiminimai susiję su pirkimu „Eurokos“ tinklo parduotuvėse (N=80) 

Šaltinis: sudaryta autorės 



59 

 

 

17 paveiksle pateikti susisteminti neigiami respondentų atsiliepimai (žr. 7 pav.) 

 

 

 

17 pav. Nemaloniausi prisiminimai susiję su pirkimu „Eurokos“ tinklo parduotuvėse (N=88) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 
Daugiausiai nemalonių įspūdžių perkant „Eurokos“ tinklo parduotuvėse respondentams paliko 

prekių siūlymas – beveik ketvirtadaliui (24 %) apklaustųjų nepatiko įkyrūs pardavėjų bandymai įsiūlyti 

prekes. 

Paprašyti išreikšti nuomonę, kurią yra susidarę apie parduotuvių tinklą „Eurokos“, du penktadaliai 

(42%) respondentų pažymėjo, jog apie įmonę mąsto teigiamai, daugiau nei pusė (54 %) buvo susidarę 

neutralią nuomonę ir tik 4 % respondentų buvo suformavę neigiamą nuomonę apie „Eurokos“ įvaizdį (žr. 

18 pav.). 

 

 

 

18 pav. Respondentų nuomonė apie parduotuvių tinklą „Eurokos“ (N=304) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Vertinant parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio poziciją konkurentų atžvilgiu per vartotojų 

vertinimo prizmę, susumavus gautus duomenis paaiškėjo, jog „Eurokos“ tinklo įvaizdis vartotojų 

pasąmonėje užima patį viduriuką, t.y. tokią pat neutralią poziciją kaip ir bendrajame įmonės įvaizdžio 

vertinime (žr. 19 pav.). 
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19 pav. Parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdis konkurentų atžvilgiu (duomenys išreikšti procentais, N=304) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Gauti rezultatai rodo, jog norėdama sukurti geresnį įvaizdį, įmonė turėtų orientuotis į „Kristiana“ 

arba „Sarma“ tinklų kuriamus įvaizdžius. Tačiau prieš imantis konkrečių veiksmų būtų privaloma įvertinti 

visus šių įmonių veiklos aspektus. 

Parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio vertinimas parodė, jog apie įmonę respondentai susidarę jai 

palankią nuomonę ir kardinalių pakeitimų naudojamoje įvaizdžio strategijoje atlikti nereikia, tačiau norint 

sėkmingai konkuruoti ir užimti tvirtą poziciją rinkoje, svarbu išsiaiškinti įvaizdžio tobulinimo galimybes. 

Pasak daugiau nei ketvirtadalio apklaustųjų, nieko keisti nereikia. Tuo tarpu likę respondentai turėjo 

įvairią nuomonę (žr. 20 pav.). 

 

 
 

20 pav. Respondentų pasiūlymai parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdžio gerinimui (N=222) 

Šaltinis: sudaryta autorės 
 

Tuo tarpu, pasiūlymas plėsti ir didinti asortimentą nėra labai aktualus, kadangi „Eurokos“ tinklo 

parduotuvėse jo dydis priklauso nuo riboto patalpų dydžio, kurio keisti įmonės vadovybė negali, o 

turimose patalpose stengiamasi patalpinti maksimalų prekių kiekį. Tai patvirtina ir respondentų 

nusiskundimai dėl mažų praėjimų, spūsties tarp lentynų ir pan. (žr. 21 pav.). 
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21 pav. Respondentų pasiūlymai parduotuvių tinklo „Eurokos“ prekių asortimento gerinimui (N=129) 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 
Apibendrinant tyrimą galima teigti, jog parduotuvių tinklo „Eurokos“ sukurtas įvaizdis vartotojų 

požiūriu iš esmės atitinka įmonės norėtą susikurti įvaizdį, tačiau taip pat išlieka ir daug galimybių bei 

būdų jį pagerinti. 

 

IŠVADOS 

 
1. Išanalizavus organizacijos įvaizdžio sąvokų įvairovę galima matyti, jog mokslininkai nevienodai 

interpretuoja šį terminą ir nepateikia vieningo organizacijos įvaizdžio apibūdinimo. Atlikus įvaizdžio 

sąvokų analizę galima teigti, jog įvaizdis gali būti suvokiamas kaip psichologinis viešųjų ryšių aspektas, 

konkurencinis ginklas, įmonės pozicionavimo priemonė, teikiamos paslaugos arba parduodamos prekės 

kokybės garantas ir prestižo kūrimo priemonė. 

Įmonės įvaizdis dažniausiai skirstomas į vidinį ir išorinį. Išorinis įvaizdis yra orientuotas į klientus, 

partnerius ir konkurentus, o vidinis –  į įmonės darbuotojus bei personalą. Tuo tarpu, pačią įmonės 

įvaizdžio struktūrą sudaro: produkto vizualusis bei vidinis įvaizdis, personalo, vadovo, vartotojo, verslo 

bei socialinis įvaizdžiai.  

Įvaizdžio kūrimo procesas apima penkis įvaizdžio planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapus: 

turimo įvaizdžio analizę, organizacijos įvaizdžio strategijos formulavimą, įvaizdžio kūrimo programų 

planavimą, jų įgyvendinimą ir sukurto įvaizdžio įvertinimą. Pagrindinės įvaizdžio kūrimo priemonės, 

kuriomis formuojamas įmonės įvaizdžio suvokimas visuomenėje yra parduodamos prekės ar teikiamos 

paslaugos asortimentas ir kokybė, firminis stilius, organizacijos kultūra ir vertybės, ryšiai su visuomene, 

rėmimo kompleksas, įmonės reprezentavimas, technologiniai ir darbo procesai, paskirstymas bei įmonės 

pasiekiamumas. Paprastai vartotojams susiformuoja teigiamas, neigiamas arba neutralus įmonės įvaizdis. 

Savo ruoštu įmonė siekia sukurti teigiamą įmonės įvaizdį, nors pasitaiko atvejų, kuomet kuriamas 

universalus įvaizdis siekiant aprėpti didesnę esamų ir potencialių klientų auditoriją. 

2.Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog nors daugiau nei trys penktadaliai respondentų įvaizdį laiko svarbiu 

veiksniu, renkantis kosmetikos pardavėją, didžoji dalis „Eurokos“ tinklo lankytojų skatina ne teigiamas 

įmonės įvaizdis, o parduodamų prekių kainos ir siūlomas prekių asortimentas. Kaip pagrindinius 

veiksnius, įtakojančius teigiamą kosmetika prekiaujančių įmonių įvaizdį, respondentai nurodė prekių 

kokybę, kompetentingą personalą, teigiamus klientų atsiliepimus ir firminį stilių. Parduotuvių tinklo 

„Eurokos“ įvaizdžiui kurti naudojamos priemonės apskritai vertinamos teigiamai. Vertindami bendrą 

parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdį daugiau nei du penktadaliai respondentų pažymėjo, jog mano apie 

įmonę teigiamai, daugiau nei pusė buvo susidarę neutralią nuomonę ir tik labai nežymiai daliai 

respondentų buvo susiformavęs neigiamas požiūris apie „Eurokos“ įvaizdį. Lyginant parduotuvių tinklo 

„Eurokos“ įvaizdį su konkuruojančiomis įmonėmis, „Eurokos“ užėmė tokią pat neutralią poziciją, kaip ir 

bendrajame įmonės įvaizdžio vertinime. Savo kuriamu įvaizdžiu ją lenkė „Kristiana“ ir „Sarma“ tinklai, o 

nuo jos atsiliko „Kosmada“ ir „Drogas“. 
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REKOMENDACIJOS 

  
Siekiant pagerinti parduotuvių tinklo „Eurokos“ įvaizdį, turėtų būti: 

1. Prekių asortimentas papildytas žinomesnių ir prestiziškesnių prekinių ženklų produkcija; 

2. Didesnis dėmesys skiriamas siūlomų prekių kokybei; 

3. Atidžiau prižiūrimas parduotuvių lentynose esančių prekių tinkamumo laikas; 

4. Užtikrinama, jog pardavėjos-konsultantės griežtai laikosi dalykinės etikos taisyklių; 

5. Įrengtos elektroninės prekių apsaugos sistemos; 

6. Kuriama originalesnė reklama. 
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CORPORATE IMAGE OF THE CHAIN STORE “EUROKOS”: CUSTUMER VIEWPOINT 

  

Summary. In world practice, one of the main objectives of business marketing is building a corporate image. 

A reliable corporate image ensures a positive evaluation of the business by customers and society, financial success 

and competitive advantage. Insufficient attention is still paid to the issue of building a corporate image in Lithuanian 

business practice. It is also a new and little-investigated research object at scientific level in Lithuania. 

Research object: a corporate image, ways of building it, factors. Research tasks: to analyze the concept of the 

image, a corporate image, the process, ways of business image building, factors that have influence on a corporate 

image, to conduct a survey and to identify the corporate image of the store chain “Eurokos” from the point of view 

of customers. A quantitative research method, i.e. a customer survey using an anonymous questionnaire with closed-

ended questions, was chosen. Survey findings showed that respondents are of an opinion that the quality of goods, 

competent staff, positive feedback and branded style are the main factors that help to build a positive business 

image. Over three fifths of respondents noted that the image of the store is the most important factor to shop there, 

still most of respondents - that the price and range of goods are more important than its image. To sum up, 

customers evaluated the corporate image of the store chain “Eurokos” positively: positively - over two fifths of 

respondents, neutrally - over a half, negatively - a few. When asked to compare the corporate images of “Eurokos” 

and its competitors, respondents evaluated “Eurokos” similarly. The store chains "Kristiana" and "Sarma" got higher 

evaluations, "Kosmada" and "Drogas" - lower. 

Keywords: image, image building process, image building tools, customer. 
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ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRŲ ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ 

REKLAMOS PRIEMONIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ: VARTOTOJŲ NUOMONIŲ 

TYRIMAS 

 

Monika Šlekonytė 

Mokslinis vadovas asist. Renata Veršinskienė 

 
Anotacija. Lietuvos rinkoje sparčiai plečiasi privatus verslas, didėja konkurencija tarp prekiautojų, 

gamintojų ir paslaugų teikėjų. Reklamos svarba kasmet auga. Reklama naudojama daugelyje veiklos sričių, ji apima 

mokslą, meną, ekonomiką, politiką, švietimą, buitines ir intelektualiąsias paslaugas, pramogas, labdarą, religiją, 

šeimyninius tarpasmeninius santykius ir kt. (Januliauskas, 2004). Šiame straipsnyje keliami klausimai: Ar reklama 

yra reikalinga informuojant apie renginius? Ar pakanka informacijos apie mieste organizuojamus renginius? Kurie 

renginiai jums yra iš atitinkamų reklamos priemonių?  

Pagrindinės sąvokos: reklamos priemonės, kultūros centrai. 
 

ĮVADAS 

 
Straipsnio aktualumas. Reklama bei ryšiai su visuomene lemia paslaugų teikimą ir 

pasiekiamumą. Žmonės lanksčiai reaguoja į siūlomas paslaugas, todėl atsirenka į kokius renginius nori 

eiti. Priemonės, kuriomis viešinamos paslaugos, nėra vienodos. Šiais laikais reklamos industrija sparčiai 

plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos priemonių. Skirtingi žmonės, tad egzistuoja ir skirtingi būdai 

sužinoti apie tą pačią paslaugą, todėl reklamos viešinimo priemonių yra įvairių. Reklama sudaro didelę 

visuomenės gyvenimo dalį, jos pilna visur: televizijoje, radijuje, ant lauko stendų ir t.t. Todėl svarbu 

išsamiau susipažinti su reklamos turiniu, pasirinkti kuo efektyvesnes jos skleidimo priemones ir būdus, 

ištirti jos poveikį vartotojui. 

Straipsnio problema. Problemą galima formuluoti klausimu: kokias reklamos priemones 

vartotojai atpažįsta geriausiai, kurios reklamos priemonės yra paveikiausios. 

Straipsnio objektas – Šiaulių ir Panevėžio kultūros centrų organizuojamų renginių reklamos 

priemonės. 

Straipsnio tikslas – atlikti Šiaulių ir Panevėžio kultūros centrų organizuojamų renginių reklamos 

priemonių lyginamąją analizę vartotojų nuomonių kontekste. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti laisvalaikio sampratą reklamos kontekste, renginių reklamos tikslus, 

funkcijas, komunikacijos strategijos kūrimo matmenis, tikslinės rinkos parinkimo sampratą; 

2. Išanalizuoti reklamos poveikio elementus, teigiamas ir neigiamas reklamos savybes; 

3. Palyginti Šiaulių ir Panevėžio kultūros centrų taikomas reklamos priemones. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė rūpima tematika, anketinė apklausa. 

 
RENGINIŲ REKLAMOS TEORINĖS PRIELAIDOS (ANALIZĖ) 

 

Laisvalaikio samprata 

 

Laisvalaikio sampratos istorinės raidos pažinimas leidžia geriau suprasti šį žmonijos veiklos 

fenomeną ir tikslingiau suvokti, kokios reklamos viešinimo priemonės yra tinkamos jį populiarinti. 

Laisvalaikio veiklos pasirinkimas dažnai atitinka stereotipinius tipiško ar „tinkamo“ elgesio 

įvaizdžius, įsigalėjusius masinėje visuomenės sąmonėje. 

P. Blaževičius (2006) išskiria dar vieną laisvalaikio struktūros dalį – tai šventės. Jis šventę 

apibrėžia, kaip nekasdienišką, iškilmingą bendraujamojo pobūdžio renginį, susijusį su kasdienio darbo ar 

gyvenimo atvanga. Šventės metu įvairūs laisvalaikio struktūros elementai, tokie kaip menas, šokis, 

muzika, susijungia į visumą. Šventės praturtina laisvalaikį, be jų žmogaus gyvenimas taptų monotoniškas. 

Pasak P. Blaževičiaus (2006), šventes galima klasifikuoti į: 

 Šeimos šventės (vestuvės, krikštynos, vardadieniai, gimtadieniai, kiti svarbūs šeimos įvykiai,  

jubiliejai ir pan.); 

 Giminės šventės (tradiciniai arba proginiai giminės susitikimai ir kt.); 

 Kraštiečių šventės – tai šventės, rengiamos jų sugrįžimo į gimtąjį kraštą, proga ir išleistuvės iš 

dabartinės gyvenamosios vietos į naują; 



64 

 

 Miestų ir miestelių dienos, organizuojamos tradiciškais nusistovėjusiu laiku arba pirmojo 

paminėjimo dienomis raštiniuose, šaltinuose (galimas sąlygų sutapimas); 

 Agrarinės šventės. Šios šventės yra tiesiogiai susijusios su žemdirbių gamybine veikla (pvz., 

derliaus, gyvulių ganiavos pradžia); 

 Valstybinės šventės – įstatymų nustatytos (Naujieji metai, Laisvės gynėjų diena, Valstybės 

atkūrimo diena, Nepriklausomybės atkūrimo diena ir kt.); 

 Profesinės šventės. Skiriamos prisiminti tam tikras profesijas tam tikrą metų dieną (pvz. 

Mokytojų, Gaisrininkų, Policijos ir kt.); 

 Religinės šventės – tai bažnytinės šventės (Atlaidai, Verbų sekmadienis, Šilinės, Trijų karalių ir 

kt.); 

 Mokyklinės šventės, susijusios su mokykliniu gyvenimu, pvz., Rugsėjo 1-oji, Šimtadienis, 

paskutinis skambutis, išleistuvės ir pan. 

 Dainų šventės – masiniai sąskrydžiai. Kuriuose vyksta jungtiniai koncertai. Šiuo metu juose 

dalyvauja ir šokių, folkloro kolektyvai, liaudies ansambliai. 

 Festivaliai – tai masinės meno (muzikos, kino, teatro ir kitų meno šakų) apžiūros. 

Švenčių klasifikacija yra labai plati, todėl sunku išskirti bendrinę jų visų tipologiją bei sistemingą 

klasifikaciją. 

Specialieji renginiai yra reiškinys, kylantis iš nekasdienių įvykių, kurie teikia poilsio, kultūros ir 

patenkina asmeninius bei organizacinius tikslus, ir kurie, skirtingai nei įprasta, duoda galimybę šviesti, 

švęsti, pramogauti arba grupei žmonių mesti iššūkį (Shone & Parry, 2004, p. 3). 

Atsižvelgiant į visas išvardintus renginių, laisvalaikio, švenčių klasifikacijas ir aptarus svarbiausius 

jų komponentus, svarbu paminėti, jog norint sukelti kuo didesnį susidomėjimą, svarbu pasirinkti, kokios 

reklamos priemonės bus efektyviausios tikslui pasiekti. 

 

Renginių reklamos tikslai ir funkcijos 

 

Pirmiausia reikia palyginti, kokius reklamos apibrėžimus išskiria keli autoriai, kad būtų 

paprasčiausi palyginti sąvokų tapatumą. Kaip teigia Bendorienė, Bogušienė (2005, p. 635): „Edukacine 

prasme reklama suprantama, kaip žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, ką nors 

išgarsinti, padidinti paklausą“. Panašiai teigia ir Bagdonavičius (1999) sakydamas, „jog reklama yra bet 

kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skelbiama informacija, kuria siekiama daryti poveikį reklamos 

vartotojų sprendimams, susijusiems su prekių ir paslaugų įsigijimu“. R. Virvilaitė (1997) ir D. 

Jokubauskas (2003) teigia, jog reklama turi pagrindinį tikslą – skatinti reklamuojamos prekės ar 

paslaugos pardavimus. B. Čereška (2004) taip pat  išskiria ir šalutinius tikslus, o šie vis tiek atspindi 

pagrindinį tikslą, – skleisti komerciškai svarbias žinias apie prekę ar paslaugą, formuoti vartotojų žinias 

ne tik apie prekę ar paslaugą, bet ir apie firmą. Reklamos tikslas įgalina numatyti, kokią auditoriją turi 

pasiekti reklaminis pranešimas ir kaip dažnai. Leidinyje „Marketingo sprendimai“ teigiama, jog „reklama 

– vienas iš rėmimo elementų, todėl naudojama siekiant tų pačių tikslų, į kuriuos orientuojamas visas 

rėmimas“. 

Komunikacijos strategijos kūrimo matmenys, tikslinės rinkos parinkimas 

 
Komunikacijos priemonės formuoja vartotojo lūkesčius paslaugos atžvilgiu. Paslaugų (renginių) 

organizacijos tiesiogiai kontroliuoja rinkos komunikacijos procesą, todėl gali keisti ir komunikacijos 

tikslą, ir priemones (Bagdonienė, Hopenienė, 2005). Kiekviena organizacija turi savo specifines 

auditorijas, su kuriomis palaiko vidinę ir išorinę komunikaciją. Paprastai skiriama keletas bendrų 

daugeliui organizacijų svarbiausių auditorijų, iš kurių organizacija, atsižvelgdama į savo veiklos 

specifiką, nustato aktualiausias (Matkevičienė, 2005, p. 25). Svarbu paminėti, jog organizacija užsiimanti 

paslaugomis negali patenkinti visų vartotojų poreikių. Ji privalo pasirinkti, kuriuos vartotojus norėtų 

pritraukti ir parengti jų poreikius atitinkančią pasiūlą. Todėl svarbu analizuoti potencialias rinkas, tirti, 

kuri rinka yra pelningiausia ir lengviausiai pasiekiama naudojant vienokią ar kitokią reklamą. Reklamos 

subjektai – tai asmenys ar jų grupės, kuriems skiriama reklama bei kokiomis reklamos priemonėmis 

numatoma pasiekti (Pajuodis, 2002). Tikslinė auditorija – tai konkrečių klientų charakteristikų 

nustatymas, leidžiantis prognozuoti firmos prekių ar paslaugų paklausą. Būtina įvertinti klientų amžių, 

profesiją, lytį, šeimyninę padėtį, pajamas, gyvenimo stilių, dvasinius poreikius, ekonominę padėtį ir net 

politinius įsitikinimus (Januliauskas, 2004, p. 8). 
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Kuo konkretesnė informacija surenkama apie potencialius klientus, tuo tiksliau atliekama firmos, 

organizacijos verslo prognozė. Bet kuri firma, organizacija supranta, kad jos prekės ar paslaugos negali iš 

karto patikti visiems pirkėjams dėl vartotojų įpročių, poreikių ir motyvų įvairovės. Todėl geriausia 

sutelkti paslaugas ties viena potencialia vartotojų auditorija, kuriai būdingos tos pačios savybės. R. 

Virvilaitė (1997) teigia, jog pasitelkus reklamą yra siekiama, kad vartotojas elgtųsi taip, kaip nori davėjas 

– pirktų būtent reklamuojamą produktą, o ne kitą, naudotųsi vienokia ar kitokia paslauga. Reklamos 

efektyvumas priklauso nuo paties reklaminio pranešimo turinio ir formos – reklamuojamo objekto 

savybių ir reklaminio pranešimo originalumo. Reklaminis pranešimas pradedamas svarbiausiu teiginiu, 

kuris gali būti išreikštas bet kokia forma (žodžiu, vaizdu, rašytiniu tekstu) (Virvilaitė, 1997, p. 109–112) 

Vartotojų dėmesį stengiamasi atkreipti paryškintu ir įmantriu šriftu, trankia muzika, netikėtais vaizdais ar 

spalvų deriniais. Įvairius spalvų derinius, netikėtus siužetus naudoja televizijos reklama, kuri šiomis 

dienomis taiko vis įdomesnes ir unikalesnes priemones, kad pritrauktų žiūrovų susidomėjimą. 

Reklamos tekstas – tai žinutė, kuri gali būti išreikšta arba žodžiais, arba raštu. Pasak B. Čereškos 

(2004), vertinant reklaminį tekstą, jo veiksmingumą, pravartu ieškoti teigiamo atsakymo į daugybę 

išsikeltų klausimų, pvz.: ar atitinka reklama nusistatytus ir siekiamus uždavinius, pagrindinę idėją, ar 

atsako į visus galinčius iškilti klausimus ir t.t. Svarbu, kad tekstas būtų aktualus. Reikia patikrinti ar nėra 

prieštaravimų tarp teksto ir kitų reklamos turinį išreiškiančių elementų, pvz.: paveikslo, veiksmo, judesio. 

Paveikslais vadinama fotografijos, brėžiniai, žemėlapiai, piešiniai, diagramos, kartogramos. Būtent 

paveikslas kartais gali išreikšti pagrindinę reklamos mintį, papildo tekstą ir suteikia daugiau 

emocionalumo. Reklaminiai paveikslai efektyviai pasitarnauja lauko reklamose, internete bei televizijoje. 

Spalva reklamoje yra itin svarbi tiek paveikslėliuose, tiek tekste ar vaizde. Spalva yra vienas iš 

svarbiausių kodų, kuriais reklama pateikia informaciją ir emociškai, psichologiškai veikia vartotoją 

(Čereška, 2004). Naudojant tam tikras spalvas, vaizdas darosi natūralesnis, artimesnis tikrovei, leidžia 

skaitytojams greičiau bei geriau suvokti ir suprasti reklamuojamą objektą, idėją, turinį. Skaitytojas gali 

rasti spalvose įvairių interpretacijų: simboliką, prisiminimus, jausmus. 

Garsas yra veiksmingiausias radijo, kino, televizijos reklamose. Svarbu paminėti, jog reklaminis 

tekstas labiau veiksmingas tampa tada, kai jį įgarsina geras skaitovas ar artistas, nes rimtas veikia klausą, 

dėmesį, tekstas yra lengviau įsimenamas. Muzika padeda lengviau įsiminti reklamuojamą objektą, nes ji 

labiau negu kokia kita meno rūšis gali sustiprinti tam tikras emocijas, įvairovę, jausmus. Reklaminis 

tekstas turėtų būti ritmiškas ir muzikalus, šie komponentai padeda klausytojui labiau jį įsiminti. 

Organizacijos įvaizdis taip pat yra svarbus komponentas aptariant reklamą. Jei produkto, paslaugos 

reklama yra pateikiama įspūdingai, tačiau pats organizacijos įvaizdis yra netinkamas, tokio pobūdžio 

reklama gali susilaukti neigiamos vartotojų nuomonės. 

Veiksmas ir judesys – reklaminio poveikio elementai, plačiai naudojami kino, televizijos ir 

interneto reklamoje (Čereška, 2004). Judantys vaizdai reklamoje patraukia didesnį dėmesį bei 

susidomėjimą nei nejudantys ir turi didelę informacinę reikšmę. Erdvinis suvokimas reklamoje labai 

stiprus veiksnys, padedantis labiau įsijausti į patį reklaminį pranešimą. 

Kaip teigia K. Župerka (2008): „nereta reklama yra ne kalbinis tekstas, o kompleksinis 

komunikatas (panašia reikšme vartojamas diskurso terminas): įtikinėjama ir žodžiu, ir vaizdais, ir 

garsais“. Autorius teigia, kad žmogus gauna (suvokia) informaciją įvairiais pojūčiais, daugiausia regėjimu 

(83 proc.) ir klausa (11 proc.) (dar apie 3,5 proc. uosle, 1 proc. skoniu ir 1 proc. lytėjimu), tai ir reklama 

daugiausia naudojasi tekstais ir vaizdais, taip pat garsais. Klausa gautų suvokinių įsimenama 20 proc., 

rega – 30 ( Župerka, 2008, p. 10). 

Anot specialistų, yra ir dar daugiau reklaminio poveikio elementų, kurie paveikia vartotoją. Kai 

reklamos vartotojai priima naujus reklamos poveikio elementus, tada reklama tampa efektyvesnė ir 

įdomesnė. 

 

Reklamos skleidimo priemonės 
 

V. Sūdžius (2002) išskiria tokias reklamos priemones: laikraščiai, žurnalai, radijas ir televizija, 

vaizdinė (masinė) ir demonstruojamoji reklama (plakatai, afišos, reklaminiai užrašai ir t.t.), reklama 

paštu, įskaitant elektroninį, tinklapiai, skelbimai ir reklaminės užsklandėlės internete, kino reklama. 

R. Urbanskienė ir R. Viržintas (2000) leidiniuose pateikia Tarptautinės reklamos asociacijos 

reklamos klasifikaciją, straipsnyje vadovaujamasi šia kvalifikacija, kuri aptariama detaliau. 

Spausdinta reklama – lanksčiausia ir efektyviausia reklamos forma. Daugelis rinkos specialistų šiai 

reklamos rūšiai skiria žymiai daugiau lėšų nei kokiai nors kitai, nes šią reklamą pastebi gana didelis 
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vartotojų skaičius. Išimtį sudaro nacionalinio ir tarptautinio garso prekės, dažniausiai jos yra 

reklamuojamos per televiziją. 

Audiovizualinė reklama apima reklaminius kino filmus ir videofilmus. Jie skirstomi į tokias filmų 

rūšis: a) reklaminiai klipai, b) reklaminiai-techniniai filmai, c) reklaminiai prestižiniai filmai, d) 

reklaminė ekspresvideoinformacija, e) skaidrių filmai. 

Demonstracinė-propaguojanti reklama. Demonstracija – viešas rodymas, kaip veikia tam tikra 

prekė ar paslauga, norint daryti poveikį vartotojui. Prekių ar paslaugų demonstravimas pardavimo vietoje 

vartotojams sukelia šalutinį impulsą pirkti. Demonstracinė reklama yra efektyvi priemonė tiesioginiams 

ryšiams su vartotojais, nes dalyvavimas parodose ir mugėse, pristatymų, degustacijų, prekių veikimo 

demonstravimas – tai puiki galimybė bendrauti su pirkėjais ir vartotojais, sužinoti jų nuomonę apie 

demonstruojamą prekę ar paslaugą, išgirsti pageidavimus bei pastabas (Petrulaitytė, 2008). 

Specialioji reklama – reklaminiai suvenyrai – priemonė populiarinti įmonę ar organizaciją. Tai gali 

būti įvairūs puodeliai, raktų pakabukai, žaislai su tam tikra simbolika, tušinukai ir t.t. 

Pašto reklama skirta tam tikrai grupei vartotojų, nes yra platinama individualiai. Įmonės, 

organizacijos paprastai turi jas dominančių žmonių, potencialių pirkėjų sąrašus ir prireikus siunčia 

reklamos priemones konkrečiu adresu. (Urbanskienė, 1995) 

Lauko reklama – visa reklama, kurią matome gatvėse, miesto aikštėse, gyvenamuosiuose 

rajonuose, kaimuose, miestuose ir t.t. Tai įvairūs reklaminiai skydai, afišos, šviečiančios iškabos, 

transparantai, elektroninės švieslentės, taip pat ir vitrinų reklama, reklama ant transporto priemonių 

(Čereška, 2004). 

Ryšiai su visuomene – veiksmų ar renginių kompleksas, kurių tikslas yra sukurti teigiamą 

visuomenės nuomonę ir palankumą įmonės, organizacijos bei jos produkcijos atžvilgiu. Matkevičienė 

(2005) teigia, jog ryšiai su visuomene kuria bei įgyvendina komunikaciją kaip supratimą, pritarimą ar 

organizacijos ir atitinkamos auditorijos susijungimą ar bendradarbiavimą. Taip pat apima įvairių 

problemų sprendimą, informuoja visuomenę, formuoja nuomonę apie individą ar organizaciją, taip pat 

kuria palankumą jiems. 

Kompiuterizuota reklama – tai reklaminės informacijos skleidimas į kompiuterinių sistemų 

informacinius bankus, žiniatinklius. Internetinė reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika, 

komunikacinis procesas, formuojantis tam tikrą vartotojų būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, 

socialinius ir kitus tikslus (Čereška, 2004). 

Didėjant interneto svarbai Lietuvoje, vis daugiau paslaugų perkeliama į virtualią erdvę. Internetas 

yra mokama paslauga, reklama, talpinama socialiniuose tinklapiuose, lengvai prieinama ir pigi, todėl 

natūralu, kad tuo naudojasi didesnes pajamas turintys, moderniai mąstantys ir lengvai naujoves 

priimantys žmonės. Reklama internete Lietuvos rinkoje šiuo metu yra greičiausiai augantis reklamos 

sektorius, tačiau informacija apie šį sektorių nėra iki galo ištirta. 

Spaudos reklama – viena populiariausių reklamos priemonių Lietuvoje. Tai palyginti pigi reklamos 

forma, o jos efektyvumas, lyginant su kitomis priemonėmis, yra palyginti aukštas. Kalbant apie reklamą 

spaudoje galima teigti, kad ji yra viena iš labiausiai bendrai naudojamų reklamos priemonių. Ją naudoja ir 

ką tik susikūrusios įmonės, ir įstaigos, organizacijos, centrai turintys solidžią darbo patirtį. Reklama 

spaudoje gali būti skirta tiek visuomeninio naudojimo, tiek ir gamybinio naudojimo prekėms ar 

paslaugoms – viskas priklauso nuo to, kokį leidinį pasirenka reklamos užsakovas (Jokubauskas, 2003). 

Reklama laikraščiuose greitai sumaketuojama ir išspausdinama, o tai leidžia operatyviai pateikti 

informaciją apie parduodamas prekes bei teikiamas paslaugas potencialiems vartotojams. Teigiamas 

bruožas yra ir tai, jog reklama laikraščiuose dažnai kartojama, o dažnai informaciją matantis žmogus ją 

lengviau įsimena. Spauda yra labai svarbi reklamos priemonė, nes laikraščius ir žurnalus skaito daugelis 

žmonių, taigi yra didelė tikimybė, kad taip pat didelis kiekis potencialių pirkėjų susipažins su prekių ar 

paslaugų informacija. 

Televizija, anot D. Jokubausko (2003), dar vadinama visuotiniu masiniu ritualu. Ji padeda sklisti 

kultūrai, informacijai, žinioms ir panašiai, taip pat pateikia gyvenimo būdo modelius, nes dauguma 

žmonių pradeda aklai vadovautis visuomenės informavimo priemonių siūlomais elgesio modeliais ir 

normomis. Televizija yra viena brangiausių, galingiausių ir veiksmingiausių reklamos sklaidos 

priemonių. B. Čereška (2004) pritaria ir teigia, kad pagal savo galimybes didžiausią reklamos skleidimo 

potencialą turi ir turės televizija. Reklamos versle ji įsitvirtino palyginti neseniai, bet jau susilaukė 

daugiausiai šalininkų ir daugiausiai kritikos, tačiau TV reklama plečiasi sparčiau nei daugelyje kitų 

žiniasklaidos priemonių ir pritraukia daugiausia reklamai skirtų pinigų. 

Radijas – neatskiriama gyvenimo dalis, jis lydi mus visur ir visada, radijo laidų klausomasi ne tik 

namuose, bet ir kelionėje, darbe, poilsiaujant. Iš radijo gauname greitesnę, naujesnę, gausesnę ir 



67 

 

įvairiapusę informacijos dalį negu iš kitų žiniasklaidos priemonių (Čereška, 2004). Radijo reklamai 

būdingas lankstumas, reklaminiai kreipiniai trumpi, jų negalima perkrauti technine informacija, 

informacija gali būti papildoma asmeniniu kreipiniu. 

Kino reklama pastaraisiais metais vėl išgyvena renesansą, nes kuriant naujus filmus būna įterpiama 

ir reklama. Kino reklama apima aiškiai apibrėžtą teritoriją, todėl yra labai vertinama prekybos ir paslaugų 

įmonių darbuotojų, kurie be didesnių sąnaudų nori paveikti atskiros, nedidelės teritorijos potencialius 

vartotojus, pavyzdžiui, vaikus, jaunimą ar suaugusius. Kino reklama patogi, nes ją idealiai mato ir girdi 

visi kino žiūrovai, kurie yra susirinkę pažiūrėti filmą (Čereška, 2004). 

Iš pateiktos reklamos priemonių klasifikacijos galima pastebėti, kad kiekvienas reklamos skleidimo 

požymis turi ne vieną, o ganėtinai daugiau skleidimo priemonių, pavyzdžiui, spausdinta reklama gali būti 

ne tik žinynai, katalogai, bet taip pat ir skrajutės, lapeliai. Taigi kiekvienas reklamos skleidėjas, 

platintojas gali iš daugelio priemonių pasirinkti jam priimtiniausią reklamos tipą norimai žiniai paskleisti. 

Svarbu paminėti, jog ne visos reklamos priemonės yra efektyvios renginiams viešinti. Vienos 

priemonės, kaip spausdinta reklama, radijo reklama ar televizijos reklama, yra sparčiai paplitusios ir 

naudojamos viešinant daugelį įvairaus žanro ar masto renginius, o kai kurios, kaip demonstracinė-

propaguojanti reklama, ryšiai su visuomene, reklaminiai suvenyrai, kino reklama ar pašto reklama yra 

mažiau efektyvi renginiams reklamuoti. 

Ryšiai su visuomene yra efektyvus būdas norint vartotojams sudaryti palankų įvaizdį apie įmonę, 

tačiau naudojant šią reklamos skleidimo priemonę yra labai sudėtinga skleisti žinią apie įvairius 

renginius. Kai kurios įmonės ar organizacijos sudaro ilgalaikius ryšius su kitomis įmonėmis ar 

organizacijomis, taip viena kitai siūlydamos apsilankyti tam tikruose renginiuose. 

Reklaminiai suvenyrai – puikus būdas įmonei populiarinti savo prekinį ženklą ar logotipą, tačiau tai 

brangus būdas reklamuoti nedidelio masto renginius. Ši reklama yra efektyvi ir patraukli norint 

reklamuoti didelio masto ir didesnio biudžeto renginius, tačiau panorus reklamą skleisti vien tik tokia 

reklamos skleidimo priemone, ji pasieks mažiau vartotojų nei kitos reklamos priemonės. 

Spausdinta reklama naudojama daugumai vietinių ir regioninių renginių. Ši reklamos rūšis yra 

spausdintina forma – tai lanksčiausia ir efektyviausia reklama. Spausdintai reklamai įvairios įmonės ir 

organizacijos skiria daug lėšų, nes panaudojus šią reklamos priemonę galima atspausdinti tiek skrajutę ar 

lankstinuką. 

Lauko reklama – tai įvairūs reklaminiai skydai, afišos, šviečiančios iškabos, transparantai, 

elektroninės švieslentės, taip pat ir vitrinų reklama, reklama ant transporto priemonių. Plakatai yra viena 

iš lauko reklamos rūšių. Ši reklama yra efektyvi, nes ją gali pamatyti didelis ratas žmonių. Tokią reklamą 

platinti nėra sudėtinga ir nėra brangu, ši reklama yra pastebima ir efektinga. Reklamos monitoringo 

tyrimo duomenimis, 6 ir 13,5 procentų skiria lauko ir vidaus reklama. 

Audiovizualinė reklama – jai priklauso reklaminiai klipai, įvairūs skaidrių filmai ir kt. Sunku 

apibrėžti šios reklamos rūšies efektyvumą, nes jei reklama kuriama kinui, jos efektyvumas mažesnis, 

jeigu ant reklaminės švieslentės, kurią pastebi daug potencialių vartotojų, jos efektyvumas yra aukštesnis. 

Kompiuterizuota reklama – šiai reklamos priemonei priklauso internetinė reklama. Šiandien 

internetas užima labai svarbią vietą šiuolaikinio žmogaus tiek laisvalaikyje, tiek darbe. Neretai yra 

pastebima, jog internetas yra pilnas įvairaus tipo reklamų tiek statinių, tiek dinaminių, kurios pasirodo 

potencialiam vartotojui skaitant naujienas arba tiesiog naršant internete. Neretai internete naršantis asmuo 

gali viename puslapyje pamatyti iki 20 tiek statinių, tiek dinaminių reklamos rūšių apie įvairias prekes, 

paslaugas, renginius. Taip pat yra kuriami įvairūs tinklalapiai su miestuose vykstančiais renginiais, 

parodomis ir kt. Potencialus vartotojas gali laisvai susipažinti su tų renginių specifika. Šią reklamos 

skleidimo priemonę galima įvardinti efektyvia, nes ji pasiekia didelį skaičių vartotojų. 

Reklama spaudoje gali būti skirta visuomeninio naudojimo ir gamybinio naudojimo prekėms ar 

paslaugoms – viskas priklauso nuo leidinio pasirinkimo. Vieni leidiniai reklamuoja vienokius renginius, 

kiti kitokius. Taip galima klasifikuoti, kokie renginiai yra patrauklūs tam vartotojų ratui, kurie pasirenka 

vienokios ar kitokios rūšies leidinius. 

Televizijos reklama – viena brangiausių, galingiausių ir veiksmingiausių reklamos priemonių. Kaip 

teigė D. Jokubauskas (2003), televizija turi vienu metu tenkinti ir masinės auditorijas, ir mažesnių grupių 

poreikius. Remiantis žiniasklaidos tyrimo apžvalga 2012 metais, televizijos reklamos rinka 2011 m. 

ūgtelėjo 1,2 proc., o radijo ir žurnalų reklamos apimtys, lyginant su 2012 m., išliko nepakitusios (žr. 

internetinę prieigą: 

http://www.tns.lt/data/files/Metines_apzvalgos/Ziniasklaidos%20tyrimu%20apzvalga%202012.p

df). 

http://www.tns.lt/data/files/Metines_apzvalgos/Ziniasklaidos%20tyrimu%20apzvalga%202012.pdf
http://www.tns.lt/data/files/Metines_apzvalgos/Ziniasklaidos%20tyrimu%20apzvalga%202012.pdf
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Radijo reklama yra santykinai pigus reklamos skleidimo būdas. Ši reklamos skleidimo priemonė 

nereikalauja didelių pastangų kuriant tam tikrą dizainą, svarbus dėmesys tenka vedėjo gebėjimui 

efektyviai ir įtikinamai išreikšti reklamos tekstą ir sudominti kuo daugiau klausytojų. Radijas užima labai 

svarbią vietą reklamos pasaulyje, neretai šiai reklamai yra skiriamas didelis dėmesys. Radijo klauso visi: 

tiek vyresnio amžiaus žmonės, tiek jaunimas, pagal radijo rūšis ar stilių yra parenkama auditorija, kuri 

galimai susidomėtų organizuojamu renginiu. 

Kino reklama apima aiškiai apibrėžtą teritoriją, todėl yra labai vertinama prekybos ir paslaugų 

įmonių darbuotojų, kurie be didesnių sąnaudų nori paveikti atskiros, nedidelės teritorijos potencialius 

vartotojus.  

 

ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRŲ REKLAMOS PRIEMONIŲ 

LYGINAMOJI ANALIZĖ: VARTOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAS 

Šiaulių miesto kultūros ir Panevėžio kultūros centrų pristatymas 

 
Šiaulių kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras, atviras visuomenei, tenkinantis 

gyventojų norus bei organizuojantis įvairaus pobūdžio koncertus, renginius, vakarones, parodas 

susibūrimus. Šis centras puikiai įsilieja į Šiaulių miesto kultūrinę veiklą, patrauklus užsieniečiams savo 

kultūros produkcija, teikiamomis paslaugomis, informatyvia reklama. Kultūros centras siekia tenkinti 

sociokultūrinius miesto bendruomenės poreikius, koordinuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių 

veiklą, organizuoja koncertus, spektaklius, valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių 

minėjimus, parodas, šokių vakarus, etninius ir kitokio pobūdžio renginius, teikia techninę, metodinę ir 

kitokią paramą kitoms miesto kultūros įstaigoms. Kultūros centras yra pagrindinis Šiaulių miesto 

gimtadienio „Šiaulių dienos“ organizatorius (žr. internetinę prieigą: 

http://www.siauliukulturoscentras.lt/apie-mus.htm). 

Šiaulių kultūros centras organizuoja pagrindinius didžiuosius miesto renginius: Laisvės gynėjų 

dieną, sausio 13-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dieną, kovo 11-ąją, įvairius festivalius, Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dieną, liepos 6-ąją, Šiaulių dienas, Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų 

festivalį „Rudens mozaika“, Kalėdinius ir naujamečius renginius. Taip pat centre vyksta daug koncertų, 

vakaronių, parodų. 

Panevėžio kultūros centras – bendruomenių rūmai – vienas didžiausių daugiafunkcinių kultūros 

centrų Lietuvoje. Visa Rūmų veikla orientuota į miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą. 

Pagrindinės rūmų veiklos kryptys: rengti įvairių žanrų, skirtingų formų ir apimties renginius, skatinti ir 

remti iniciatyvaus jaunimo kūrybines idėjas, tenkinti sociokultūrinius miesto bendruomenių poreikius, 

sudaryti sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai, sistemingai organizuoti valstybinių ir 

kalendorinių švenčių renginius (žr. internetinę prieigą: http://einam.lt/kulturos-centras/4043/). Centre 

organizuojami renginiai jaunimui ir senjorams, šeimoms ir kolektyvams. Veikia įvairūs klubai ir būreliai, 

repetuoja ir koncertuoja mėgėjų meno kolektyvai. Rūmai dirba visiems Panevėžio miesto ir rajono 

gyventojams ir svečiams (žr. internetinę prieigą: http://pankultura.lt/apie-mus). 

Šiaulių ir Panevėžio kultūros centrų organizuojamų renginių reklamos analizė 

 

Šiauliuose buvo apklausta 201 respondentas, Panevėžyje 200 respondentų. 60 proc. respondentų 

Šiauliuose buvo moterys – tai sudarė daugiau nei pusę visos imties. Panevėžyje skirtingai nei Šiauliuose, 

didžioji respondentų dalis buvo vyrai (61 proc.). 40 proc. respondenčių Šiauliuose ir 39 proc. respondentų 

Panevėžyje buvo moterys. 

40 proc. (80 respondentų) apklaustųjų buvo nuo 31 iki 40 metų amžiaus, 37 proc. (74 respondentai) 

buvo nuo 21 iki 30 metų, 15 proc. respondentų buvo iki 20 metų, nuo 41 iki 50 metų (12 respondentų). 

Likusi dalis (1 proc.) nuo 51 metų amžiaus. 

Didžioji dalis apklaustųjų Panevėžyje buvo nuo 21 iki 30 metų amžiaus (137 respondentai) – tai 

sudarė didžiąją daugumą respondentų. 11 proc sudarė nuo 31 iki 40 metų ir žmonės iki 20 metų. 6 proc. 

(11 respondentų) sudarė nuo 41 iki 50 metų amžiaus, likusi dalis respondentų buvo nuo 51 metų amžiaus 

ir daugiau. 

Tiek Šiaulių, tiek Panevėžio kultūros centrų apklausoje dalyvavusių respondentų nuomonės sutapo. 

117 respondentų (58 proc.) šiauliečių ir 118 respondentų (59 proc.) panevėžiečių teigė, jog jiems reklama 

yra bet kokia forma ir, bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine, 

http://www.siauliukulturoscentras.lt/apie-mus.htm
http://einam.lt/kulturos-centras/4043/
http://pankultura.lt/apie-mus
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ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Galima teigti, jog 

šis reklamos apibrėžimas, kuriame išvardinama daugiau kriterijų, yra dažniau sutinkamas respondentų nei 

kiti pateikti variantai. Antras pagal populiarumą buvo, kad reklama yra priemonė, galinti paveikti vaizdu, 

garsu, žodžiu, moka maloniai stebinti, kartais priverčia nusišypsoti, o kartais – erzina ir net supykdo. Šį 

variantą pasirinko 29 proc. (58 respondentų) šiauliečių ir 32 proc. (64 respondentų) panevėžiečių. 

Mažiausiai populiarus apibrėžimas, jog reklama reguliariai skelbiama, joje akcentuojamos kainos ir 

duomenys apie prekybos vietas, ji patogi ir pakankamai informatyvi, galima spėti jog šis apibrėžimas 

respondentams pasirodė neinformatyvus ir nebūdingas renginių paslaugai. Jį pasirinko 18 Panevėžio ir 26 

Šiaulių respondentų. 

Respondentams buvo užduotas klausimas, ar jų nuomone, reklama yra reikalinga informuojant apie 

renginius. Didžioji dalis respondentų teigia, jog reklama yra reikalinga (98 proc. – Šiauliečių ir 93,5 proc. 

– Panevėžiečiai). 

Šiaulių miesto vartotojų nuomonė apie mieste organizuojamų renginių informacijos pakankamumą 

procentine išraška skirtumas nebuvo žymus. 93,5 proc. respondentų teigia, jog informacijos apie 

renginius jiems pakanka. 6,5 proc. apklaustųjų teigia, jog jiems informacijos yra per mažai.Didžioji 

dauguma atsakiusiųjų teigia, jog jiems informacijos apie organizuojamus renginius užtenka. Tačiau 12 

proc. (24 respondentų) Panevėžio kultūros centro vartotojų teigia, jog jiems informacijos per mažai. 

Paprašyti argumentuoti savo atsakymą, respondentai įvardino, kad reklamos per mažai, ji yra iškabinama 

nelabai pastebimose vietose, taip pat įvardino, jog reklama socialiniuose puslapiuose yra pateikiama 

neįdomiai, siūlė informaciją dažniau publikuoti ir atnaujinti. Lyginant su Šiauliuose apklaustais 

respondentais buvo įvardinta, jog reklama turi būti ryškesnė ir intensyvesnė, taip pat buvo išskirta, jog per 

mažai reklamos internete. Respondentai norėtų daugiau įvairesnių informacijos sklaidos būdų, taip teigė 

13 respondentų. 

Kaip patikimiausią renginių informavimo priemonę šiauliečiai įvardijo reklamą (74 proc.), 

panevėžiečiai – pardavimų skatinimą (44 proc.). Nuomonės galėjo išsiskirti dėl skirtingų veiksmų 

nukreipimo į vartotoją, kuriais sudarius palankesnes prekių, paslaugų įsigijimo sąlygas, siekiama didinti 

jų pardavimą. Kita renginių informavimo priemonė yra reklama – 38 proc. (77 respondentai). 10 proc. 

respondentų įvardijo ryšius su visuomene. 

Siekiant sužinoti bendrą respondentų nuomonę apie reklamą, buvo užduotas klausimas: kokios 

apskritai reklamos priemonės atrodo patikimos, naudingiausios respondentui. Kaip patikimiausias ir 

informatyviausias reklamos priemones šiauliečiai įvardijo – spaudos reklamą: 22 proc. (109 

respondentai), toliau buvo išskirta televizijos reklama: 16 proc. (76 respondentai). Beveik vienodas 

skaičius respondentų (62–65 respondentai) įvardijo, jog taip pat jiems patikima yra lauko bei 

kompiuterizuota reklama. Mažiausiai respondentų pasitiki pašto reklama: 4 proc. (20 respondentų), taip 

pat kino reklama (31 respondentas) bei demonstracine-propaguojančia reklama (30 respondentų). 

Panevėžio kultūros centro apklausoje dalyvavę respondentai patikimiausią informacijos šaltinį apie 

renginius išskyrė televizijos reklamą – 98 respondentai (26 proc.) bei lauko reklamą – 71 respondentas 

(16 proc.) Taip pat kaip ir Šiaulių miesto reklamos priemones pastebintys vartotojai, panevėžiečiai 

įvardijo, jog jiems mažiausiai patikima reklamos priemonė yra kino reklama (8 respondentai) bei pašto 

reklama (8 respondentai). 

Šiauliečiai apie organizuojamus renginius mieste daugiausia sužino per radiją – 112 respondentų, 

taip pat sužino iš reklamos per televiziją –62 respondentai, reklamos spaudoje – 61 respondentas bei 

reklamos informaciniuose stenduose, iškabose, plakatuose, tiek pat respondentų taip pat išskyrė 

internetinę reklamą (15 proc.). 

Didžioji dauguma panevėžiečių apie organizuojamus renginius mieste sužino iš reklamos spaudoje 

(127 respondentai), pastebi reklaminiuose stenduose (57 respondentai), mažiau nei 30 proc. (26 

respondentai) – internete. Tarp mažiau populiarių abiejų miestų informavimo šaltinių liko paštu gaunami 

bukletai (5 proc.), bei 2 proc. išskyrė, jog socialiniai tinklai taip pat informuoja apie renginius. 

Buvo klausiama, kurie renginiai respondentams yra žinomi iš atitinkamų reklamos priemonių. 

Šiame klausime respondentai galėjo pažymėti kelis atsakymo variantus. Šiauliečiai daugiausia išskyrė, 

jog informacijos daugiausia gauna apie užgavėnes (126 respondentai), taip pat apie jonines (96 

respondentai) ir Kalėdinių ir naujamečių renginių ciklą (72 respondentai). Mažiau populiarūs renginiai 

buvo renginių ciklas "Bulvaro vasaros mozaika" (26 respondentai), pasaulinė baltosios lazdelės diena (19 

respondentų), Gedulo ir vilties dienai paminėti (15 respondentų), bei renginiai Baltų vienybės dienai 

paminėti (13 respondentų). Panevėžiečiai daugiausia informacijos gauna apie įvairias vakarones (110 

respondentų), po to seka menų dienos (56 respondentai) ir Panevėžio miesto šventė (54 respondentai). 

Mažiausiai informacijos respondentai gauna apie renginius Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai 
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paminėti (16 respondentų), Kalėdinių ir naujamečių renginių ciklą (16 respondentų) bei renginius Gedulo 

ir vilties dienai paminėti (11 respondentų). Svarbu pabrėžti, jog vieni renginiai yra labiau lankytini už 

kitus, todėl informacijos tankis skiriasi. 

Šiauliuose populiariausia reklamos priemonė yra spausdinta reklama. Šią reklamos priemonę 

respondentai nurodė kaip vieną iš informatyviausių, išskiriant pateiktus renginius. Toliau sekė kino 

reklama ir kompiuterizuota reklama. Išskyrus populiariausias reklamos priemones, svarbu aptarti ir kitas, 

kurias pasirinko nemaža dalis respondentų. Taip pat respondentai išskyrė, jog ne mažiau populiari 

reklama Šiauliuose yra televizijos reklama, kuri sudaro 16 proc. visos informacijos gaunamos apie 

renginius. 

Pavenėžyje mažiau populiari yra kompiuterizuota reklama, kurios pateikiama informacija sudaro 

21 proc. Mažiausiai renginių anonsų Šiauliuose buvo pastebima reklamuojamų per radiją (6 proc.), per 

pašto reklamą (3 proc.) ir kino reklamą (3 proc.). Panevėžyje – per televizijos reklamą (4 proc.), radijo 

reklamą (3 proc.), taip pat pašto reklamą (2 proc.). Nepopuliariausia reklamos priemonė yra kino reklama, 

kuri sudarė 0 proc. visos imties. Šiauliečiai norėtų informaciją  gauti iš kompiuterizuotos reklamos, kurią 

pasirinko 46 proc., toliau seka televizijos ir lauko reklamos (11 proc.). Mažiausiai respondentai 

informacijos norėtų gauti pašto reklamos (7 proc.), iš radijo (5 proc.), demonstracinės-propaguojamos 

reklamos (4 proc.) bei kino reklamos (2 proc.). Panevėžiečiai įvardino, jog daugiausia informacijos norėtų 

gauti iš kompiuterinės reklamos (45proc.), taip pat iš spaudos reklamos (15 proc.) bei televizijos reklamos 

(12 proc.). Mažiausiai informacijos norėtų gauti iš radijo (8 proc.), demonstracinės-propaguojamos 

reklamos (6 proc.) bei spausdintos reklamos (4proc.). Panevėžiečiai sužino apie įvairius renginius 

spaudoje, todėl galima teigti, jog šios reklamos priemonės intensyvumas yra gana didelis, todėl 

respondentai daugiau informacijos tikisi rasti internete.  

Apklausoje dalyvavę respondentai iš Šiaulių daugiausia balų išskyrė tiems kriterijams, kurie yra 

būdingi radijo, televizijos reklamai, toliau išvardintus kriterijus galima taikyti ir kitoms reklamos 

priemonėms. Šiauliečiams didžiausią poveikį daro pranešėjo balso tonas, o mažiausią – spalvos bei 

išskirtinis reklaminis dizainas. 

Respondentų, kurie pildė anketą, skirtą Panevėžio miestui, pagrindiniai kriterijai buvo koncentruoti 

daugiau į spausdintą, lauko reklamą. Daugiausia respondentų didžiausiu balų skaičiumi įvertino išskirtinį 

reklaminį dizainą, spalvas bei specifinį originalų pateikimą. Žemesniais balais buvo įvertinti muzikinis 

takelis, tam tikras teksto išdėstymas bei pranešėjo balso tonas, žodžiai. 

Apklausoje buvo pateikta lentelė, kurioje paprašyta įvertinti vienokią ar kitokią reklamos priemonę 

bei nuomonę į ją. Šiauliečiams labiausiai patinka spaudos reklama (115 respondentų) bei lauko reklama 

(109 respondentai). Likusi dalis išskyrė, kad jie ignoruoja lauko reklamą (82 respondentai) bei kino 

reklamą (63 respondentai). Labiausiai respondentus erzina pašto (120 respondentų) ir kino (122 

respondentai) reklamos.  

Visiškai palyginti Šiaulių ir Panevėžio vartotojų nuomones apie reklamos priemones yra gana 

sudėtinga, nes abiejų miestų kultūros centrai taiko skirtingas populiarinimo ir reklamos priemones 

renginiams. Tokio pobūdžio lyginimas norint sužinoti, kurio miesto kultūros centro pasirinkta strategija 

veiksmingesnė, plačiai negali būti atliktas, tačiau galima bandyti tai padaryti susiejant teorinėje 

medžiagoje pateikiamą informaciją su tyrimo rezultatais. Toks palyginimas atskleidžia ar reklamos 

gavėjai – respondentai – reklamos rūšis suvokia taip, kaip jos turėtų būti suvokiamos. Bandoma 

išsiaiškinti kaip Panevėžio ir Šiaulių kultūros centrai pateikia reklamą (ar atsižvelgia į teorinę medžiagą) 

ir kaip į tai reaguoja reklamos gavėjai. 

IŠVADOS 

 
1. Supratus laisvalaikio sąvoką, galima detaliau suvokti jo klasifikaciją ir smulkiau išnagrinėti 

šventės apibrėžimą. Laisvalaikio sampratos istorinės raidos pažinimas leidžia geriau suprasti šį žmonijos 

veiklos fenomeną ir tikslingiau suvokti, kokios reklamos viešinimo priemonės yra tinkamos jį 

populiarinti. Reklamos pagrindiniai tikslai yra supažindinti su nauja preke ar paslauga, informuoti apie 

kainų pasikeitimą, supažindinti su prekės vartojamomis savybėmis, informuoti  apie teikiamas paslaugas, 

formuoti teigiamą firmos įvaizdį ir kt. Taip pat reklama atlieka ekonomines bei socialines funkcijas. Šios 

dvi reklamos funkcijos veikia kartu. Jei reklama yra kryptinga ir įtikinanti, visapusiškai atskleidžia prekių 

vartojamąsias savybes, praneša gyventojams reikalingą ir naudingą informaciją, reiškia, kad tuo pat metu 

ji daro įtaką pirkėjui. Kaip teigia Bagdonienė ir Hopenienė (2005), rinkos komunikacijos procesas padeda 

paveikti informacijos gavėją ir sukelti pageidaujamą, numanomą jo reakciją. Tam naudojama reklama, 
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įvairios populiarinimo formos, pardavimų skatinimas. Norint parengti išbaigtą marketingo komunikacijos 

kompleksą, pirmiausia turi būti nustatoma tikslinė vartotojų grupė (auditorija) ar grupės konkretus tikslas. 

2. Apibendrinant svarbiausius reklamos poveikio elementus gavėjui, galima pastebėti, kad 

kiekvienas iš jų yra svarbus norint tinkamai paveikti potencialų gavėją. Reklamos tekstas – tai žinutė, kuri 

reikalauja atsakyti į daugybę klausimų norint gavėjui tekstu perteikti svarbiausią informaciją, kuri būtų 

aktuali ir nekeltų klausimų: kas, ką ir kodėl siūlo. Būtent paveikslu daugeliu atvejų galima sustiprinti 

vaizdą ir perteikti pagrindinę mintį, taip pat papildyti tekstą. Reikėtų paminėti, kad reklaminis tekstas 

turėtų būti ritmiškas ir muzikalus, taip klausytojui tuo pačiu lengviau jį įsiminti. Kiekviena reklama turi 

tiek neigiamų, tiek teigiamų savybių. Vienareikšmiškai negalima pasakyti ar reklama yra gera, ar bloga. 

3. Šiaulių kultūros centras organizuoja pagrindinius didžiuosius miesto renginius. Tokius kaip: 

Laisvės gynėjų diena, Sausio 13-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Vasario 16-oji, Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena, Kovo 11-oji, įvairius festivalius, Lietuvos valstybės (Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) diena, Liepos 6-oji, Šiaulių dienos, Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno 

kolektyvų bei atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“, Kalėdiniai ir naujamečiai renginiai. Taip pat centre 

vyksta daug koncertų, vakaronių, parodų. Panevėžio bendruomenių rūmuose galima pamatyti geriausius 

kitų miestų profesionalių teatrų spektaklius, išgirsti populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertus, išreikšti 

save mėgėjų meno koncertuose, įprasminti savo laisvalaikį įvairių pomėgių klubuose ar draugijose. 

Skirtingiems renginiams taikomos skirtingos reklamos priemonės. Kultūros centrai naudoja įvairias 

reklamos priemones renginių viešinimui, neišskirdami vienos ar kitos labiau. 

4. Išanalizavus Šiaulių ir Panevėžio kultūros centrų organizuojamų renginių reklamos priemones, 

respondentai kaip patikimiausią priemonę įvardija kompiuterizuotą reklamą, o mažiausiai patikimą – kino 

reklamą. Respondentai dažniausia apie renginius sužino iš spaudos reklamos bei internetinės reklamos, 

rečiausiai – iš kino bei pašto reklamų. Išanalizavus teoriją bei atlikus tyrimą efektyviausios spriemonės 

yra kompiuterizuota, spaudos ir spausdinta reklama, mažiausiai efektyvios – kino, pašto reklamos. 
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COMPARATIVE ANALISYS OF ADVERTISING MEDIA USED BY THE CENTERS OF 

CULTURE OF SIAULIAI AND PANEVEZYS CITIES FOR EVENT PROMOTION: OPINION 

SURVEY 

 

Summary. Relevance of the topic. Since private businesses have been developing in Lithuania and 

competition among traders, manufacturers and service providers has been increasing, the importance of advertising 

has been growing with each year. Advertising is used in many spheres: science, art, economy, politics, education, 

trade, services, entertainment, charity, religion, family, interpersonal relationships.  

Research aim: to identify what advertising media the Centers of Culture of Siauliai and Panevezys cities use 

to promote public events and which ones are most effective. Research questions: Is it necessary to use advertising 

media to inform the public about events? Does the public get enough information about events organized in the 

region? What  advertising media is used to informs the public about events? Research object: comparative analysis 

of survey findings on advertising media used by the Centers of Culture of the two said cities. Research method: an 

opinion survey using a questionnaire with open- and closed-ended questions. Research sample: 201 respondent from 

Siauliai and 200 - from Panevėžys. 

The main advertising media the Centers of Culture of Siauliai and Panevezys cities use to promote events 

were identified and compared. Drawing on scientific literature analysis and survey findings, it was concluded that 

various formats of advertising media are used for the benefit of the public, to inform about events, promote them, 

make more visible, popular. 

Keywords: the Center of Culture, advertising media. 

http://www.siauliukulturoscentras.lt/apie-mus.htm
http://bit.ly/10gZWNz
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TRIJŲ DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ PRIIMTŲ INDĖLIŲ IR 

SUTEIKTŲ PASKOLŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

Audrius Žilinskas 

Mokslinis vadovas asist. Vytis Lembutis 

 
Anotacija. Straipsnyje pateikiami trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų priimtų indėlių ir suteiktų 

paskolų apimčių lyginamosios analizės 2007–2012 metų laikotarpiu duomenys. Pirmoje straipsnio dalyje vertinama 

indėlių samprata, indėlių rūšys ir jų reikšmė banko veiklai. Analizuojama paskolų samprata, išskiriamos jų rūšys ir 

teikimo sąlygos bei grąžinimo būdai. Kartu vertinami palūkanų normos sudarymo principai ir vaidmuo komercinių 

bankų veikloje. 

Antrojoje straipsnio dalyje, remiantis sudaryta vertinimo metodika, išskiriami trys didžiausi Lietuvos 

komerciniai bankai. Vertinama pastarųjų indėlių ir paskolų portfelių struktūra, kitimo tempai, atliekama indėlių ir 

paskolų portfelių lyginamoji analizė bei tiriama šių bankų užimama rinkos dalis indėlių ir paskolų rinkose. Kartu 

analizuojami trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų indėlių ir paskolų palūkanų pajamų ir palūkanų išlaidų 

santykiniai rodikliai, jų kaitos tendencijos, analizuojamos priežastys lėmusios atitinkamus pokyčius. 

Pagrindinės sąvokos: Komerciniai bankai, indėliai, paskolos, palūkanų norma, jų vaidmuo ekonomikoje. 

 

ĮVADAS 

 
Straipsnio aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje finansiniai tarpininkai užima svarbią vietą 

valstybės ir joje veikiančių ūkio subjektų gyvenime. Retas ekonominės sistemos dalyvis išsiverstų be šių 

institucijų pagalbos pervedant lėšas, mokant mokesčius, atlyginimus ar vykdant įvairius kito pobūdžio 

įsipareigojimus. Komerciniai bankai yra vieni pagrindinių finansų rinkos tarpininkų, priimantys indėlius, 

suteikiantys paskolas bei padedantys atlikti kitas finansines operacijas fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Tačiau tik nedaugelis bankų klientų žino, kiek bankas suteikia paskolų bei kokios kokybės jos yra. 

Taip pat mažai jų domisi, kaip kinta bankų priimtų indėlių kiekis bei kokie veiksniai įtakoja tokį 

pasikeitimą. Klientams dažniausiai rūpi jų pinigų bei asmeninės informacijos saugumas. Dėl šios 

priežasties labai svarbu išanalizuoti kiek indėlių ir paskolų yra suteikę trys didžiausi Lietuvos komerciniai 

bankai ir kaip minėti dydžiai kinta keičiantis ekonominei situacijai. 

Straipsnio problema. Daugelio mokslinių straipsnių autoriai: T. Garbaravičius, R. Kuodis (2002), 

G. Preidys (2009) nagrinėjo paskolų ir indėlių pokyčius, perspektyvas. A. Lileikienė, J. Martinkienė 

(2004) ir kiti autoriai analizavo bankų aktyvų ir pasyvų valdymą. Paskolos ir indėliai minėtų autorių 

darbuose buvo vertinami kaip bendras paskolų ar indėlių portfelis, bendras kitimas, bendra struktūra, 

neišskiriant konkrečių Lietuvos Respublikos komercinių bankų. Bankų klientai susiduria ne tik su 

taupymo ar kredito produktų pasirinkimo problema, bet ir su komercinio banko pasirinkimo problema. 

Kokiais metodais remiantis galima tinkamai įvertinti komercinius bankus ir kaip teisingai palyginti jų 

indėlių bei paskolų apimtis? 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų priimtų indėlių ir 

suteiktų paskolų apimtis 2007–2012 metų laikotarpiu. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išnagrinėti komercinių bankų indėlių bei paskolų sampratą teoriniu aspektu; 

2. Išskirti tris didžiausius Lietuvos komercinius bankus; 

3. Atlikti trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų priimtų indėlių ir suteiktų paskolų 

dinaminę lyginamąją analizę; 

4. Nustatyti trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų rodiklių kitimo tendencijas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros ir monografijų, mokslinių straipsnių, teisės aktų, 

reglamentuojančių komercinių bankų veiklą, oficialių komercinių bankų tinklalapių bei bankų metinių 

ataskaitų analizė. Surinktos informacijos sisteminimas, grupavimas, klasifikavimas, lyginimas, 

sisteminimas paveikslais, lentelėmis ir grafikais. Komercinių bankų finansinių rodiklių horizontalioji ir 

vertikalioji, santykinių bei absoliutinių rodiklių pokyčių analizės. 

 
KOMERCINIŲ BANKŲ PRIIMAMŲ INDĖLIŲ IR TEIKIAMŲ PASKOLŲ SAMPRATA 

 
Komercinių bankų indėlių samprata. Viena iš pagrindinių komercinių bankų teikiamų finansinių 

paslaugų yra indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių, t. y. lėšų 

priėmimas iš nenustatytų iš anksto asmenų, kad būtų galima jas valdyti, naudoti ar jomis disponuoti, 
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įsipareigojant jas sugrąžinti su palūkanomis ar be jų. Indėlis yra teigiamas pinigų likutis sąskaitoje, kuri 

atidaryta indėlininkui kredito įstaigoje pagal banko indėlio arba banko sąskaitos sutartį [41]. 

Anot O. Buckiūnienės (2011), indėlis yra pinigai, patikėti finansiniam tarpininkui atidarant sąskaitą. 

Indėlis – tai banke padėti pinigai, santaupos, viena iš investavimo priemonių, leidžianti taupyti, laikyti 

pinigus banke ir tokiu būdu uždirbti pinigų. Bankai paprastai moka palūkanas už padėtus indėlius. Kuo ilgesnė 

indėlio trukmė, tuo didesnės palūkanos mokamos už padėtą indėlį. Indėlis yra finansinis produktas klientams 

bankuose. Indėliai paprastai yra apdrausti, todėl yra mažai rizikinga investicija [40]. 

Indėlis – tai indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale pagal banko indėlio ar banko sąskaitos 

sutartis ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos 

įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant 

priskaičiuotas palūkanas) [42]. 

Komerciniuose bankuose indėlius gali laikyti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Todėl ir Lietuvos 

Respublikoje veikiančių komercinių bankų siūlomas indėlių spektras labai platus (žr. 1 pav.). 

 
 

1 pav. Komercinių bankų indėliai fiziniams ir juridiniams asmenims 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [15, 20, 21, 24] šaltiniais 

 

Terminuotasis indėlis – tai galimybė apsaugoti turimas lėšas nuo nuvertėjimo. Indėlį galima padėti 

pageidaujamam laikotarpiui ir iš karto žinoti, kiek indėlyje esantys pinigai uždirbs pajamų. Be to, galima 

pasirinkti palūkanų mokėjimo laiką. Indėlio sąskaitos papildyti negalima [20]. 

Terminuotas kaupiamasis indėlis yra naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio ir kitą 

laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos su prieš tai priskaičiuotomis palūkanomis. Indėlio suma didėja, 

nors sąskaitos papildyti negalima [20]. 

Kaupiamasis indėlis – tai galimybė kaupti pinigus periodiškai papildant sąskaitą. Palūkanos priklauso nuo 

padėto indėlio dydžio ir indėlio laikotarpio [20]. 

Vienos nakties indėlis – minimali indėlio suma 100.000 Lt (arba ekvivalentas kita valiuta). Indėlį padėjus 

nakčiai, dieną visa indėlio suma su palūkanomis grįžta į sąskaitą, todėl vėl galima naudotis savo pinigais [21]. 

Indėlis juodai dienai – padėjus terminuotąjį ar terminuotąjį kaupiamąjį indėlį ir nutraukus indėlio sutartį 

prieš nustatytą terminą, atgaunami visi pinigai (indėlis ir sukauptos palūkanos) [20]. 

Senjorų indėlis yra skirtas klientams, kurių senatvės pensija pervedama į banko sąskaitą. Šio indėlio 

sąskaitą bet kada galima papildyti ir gauti didesnes palūkanas, kurios mokamos kas mėnesį į banko sąskaitą 

[24].  

Investicinis indėlis – tai indėlis, kurio palūkanos priklauso nuo tam tikro finansinio turto (pvz.: akcijų, 

akcijų indeksų ir kt.), su kuriuo indėlis susietas, vertės kitimo [24]. 

Indėlio planas 3, 6, 12 – didesnės palūkanos mokamos klientams, kurie banke padeda du ar tris atskirus 

indėlius 3, 6 ir 12 mėnesių terminams [15]. 

Vaikų indėlis – tai indėlis, kurio sąskaitą nepilnamečio naudai gali atidaryti tėvai, įtėviai, globėjai ar 

rūpintojai. Priimami terminui nuo 1 iki 18 metų [15]. 

JURIDINIŲ ASMENŲ 

INDĖLIAI 
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Indėliai iki pareikalavimo – tai banko sąskaitoje esantys pinigai, kurie gali būti panaudoti 

mokėjimams ir kitoms banko sąskaitos sutartyje numatytoms operacijoms atlikti. Kredito įstaiga 

individualiai sprendžia mokėti indėlininkui banko sąskaitos sutartyje nustatyto dydžio palūkanas ar ne. 

Apibendrinant galima teigti, kad egzistuota dvi pagrindinės indėlių rūšys: terminuotasis ir 

kaupiamasis indėlis. Kiti indėliai yra panašūs vienai iš šių indėlių rūšių su papildomomis sąlygomis. 

Banko indėlio sutartimi bankas įsipareigoja priimti iš indėlininko pinigų sumą (indėlį) ir grąžinti 

indėlį bei sumokėti už jį palūkanas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

Komercinių bankų paskolų samprata. Paskolų teikimas yra viena svarbiausių banko veiklų. 

Anot V. Vaškelaičio (2003), paskolų portfelis paprastai sudaro pačią didžiausią banko aktyvų (turto) dalį. 

Pasak  R. Vainienės (2005), paskola yra lėšos, kurias kreditorius suteikia paskolos gavėjui, o 

pastarasis įsipareigoja grąžinti paskolintas lėšas ir sutarto dydžio palūkanas sutartyje numatytais terminais 

ir tvarka. 

Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos 

gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti 

palūkanas, jeigu sutartis nenustato kitaip. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo 

momento. Paskolos gavėjas tampa jam perduotų pinigų savininku [40]. 

Anot O. Buckiūnienės (2005), kreditas yra santykiai tarp kreditoriaus ir besiskolinančio, atsiradę 

dėl paskolintos vertės grįžimo. Žodis kreditas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „creditum“ ir reiškia 

„paskola, skola, prekių ar pinigų skolinimas už palūkanas“. 

Skolinimas yra pinigų sumos perdavimas skolininkui pagal paskolos ar kreditavimo sutartį. Tai 

piniginio reikalavimo, kylančio iš neatšaukiamo įsipareigojimo mokėti, pirkimas, išankstinis 

apmokėjimas, prisiimant skolinimo riziką arba jos neprisiimant, neatsižvelgiant į tai, į kieno apskaitą šie 

reikalavimai yra įtraukti ir kas pagal juos surenka pinigines lėšas [41]. 

Apibendrinant galima teigti, kad paskola yra lėšos, kurias kreditorius suteikia paskolos gavėjui, o 

pastarasis įsipareigoja grąžinti paskolintas lėšas ir sutarto dydžio palūkanas sutartyje numatytais terminais 

ir tvarka. Skolinimas yra pinigų sumos perdavimas skolininkui pagal paskolos ar kreditavimo sutartį.  

Komercinio banko teikiamas paskolas galima surūšiuoti pagal paskolų gavėjus ir paskolos tipą. 

Komerciniai bankai paskolas skiria į dvi pagrindines rūšis: paskolas fiziniams asmenims ir paskolas 

juridiniams asmenims. 1 lentelėje pateikiama komercinių bankų teikiamos paskolos fiziniams ir 

juridiniams asmenims. 

 
1 lentelė. Komercinių bankų teikiamos paskolos fiziniams ir juridiniams asmenims 

KOMERCINIŲ BANKŲ TEIKIAMOS PASKOLOS 

FIZINIAMS ASMENIMS 

KOMERCINIŲ BANKŲ TEIKIAMOS 

PASKOLOS JURIDINIAMS ASMENIMS 

Būsto kreditas Kredito linija 

Vartojimo kreditas Ilgalaikiai kreditai verslo plėtrai 

Paskola studentams Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui 

Daugiabučių namų atnaujinimo paskola JESSICA Apyvartinio kapitalo finansavimas 

Didelių galimybių kreditas Žemės ūkio kreditai 

 Overdraftas 

 Investicijų finansavimas 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [17, 18, 20, 21, 25, 26] 

Būsto kreditas – paskirtis žemės sklypui įsigyti ir būstui statyti, įrengti, remontuoti ar rekonstruoti. 

Kreditas suteikiamas nuo 70 iki 85 proc. įsigyjamo būsto rinkos vertės arba pirkimo – pardavimo kainos. 

Palūkanos – fiksuotos arba kintamos, kredito laikotarpis yra nuo 25 iki 40 m. Kreditas suteikiamas litais 

arba eurais. Yra galimybė atidėti kredito grąžinimą nuo 1 iki 3 metų. Klientui grąžinus dalį kredito, tas 

pats kreditas gali būti atstatytas iki pradinės kredito sumos [30]. 

Vartojimo kreditas – tai lėšos, kurias bankas gali greitai paskolinti Lietuvos gyventojams, 

sulaukusiems 18 metų ir gaunantiems nuolatines pajamas. Kredito suma yra nuo 1.001 iki 100.000 Lt, 

terminas – iki 5 metų. Nereikalingas turto įkeitimas, palūkanos dažniausiai fiksuojamos visam kredito 

grąžinimo periodui [20]. 

Kredito limitas – tai galimybė mokėjimo kortelės sąskaitoje tam tikrą laiką turėti neigiamą likutį. 

Vertinamos tik kredito limito gavėjo pajamos. Palūkanos mokamos tik už panaudotą kredito limito dalį ir 

tik už faktiškai naudotą kredito dienų skaičių. Kredito limitas suteikiamas ta valiuta, kuria yra atidaryta 

mokėjimo kortelės sąskaita. Kredito limitas suteikiamas mokėjimo kortelės galiojimo terminui. 

Atsižvelgiant į finansines galimybes, kredito limitas suteikiamas iki 300 proc. per mėnesį gaunamų 

pajamų, tačiau ne didesnį kaip 40.000 Lt [35]. 
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Paskola studijoms teikiama studentams, kurie pateikė prašymą paskolai gauti Valstybiniam studijų 

fondui ir yra įtraukti į sąrašą studentų, kuriems siūloma suteikti valstybės remiamas paskolas, t.y. kai 

valstybė prisiima garantinius įsipareigojimus. Paskolos palūkanas studijų kainai apmokėti arba dalinėms 

studijoms užsienyje, studijų metu sumoka valstybė. Paskola suteikiama litais arba eurais.  

Paskolai taikoma kintama palūkanų norma. Praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo arba santykių su 

aukštąją mokykla nutraukimo paskolą reikia grąžinti per ne trumpesnį laikotarpį kaip 15 metų [44]. 

Daugiabučio namo atnaujinimo kreditas – tai kreditas, skirtas namo butų ir kitų patalpų 

savininkams, atnaujinantiems senos statybos daugiabutį namą vadovaujantis LR Vyriausybės vykdoma 

programa pagal JESSICA iniciatyvą. Kreditui taikomos 3 proc. visą grąžinimo laikotarpį nekintančios 

palūkanos. Kredito terminas yra iki 20 metų, turto įkeitimas netaikomas. Kreditas suteikiamas eurais, jis 

grąžinamas anuiteto metodu [31]. 

Didelių galimybių kreditas – jo terminas yra nuo 10 iki 25 metų. Kredito suma priklauso nuo 

įkeičiamo turto, finansinių galimybių grąžinti kreditą. Įkeičiamas nekilnojamasis turtas (išskyrus žemės 

sklypus) turi būti apdraustas bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje. Palūkanos yra fiksuotos arba 

kintamos. Paskolą galima grąžinti anuitetiniu arba linijiniu metodu [20]. 

Kredito linija – tai trumpalaikės paskolos forma juridiniams asmenims. Galima panaudoti ir 

grąžinti kredito linijos dalį bet kuriuo metu, bet kokia suma iki termino pabaigos. Kredito terminas yra 12 

mėnesių su teise pratęsti ją dar 12 mėnesių. Mažiausia kredito suma yra 10.000 Lt arba atitinkama suma 

užsienio valiuta. Paskola gali būti užtikrinama įkeičiant žemę ir pastatus, kitą kilnojamąjį ir/ar 

nekilnojamąjį turtą, garantijomis ir kt. Įkeičiamas turtas turi būti įvertintas bankui priimtinų 

nepriklausomų turto vertintojų ir apdraustas bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. Palūkanos 

skaičiuojamos nuo negrąžintos kredito linijos sumos ir skaičiuojamos iki kredito linijos termino pabaigos 

[36]. 

Ilgalaikiai kreditai verslo plėtrai – tai ilgalaikės paskolos, teikiamos įmonėms, norinčioms plėsti 

veiklą: įsigyti ar atnaujinti įrangą, pirkti, rekonstruoti ar statyti nekilnojamąjį turtą, investuoti į kitas 

įmones ar įgyvendinti investicinius projektus. Sudarant paskolos grąžinimo grafiką yra atsižvelgiama į 

kiekvienos įmonės finansinę padėtį, veiklos pobūdį, įplaukų periodiškumą. Kredito suma ir grąžinimo 

laikotarpis priklauso nuo įmonės finansinių galimybių įvertinimo ir projekto, kurį prašoma finansuoti. 

Palūkanos gali būti kintamosios ar fiksuotos. Paskola išduodama litais, eurais arba JAV doleriais. 

Reikalingos kredito grąžinimą užtikrinančios priemonės [21]. 

Paskolos smulkiajam ir vidutiniam verslui – tai kreditas, kuriam išduoti naudojamos banko ir 

2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos lėšos, kurios yra skiriamos iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų pagal JEREMIE iniciatyvą. Paskolos teikiamos Lietuvoje registruotoms 

įmonėms, atitinkančioms šias sąlygas: įmonėje turi dirbti ne daugiau kaip 250 darbuotojų, metinės 

pajamos negali viršyti 138 mln. Lt, balansinė turto vertė negali būti didesnė kaip 93 mln. Lt. Didžiausia 

vieno kredito vertė 4,8 mln. eurų. Kreditas suteikiamas litais ir eurais. Reikalingos užtikrinimo priemonės 

[21]. 

Apyvartinio kapitalo finansavimas – tai kredito forma juridiniams asmenims, kurią sudaro: 

apyvartinio kapitalo kreditas, kredito linija, kredito linija banko sąskaitoje, overdraftas, kredito limitas 

mokėjimo kortelėje, faktoringas. Tai trumpalaikės paskolos apyvartinių lėšų trūkumui padengti. Paskola 

suteikiama litais, eurais arba JAV doleriais. Paskolos grąžinimo terminas yra nuo 30 dienų iki 3 metų. 

Paskolos suma priklauso nuo įmonės galymybių ją grąžinti. Palūkanos būna kintamos arba fiksuotos, 

skaičiuojamos nuo panaudotos paskolos dalies. Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės paprastai yra 

reikalingos (išskyrus overdraftui ir kredito limitui mokėjimo kortelėje) [28]. 

Žemės ūkio kreditai – tai ilgalaikiai kreditai suteikiami žemės ūkio paskirties žemei įsigyti. 

Išduodami iki 25 metų laikotarpiui. Kreditų grąžinimą užtikrinančios priemonės: turto įkeitimas, UAB 

„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantijos, banko, įmonės, įstaigos ar organizacijos 

laidavimas/garantija. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) – finansų įstaiga, teikianti garantijas 

kredito įstaigoms: bankams ir kredito unijoms. Garantijos teikiamos už kreditus, išduodamus žemės ūkio 

veiklos subjektams, ūkio subjektams ir kt. [49, 50]. 

Investiciniai kreditai – tai ilgalaikiai kreditai, teikiami investicijoms stambiam, smulkiam ir 

vidutiniam verslui plėtoti: nekilnojamajam turtui įsigyti ar statyti, įrengimams, technikai bei technologijai 

įsigyti. Paskola suteikiama litais, eurais arba JAV doleriais, grąžinimo terminas yra iki 10 metų. Paskolos 

suma priklauso nuo finansinių galimybių ją grąžinti, kredito grąžinimo užtikrinimo priemonių vertės ir 

kredito rizikos. Palūkanų norma kintamoji arba fiksuotoji [34]. 

Galima teigti, kad komerciniai bankai paskolas skiria į dvi pagrindines rūšis: paskolas fiziniams 

asmenims ir paskolas juridiniams asmenims. Skirtingi bankai išduoda tos pačios rūšies paskolas, tik su 
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individualiais pavadinimais. Komerciniai bankai paskolas išduoda trimis pagrindinėmis valiutomis: litais, 

eurais ir JAV doleriais. Ir fiziniams ir juridiniams asmenims suteikiama galimybė individualiai pasirinkti 

mokėjimo būdą bei palūkanų rūšį. 

Pasak O. Buckiūnienės (2005), išduodamas kreditus bankas turi tris tikslus, kurių siekdamas kartu 

visko negali atlikti gerai. Veikla sėkminga, jei pasiekiami tikslai, pavaizduoti 2 paveiksle. 

 

 

2 pav. Magiškasis banko politikos trikampis 

Šaltinis: Buckiūnienė, 2005, p. 114 

Anot V. Vaškelaičio (2003), visi šie kriterijai yra vienodo reikšmingumo, t. y. turėtų būti siekiama 

maksimalaus pelno palaikant likvidumą ir atsižvelgiant į saugumą. 

Pasak O. Buckiūnienės (2005), bankas, siekdamas pelningumo, turi didinti ilgalaikių kreditų 

apimtį. Kad likvidumas būtų tinkamas, bankas turi optimaliai nustatyti trumpalaikių kreditų apimtį. Kad 

saugumas būtų pakankamas, bankas turi atidžiai įvertinti paskolos gavėją ir jo gebėjimą grąžinti kreditus. 

Kreditai yra suteikiami atsižvelgiant į šiuos penkis principus:  

1) Terminuotumą – paskola turi būti grąžinama pagal sutartyje nustatytus terminus; 

2) Grąžintinumą – paskolos gavėjas įsipareigoja bankui laiku grąžinti gautą paskolą. 

Paskolos gavėjas gali grąžinti paskolą ir prieš terminą. Negrąžinus paskolos laiku, bankas pradeda 

išieškojimą nuo paskolos gavėjo įkeisto turto, ne ginčo tvarka nurašo nuo garanto ar kitos sąskaitos; 

3) Tikslinį pobūdį – paskolos sutartyje skolininkas turi nurodyti tikslinę paskolos paskirtį. 

Bankas turi teisę tikrinti, ar paskola naudojama pagal paskirtį; 

4) Apdraudimą – fiziniai ar juridiniai asmenys turi turėti tiek vertybių, kad galėtų padengti 

kredito apimtį. Paskolai apdrausti gali būti priimami garantiniai lakštai, įkeitimo ar laidavimo sutartys. Jei 

iškyla grėsmė, kad kreditas nebus laiku grąžintas, bankas gali vienašališkai nutraukti sutartį, pareikalauti 

papildomos kredito garantijos; 

5) Atlygintinumą – palūkanos už išduotas paskolas priskaičiuojamos kiekvieną mėnesį ir 

nurašomos nuo sąskaitos. Jos grąžinamos tokiu būdu, kokiu nurodyta sąskaitos sutartyje: mokėjimo 

nurodymu, grynaisiais pinigais ar nurašant nuo sąskaitos. Kredito sutartyje turi būti numatyta: kiek 

skolininkas mokės palūkanų už laiku negrąžintą paskolą. Laiku nesumokėjus palūkanų, yra 

priskaičiuojami delspinigiai. 

Anot O. Buckiūnienės (2005), paskolos bankui gali būti grąžinamos anuitetiniu arba linijiniu 

metodu. Anuitetiniu metodu kiekvieno mėnesio paskola ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis. Visos 

įmokos bus vienodo dydžio, kurias sudarys palūkanos už faktišką naudojimąsi paskola ir kiekvieną 

mėnesį didėjanti grąžinamos paskolos dalis. Linijiniu metodu mėnesio įmokos bankui nuolat mažėja. 

Paskola kiekvieną mėnesį grąžinama lygiomis dalimis, palūkanos mokamos už faktišką naudojimąsi 

paskola. Linijiniu metodu kiekvieno mėnesio įmoka kaskart mažėja, kurią sudaro kiekvieną mėnesį 

grąžinama vienodo dydžio paskola ir palūkanos už likusią paskolos dalį. 

Paskolų palūkanų normos samprata. Palūkanos – pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą, 

padėtą indėlį, skolos vertybinius popierius, perduotą naudoti turtą ar kitą skolinį reikalavimą, t. y. 

sutartyje nustatytas procentas, skaičiuojamas nuo padėto indėlio, suteiktos paskolos dydžio, skolos 

vertybinių popierių nominalios vertės arba perduoto naudotis turto ar kito skolinio reikalavimo vertės 

[41]. 

Palūkanos gali būti kintamos ir fiksuotos, jos pateikiamos 3 paveiksle. 

Pelningumas 

Likvidumas Saugumas 
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3 pav. Paskolų palūkanų rūšys 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [37] šaltiniu 
 

Paskolų palūkanų normą sudaro bazinė palūkanų norma (EURIBOR, VILIBOR) ir maržos dydis. 

Paskolų bazines palūkanų normas nustato Lietuvos bankas ir jas kasdien skelbia Lietuvos banko interneto 

svetainėje. Maržos procentą kreditorius nustato klientui individualiai. Kredito palūkanų bazinė norma 

parenkama pagal kredito valiutą: kreditams eurais taikoma EURIBOR bazinė palūkanų norma, litais – 

VILIBOR bazinė palūkanų norma. Klientas individualiai gali rinktis palūkanų rūšį. 

Anot G. Kancerevyčiaus (2009), palūkanų norma yra kaina, kurią turi sumokėti besiskolinantis 

subjektas kreditoriui už tai, kad jis skolina pinigus. Palūkanų norma yra kredito, paskolos kaina. Kredito 

kaina yra išreiškiama procentais (dažniausiai – procentais per metus). 

Pasak O Buckiūnienės (2005), palūkanų norma yra kapitalo paskolinimo kaina. Palūkanų normą 

sąlygoja tokie veiksniai: verslo plėtojimo galimybės, kredito suteikimo terminas bei jo kaina, infliacijos 

lygis, prisiimama rizika. Rizika ir infliacija tiesiogiai susijusios su palūkanų normos dydžiu, t. y. kuo 

didesnė rizika, tuo didesnės ir palūkanos. Mažiau patikimiems klientams palūkanų normos gali būti 

taikomos aukštesnės, nes bankas prisiima didesnę riziką dėl kliento. Palūkanų normos dydis nustatomas 

abipusiu skolininko ir kreditoriaus susitarimu. Palūkanų normos priklauso nuo kredito rūšies, jo trukmės, 

pasiūlos ir paklausos santykio, kredito garanto ir t.t. 

Palūkanos yra viena iš paskolos kainos sudedamųjų dalių. Paskolos kaina susideda iš visų piniginių 

reikalavimų, kurie yra privalomi prašant suteikti kreditą. Paskolos kaina gali kisti nuo kredito rūšies, 

paskirties ir kitų veiksnių. 4 paveiksle pavaizduota paskolos kainos sudėtis: 

 

 

4 pav. Paskolos kaina 

Sudaryta autoriaus, remiantis [4] šaltiniais 

Apibendrinant galima teigti, kad palūkanos yra pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą ar padėtą 

indėlį bei kitą skolinį reikalavimą. Palūkanos gali būti paprastosios ir sudėtinės bei fiksuotos ir kintamos. 

Marža yra skirtumas tarp kainos ir savikainos. Paskolos palūkanas sudaro bazinė palūkanų norma ir 

maržos procentas. 

 
KOMERCINIŲ BANKŲ PRIIMTŲ INDĖLIŲ IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ RODIKLIŲ 

PALYGINAMOJI ANALIZĖ  

 

Trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų išskyrimas. Lietuvos Respublikoje veikia septyni 

komerciniai bankai: AB SEB bankas, AB bankas „FINASTA“, AB „Citadele“ bankas, AB DNB bankas, 

AB Šiaulių bankas, AB „Swedbank“ ir UAB Medicinos bankas. Trijų didžiausių Lietuvos komercinių 

bankų analizei yra naudojami darbuotojų ir klientų skaičiaus, suteiktų paskolų, priimtų indėlių, nuosavo 

kapitalo ir turto rodikliai. Šių rodikliai vertinami 2007–2012 metų laikotarpiu Lietuvos komercinių bankų 

PASKOLOS KAINA 

Administravimo 

mokestis 

Kiti mokesčiai Turto įkeitimo 

mokestis 

Draudimo mokestis Palūkanos 

PALŪKANŲ RŪŠYS 

Kintamos palūkanos Fiksuotos palūkanos 

Pirmą kartą nustatomos pasirašant 

kredito sutartį, o vėliau keičiamos 

kas 3, 6 ar 12 mėnesių, atsižvelgiant 

į pasirinkto laikotarpio bazinę 

palūkanų normą. 

Fiksuojamos pasirašant kredito sutartį ir 

nustatomos tam tikram laikotarpiui (pvz., 5 

metams). Pasibaigus fiksacijos laikotarpiui, 

palūkanos pakeičiamos į kintamas arba vėl 

fiksuojamos pasirinktam laikotarpiui. 
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bei Lietuvos bankų asociacijos pateiktais duomenų pavyzdžiu. 2 lentelėje pateikiamos apskaičiuotos 

rodiklių vidutinės reikšmės, kurių pagalba yra nustatyti trys didžiausi Lietuvos komerciniai bankai. 

2 lentelė. Komercinių bankų vidutiniai 2007–2012 metų duomenys 

Rodikliai 

AB 

„Citadele“ 

bankas 

A

B DNB 

bankas 

UA

B 

Medicinos 

bankas 

AB 

SEB 

bankas 

AB 

„Swedbank“ 

AB 

Šiaulių 

bankas 

Priimti indėliai (mln. Lt) 609,9 4.484,5 600,4 10.817,0 12.610,5 1.622,9 

Suteiktos paskolos (mln. Lt) 960,9 9.597,0 478,8 17.730,9 13.003,4 1.767,6 

Nuosavas kapitalas (mln. Lt) 168,1 1.008,7 79,5 1.965,6 2.014,3 279,8 

Turtas iš viso (mln. Lt) 1.343,5 11.617,5 800,0 23.944,5 18.577,7 2.353,2 

Darbuotojų skaičius (vnt.) 369 1.270 512 1.972 2.620 489 

Klientų skaičius (vnt.) 70.554 557.885 12.441 1.047.307 1.340.586 133.345 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [13, 14, 19, 22, 27, 38, 47] šaltiniais 

Vienas iš šių bankų, AB bankas „FINASTA“, yra investicinis bankas, t. y. jis labiau orientuotas į 

investavimo paslaugas. Dėl to, išskiriant tris didžiausius Lietuvos komercinius bankus, AB bankas 

„Finasta“ nėra analizuojamas.  

Remiantis 2 lentelės duomenimis nustatyta, kad daugiausiai indėlių 2007–2012 metų laikotarpiu 

priėmė AB „Swedbank“. Jis per metus vidutiniškai priėmė po 12,61 mlrd. Lt indėlių. Antrasis pagal 

indėlių portfelio dydį yra AB SEB bankas, o trečiasis – AB DNB bankas. Jų indėlių portfeliai vidutiniškai 

sudarė, atitinkamai 10,81 ir 4,48 mlrd. Lt. Kitų tiriamųjų bankų indėlių portfeliai vidutiniškai siekė nuo 

0,60 iki 1,62 mlrd. Lt. Analizuojant paskolų portfelius pastebėta, kad didžiausias vidutinis paskolų 

portfelis per tiriamąjį laikotarpį – AB SEB bankas, kuris siekė 17,73 mlrd. Lt. Mažiausią vidutinį paskolų 

portfelį turi UAB Medicinos bankas, kuris siekė tik 0,47 mlrd. Lt. Skirstant bankus pagal paskolų 

portfelio dydį nustatyta, kad antras ir trečias pagal dydį vidutinis paskolų portfelis priklauso AB 

„Swedbank“ ir AB DNB bankas. Jie siekė, atitinkamai 13 ir 9,59 mlrd. Lt. 

Tiriant nuosavo kapitalo rodiklį pastebėta, kad visų bankų nuosavas kapitalas per analizuojamąjį 

laikotarpį buvo nepastovus. Didžiausias vidutinis nuosavas kapitalas 2007–2012 metais priklausė AB 

„Swedbank“, kuris siekė 2,01 mlrd. Lt. Mažiausias nuosavas kapitalas buvo UAB Medicinos banko, kuris 

siekė vos 0,07 mlrd. Lt. AB SEB bankas ir AB DNB bankas vidutiniai nuosavo kapitalo rodikliai siekė, 

atitinkamai 1,96 ir 1 mlrd. Lt. AB „Citadale“ bankas ir AB Šiaulių bankas nuosavo kapitalo rodikliai 

nesiekė 0,3 mlrd. Lt. Didžiausias turto rodiklis buvo AB SEB banke, kuris siekė 23,94 mlrd. Lt. AB 

„Swedbank“ ir AB DNB bankas turto rodikliai buvo atitinkamai 18,57 ir 11,61 mlrd. Lt. Kitų komercinių 

bankų turto rodikliai buvo žymia dalimi mažesni. Vertinant 2007–2012 metais bankuose dirbusių 

darbuotojų skaičių pastebėta, kad vienuose bankuose jų skaičius kas metai mažėjo, kituose didėjo, o dar 

kituose buvo pastovus. Remiantis 3 lentelės duomenimis pastebima, kad didžiausią vidutinį darbuotojų 

skaičių, kaip ir klientų, turėjo AB „Swedbank“, atitinkamai 2.620 ir 1.340.586. AB SEB bankas turėjo 

1.972 darbuotojus ir 1.047.307 klientus. Trečias pagal turimų darbuotojų ir klientų skaičių yra AB DNB 

bankas. Jis 2007–2012 metų laikotarpiu vidutiniškai turėjo 1.270 darbuotojų ir 557.885 klientus.  

Likusiųjų tiriamųjų bankų vidutinis darbuotojų skaičius nesiekė tūkstančio (AB „Citadele“ bankas 

– 369, UAB Medicinos bankas – 512, AB Šiaulių bankas – 489). Iš šių trijų bankų, tik AB Šiaulių banko 

vidutinis klientų skaičius sudarė daugiau kaip šimtą tūkstančių, t. y. 133.345 klientai. AB „Citadele“ ir 

UAB Medicinos bankas klientų skaičius nesiekė šimto tūkstančių, t. y. atitinkamai buvo 70.554 ir 12.441 

klientai. 

Apibendrinant galima teigti, kad trys didžiausi Lietuvos komerciniai bankai yra AB „Swedbank“, 

AB SEB bankas ir AB DNB bankas. AB „Swedbank“ pagal indėlių, nuosavo kapitalo, darbuotojų ir 

klientų skaičių buvo didžiausias. Didžiausias paskolų portfelis buvo AB SEB bankas. AB DNB bankas 

pagal visus analizuojamus rodiklius buvo trečias. 

AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ paskolų ir indėlių vertinimas. 

Vertinant paskolų ir indėlių portfelius reikia atsižvelgti į tai, kiek atidėjinių yra atidėta paskolų 

nuostoliams padengti, kokią dalį paskolų portfelio sudaro indėliai, kiek palūkanų pajamų uždirba iš 

suteiktų paskolų klientams bei kiek išlaidų patiria mokant palūkanas už klientų indėlius. Reikia vertinti 

visus galimus rodiklius, kurie padeda atskleisti kokią reikšmę bankui turi suteiktos paskolos ar priimti 

indėliai. 
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5 pav. AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ paskolų ir atidėjinių santykis 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [14, 19, 22] šaltiniu 

 

Vertinant 5 paveikslo duomenis pastebima, kad paskolų ir atidėjinių santykio rodiklio reikšmės 

didžiausios buvo 2009–2012 m. 

AB DNB bankas 2008 m. paskoloms padidėjus 26,97 proc., atidėjiniai padidėjo net 109,22 proc., 

kas ir lėmė rodiklio padidėjimą iki 1,02 proc. 2009 m. rodiklis padidėjo iki 6,47 proc., didėjimą lėmė 8,43 

proc. sumažėjusios paskolų apimtys, o atidėjiniai padidėjo net 482,69 proc. Tai rodo, kad bankas susidūrė 

su kredito rizika, kuri pareikalavo atidėti daugiau lėšų galimiems paskolų nuostoliams padengti. 2010 m. 

paskolų ir atidėjinių santykio rodiklis padidėjo iki 9,28 proc. ir tai buvo didžiausia rodiklio reikšmė per 

tiriamąjį laikotarpį. Didėjimą lėmė tai, kad paskolų apimtys sumažėjo 9,90 proc., o atidėjiniai buvo 

padidinti dar 29,27 proc. Šiuos kitimus lėmė faktas, kad 2007–2008 m. ir ankstesniaisiais metais bankai 

palengvintomis sąlygomis išdavinėjo būsto kreditus. Todėl 2008–2009 m. prasidėjus finansų krizei, 

bankas susidūrė su galima klientų nemokumo problema, kuri pareikalavo padidinti atidėjinių blogoms 

paskoloms portfelį. 2011 m. rodiklio mažėjimą lėmė sparčiau mažėjanti atidėjinių suma mažėjo nei 

paskolų portfelis, atitinkamai 6,99 ir 4,39 proc. 2012 m. paskoloms padidėjus 0,95 proc., atidėjiniai 

sumažėjo 12,95 proc. Nors 2011–2012 m. rodiklis ir mažėjo, tačiau 2012 m. jis daugiau nei dešimt kartų 

viršijo 2007 m. lygį. Tai parodo, kad bankas 2009–2012 m. turėjo išdavęs daugiau rizikingų paskolų nei 

2007 m. arba tai, kad bankas pradėjo griežčiau reguliuoti kreditavimo politiką. Todėl ir atidėjinių portfelis 

yra didesnis, nes išdavus kreditus palengvintomis sąlygomis, jų negražinimo rizika gali tęstis net iki 20 ir 

daugiau metų.  

AB SEB bankas paskolų ir atidėjinių santykio rodiklis 2008 m. pasiekė 1,47 proc. Šį didėjimą lėmė 

tai, kad tais metais paskoloms padidėjus 12,27 proc., atidėjiniai didėjo 92,27 proc. 2009 m. rodiklis 

padidėjo iki 10,55 proc. ribos. Šį didėjimą lėmė faktas, kad paskolų portfelis mažėjo 17,35 proc., o 

atidėjiniai didėjo net 493,37 proc. 2010–2011 m. rodiklis sumažėjo dėl to, kad atidėjiniai sumažėjo 

sparčiau nei paskolų apimtys, atitinkamai 2010 m. 20,88 ir 7,73 proc., 2011 m. atitinkamai 17,50 ir 0,43 

proc. 2012 m. paskoloms padidėjus 1,79 proc., o atidėjiniams sumažėjus 15,33 proc., rodiklis sumažėjo 

iki 6,23 proc. Nors rodiklis 2012 m. mažėjo, tačiau jis nepasiekė 2007 m. lygio. 

AB „Swedbank“ paskolų ir atidėjinių santykio rodiklis 2008 m. padidėjo nežymiai ir pasiekė 0,96 

proc. ribą. Kitaip nei AB DNB bankas ir AB SEB bankas, jo rodiklis 2008 m. neviršijo 1 proc. 2009–

2010 m. šis rodiklis sparčiai padidėjo ir 2010 m. pasiekė didžiausią ribą 10,93 proc. Šį didėjimą įtakojo 

2009 m. atidėjinių padidėjimas net 675,47 proc. bei tai, kad 2010 m. atidėjiniai dar padidėjo 15,91 proc., 

kai tuo pat metu paskolos mažėjo 15,50 ir 6,69 proc. 2011 m. paskoloms sumažėjus 1,53 proc., o 

atidėjiniams sumažėjus 34,82 proc., rodiklis sumažėjo iki 7,23 proc. 2012 m. paskoloms padidėjus 9,07 

proc., o atidėjiniams sumažėjus daugiau nei per pusę (53,29 proc.), rodiklis sumažėjo iki 3,10 proc. ir tais 

metais jis buvo mažiausias iš šių trijų bankų. 

Visų trijų bankų rodikliai parodo, kad nuo 2009 m. bankai susidūrė su kreditų negrąžinimo rizika, 

kas ir pareikalavo didesnių atidėjinių portfelio suformavimų. Nors 2011–2012 m. pastebimas visų bankų 

rodiklio mažėjimas, bet net ir 2012 m. jaučiamos prieš kriziniu laikotarpiu išduotų paskolų rizikos, nes 

tuo laikotarpiu vyravo būsto paskolų išdavimai, kurie yra ilgalaikiai. 
 



81 

 

3 lentelė. AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“  palūkanų pajamos 

RODIKLIS 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

AB DNB bankas 

Palūkanų pajamos (tūkst. Lt.) 1.086.438 1.414.468 1.039.925 692.681 680.314 
572.

113 

–už paskolas klientams (%) 90,59% 90,90% 93,96% 93,05% 93,91% 
93,8

2% 

AB SEB bankas 

Palūkanų pajamos (tūkst. Lt.) 1.086.438 1.414.468 1.039.925 692.681 680.314 
572.

113 

–už paskolas klientams (%) 83,16% 86,21% 86,56% 84,13% 84,36% 
87,0

2% 

AB „Swedbank“ 

Palūkanų pajamos (tūkst. Lt.) 818.182 1.164.174 922.790 616.199 580.026 
501.

154 

–už paskolas klientams (%) 86,95% 87,05% 90,73% 91,21% 89,68% 
90,5

4% 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [14, 19, 22] šaltiniais 

Remiantis 3 lentelės duomenimis nustatyta, kad daugiausia palūkanų pajamų gaunama iš klientams 

suteiktų paskolų, jos sudaro daugiau nei 50 proc. palūkanų pajamų. Palūkanų už paskolas klientams 

pajamos visu analizuojamuoju laikotarpiu AB DNB bankas sudarė nuo 90 iki 93 proc. AB SEB bankas – 

nuo 83 iki 87 proc., o AB „Swedbank“ – nuo 86 iki 91 proc. palūkanų pajamų. 

AB DNB bankas paskolų portfeliui padidėjus 26,97 proc. 2008 m., palūkanų pajamos už paskolas 

klientams padidėjo net 54,03 proc. Tai rodo, kad 2008 m. palūkanos už suteiktas paskolas buvo ganėtinai 

didelės. Vidutinė palūkanų norma naujai išduotoms paskoloms Lietuvoje 2008 m. siekė 10,08 proc. 

2009–2011 m. paskoloms mažėjant, palūkanos mažėjo sparčiau. Tai lėmė sumažėjusios paskolų 

palūkanos, kurios 2009–2011 m. Lietuvoje vidutiniškai siekė atitinkamai 8,14; 5,62 ir 5,26 proc. 2012 m. 

paskoloms padidėjus 0,95 proc., palūkanų pajamos iš klientams suteiktų paskolų sumažėjo 10,45 proc. 

Tai reiškia, kad 2012 m. sumažėjo gaunamos palūkanos už suteiktas paskolas, t. y. vidutiniškai palūkanos 

Lietuvoje siekė 4,66 proc. 

AB SEB bankas, kaip ir AB DNB bankas, 2008 m. paskoloms padidėjus 12,27 proc., palūkanų 

pajamos už klientams suteiktas paskolas didėjo sparčiau, t. y. 34,97 proc., o patvirtina, jog 2008 m. 

paskolų palūkanos buvo didesnės, nei prieš buvusiu laikotarpiu. 2009–2011 m. pastebimas mažėjimas tiek 

paskolų, tiek ir palūkanų pajamų už klientams suteiktas paskolas. Paskoloms mažėjant, palūkanų pajamos 

už klientams suteiktas paskolas mažėjo sparčiau. 2012 m. paskoloms padidėjus 1,79 proc., pajamos už 

klientams suteiktas paskolas sumažėjo 13,25 proc. Tai patvirtina, kad 2012 m. sumažėjo palūkanos už 

suteikiamus kreditus. 

AB „Swedbank“ pasikartojo analogiška situacija, kaip ir prieš tai buvusių bankų. 2008 m. 

paskoloms padidėjus 9,26 proc., pajamos už paskolas klientams padidėjo 42,46 proc. 2009–2011 m. 

mažėjant paskoloms, sparčiau mažėjo ir pajamos už paskolas klientams, t. y. paskolų portfeliui mažėjant, 

atitinkamai 15,50; 6,69 ir 1,53 proc., palūkanų pajamas už klientams suteiktas paskolas mažėjo, 

atitinkamai 17,38; 32,88 ir 7,44 proc. 2012 m. paskoloms padidėjus 9,07 proc., palūkanų pajamos už 

paskolas klientams sumažėjo 12,77 proc. Tai dar kartą parodo, kad 2012 m. sumažėjo paskolų palūkanos. 

Apibendrinant galima teigti, kad visi trys bankai 2009–2011 m. susidūrė su didele kredito rizika, 

kas pareikalavo didesnių atidėjinių paskolų nuostoliams padengti. Vertinant 2012 m. paskolų ir atidėjinių 

santykio rodiklių reikšmes galima teigti, kad bankai vis dar turi suteikę rizikingų paskolų arba stengiasi 

palaikyti minimalią kredito riziką. Nors 2012 m. rodikliai sumažėjo, tačiau nei vieno banko rodiklis 

nepasiekė 2007 m. lygio. Žvelgiant į tai galima teigti, kad bankai dar turi rizikingų kreditų. Komerciniai 

bankai daugiausiai palūkanų pajamų uždirba iš klientams suteiktų paskolų. 2008–2011 m. palūkanos už 

suteiktas paskolas buvo didesnės nei 2012 m., nes sparčiau augant paskolų kiekiui kito ir palūkanų 

pajamos gaunamos už paskolas. 2012 m. palūkanos už paskolas klientams sumažėjo, nes paskoloms 

didėjant palūkanų pajamos už suteiktas paskolas mažėjo. 

AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ paskolų ir indėlių vertinimas. Indėlių 

ir paskolų santykio rodiklis rodo, kiek procentų paskolų finansuojama klientų indėlių lėšomis. Tai leidžia 

nustatyti, ar bankams užtenka lėšų gautų iš klientų, ar jie reikiamas lėšas pritraukia kitokiais būdais. 
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Pateikiamas 6 paveikslas, kuriame atskleidžiama AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ 

indėlių ir paskolų santykio rodiklio reikšmės bei kitimas. 
 

 
6 pav. AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ indėlių ir paskolų santykis 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [14, 19, 22] šaltiniais 

Analizuojant 6 paveikslo duomenis nustatyta, kad kiekvieno banko indėlių ir paskolų rodiklis yra 

skirtingas. Tai rodo, kad kiekvienas bankas suteikiamas paskolas finansuoja skirtingai. Nustatyta, kad AB 

DNB bankas indėliai sudaro 33–65 proc. paskolų, AB SEB bankas 48–75 proc., o AB „Swedbank“ net 

72–115 proc. Vertinat 6 paveikslo duomenis, galima teigti, kad 2010–2012 m. AB „Swedbank“ sukaupia 

daugiau indėlių, nei suteikia paskolų. Kiti analizuojami bankai suteikia daugiau paskolų, nei priima 

indėlių. Todėl galima teigti, kad jie turi kitus finansavimo šaltinius, kurie padeda finansuoti paskolų 

išdavimą. Tačiau čia yra vertinamas bendras indėlių portfelis, kurį sudaro terminuoti indėliai ir indėliai iki 

pareikalavimo.  

Paskolos yra išduodamos ilgesniam laikui, todėl tikėtina, kad bankai jas labiau finansuoja 

terminuotaisiais indėliais bei kitomis lėšomis. 4 lentelėje susisteminami duomenys, kurie atskleidžia, kiek 

bankai patiria išlaidų susijusių su klientų indėliais. 
4 lentelė. AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ palūkanų išlaidos 

RODIKLIS 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

AB DNB bankas 

Palūkanų išlaidos (tūkst. Lt.) 262.761 465.249 350.619 197.994 172.791 123.413 

– už įsiskolinimus klientams (%) 24,82% 20,53% 29,78% 23,41% 18,92% 27,20% 

AB SEB bankas 

Palūkanų išlaidos (tūkst. Lt.) 567.887 833.230 734.983 459.219 364.335 318.361 

– už įsiskolinimus klientams (%) 24,82% 27,77% 35,31% 28,78% 11,65% 17,09% 

AB „Swedbank“ 

Palūkanų išlaidos (tūkst. Lt.) 342.389 569.244 558.676 330.220 216.345 197.041 

– už įsiskolinimus klientams (%) 48,78% 64,58% 74,05% 65,90% 74,28% 55,95% 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [14, 19, 22] šaltiniais 

Analizuojant 5 lentelės duomenis nustatyta, kad palūkanų išlaidos už įsiskolinimus klientams AB 

DNB bankas bei AB SEB bankas nesudaro didžiosios dalies palūkanų išlaidų. AB DNB bankas svyruoja 

nuo 18,92 iki 27,20 proc., AB SEB bankas šios išlaidos svyruoja nuo 11,65 iki 35,31 proc. palūkanų 

išlaidų. Tačiau AB „Swedbank“ šios išlaidos sudaro didžiąją dalį palūkanų išlaidų ir siekia 48–74 proc.  

AB DNB bankas klientų indėlių portfeliui 2008 m. sumažėjus 9,51 proc., išlaidos už įsiskolinimus 

klientams padidėjo 46,47 proc. AB SEB bankas 2008 m. indėlių portfeliui sumažėjus 5,67 proc., išlaidos 

klientams padidėjo 64,16 proc., o AB „Swedbank“ indėliams sumažėjus 12,15 proc., išlaidos padidėjo 

44,95 proc. Dėl to galima teigti, kad palūkanos už indėlius 2008 m. buvo mokamos ganėtinai didelės. 

Palūkanų padidėjimą lėmė 2008 m. padidėjusios metinės VILIBOR tarpbankinės palūkanos, kurios nuo 

5,37 proc. (2007) padidėjo iki 7,11 proc. (2008 m.). 2009 m. AB DNB bankas indėlių portfeliui padidėjus 

11,55 proc., įsiskolinimai klientams padidėjo 9,29 proc., tai lėmė didesnės mokamos palūkanos už 

indėlius. AB SEB bankas 2009 m. indėlių portfeliui sumažėjus 5,24 proc., palūkanų išlaidos už 

įsipareigojimus klientams padidėjo 12,17 proc. Tai lėmė padidėjusios tarpbankinės palūkanos, kurios 
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paskatino didinti palūkanas už indėlius. AB „Swedbank“ 2009 m. indėliams padidėjus 6,43 proc., išlaidos 

už įsipareigojimus klientams padidėjo 29,95 proc. Tai patvirtina faktą, kad 2009 m. buvo mokamos 

didelės palūkanos už indėlius, dėl kurių didėjo išlaidos už įsipareigojimus klientams. 2010–2011 m. 

indėlių portfelio didėjimas neigiamai veikė išlaidas už įsiskolinimus klientams. AB DNB bankas 2010–

2011 m. klientų indėlių portfeliui padidėjus, atitinkamai 27,06 ir 18,75 proc., išlaidos už įsiskolinimus 

klientams sumažėjo, atitinkamai 55,60 ir 29,47 proc. AB „Swedbank“ 2010–2011 m. klientų indėlių 

portfeliui padidėjus, atitinkamai 7,91 ir 4 proc., išlaidos už įsiskolinimus klientams sumažėjo, atitinkamai 

32,22 ir 41,70 proc. AB SEB bankas 2010 m. klientų indėlių portfeliui sumažėjus 0,30 proc., išlaidos 

klientams sumažėjo 49,08 proc. 2011 m. klientų indėlių portfeliui padidėjus 26,07 proc. – išlaidos 

sumažėjo 67,89 proc. Toks šių rodiklių kitimas parodo, kad 2010–2011 m. už indėlius mokamos 

palūkanos sumažėjo. Tai yra 2010–2011 m. sumažėjo metinės tarpbankinės palūkanų normos, atitinkamai 

iki 3,11 ir 2,50 proc., kurios ir lėmė palūkanų už indėlius mažėjimą. Nors indėlių kiekis bankuose didėja, 

tačiau išlaidos, susijusios su indėlių palūkanomis, mažėjo. 2012 m. AB DNB bankas bei AB „Swedbank“ 

indėliams padidėjus, atitinkamai 14,31 ir 13,02 proc., abejų bankų išlaidos už įsiskolinimus klientams 

padidėjo vos 2,65 proc. Tai patvirtina, kad indėlių palūkanos yra ganėtinai žemos. AB SEB bankas 

indėliams padidėjus 1,93 proc., išlaidos klientams padidėjo 28,21 proc. Toks didėjimas buvo todėl, kad 

palūkanų išlaidų už įsiskolinimus klientams suma buvo nedidėlė, lyginant su indėlių suma. Dėl to 

nedidelis indėlių sumos padidėjimas lėmė išlaidų didėjimą, kurių suma nors ir nebuvo didėlė, tačiau nuo 

mažesnės sumos sudarė didesnį procentą. 

Apibendrinant galima teigti, kad AB DNB bankas bei AB SEB bankas paskolų finansavimui turi 

papildomus lėšų šaltinius, nes jų paskolų ir indėlių santykis yra žemesnis nei 100 proc. AB „Swedbank“ 

paskolų ir indėlių santykio rodiklis 2010–2012 m. viršijo 100 proc., tai parodo, kad šis bankas turi 

pakankamai lėšų paskolų finansavimui.  

Pažymėtina tai, kad 2007–2012 m. išlaidos, susijusios su palūkanų mokėjimu už klientų indėlius, 

nesudaro didžiausios AB DNB bankas bei AB SEB bankas palūkanų išlaidų dalies. Tačiau AB 

„Swedbank“ išlaidos klientams 2007–2012 m., priešingai nei AB DNB bankas ir AB SEB bankas, sudaro 

didžiąją dalį palūkanų išlaidų.  

Tai patvirtina, kad AB „Swedbank“ turi didžiausią klientų indėlių portfelį, už kurį reikia mokėti 

palūkanas. Vertinant indėlių bei išlaidų klientams kitimus nustatyta, kad 2008 m. palūkanos už klientų 

indėlius buvo didžiausios. Kitais analizuojamais metais šios palūkanos mažėjo, tai parodė indėlių ir 

išlaidų už įsipareigojimus klientams kitimas.  

AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ rodiklių koreliacinė analizė. Ištyrus 

AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ indėlių,  paskolų apimtis, nustatyta, kad keičiantis 

indėlių ar paskolų sumoms, keičiasi ir gaunamos palūkanų pajamos bei patiriamos palūkanų išlaidos. 

Todėl tikslinga ištirti, kaip vieno rodiklio kitimas lemia kito rodiklio kitimą. Tai galima atlikti 

koreliacinės analizės pagalba, kuri tiria rodiklių priklausomybę. Kuo reikšmė arčiau 1 ar -1, tuo 

priklausomybė stipresnė. Teigiama reikšmė parodo, kad rodikliai kinta ta pačia kryptimi, o neigiama – 

priešinga kryptimi. 5 lentelėje pateikiami AB DNB bankas, AB „Swedbank“ ir AB SEB bankas indėlių ir 

paskolų, palūkanų pajamų ir palūkanų išlaidų, indėlių ir palūkanų išlaidų bei paskolų ir palūkanų pajamų 

koreliacinės analizės duomenys.  

5 lentelė. AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ koreliacijos rodikliai 

Rodikliai AB DNB bankas AB „Swedbank“ AB SEB bankas 

Indėlių sumos ir paskolų sumos -0,673 -0,529 -0,356 

Palūkanų pajamos ir palūkanų išlaidos 0,998 0,927 0,941 

Indėlių sumos ir palūkanų išlaidų už 

įsipareigojimus klientams sumos 
-0,821 -0,897 -0,716 

Paskolų sumos ir palūkanų pajamų už 

paskolas klientams sumos 
0,942 0,820 0,956 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis [14, 19, 22] šaltiniais 

Remiantis 5 lentelės duomenimis nustatyta, kad indėlių ir paskolų sumų priklausomybė nėra labai 

stipri. Nustatyta, kad indėlių portfelio sumos kitimas priešingai nulemia paskolų portfelio sumos kitimą. 

Tai reiškia, kad indėlių sumai didėjant, paskolų suma mažėja. AB DNB bankas indėlių portfelis siekė 33–

65 proc. indėlių portfelio, o AB SEB bankas – 48–75 proc. Tai yra šių dviejų bankų paskolos buvo labiau 

finansuojamos kitais finansiniais šaltiniais, o ne klientų indėliais. Tuo tarpu AB „Swedbank“ indėlių suma 
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siekė 72–115 proc. paskolų sumos. Atsižvelgiant į šiuos duomenis indėlių ir paskolų priklausomybės 

vienareikšmiškai vertinti negalima. 

Iš 5 lentelės duomenų nustatyta, kad visų trijų bankų palūkanų pajamos ir palūkanų išlaidos 

koreliuoja teigiamai. Tai yra didėjant/mažėjant palūkanų pajamoms, didėja/mažėja ir išlaidos susijusios su 

palūkanomis. Per tiriamąjį laikotarpį AB DNB bankas palūkanų pajamos vidutiniškai mažėjo 6,31 proc., 

palūkanų išlaidos taip pat vidutiniškai mažėjo 14,03 proc. (žr. 4 priedą). AB „Swedbank“ palūkanų 

pajamos vidutiniškai mažėjo 9,34 proc., o palūkanų išlaidos vidutiniškai mažėjo 10,46 proc. AB SEB 

bankas palūkanų pajamos 2007–2012 m. vidutiniškai mažėjo 12,04 proc., o palūkanų išlaidos vidutiniškai 

mažėjo 10,93 proc. Tai patvirtina palūkanų pajamų ir palūkanų išlaidų teigiamos priklausomybės buvimą. 

Nustatyta, kad didėjant/mažėjant indėlių portfelių sumai, priešingai kinta patiriamos palūkanų 

išlaidos. Tai parodo, kad palūkanų dydis mokamas už indėlius lemia indėlio portfelio kitimą. Esant 

mažam indėlių portfeliui (sumai), bankai moka didesnes indėlių palūkanas, kad pritrauktų daugiau 

piniginių lėšų indėliu pavidalu. Ir atvirkščiai, esant pakankamam pinigų kiekiui banke, bankas moka 

mažesnes palūkanas už indėlius. Dėl to palūkanų išlaidos kinta priešingai indėlių portfelio sumos kitimui.  

Ištirta, kad palūkanų pajamų sumos kitimas tiesiogiai priklauso nuo paskolų portfelio sumos 

kitimo. Tai parodo visų bankų nustatyta teigiama koreliacinė priklausomybė, kuri AB DNB bankas yra 

0,942, AB SEB bankas yra 0,956, o AB „Swedbank“ yra 0,820. Didėjant paskolų portfelių sumai, didėja 

ir gaunamos palūkanų pajamos už suteiktas paskolas ir atvirkščiai. 

Apibendrinant galima teigti, kad didžiausia priklausomybė yra tarp palūkanų pajamų ir palūkanų 

išlaidų, paskolų sumos ir palūkanų pajamų už klientams suteiktas paskolas sumos bei indėlių sumos ir 

palūkanų išlaidų už įsipareigojimus klientams sumos. Indėlių sumos ir palūkanų išlaidų už 

įsipareigojimus klientams sumos priklausomybė yra priešinga, t. y. indėlių portfelio sumai didėjant, 

palūkanų išlaidos už įsipareigojimus klientams mažėja. 

 
IŠVADOS 

 
1. Indėlis yra lėšos už palūkanas laikomos komerciniame banke. Tai viena iš investavimo 

priemonių, leidžianti taupyti, laikyti santaupas banke ir tokiu būdu uždirbti pinigų. Kuo ilgesnė indėlio 

trukmė, tuo didesnės palūkanos mokamos už padėtą indėlį. Egzistuota dvi pagrindinės indėlių rūšys: 

terminuotasis ir kaupiamasis indėlis. 

2. Paskolų suteikimas yra svarbiausia banko veikla, nes paskolų portfelis paprastai sudaro 

pačią didžiausią banko turto dalį. Paskola yra lėšos, kurias kreditorius suteikia paskolos gavėjui, o 

pastarasis įsipareigoja grąžinti paskolintas lėšas ir sutarto dydžio palūkanas sutartyje numatytais terminais 

ir tvarka. Komerciniai bankai paskolas skiria į dvi pagrindines rūšis: paskolas fiziniams asmenims ir 

paskolas juridiniams asmenims. 

3. Nustatyta, kad daugiausiai indėlių 2007–2012 metų laikotarpiu priėmė AB „Swedbank“, 

antras AB SEB bankas, o trečias AB DNB bankas. Vertinant bankus pagal paskolų portfelio dydį 

nustatyta, kad didžiausias vidutinis paskolų portfelis priklausė AB SEB bankas, antras AB „Swedbank“, 

trečias AB DNB bankas. Nustatyta, kad trys didžiausi Lietuvos komerciniai bankai yra AB „Swedbank“, 

AB SEB bankas ir AB DNB bankas. 

4. Ištirta, kad AB „Swedbank“ ir AB SEB bankas didžiąją dalį indėlių portfelio sudaro 

fizinių asmenų indėliai, AB DNB bankas nebuvo pastoviai dominuojančios pusės. Indėliai iki 

pareikalavimo yra dominuojantys indėlių portfeliuose. 2008–2009 m. visų bankų terminuotų indėlių dalis 

bendruose indėlių portfeliuose buvo didžiausios per tiriamąjį laikotarpį, tai lėmė padidėjusios 

tarpbankinės palūkanų normos. AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ yra pagrindiniai 

Lietuvos bankinio sektoriaus indėlių rinkos dalyviai, jie kartu užima daugiau nei pusę indėlių rinkos. AB 

DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ paskolų portfeliai kito ta pačia tendencija visu 

narinėjamu laikotarpiu: didėjo 2008 ir 2012 m., o mažėjo 2009–2011 m. Taip pat jie yra pagrindiniai 

paskolų teikėjai, vertinant su kitais bankais veikiančiais Lietuvoje, nes suteikia daugiau nei pusę bankų 

klientams suteiktų paskolų. Nustatyta, kad AB DNB bankas bei AB SEB bankas paskolų finansavimui 

turi papildomus lėšų šaltinius. AB „Swedbank“ 2010–2012 m. turėjo didesnį indėlių portfelį lyginant su 

paskolų portfeliu.  

5. Ištyrus indėlių ir paskolų portfelių priklausomybę pastebėta, kad indėlių portfelio sumos 

kitimas priešingai nulemia paskolų portfelio sumos kitimą. Tai reiškia, kad indėlių sumai didėjant, 

paskolų suma mažėja. AB DNB bankas ir AB SEB bankas paskolos buvo labiau finansuojamos kitais 

pinigų šaltiniais, o ne klientų indėliais, tuo tarpu AB „Swedbank“ indėlių suma 2010–2012 m. viršijo 

paskolų sumą, todėl indėlių ir paskolų sumų priklausomybės vienareikšmiškai vertinti negalima. Ištirta, 



85 

 

kad palūkanų pajamos ir palūkanų išlaidos koreliuoja teigiamai. Nustatyta, kad didėjant/mažėjant indėlių 

portfelių sumai, priešingai kinta patiriamos palūkanų išlaidos. Tai parodo, kad palūkanų dydis mokamas 

už indėlius lemia indėlio portfelio kitimą. Ištirta, kad palūkanų pajamų sumos kitimas tiesiogiai priklauso 

nuo paskolų portfelio sumos kitimo, tai parodo visų bankų nustatyta teigiama koreliacinė priklausomybė. 

 

REKOMENDACIJOS 

1. Įvertinus AB DNB bankas, AB SEB bankas bei AB „Swedbank“ indėlių ir paskolų 

portfelius nustatyta, kad šie bankai yra dominuojantys Lietuvoje. Kiekvienas klientas, pasirinkdamas kur 

jam laikyti ar skolintis lėšas, komercinį banką renkasi pats. Tačiau reikėtų atsižvelgti į banko kilmę, jo 

užimamą poziciją Lietuvoje. Mažiausias dėmesys turėtų būti skiriamas indėlių palūkanų dydžiui, nes 

bankas, mokėdamas didesnes indėlių palūkanas, neparodo savo tikrosios pozicijos, kaip rodo AB 

SNORAS banko bei AB Ūkio bankas bankroto praktika. Norint padėti indėlį banke patartina gerai 

įsivertinti ne tik banko mokamą palūkanų dydį, bet ir bendrą visos bankinės rinkos tendenciją bei banko 

patikimumo aspektus. Norint sumažinti netekties riziką, rekomenduotina indėlius nukreipti į du ar tris 

skirtingus bankus, kad vienam bankui susidūrus su problemomis, lėšos būtų prieinamos kitame banke. 

Pabrėžtina, kad didesnių indėlių sumų nei yra draudžiami pagal Lietuvos indėlių draudimo įstatymą, 

nepatartina laikyti viename banke. 

2. Skolintis rekomenduojama tame banke, kuris skolina su mažesnėmis palūkanomis, tai 

reiškia, kad bankas turi daugiau lėšų kurias reikia įdarbinti, todėl tikėtina bus suteiktos geresnės sąlygos. 

Kreditų įstaigų priežiūros institucijoms rekomenduotina griežčiau kontroliuoti komercinių bankų 

teikiamus kreditus, tai padėtų sumažinti atidėjinių poreikį. Rekomenduojama, griežčiau reguliuoti 

palūkanas už kreditus, nes nustatyta, kad daugiausia palūkanų pajamų bankai gauna iš paskolų klientams, 

sumažinus palūkanas, paskolos būtų pigesnės, kas leistų bankų klientams pasiskolinus lengviau ir be 

vėlavimų padengti savo įsipareigojimus. Pažymėtina, kad komerciniai bankai, kaip ir kitos įmonės, yra 

pelno siekiančios įstaigos, todėl verta atidžiai rinktis banką, nukreipiant lėšas į banką ar iš jo skolinantis. 
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COMPARATIVE ANALISYS OF THE LOAN AND DESPOSIT PORTFOLIOS OF THE THREE 

BIGGEST COMMERCIAL BANKS OF LITHUANIA 

 

Summary. The paper deals with comparative analysis of the deposit and loan portfolios of three biggest 

commercial banks of Lithuania in 2007–2012. In the first part of the paper, the concept of the deposit, types of 

deposits were analyzed, their relevance for bank activity was evaluated. The concept of the loan, types of loans, 

conditions of granting a loan were analyzed, the methods of loan repayment were identified. The principles of 

setting interest rates and the role of commercial banks in this activity were studied.  

In the second part of the paper, using an approved methodology, three biggest commercial banks of Lithuania 

were identified. The structure of their deposit and loan portfolios, changes in interest rates, loan-to-deposit ratios 

were analyzed and compared, cost-to-income ratios calculated and evaluated, change trends identified, causes 

analyzed.  

Keywords: commercial bank, deposit, loan, interest rate, economic impact. 
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INFORMACINĖS IR KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS 

KOMPIUTERINIO ŽAIDIMO DEMONSTRACINĖS VERSIJOS SUKŪRIMAS 

 

Nandas Jokubauskas, Saulius Rakauskas 

Mokslinis vadovas asist. Daiva Semeliūnienė 

 
Anotacija. Žaidimų kūrimo procesas apima daugelį sričių, priklausomai nuo žaidimo tematikos, paskirties. 

Todėl viską suderinti tarpusavyje būna gana sudėtinga. Straipsnyje apžvelgta kompiuterinio žaidimo sąvoka, 

reikalavimai žaidimų platformoms, grafikos elementų kūrimo programos, pristatomi žaidimų varikliai. Straipsnyje 

aprašoma kaip demonstraciniam žaidimui, pagal parengtą schemą, suprojektuotą žaidimo sistemą, sumodeliuoti 3D 

veikėjai, parengtos  scenos, suprogramuoti kodai, bei viskas apjungta į vieną produktą. 

Pagrindinės sąvokos: kompiuterinis žaidimas, grafikos elementai, trimačių objektų modeliavimas, dvimatė 

(2D) ir trimatė (3D) grafika. 

 
ĮVADAS 

 
Straipsnio aktualumas. Žaidimus žaidžiame norėdami atsipalaiduoti, kuomet pasidaro nuobodu 

ko nors laukiant ir t.t. Dėl technologijos pažangos jau kurį laiką žaidimus galime žaisti ir savo 

telefonuose. Išmaniųjų telefonų rinka vis auga, todėl tuo pačiu ir žaidimų jiems sukuriama vis daugiau. 

Taip pat labai populiarus yra naršykliniai žaidimai, kurie nereikalauja žaidimo parsisiųsti į kompiuterį. 

Straipsnio problema. Žaidimų kūrimas kur kas sudėtingesnis procesas nei iš pradžių gali atrodyti. 

Šis procesas apima daugelį sričių, priklausomai nuo pačios žaidimo tematikos, paskirties. Todėl viską 

suderinti tarpusavyje būna gana sudėtinga. Straipsnyje apžvelgiami žaidimo kūrimo elementai ir etapai: 

žaidimo mechanikos struktūros kūrimas, kurios dėka pats žaidimo kūrimo procesas taps daug greitesnis; 

pagreitės funkcijų kūrimas ; kurios atliks tam tikrus veiksmus; importuotų failų kaip 3D modelių, garso 

medžiagos, tekstūrų paruošimas; animacijos kūrimas 3D modeliams; scenų kūrimas, žaidimo objektų 

išdėstymas; garso efektų paruošimas.  

Straipsnio tikslas – apžvelgti grafikos elementų kūrimo priemones ir supažindinti su dvimačių bei 

trimačių objektų apjungimo į kompiuterinį žaidimą 3DUnity programa principais, pritaikant 

multimedijos inžinerijos žinias ir įgūdžius. 
Straipsnio uždaviniai: 

1. Apžvelgti žaidimų platformas ir grafikos elementų kūrimo programas; 

2. Pristatyti konkretaus žaidimo grafinės aplinkos kūrimo ir veikėjų modeliavimo principus;  

3. Supažindinti su grafinių objektų apjungimo į kompiuterinį žaidimą 3DUnity programa 

principais. 

Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė, objektų projektavimas ir modeliavimas.   

 
GRAFIKOS ELEMENTŲ KŪRIMO PROGRAMOS 

 
Kompiuterinio žaidimo samprata ir apibūdinimas psichologiniu aspektu. Kompiuterinis 

žaidimas – kompiuterinė programa. Žaidimo veiksmas vyksta kompiuterio ekrane priešingai negu 

realiame žaidime, kuriame yra fiziniai objektai, betarpiškas bendravimas, fiziniai pojūčiai Visa tai 

pakeičia virtualūs objektai, erdvė. Pasikeičia reikalingi įgūdžiai norit įvaldyti kompiuterinius žaidimus, 

kuriuose dažniausiai svarbiausia reakcija, rankų miklumas. Žaidėjas turi priimti sprendimus nuo kurių 

priklauso žaidimo eiga ir žaidimo pabaiga. Kad žaidimas patiktų ir būtų žaidžiamas jis turi turėti 

subalansuotą žaidimo mechaniką. Žaidimas taip pat privalo turėti aiškų tikslą, jei žaidimas ilgas jame gali 

būti ir tarpinių tikslų. 

Anot Hejdenberg A. (2005), žaidimai – tai veikla, kuri yra sukurta tam, kad juos žaidžiant būtų 

lengvai patiriamas malonumas. Žaidimai yra būdas patirti džiaugsmą, nepriklausomai nuo padėties 

gyvenime. Žaidimuose nebūtina paklusti fiziniams dėsniams ar įprastoms gyvenimo sąlygoms. Galima 

sukurti savitas taisykles, kur galima sužibėti ir būti pripažinti specifiniai talentai, kurie be žaidimo 

greičiausiai būtų nepastebėti. Hejdenberg A. (2005) teigia, kad siekiant įsitikinti, jog mes klausysime savo 

poreikių, evoliucija sukūrė mūsų smegenis su apdovanojimo sistema. Dopaminas yra chemikalas susijęs 

su maloniais jausmais, kai atsigeriama vandens, valgome, smegenys išskiria dopaminą ir žmogus patiria 

gerą jausmą. Taip smegenys skatina žmogų kartoti veiksmus, kurie išskiria malonumą. Todėl pasiekimų 

įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs su malonumo jausmu. Žaidimus galima žaisti kartu su kitais 
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žmonėmis, prieš save, prieš kompiuterį ar net prieš gamtos jėgas. Tačiau bendrą žaidimo veiklą sieja 

taisyklės, kuriomis būtina vadovautis norint dalyvauti veikloje. Tai supaprastina veiksmus: ką daryti 

norint pasiekti tikslą bei rezultatus įmanoma palyginti daug paprasčiau, taip sutampa ir kitų žaidėjų 

rezultatų įvertinimas, kadangi taisyklės yra bendros. Tai pat egzistuoja kognityvinis žaidimo aspektas – 

reikia tobulėti norint nugalėti varžovus, o tobulėti žaidime, kur taisyklės yra bendros yra tikslinga ir nėra 

abejonės, jog tobulėjama teisinga linkme. 

Žaidimų platformos ir minimalūs reikalavimai. Platformos gali būti suskirstytos ir pagal 

aparatinę, ir pagal programinę įrangą. Dažniausiai, kai yra kuriama nauja platforma reikia kurti nuo 

pagrindų sukurtą aparatinę bei programinę įrangą. Labai aiškiai ir konkrečiai galima suvokti, jog 

platforma yra programinė arba aparatinė įranga, kurios dėka galima paleisti programą. Platformos gali 

turėti operacinę sistemą kaip, kad turi personaliniai ar nešiojami kompiuteriai programavimo kalbą ar 

vartotojo sąsają ir galiausiai pati aparatinė įranga gali būti platforma. Operacinės sistemos kompiuteriuose 

atstovauja kaip tarpininkas tarp programų ir aparatinės įrangos. Jos bendrauja su procesoriais ir visai 

kitais kompiuterių komponentais jiems suprantama kalba, taip pat užtikrina platformos greitą ir stabilų 

veikimą. Beje, kiekvienai platformai programa turi būti parašyta jai suprantama kalba. Kadangi žaidimai 

yra tokios pat programos kaip ir kitos, tik jiems ypač svarbus kompiuterio komponentas yra vaizdo 

plokštė, kuri turi kuo greičiau apdoroti grafinę žaidimo pusę. Šiuo metu vis populiarėja išmanieji telefonai 

ir planšetiniai kompiuteriai, kuriuose naudojamos Android ar IOS operacinės sistemos. Taip pat yra 

kuriamos kitos kartos žaidimų konsolės. 

Nusipirkus žaidimą visada ant dėžutės galinės pusės būna išdėstyti minimalūs reikalavimai, tas pats 

galioja ir perkant internete. Taip pat yra ne viena interneto svetainė, kurioje galima pasitikrinti ar jūsų 

turimas kompiuteris atitinka minimalius tam tikro žaidimo reikalavimus. Pavyzdžiui, interneto svetainėje 

„Can Your Run It?“ (2013) galima pasirinkti žaidimą iš pateikto sąrašo, tada parsisiųsti programą, kuri 

ištestuos jūsų kompiuterio galingumą ir pagal tai pateiks atsakymą ar galėsite žaisti pasirinktą žaidimą ar 

ne. 

Kuriant žaidimą būtina nustatyti, kokie bus minimalūs reikalavimai, yra labai sunku. Kai žaidimas 

yra pilnai užbaigtas, ji galima išbandyti ant skirtingų kompiuterių. Taip bus nustatyta kokie turi būti 

minimalūs kompiuterio parametrai, kad būtų galima žaisti žaidimą, jo spartos nustatymais. Operacinės 

sistemos reikalavimus galima nustatyti prieš kuriant žaidimą. Taip pat reikalavimai priklauso nuo pačios 

žaidimo struktūros, optimizavimo. 3D turi atitikti reikalavimus, priešingu atveju, net ir labai galingas 

kompiuteris nesugebės apdoroti tiek daug vaizdo informacijos. Taip pat didelį poveikį turi tekstūros, jų 

dydis, formatas. Formatuose svarbūs kriterijai yra glaudinimas, maksimalus spalvų kiekis. 

Žaidimo grafikos elementų kūrimo programos. Photoshop programos istorija prasidėjo 1987 

m., kai Thomas Knoll sugalvojo kurti programą atvaizduojančią pilkus tonus. Vėliau T. Knoll gavo idėją 

kurti paveikslėlių redagavimo programą. 1990 m. pasirodė pirmoji „Photoshop 1.0“ versija skirta „MAC 

OS“ operacinei sistemai. Šiuo metu yra atsiradusi dar naujesnė Photoshop versija: „Photoshop CS6“ –

turinti daug naujovių, suteiksiančių vartotojui daugiau galimybių. Tai yra brangi programa, kuria 

naudojasi įmonės turinčios didesnius biudžetus. 

Pasaulyje pripažinta programa Photoshop turi daug galimybių, galima įdiegti papildinius, kurti 

bezje kreives, piešti teptukais, redaguoti nuotraukas, spalvas ir t.t. Photoshop programa turi patogų 

valdymą, todėl vartotojui nėra sunku išmokti ja naudotis. Kairėje pusėje yra pagrindiniai įrankiai skirti 

apibrėžti, kirpti, piešti, kopijuoti, trinti, didinti, sukinėti, paryškinti, patamsinti ir t.t. Dešinėje yra spalvos 

pasirinkimas, sluoksnių manipuliacija, spalvų koregavimas, atliktų veiksmų istorija ir daug kitų funkcijų. 

Žinoma, šį išdėstymą galima keisti pagal savo skonį. Viršuje galima naudotis filtrais, kurie vartotojui 

leidžia atlikti įvairias korekcijas ir kurti efektingus darbus. 

GIMP programos pavadinimas yra sudarytas iš žodžių „General image manipulation program“ 

pirmų raidžių, kurios išvertus reiškia „Visuotinė paveikslėlių manipuliacijos programa“. Ši programa 

buvo sugalvota 1995 m. Kalifornijos universitete, Berklyje. Pirma viešoji programos versija išleista 

1996 m., o 1997 m. ji tapo nemokama. GIMP buvo specialiai sukurta kaip alternatyva mokamoms 

paveikslėlių redagavimo programoms. Naujausia GIMP versija šiuo metu yra “GIMP 2.8.4”. Vartotojui 

susidūrus su GIMP pirmą kartą ir turinčiam patirties kitose tokio tipo programose gali pasirodyti 

sudėtingas įrankių išdėstymas bei valdymas. Didžiausias šios programos pliusas yra tai, jog ji yra 

nemokama, tačiau profesionalams, kurie nori kurti aukštos kokybės darbus programa GIMP gali 

nepateisinti lūkesčių. Taip pat, GIMP programa turi mažiau papildymų ir mažesnį pagalbos centrą. 

Pixelmator programos pirmoji versija pasirodė 2007 m. ir buvo sukurta brolių Sauliaus ir Aido 

Dailidžių. Programa vis dar yra tobulinama ir sėkmingai konkuruoja su kitomis paveikslėlių redagavimo 

programomis „MAC OS“ rinkoje. Kadangi programa yra skirta MAC OS rinkoje, jos kaina itin maža. 
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Kompanijos strategija yra parduoti kuo daugiau kopijų, tačiau už mažesnę kainą, visi atnaujinimai 

kainuoja bei jie yra išleidžiami pakankamai dažnai. 

Pixelmator turi patogią ir lengvai perprantamą sąsają grįstą anksčiau pasirodžiusių paveikslėlių 

redagavimo programų pavyzdžiu. Tačiau ši programa yra ganėtinai nauja ir pasigendama daug funkcijų, 

kurias teikia programos kaip „Photoshop“ ir t.t. 

 
1 lentelė. 2D grafikos programų palyginimas 

 „Photoshop“ „GIMP“ „Pixelmator“ 

 Išleidimo data 1989 1996 2007 

Naujausia versija CS6 2.8.4 2.1 

Kompanija Adobe Systems The GIMP Development Team Pixelmator team 

LTD 

Palaikomi formatai 27+ 

(3 balai) 

14+ 

(2 balai) 

10+ 

(1 balas) 

Tinkamos operacinės 

sistemos 

Microsoft Windows, 

Mac OS X 

(2 balai) 

Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, 

FreeBSD, Solaris, AmigaOS 4 

(3 balai) 

MAC OS X 

(1 balas) 

Kalbos 27 

(2 balai) 

37 

(3 balai) 

6 

(1 balas) 

Kaina Nuo 1800 iki 2700 Lt 

(1 balas) 

Nemokama 

(3 balai) 

Nuo 39 iki 60 litų 

(2 balai) 

Įvertinimas 8 11 5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis gamintojų pateiktais duomenimis 

 

Žaidimų varikliai. Jau gana seniai egzistuoja žaidimų varikliai (ang. Game engine), kuriuos 

naudojama kuriant žaidimus. Jie atlieka visą sunkų darbą žaidimo kūrimo metu. Šiuolaikiniai varikliai turi 

integruotus redaktorius, animacijos kūrimo įrankius, palaiko keletą platformų ir daugelį kitų funkcijų, 

kurios sutaupo daug laiko žaidimų kūrėjams. Šiuo metu rinkoje įsitvirtinę keli žaidimų varikliai, kurie yra 

naudojami daugelio žaidimų studijų ar paprastų kompiuterių vartotojų. 

Vienas iš jų yra Unity3D sukurtas Unity Technologies kompanijos. Verta paminėti, jog Unity3D 

veikia Windows ir Mac platformose. Yra Pro ir Indie versijos, pastaroji yra nemokama, išskyrus jei 

metinės pajamos viršija 100 000 dolerių. Unity3D redaktorius susideda iš daugelio pagrindinių langų. 

Kiekvienas jų atlieka skirtingas funkcijas, juos gali išdėstyti pats vartotojas, kaip jam patogu. Vizualumo 

požiūriu labai svarbūs Žaidimo ir Scenos langai. Programos Žaidimo lange galima testuoti savo kuriamą 

projektą. Tokia savybė neįtikėtinai pagreitina testavimą, kadangi nebereikia kompiliuoti viso projekto. 

Taip pat galima matyti kaip atrodys žaidimas skirtinguose platformose. 

 

 
 

1 pav. Žaidimo langas 

Šaltinis: http://unity3d.com 

 
Scenos langas skirtas valdyti objektų patalpinimo vietas, jame matomos visos scenos konstrukcija. 
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2 pav. Scenos langas 

Šaltinis: http://unity3d.com 

 
Unity3D palaikomų formatų kiekis yra neprilygstamas, importavimas labai patogus ir greitas. 

Pakeitimai padaryti kitoje programoje yra iš karto matomi Unity3D, todėl nebereikia eksportuoti iš kitos 

programos ir po to importuoti į Unity3D, todėl kiekvieno profesionalo darbai gali būti panaudoti Unity3D 

projektuose, net jei jie yra padaryti skirtinguose programose. Unity3D palaiko net tris programavimo 

kalbas: JavaScript, C# or Boo. Visose kalbose labai lengva naudoti atvirąjį kodą.NET platformoje Mono. 

Parašyti skriptai yra neįtikėtinai greiti. 

Jau sukurtas žaidimas gali tapti tinkliniu, šiek tiek pakeičiant žaidimo kodą. Su Unity3D galima 

kurti realaus laiko žaidimus, kadangi daug problemų yra išspręsta už programuotoją. Žaidimo 

sinchronizacijai naudojami keli suspaudimo algoritmai. Yra įmanoma ir pačiam suprogramuoti tinklo 

sistemą, pasinaudojant .NET bibliotekomis. Žaidimo scenoje egzistuoja hierarchija: žaidimo objektas – 

komponentas – kintamasis. 

Kiekvienas objektas gali turėti keletą komponentų, kurie turi tam tikrus kintamuosius. Pateikiamas 

pavyzdys iliustruojantis žaidimo objektą su keliais komponentais. Transform komponentas skirtas keisti 

objekto poziciją žaidimo pasaulyje, jo dydį bei pasisukimo kampą. Animation komponentas pats pasako, 

jog yra atsakingas už objekto animaciją. Taip pat parašyti skriptai yra laikomi komponentais. 

Kitas variklis yra Unreal Engine kurtas Epic Games kompanijos. Galima parsisiųsti nemokamą 

UDK paketą, su kuriuo galima kurti žaidimus tol, kol jūsų metinės pajamos neviršys 50 000 dolerių, taip 

pat yra papildomų sąlygų. Unreal redaktorius kur kas sudėtingesnis negu Unity. Tai lemia įrankių kiekis, 

Unreal variklis jų turi kur kas daugiau, todėl ir redaktorius apkrautas mygtukais. Unreal turi panašų langą 

projektinių failų tvarkymui ir naudojimui, kaip ir Unity. Nors Unity turi keletą pagrindinių langų, Unreal 

variklis turi vieną pagrindinį langą. 

 

 
 

3 pav. Unreal variklio vartotoja sąsaja 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Unreal variklis turi savo programavimo kalbą UnrealScript, kuri palaiko objektinį programavimą, o 

jos sintaksė panaši į Java kalbą. Ji palaiko galimybes dažniausiai naudojamas moderniose programavimo 

kalbose. Palyginus su Unity, Unreal programavimas yra žymiai sudėtingesnis, todėl užima daugiau laiko 

ją išmokti. Bet galimybėmis tikrai nenusileidžia Unity programavimui. 
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Unreal palaiko Internet ir LAN tinklo galimybes. Aukšto lygio tinklo architektūra tinkanti bet 

kokio tipo žaidimui ir nereikia ieškoti trečių šalių alternatyvų, ką tektų daryti dirbant su Unity, esant 

dideliam projektui. Unity šiuo aspektu tikrai nusileidžia Unreal varikliui. Kliento serverio modelis lengvai 

pritaikomas visiems tinklo žaidimų tipams. Taip pat palaiko bet kokio turinio automatinį parsisiuntimą. 

 
2 lentelė. Žaidimų valiklių palyginimas 

 Unity3D Unreal Engine 

Kompanija Unity Technologies Epic 

Išleista 2004 1998 

Dabartinė versija 4.1 3 

Kaina Nemokama iki $ 50,000 metinio 

pelno 

 (2 balai) 

Nemokama iki $ 100,000 metinio 

pelno 

(1 balai) 

Operacinės sistemos Windows ir MacOS 

(2 balai) 

Microsoft Windows 

(1 balai) 

Sąsaja Lengva išmokti naudotis (2 balai) Sunku išmokti naudotis 

(1 balas) 

Dokumentacija Didelės apimties ir aiški 

(2 balai) 

Paini ir mažai informacijos 

(1 balas) 

Technologijos Vidutinės (1 balas) Aukštos (2 balai) 

Palaikomos platformos 10 (2 balai) 9 (1 balas) 

 

Bendruomenė Didelė (Unity answers, forum) Gan maža 

Įvertinimas 11 6 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis gamintojų pateiktais duomenimis. 

 

Trimačių objektų modeliavimo programos. Nauji žaidimai yra praktiškai neatsiejami nuo 

trimatės grafikos (3D). Ši erdvės perspektyva ypač populiari tapo atsiradus pirmosioms ir patrauklią kainą 

turinčioms programoms, kurios buvo skirtos ne tik architektūros, automobilių ar kitų mechanizmų 

projektams, bet ir žaidimams. 

3DS MAX. 1996 metais buvo išleista pirmoji versija. Autodesk kompanija specializuojasi 3D 

programų kūrime ir yra pripažinta pasaulyje, kaip viena geriausių 3D produktų leidėja. Įsijungus 

programą galima susidaryti įspūdį, jog viskas yra ypač sudėtinga, tačiau turint kiek praktikos galima 

perprasti funkcijas. Ši programa yra mokama ir ganėtinai brangi, nes ja naudojasi ir didelės žaidimų 

kompanijos. 

 

 
 

4 pav. „3ds Max“ programos sąsaja ir įrankiai 

Šaltinis: http://gigazine.net/news/20070601_pixelmator/ 

 
Blender. Kartu su mokamomis 3D programomis pasirodė ir nemokama alternatyva „Blender“. Šios 

programos pirma versija pasirodė 1995 m. Ton Rossendaal pagalba. Dabartinė naujausia Blender versija 

yra 2.66. Kaip ir kitos 3D modeliavimo programos, Blender suteikia galimybę kurti 3D objektus, 

tekstūras bei animacijas. Tai nemokama programa ir turi pakankamai problemų, klaidų ir painų valdymą. 

Taip pat turint klausimą, atsakymą dažniausiai galima gauti iš kitų Blender vartotojų. Tačiau 

http://gigazine.net/news/20070601_pixelmator/
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individualiam darbuotojui, dirbančiam savo studijoje Blender programa padeda sutaupyti. Šiuo metu 

Blender studija aukojimo būdu gauna pakankamai lėšų, todėl sparčiai vystosi naujos versijos su 

ištaisytomis klaidomis ir naujomis galimybėmis. 

 

 
 

5 pav. „Blender“ programos sąsaja ir įrankiai 

Šaltinis: http://www.noobslab.com/2013/02/install-blender-266-in-ubuntu.html 

 
Wings 3D. Ši, palyginus visai neseniai išleista programa, yra labiau skirta modeliuoti 3D objektus, 

ji neturi animacijos. Ši programa pasižymi patogiu valdymu. Blender turi daugiau galimybių, tačiau tai 

palieka mažai vietos darbui ir padaro situaciją keblesnę. Dauguma 3D naudotojų geriau naudoja kelias 

programas tam tikriems darbams atlikti. Eksportuoja 3D modelį iš „Wings3D“ į „Blender“ ir ten kuria 

tekstūras, animacijas ir t.t. 

 

 
 

6 pav. „Wings3D“ programos sąsaja ir įrankiai 

Šaltinis: http://www.qweas.com/downloads/graphic/editors/screenshots-wings-3d-for-mac.html 

 
Programos valdymas yra paprastas, dauguma įrankių galima naudoti intuityviai. Galima pasirinkti 

įvairias pradines figūras iš kurių būtų galima modeliuoti sudėtingesnes konstrukcijas. Turi standartinę 

taškų, sienelių, linijų manipuliaciją, iškėlimą, didinimą, sukinėjimą ir daug kitų standartinių funkcijų. 

Modeliai sukurti su „Wings3D“ prilygta modeliams sukurtiems brangiomis programomis. 

 
4 lentelė. 3D grafikos apdorojimo programų palyginimas 

 „3ds max“ „Blender“ „Wings3D“ 

Kompanija Autodesk Blender foundation Individualūs žmonės 

Išleista 1996 1995 2011 

Dabartinė versija 2013 2.66 1.4.1 

Kaina 7041 LTL 

(1 balas) 

Nemokama 

(2,5 balai) 

Nemokama 

(2,5 balai) 

Operacinės sistemos Windows 2000, Windows 

XP, Windows Vista ir 

Windows 7 

(1 balas) 

FreeBSD, GNU/Linux, 

Mac OS X ir dauguma 

Microsoft Windows 

(3 balai) 

Windows, Linux ir Mac OS X 

(2 balai) 

http://www.noobslab.com/2013/02/install-blender-266-in-ubuntu.html
http://www.qweas.com/downloads/graphic/editors/screenshots-wings-3d-for-mac.html
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Sąsaja Pakankamai lengva 

(2 balai) 

Sudėtinga 

(1 balas) 

Ypač lengva 

(3 balai) 

Dokumentacija Didelės apimties ir aiški 

(3 balai) 

Paini ir mažai informacijos 

(1 balas) 

Pakankamai detali 

(2 balai) 

Galimybės Galima ypač kokybiškai 

modeliuoti, kurti 

tekstūras, atvaizduoti, bei 

animuoti 

(3 balai) 

Galima modeliuoti, kurti 

tekstūras, atvaizduoti  bei 

animuoti 

(2 balai) 

 

Galima  kokybiškai 

modeliuoti, kurti tekstūras 

 

(1 balas) 

Palaikomi formatai 44+ 

(3 balai) 

17+ 

(2 balai) 

16+ 

(1 balas) 

Įvertinimas 13 11,5 11,5 

 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis gamintojų pateiktais duomenimis 

 
Įvertinus galima spręsti, kad „3ds max“ programa yra nugalėtoja. Tačiau lyginant kainos faktorių, 

vertėtų atsižvelgti į nemokamas programas, kurios puikiai tinka paprastesniems darbams atlikti. Žaidimo 

kūrimui bus naudojama „Blender“ programa, ji nemokama, ją suteikia kolegija turinti puikią techninę 

įrangą. Taip pat žaidimui būtinos animacijos, todėl „Wings3D“ netinka.  

 

ŽAIDIMO GRAFIKOS ELEMENTŲ KŪRIMAS 

 

Žaidimo struktūra, idėja ir siužetas. Žaidimas sudarytas iš 9 pagrindinių būsenų. Vos tik 

paleidus žaidimą pasirodo vaizdas (ang. Splash Screen) informuojantis apie žaidimo pavadinimą 

ir tematiką. Tuomet yra automatiškai pereinama į pagrindinį meniu iš kurio galima pradėti naują 

žaidimą – play mygtukas, užkrauti išsaugotą žaidimą – load mygtukas, įeiti į žaidimo nustatymus 

ir išeiti iš žaidimo – quit mygtukas. Patekus į žemėlapį yra matoma, kuriame lygyje žaidėjas yra 

ir tiesiai iš žemėlapio patenkama į žaidimo lygį. Žaidžiant lygyje galima grįžti į pagrindinį meniu 

arba laimėjus lygį eiti į parduotuvę, žaisti toliau. Jei žaidėjas praranda visus gyvybės taškus, jis 

miršta ir gali grįžti į pagrindinį meniu arba žaisti lygį iš naujo. 

 

 
 

7 pav. Žaidimo būsenų schema 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Žaidimo stilius buvo pasirinktas animacinio tipo. Toks stilius artimas jaunesnei auditorijai. Taip pat 

bus ir tamsesnio pobūdžio vietų dėl to, kad ir vyresnio amžiaus auditorija sugebėtų rasti ką nors 

intriguojančio. 

Žaidimo pavadinimas „Captain Boom“ reiškia pagrindinio veikėjo vardą, jis yra robotas piratas 

vietoj rankos turintis patranką primenantį ginklą. Veikėjui tenka keliauti per įvairius miškus, miestus, 

nugalėti priešus, tobulinti savo gebėjimus ir t.t. 
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8 pav. Pagrindinis žaidimo personažas „Captain Boom“ 

Šaltinis: sumodeliuota autorių 

 

Norint žaidimą išlaikyti įdomų, žaidėjas nuolatos turi gauti paskatinimą žaisti toliau ir tam yra 

naudojama apdovanojimų sistema. Pavyzdžiui, nukovęs tam tikrą priešą žaidėjas gali gauti taškų arba tam 

tikrų žaidimo daiktų, kurie jam pravers žaidimo eigoje. Pirmame lygyje yra 5 veikėjai, tačiau pagrindinio 

personažo priešai skirsis dydžiu, tai padidins priešų gausumą ir keis jų galias. Pirmo lygio veikėjų 

atspalviai yra padaryti taip, kad derintųsi prie grafinės aplinkos. Melsvi tonai pritaikyti prie mėnesienos. 

Sekančiuose lygiuose, pasirodžius saulei, spalvos taip pat skirsis. Antro lygios veiksmas vyks piratų 

uoste, todėl visų priešų modeliai kurti taip, kad primintų piratus. Yra 6 skirtingi priešai, jų dydžiai ir 

stiprumas skiriasi. 

Grafikos elementų kūrimas. 2D grafika. Išnagrinėjus grafikos programas buvo nuspręsta žaidimo 

projekto vaizdus kurti naudojant „Photoshop“ programą. Kiekvienas grafikos elementas turi būti atskiras 

failas, nes jis turi turėti savo greitį žaidimo vaizdo dinamikoje. Vieninteliai grafikos objektai, kurie nejuda 

yra fonas bei kalnai – jie yra taip toli, kad personažo judėjimas nekeičia jų pozicijos. 

Pirmo lygio veiksmas vyks tamsiu paros metu, todėl pilki ir melsvi pustoniai dominuoja visoje 

scenoje. Fonui reikėjo naudoti „Gradient“ įrankį su kuriuo sukuriamas pereinančios spalvos efektas. 

Mėnulis buvo sukurtas su paprastu apskritimu bei teptuko melsva spalva norint pavaizduoti mėnulio 

kraterius. Toliau sekė smulkių objektų kūrimas: žolė, medžiai, krūmai, objektai, palapinės ir t.t. 

1) Artimiausias objektas yra žolė, suliejimo filtru buvo pasiektas efektas primenantis išfokusuotą kamerą. 

Judant veikėjui šis pirmasis objektas judės į priešingą pusę ypač dideliu greičiu; 2) Sekantis objektas yra 

tolimesnė žolė-kelias, už jos bus 3D objektai ir pagrindinis veikėjas. Šio grafinio elemento judėjimo 

greitis bus mažesnis už pirmosios. Šiam grafikos elementui įgyvendinti buvo panaudotas specialus 

teptukas turintis žolės stiebą primenančią formą; 3) Trečiasis objektas – tai palapinės ir kiti objektai, kurių 

vidus yra atskleidžiamas, kai pagrindinis veikėjas priartėja. Pirmiausia buvo nupiešta palapinės išorė. 

Vėliau naujame paveikslėlyje buvo pradėtas piešti vidus ant senojo norint imituoti palapinės vidų. Buvo 

naudojami teptukai ir su vaizdų paieška rastos įvairios viduramžių palapinių nuotraukos. Judėjimo greitis 

sutampa su antruoju objektu; 4) Ketvirtasis objektas yra tolimesnis, žolės augalą primenantis krūmas. Jo 

paskirtis sukurti dinamiką tarp žolinių augalų, bei sekančio penkto objekto – medžių, bei krūmų. Šio 

objekto greitis yra lėtesnis nei trečio, antro ar pirmo; 5) Penktasis objektas – medžiai krūmai, įvairūs 

papildomi objektai. Žinoma, jų judėjimas lėtas norint parodyti, jog jie yra toliau; 6) Šeštasis objektas – 

rūkas. Šio grafinio elemento idėja parodyti, jog yra dar kažkas erdvėje nuo pirmųjų penkių objektų iki 

kalnų ir fono. Grafinis elementas bus balkšvas bei permatomas. Rūkas bus mobilus, kartais judės greičiau, 

kartais lėčiau; 7) Septintasis objektas yra kalnai. Šis objektas yra stabilus, neturi jokio judėjimo greičio; 

8) Aštuntas ir galutinis nejudantis objektas – fonas. 

Visus šiuos objektus sudėjus į vieną dokumentą gaunasi bendras, pakankamai rezultatyvus kūrinys. 

 

 
 

9 pav. Objektai sudėti į vieną dokumentą 

Šaltinis: sumodeliuota autorių 
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3D grafika. Žaidimo pradžioje, filmuko pagalba, žaidėjas bus trumpai supažindintas su istorija. 

Einant per lygius ir juos įveikiant, atskleidžiama vis daugiau istorijos elementų. Visi veikėjai kuriami 

programos „Blender“ pagalba. Kuriant modelį su tekstūromis ir animacijomis reikia atlikti tokius 

veiksmus: 

 Sukurti 3D modelį, panaikinant kartais atsirandančias susidvejinusias linijas „Remove doubles“; 

 Kurti animaciją arba tekstūras. Yra sukuriami kaulai, juos sujungiame su 3D modeliu ir tuomet 

galime šį modelį deformuoti bei animuoti; 

 Sukūrus animaciją reikia pažymėti visą objektą, jo sieneles ir juos išskleisti su specialia komanda. 

Visos sienelės ir jų koordinatės atsiranda koordinačių plokštumoje, kuri yra kvadratinės formos ir ten 

galima įkėlus paveikslėlį sukurti spalvas ir atspalvius veikėjui; 

 Eksportuoti reikia „.FBX“ formatą. Šį formatą galima įkelti į „Unity“. 

Kuriant 3D modelį vertėtų susikurti idėją ant popieriaus ir vėliau ją perkelti į programą, tačiau 

galima ir eksperimentuoti pačioje programoje. Sekant šiuos žingsnius paaiškėja 3D modeliavimo eiga: 

1) Įsijungus programą ant dimensijų plokštumos pasirodo kubo figūra bei netoliese yra šviesumo 

objektas ir kamera. Šie papildomi objektai skirti pamatyti aiškų modelio vaizdą su apšvietimu, šešėliais ir 

t.t. Jeigu yra modeliuojamas personažas su identiškomis pusėmis reikia kubą perpjauti ir pritaikyti 

veidrodžio modulį, kuris atkartotų viską kas yra daroma su perpjauta puse. Tokiu būdu gaunama identiška 

kita pusė ir nereikia papildomai gaišti laiko. Modeliuojant galima pasirinkti 3 būdus judinti figūros 

koordinates – galima pažymėti visą sienelę, jos kampo liniją arba kampo tašką. Šie alternatyvūs metodai 

pagelbėja ir sutaupo laiką. 

2) Nuėjus į redagavimo modulį ir suskaidžius kubą į daugiau dalių su „Subdivisions surface“ 

įrankiu yra formuojamos naujos detalės traukiant mažesnius kubo formos 3D objektus iš pagrindinio. 

Formuojant papildomas dalis naudojami didinimo, judinimo bei sukinėjimo funkcijos. 

3) Gavę apytikslę žmogaus formą reikia formuoti apvalesnius kampus ir smulkesnes detales. 

Įvairios linijos yra judinamos pirmyn ir atgal norint išgauti apvalumo efektą. Paspaudus sutikti, 

veidrodinis modulis konvertuoja savo pusę į paprastą 3D modelį ir taip gaunasi vientisas objektas. Vėliau 

sukūrus personažą įmanoma pridurti papildomus objektus. 

 

  

  
  

 

10 pav. Personažo raida 

Šaltinis: sumodeliuota autorių 

 

 



97 

 

Animacijos. Animuojant įprastas figūras galima pritaikyti paprastą animaciją, kuriai 

nereikia kaulų. Norint animuoti sudėtingesnius objektus, dažnai į pagalbą yra pasitelkiama kaulų 

sistema. Kaulai – tai objektų grandinės pagal idėją imituojančios tikrus kaulus. Sukurtus kaulus 

galima juos prisikirti 3D modeliui ir vėliau judinant kaulus deformacijos būdu juda ir modelis. 

Sekant šiuos žingsnius animuojami objektai: 

 turint 3D modelį, galima kurti kaulų sistemą; 

 turint kaulą, reikėtų pasirūpinti, kad jis būtų matomas net 3D modelio viduje; 

 sujungti 3D modelį su kaulais; 

 patikrinti ar kaulai teisingai pasirinko figūros detales. 

Patikrinti ar jie gerai susijungę galima nuėjus į „Pose mode“ ir juos pajudinti. Taip lengva 

išsiaiškinti, kurios vietos deformuojasi kaip reikia. Jeigu nesideformuoja tam tikros modelio 

koordinatės, vadinasi, jos yra neprisiskyrusios kaului. Specialaus teptuko pagalba galima 

paryškinti vietas kurios yra įtakojamos kaulo. Mėlyna spalva rodo „šaltas“ vietas ir jos 

nepriklausys nuo kaulo, o raudona spalva yra „karščiausia“ vieta rodanti stipriausią įtaką.  

 

 

 

 

 

 
11 pav. Paprastos animacijos pagrindiniai įrankiai 

Šaltinis: sumodeliuota autorių 

 

Sutvarkius animacijos struktūrą pradedamas pačios animacijos procesas. Kaulų animacija įmanoma 

nuėjus į „Pose“ modulį. Pats animacijos principas labai panašus į paprastų figūrų, tačiau vietoj pačių 3D 

modelių, keičiama kaulų kryptis. 

Norint sukurti animaciją, kurios pradžia ir galas sutaptų, galima naudoti funkciją, kuri 

kopijuoja modelio poziciją. Pažymėjus norimus kaulus galima sukurti pasikartojančią animaciją, 

kaip ėjimą, bėgimą ir t.t. Sukūrus norimą animaciją reikia kurti tekstūras. 
Tekstūros. Žaidime esantys modeliai paprastai turi tekstūras. 3D modelio sienelės yra tarsi 

išskleistos ant dviejų dimensijų paveikslėlio, sienelės turi koordinates, kuriomis iš paveikslėlio paima 

grafinę informaciją ir atvaizduoja ant 3D modelio. „Blender“ programa suteikia galimybę piešti ant 

modelio per pačia programą, tačiau norint sukurti sudėtingesnes ir tikslesnes tekstūras, vertėtų paveikslėlį 

koreguoti su specialia grafine programa, kaip „Photoshop“ ar „Gimp“: 

1) Pirmiausia reikia atsidaryti kelis langus. Viename turi būti įjungtas „Edit mode“ bei matytis 3D 

objektas, kitame – „UV editor“. Pažymėjus visą 3D modelį su „A“ raide yra spaudžiama raidė „U“. Tokiu 

būdu atsidaro papildoma lentelė, kur yra įvairių su tekstūromis susijusių pasirinkimų. Optimaliausias 

variantas naudoti „Smart UV project“ funkciją, kuri automatiškai išdėsto modelio koordinates ant 

plokštumos. 

2) Koordinačių plokštumoje reikia sukurti naują paveikslėlį paspaudus mygtuką „New“. Įprastinis 

paveiksliuko fonas yra juodos spalvos, tačiau tai galima keisti. Koordinatės primena apelsino žievę, kurią 

nulupus ir išklojus ant keturkampio paveiksliuko matysis įvairios plokščios formos. 

3) Nuėjus į „Texture paint“ modulį 3D modelis atrodo juodos spalvos, todėl, kad paveikslėlio fonas 

yra juodas. Kairėje pusėje atsidaro teptuko įrankiai, spalvos, stiprumas ir t.t. Naudojantis įprasta 



98 

 

orientavimosi funkcija, galima judėti aplink modelį ir jį dažyti pasirinkta spalva. Nudažius skirtinga 

spalva nei fono modelis, dešiniame lange esančiame „UV“ modulyje taip pat pasirodo nauja spalva 

nudažytos tikslios vietos – taip galima sužinoti ir atskirti modelio dalis. 

4) Paprastus, nereikalaujančius sudėtingų tekstūrų modelius, galima lengvai spalvinti per programą 

„Blender“, tačiau norint sukurti specialius, detalumo ir realistiškumo reikalaujančius modelius yra būtina 

paveikslėlius redaguoti su tam skirtomis programomis. Kadangi koordinatės nėra tiksliai žinomos, verta 

pasižymėti įvairias 3D modelio dalis skirtingomis spalvomis. Tokiu būdu lengva orientuotis paveikslėlių 

redagavimo programoje. 

5) Naudojantis paveikslėlių redagavimo programomis (pvz.: Photoshop) galima tiksliai nustatyti 

spalvas reikiamose vietose, kurti sudėtingas tekstūras, efektus ir užbaigus darbą paveikslėlį įkelti į 

„Blender“, kur galima pamatyti aiškų rezultatą. Jeigu rezultatas netenkina, daromi koregavimai grafinėje 

programoje, išsaugomas paveikslėlis, o galiausiai „Blender“ programoje spustelėjus „Reload“ mygtuką 

modelis su tekstūromis atsinaujina. Jeigu paveikslėlis yra kuriamas tik „Blender“ programoje reikia 

nepamiršti jį išsaugoti atskirai. 

 

 
 

12 pav. Sukurta galutinė tekstūra 3D modeliui 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Modelis yra paruoštas eksportavimui. Paspaudus „File> export“ pasirenkamas „.FBX“ formatas, 

kuris buvo sukurtas „Autodesk“ kompanijos ir skirtas eksportuoti animaciją su modeliu. Šis formatas 

puikiai tinka importuoti į žaidimų programą „Unity“. 

 

ŽAIDIMO ELEMENTŲ REALIZAVIMAS UNITY3D PROGRAMOJE 

 

Importavimas. Paruošimas naudojimui. Unity projekto lange paspaudžiamas dešinysis pelės 

klavišas ir pasirenkama Import New Asset. Tokiu būdu yra importuojami visi reikalingi failai arba galima 

tiesiog pasinaudoti ikonos tempimo principu, kuris daug patogesnis ir greitesnis. Taip galima importuoti 

katalogus ir keletą failų, o su pastaruoju metodu galima importuoti tik vieną failą. Baigus importuoti 

reikiamus failus reikia kai kuriuos iš jų paruošti tolimesniam naudojimui. Garso failams importavus 

nebereikia atlikti jokių papildomų veiksmų. Na, o daugumai kitų failų reikia. Tekstūros pradiniai 

importavimo nustatymai tinkami tik naudoti 3D modeliams, kitoms reikmėms privaloma pakeisti jų 

nustatymus. Taip pat galima koreguoti failo formato glaudinimą bei maksimalią rezoliuciją (žr. 13 pav.) 

 

 
 

13 pav. Nustatymų keitimas 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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3D modeliams reikia sukurti animacijos klipą, importavus jų nebūna, todėl kiekvienai animacijai 

reikia nurodyti jos pradžios ir pabaigos kadrus bei jos pavadinimą, taip pat svarbus yra dydžio faktorius, 

nes pagal standartinius nustatymus jis yra 0,01, todėl jį būtina pakeisti į 1. (žr. 14 pav.) 

 

 
 

14 pav. Animacijų sukūrimas 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Prefabs sukūrimas. Dauguma žaidimo objektų bus naudojami keletą kartų ir skirtingose scenose, 

todėl į pagalbą pasitelkiamas unity prefabs. Iš pradžių žaidimo objektą sukuriame scenoje, po to 

pasinaudoję ikonos tempimo funkcija jį iš hierarchijos lango tempiame į projekto langą. Projekto lange 

atsiranda failas su to objekto pavadinimu ir failo formatu .prefab. Jei prireikia pakeisti tam tikro objekto 

pavadinimą ar bet kokį parametrą, pakeitus prefab faile, pasikeis visi objektai visuose žaidimo scenose, 

nes jie tėra to prefab kopijos – taip išvengiama daug darbo norit pakeisti daug tokių pat objektų. 

 

 
 

15 pav. Pirmo lygio objektas 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Lygių scenos kūrimas. Žaidimo lygį pradedame kurti nuo ėjimo platformos, kuria žaidėjo 

valdomas veikėjas galės judėti pirmyn bei atgal. Ši platforma nebus matoma žaidime (žr. 16 pav.) 

 

 
 

16 pav. Ėjimo platforma 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Kitas žingsnis yra sukurti tris žolės sluoksnius, kurie einant žaidėjui judės skirtingais greičiais, taip 

sukurdami perspektyvos efektą. Judėjimas priklausys nuo veikėjo judėjimo kelio. Dėl ortografinio 

kameros vaizdo toks efektas neišgaunamas, todėl reikia pačiam jį suprogramuoti (žr. 17 pav.). 

Toliau maketuojamas ketvirtasis sluoksnis, kuris susideda iš medžių, ženklų, palapinių ir kitų 

žaidimo objektų. Tai pagrindinis sluoksnis, kuris yra statinis. 

 

 
 

17 pav. Ketvirtas sluoksnis 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Paskutinis sluoksnis yra žaidimo fonas, kuris judės kartu su kamera. Fono kalnai dar judės 

papildomai lėtu greičiu dėl norimo perspektyvos efekto sukūrimo. Išdėstomi žaidimo veikėjai. 

Pagrindinis veikėjas padedamas lygio pradžioje (žr. 18 pav.). 

 

 
 

18 pav. Pagrindinis veikėjas 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Programavimas. Žaidimo sistemos struktūros kūrimas naudojant C Sharp programavimo kalbą. 

Sys klasė nustatyta statinė, tokiu būdu galima ją naudoti, bet kuriame kitame scripte, užtenka parašyti  

Sys.. Norint iškviesti tam tikrą funkciją, reikia parašyti „Sys.Game.SetState (GAMESTATE.SHOP). 

Tokiu principu sukuriamos visos reikalingos klasės su savo metodais. Visi programavimo darbai atlikti 

pasinaudojus MonoDevelop programa. 

 

 
 

19 pav. Klasių hierarchija 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
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Skriptai. GameManager.cs skriptas atsakingas už pagrindinę žaidimo būseną, lygio, pinigų ir kitų 

kintamųjų valdymą. Taip pat kintamųjų išsaugojimą į kompiuterio registrus ir užkrovimą. (žr. 20 pav.) 

 

 
20 pav. Žaidimo būsenos 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
ScreenManager.cs skriptas yra atsakingas už visų grafikos elementų atvaizdavimą. Pagal globalų 

žaidimo statusą yra nustatoma ką atvaizduoti Sukurti funkcijų nustatymai, kurie atvaizduoja HUD (ang. 

heads-up display), žaidimo parduotuvę, pagrindinį meniu. 

RobotSupport.cs skriptas valdo žaidėjo padėjėją robotą. Pagrindinės funkcijos sekti žaidėją ir 

kartais išmesti gyvybių paketą. 

CharacterControl.cs skriptas valdo pagrindinį veikėją pagal žaidėjo veiksmus. Nustato, kurią 

animaciją reikia paleisti atitinkamu metu. 

DepthControl.cs skriptas valdo lygio sluoksnius sukurdama perspektyvos efektą. 

Boss.cs skriptas kontroliuoja pirmo lygio boso veiksmus ir nustato kada žaidėjas būna pakankamai 

arti, kad būtų sukurtos nematomos sienos ir žaidėjas negalėtų pabėgti. 

InputManager.cs skriptas – atsakingas už klaviatūros mygtukų teisingą interpretavimą. 

AudioManager.cs skriptas – nustato kuris garso šaltinis bus naudojamas ir koks audio failas bus 

paleistas. 

ShopItem.cs skriptas – pradinė klasė, susidedanti iš visų parduotuvės daikto savybių, t. y. daikto 

pavadinimas, aprašymas, kaina ir t.t. 

Shoot.cs klasė atsakinga už šaudymo funkciją, nustato koks laiko tarpas turi prabėgti tarp šūvių, 

kokia trajektorija ir jėga paleisti sviedinį bei kokį garso efektą groti (žr. 21 pav.). 

 

 
21 pav. Šaudymo funkcija 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Upgrade.cs skriptas – patobulinimų klasė su kintamaisiais. 

Ir daugelis kitų klasių atsakingų už skirtingus žaidimo aspektus, kurios buvo parašytos prireikus 

tam tikros galimybės. Kai kurių klasių ilgis viršija 500 kodo eilučių. 

Eksportavimas. Prieš eksportuojant žaidimą reikia pakeisti nustatymus, pasirinkti platformą ir t.t. 

Pirmas veiksmas pakeisti žaidimo raišką į 800x600 bei uždėti varnelę, jog žaidimas veiktų net ir 

foniniame režime.Toliau sukuriami grafikos kokybės lygiai, kad žaidėjas galėtų pasirinkti, kuris jam 

tinkamiausias, apsvarstyti ar jo kompiuteris nėra  per silpnas žaisti su aukščiausia grafikos kokybe. Taip 

pat būtina pakeisti foninį apšvietimą, kad jis atitiktų žaidimo nuotaiką. Ir galiausiai patikrinama ar visos 

scenos yra įdėtos. Pirmoji scena turi būti SplashScreen, kadangi tai įvadinė scena pristatanti žaidimą 

(žr. 22 pav.). 
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22 pav. Eksportuojamos scenos 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Tuomet pasirenkama norima platforma,  buvo nuspręsta pasirinkti Windows platforma. Taipogi 

operacinės sistemos architektūrą parenkame 32 bitų. Ir paspaudė Build mygtuką sukuriamas galutinis 

produktas plėtiniu .exe ir vienas katalogas su žaidimo failais. 

Žaidimo platinimui bus naudojamas internetas, žmonės galės jį parsisiųsti į savo kompiuterį. 

Kadangi tai demonstracinio žaidimo versija, ji yra nemokama ir ją galima platinti tarp Unity variklio 

naudotojų, kaip priedą prie žurnalų CD formoje. Dar bus galima platinti žaidimų tinklalapiuose, kurie 

palaiko .unity plėtinį. 

Kaip žaidimas atrodo Windows aplinkoje, taip pat atrodys ir naršyklėje. Išlieka galimybės ateityje 

eksportuoti žaidimą į MacOS ir Linux operacines sistemas. O pritaikius žaidimo vartotojo sąsają su mažos 

raiškos ekranais ir į išmaniuosius telefonus bei planšetinius kompiuterius. 

Testavimas. Testavimas buvo atliekas kiekvieną kartą, padarius bet kokį pakeitimą žaidimo kode, 

kad įsitikinti, jog pakeitimas veikia taip kaip turi. Tą leido padaryti Unity3D redaktoriaus galimybės. 

Testavimo metu buvo atrasta daug klaidų, kurios tuoj pat buvo ištaisytos. Paprastas kodavimo klaidos, 

kaip kintamųjų vardų neteisingas parašymas, lengvai ištaisomi ir tam nereikalingas testavimas, kadangi 

Unity3D redaktorius iš karto apie tai įspėja bei nurodo konkrečią kodo eilutę. Galutinis testavimas buvo 

atliekas eksportavus galutinį produktą. Visos rastos logikos bei žaidimo veikimo klaidos ištaisytos. 

Tačiau nuolat  nutinka taip, kad žaidimų kūrėjai visgi praleidžia vieną ar kitą klaidą, kurią tik po kurio 

laiko atranda to žaidimo žaidėjai, todėl pranešus kūrėjams apie tai, ji būna ištaisyta ir išleista atnaujinta 

žaidimo versija. 

 

IŠVADOS 

 
1. Išanalizuota literatūra apie 2D grafikos elementų kūrimą, 3D modeliavimo programas. 

Palyginus programas pagal nustatytus kriterijus galima teigti, kad 2D grafikos elementų kūrimui geriausia 

naudoti GIMP programą, o profesionaliam 3D modeliavimui tinkamiausia 3DS MAX programa, tačiau 

paprastesnius modelius galima parengti naudojant „Blender“ programą. 

2. Aprašyta žaidimo grafinės aplinkos kūrimas ir trimačių objektų modeliavimo principai. 

3. Aprašyta kaip 3DUnity programa žaidimo grafinius elementus apjungti į sistemą, kuri 

valdo žaidimo mechaniką ir logiką, suprogramuoti animaciją ir scenų lygius. 
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GAME DEMO DEVELOPMENT 

 

Summary. The process of developing a game is a multi-task activity, depends on the theme and purpose of a 

particular game. The concept of the computer game, system requirements for games platforms, graphic elements 

were defined, game engines presented in the paper. The paper describes how a game system is designed, 3D 

characters modeled, scenes arranged, codes programmed and everything incorporated into one unit. 

Keywords: computer game, graphic element, three-dimensional object modeling, two-dimensional (2D) and 

three-dimensional (3D) graphics. 
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ŠIAULIŲ MIESTO BEVIELIŲ TINKLŲ SAUGOS UŽTIKRINIMO SPRENDIMAI 

 

Ilona Rathosi 

Mokslinis vadovas asist. Liudvikas Kaklauskas 
 
Anotacija. Tinklų saugumo klausimai darosi aktualūs tobulėjant technologijoms, kuriantis naujoms tinklų 

architektūroms. Vystantis ir populiarėjant bevielio ryšio technologijoms susiduriama su situacija, kai bandoma 

išlaikyti pusiausvyrą tarp vartotojų patogumo ir įmonės tinklo saugumo. Renkantis technologijas ir įrangą privalu 

remtis griežtai sukurta saugumo politika, be kurios nebus aiškios strategijos ar bendro supratimo dėl saugaus tinklo 

naudojimo. Surinkus duomenis apie Šiaulių miesto bevielius tinklus ir išanalizavus juos saugos aspektu, nustatyta 

kad 9,1 % bevielių tinklų mieste yra visiškai neapsaugoti. Bevielio tinklo saugumui įvertinti bei aptikti kritines 

bevielių technologijų silpnąsias vietas yra naudojamos tam tikros metodologijos, kurios įvertina įmonės bevielį 

tinklą. Privatūs asmenys gali apsaugoti savo tinklą vadovaujantis bendromis bevielio tinklo saugumo taisyklėmis, 

kurias rekomenduoja bevielės įrangos gamintojai bei bevielių paslaugų tiekėjai. 

Pagrindinės sąvokos: bevielio tinklo standartai, bevielio tinklo saugumas, šifravimo algoritmas, vietinis 

kompiuterių tinklas, virtualus privatus tinklas. 

 

ĮVADAS 

 

Straipsnio aktualumas. Kompiuterizacijos pradžioje kompiuteriniai tinklai buvo įdiegiami 

laboratorijose, vėliau universitetuose, o atsiradus personaliniam kompiuteriui tinklai tapo labiau prieinami 

ir išpopuliarėjo tarp įmonių, organizacijų, o galiausiai ir paprastų vartotojų. Poreikis perduoti duomenis iš 

vieno kompiuterio į kitą skatino vystytis įvairias ryšio linijų technologijas, pradedant koaksialiniu 

kabeliu, vėliau vytos poros kabeliu, šviesolaidžiu ir galiausiai papildant ir praplečiant tinklų galimybes 

bevielio ryšio kanalu. 

1999 m. nepelno siekianti organizacija „Alliance“ sukūrė naują vietinio tinklo Wi-Fi technologiją, 

įregistruotą IEEE 802.11 standartu, kuri realizuoja duomenų perdavimą naudojant plačiajuostį radijo 

bangų ryšį. Iki tol populiarios ryšio linijos, jungiančios vietinius tinklus, reikalavo didelių investicijų 

instaliuojant tinklą. Dėl mažesnių kaštų ir mobilumo galimybių bevielio ryšio naudojimas paplito 

privačiose įmonėse, viešose įstaigose, viešbučiuose, kavinėse, oro uostuose. 

Nuo tinklų įkūrimo pradžios kartu atsirado ir jų saugumo klausimas, kuris vis tampa aktualesnis 

tobulėjant technologijoms ir kuriantis naujoms tinklų architektūroms. Ankstyvuoju kompiuterių 

gyvavimo laikotarpiu ir sekant tinklų evoliucijos eigą, istorijoje yra užfiksuotos tinklų atakos, kurių 

pasekmės buvo žalingos bei sukėlusios didelį galvos skausmą. Norint pabrėžti tinklų saugumo svarbą 

būtų pravartu paminėti keletą atvejų, sukėlusių nemažai rūpesčių ano meto tinklų administratoriams, 

aprašytų profesoriaus Sokrato Katsiko (2001) (gr. Κατσίκας, Σ.) knygoje. 

1988 m. lapkričio 2 d. „Cornell Universitete“ (JAV), informatikos studentas Robertas Moris (ang. 

Robert Morris) sukūrė kirminą, kurį vėliau pavadino „Internet Worm“ ir paleido jį universiteto tinkle. 

Kirminas veikė BSD UNIX operacinės sistemos aplinkoje, naudodamasis pagalbinių programų silpnomis 

vietomis (sendmail), jis greitai paplito tinkle taip užkrėsdamas apie šešis tūkstančius kompiuterių per 

labai trumpą laiką. Kirminas archyvų nenaikino, tačiau padaryta žala buvo ta, kad naudojo visus 

kompiuterio resursus, taip sutrikdydamas keletą dienų tinklo veiklą. 

Gegutės kiaušinis (ang. The Cuckoo's Egg) – tai viena iš žinomiausių elektroninių, gerai 

organizuotų KGB (rus. КГБ, Комитет Государственной Безопасности) šnipinėjimo atakų prieš JAV, 

renkant karinę informaciją, kuri prasidėjo 1986 m. rugpjūti Vakarų Vokietijoje ir baigėsi 1987 m. birželį, 

kai buvo susekti ir suimti nusikaltėliai. Išaiškinti šį nusikaltimą padėjo Klifordas Stolas (ang. Clifford 

Stoll), ką tik pradėjęs dirbti „Lawrence Berkeley“ laboratorijose Kalifornijoje, kompiuterinių tinklų 

administratoriumi. Jo buvo paprašyta patikrinti vieną kompiuterį, kuriame vieno naudotojo sąskaitoje 

trūko 75 centų. Jis pastebėjo, kad nelegalus vartotojas naudojosi kompiuteriu devynias sekundes ir už tai 

nesumokėjo. Stolas išsiaiškino, kad tai įsilaužėlis kuris nelegaliai turėjo įsigijęs šakninio vartotojo teises 

(ang. root user) visai „Lawrence Berkeley“ laboratorijų tinklų sistemai. Ataka nebuvo prieš pačią 

laboratoriją, ji buvo tik tarpininkė per kurią buvo jungiamasi prie kitų svarbesnių institucijų, vykdančių 

slaptus karinius tyrimus. Įsilaužimo metodas į kompiuterines sistemas buvo vienodas – jungiamasi prie 

legalaus vartotojo sąskaitos, sulaužius vartotojo slaptažodį, vėliau įgyjamos „super vartotojo“ teisės 

įdiegiant Trojos arklį. 

Dar vienas gerai žinomas tinklų įsilaužimo „herojus“ – Kevinas Deividas Mitnikas (ang. Kevin 

Mitnick), pirmasis iš „programišių“, kuris buvo įtrauktas į „labiausiai ieškomų“ FBI sąrašą. Savo 

nusikalstamą karjerą pradėjo 1980 metų pradžioje dar būdamas nepilnametis, sulaužydamas prisijungimo 
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kodus į telefoninių tinklų firmą ir naudodamasis nemokamomis telefono paslaugomis. 1981 m. kartu su 

draugais įstengė pavogti katalogus, kuriuose buvo tūkstančiai prisijungimo slaptažodžių, elektroninių 

prisijungimo raktų prie pagrindinių ofisų iš „Pacific Bell“ telekomunikacijų įstaigos, taip pat pavogė 

naudojimo dokumentus (ang. manuals) iš COSMOS (ang. Computer System for Mainframe OperationS), 

tai milžiniškos apimties duomenų bazė, kuria naudojosi daug telekomunikacijų įmonių. Tačiau buvo 

greitai suimtas, bet dėl nepilnametystės kalėjo tik tris mėnesius. Kevino Mitniko veiklos katalogas gana 

ilgas ir jį kaltinančių organizacijų daug. Jis driekiasi iki pat 1995 metų, kada ir buvo suimtas FBI (ang. 

Federal Bureau of Investigation) tyrimo biuro. 

Nuo to laiko, kai ėmė sparčiai vystytis ir keistis vietinių tinklų ryšio technologijos, taip pat vystėsi 

ir aktyvėjo įsilaužimų atvejų į juos. Augant Wi-Fi tinklų skaičiui, auga ir nelegalių prisijungimų skaičius į 

vietinius tinklu. Įsibrovėliams nėra sudėtinga prisijungti prie atviro bevielio tinklo, pasavinti prisijungimo 

vardus ir slaptažodžius bei pasiekti konfidencialią slaptą informaciją, pvz.: bankininkystės prisijungimo 

kodus, įmonėms svarbius dokumentus bei strateginius planus, galiausiai pažeisti asmeninio gyvenimo 

privatumą ir panaudoti nusikalstamiems nelegaliems tikslams. 

Kad galėtume kurti veiksmingus tinklų apsaugos metodus, svarbu įvertinti esamą bevielių tinklų 

saugumo padėtį, atvirų ir uždarų tinklų būvį, išanalizuoti esamus šiuolaikinio bevielio tinklo apsaugojimo 

sprendimus, pavyzdžiui, naudojant kodavimo raktus ar diegiant specialiai tam skirtą įrangą. Elektroninėje 

erdvėje gausu straipsnių akcentuojančių bevielių protokolų saugumo spragas. Beribis skaičius „tutorials“, 

iliustruojančių ir aprašančių žingsnį po žingsnio koduočių „nulaužimo“ eigą bei tikinančių, kad užtenka 

tik keletą sekundžių pažeisti WEP ar WPA protokolus.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti Šiaulių miesto bevielio ryšio tinklų saugą. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti techninius ir programinius saugos sprendimus teoriniu aspektu; 

2. Surinkti duomenis Šiaulių mieste skanavimo metodu;  

3. Išanalizuoti surinktus duomenis; 

4. Išbandyti skirtingų saugumo metodų pažeidžiamumą; 

5. Pasiūlyti sprendimus atsižvelgiant į veiklos pobūdį. 

Tyrimo metodai: literatūros analizė, modeliavimas. 

 

TINKLŲ SAUGOS PRIEMONIŲ APŽVALGA 

 

Bevielė telekomunikacija – tai informacijos perdavimas iš vieno įrenginio į kitą oro ryšio kanalu. 

Bevielis tinklas – tai kompiuterių tinklas kuriame tinklo komponentai tarpusavyje perduoda duomenis 

radijo ryšio bangomis. Bevielio tinklo sauga – tai saugus informacijos judėjimas tame pačiame tinkle, jos 

konfidencialumas, tikslumas ir patikimumas, prieinamumas tinklo vartotojo teisęs turintiems asmenims. 

Saugus bevielis tinklas yra tada, kai informaciją gali matyti, ją koreguoti ir ja naudotis tik tam tikslui 

įgalioti asmenys. WLAN (ang. wireless LAN) paprastai diegiamas mažos apimties vietiniam tinklui 

įgyvendinti arba praplėsti jau esamą laidinį tinklą. Gali būti diegiamas ten kur neįmanoma iškloti 

kabelinio tinklo arba laikiname, arba mažų sąnaudų vietiniam tinklui, o galiausiai pačių vartotojų 

mobilumui. 

 

 
 

 1 pav. Bevielė telekomunikacija 

 

 

Kad suprojektuoti bevielį vietinį tinklą reikia siųstuvo-imtuvo (ang. transceiver) ar bevielio 

prieigos taško (ang. wireless access point – AP), kuris sujungs bevielius klientus (pvz.: nešiojamus 

kompiuterius) į vietinį tinklą. Kiekvienas bevielis klientas privalo turėti bevielę tinklo plokštę, kurios 

standartai sutaptų su AP ir parametrai turėtų būti nustatyti taip, kad bevielis klientas galėtų susisiekti su 

prieigos tašku. 

Bevielio tinklo realizavimui naudojama ši techninė įranga: 
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1. Prieigos taškai (ang. wireless access point – AP), jungiantis vielinį ir bevielį tinklą, 

naudojami tinklo klientų aptarnavimui. 

2. Tiltas (ang. Bridge), kuris dažniausiai naudojamas sujungiant du nutolusius tinklus. 

3. Bevielio tinklo adapteriai, užtikrinantis kliento ryšį su bevieliu tinklu. 

4. Bevielis maršrutizatorius, užtikrinantis duomenų perdavimą bevieliu tinklu – tai prieigos 

taškas turintis maršrutizavimo funkciją. 

5. Išorinės bevielio ryšio antenos– pagerina duomenų perdavimą didesniais atstumais. 

Kad sėkmingai galėtų veikti tarpusavyje įvairių gamintojų bevielė įranga, ji gaminama pagal 

sukurtus standartus ir patvirtintus IEEE organizacijos (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentele. IEEE 802.11 standartai 

Standartas Perdavimo greitis 

(Max) 

Atstumas uždarose patalpose 

(metrais) 

Dažnis 

 

Moduliacija 

802.11a 54 Mbps 7-20 m. 5 GHz OFDM 

802.11b 11 Mbps 30-45 m. 2.4 GHz DSSS 

802.11g 54 Mbps 30-45 m. 2.4 GHz OFDM, DSSS 

802.11n 150-300 Mbps 70 m. 2.4-5 GHz OFDM 

 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis V.Thrinath Subramanyam (2012) ir CompTIA Network. 

 

Pirmoje lentelėje pateikti šiuo metu populiariausi bevielio tinklo standartai. Iš jų galima išsikirti 

naujausią 802.11n standartą, kuris  veikia 20 GHz ir 40 GHz dažnio juostos pločiuose (ang. bandwidth). 

Jo veikimo technologija remiasi MIMO (ang. Multiple Input Multiple Output) metodu (Intel (2007)). 

Įranga sukurta 802.11n standartu ir naudoja keletą siųstuvų bei keletą imtuvų/antenų (iki keturių), kad 

būtų galima perduoti didesnį kiekį duomenų tuo pačiu metu. MIMO technologija remiasi radijo bangų 

savybe, kuri atsispindi nuo paviršių – sienų, lubų ar kitų objektų. Radijo bangos anteną pasiekia skirtingu 

kampu ir skirtingu laiku. Cisco vadinamuose „baltuose popieriaus lapuose“ „802.11n: The Next 

Generation of Wireless Performance“ teigia, kad su MIMO technologija galima pasiekti greitį ir iki 600 

Mbps. 

802.11n yra suderinamas su 802.11a/b/g senesniais standartais, tačiau, kad tinklas pasiektų 

maksimalų greitį reikia, kad ir prieigos taškas, ir klientas veiktų 802.11n standartu. 

 

Bevielės moduliacijos metodai 

 
Moduliacija – tai, kai duomenų signalas veikia kitą signalą vadinama nešėju, keisdamas jo 

amplitudę, jo dažnį arba jo fazę taip, kad jame užkoduotų save. Ryšio kanalu, t. y oru, keliaus ne pačių 

duomenų signalas, o „deformuotas“ nešėjo signalas. 

Bevielių LAN moduliacija priklauso nuo įdiegtos įrangos standartų. Plačiai paplitęs DSSS (ang. 

Direct-Sequence Spread Spectrum) moduliacijos tipas, tačiau jo greitis siekia tik 11 Mbps. FHSS (ang. 

Freguency-Hopping Spread Spectrum), moduliacija naudojama bevielei „Bluetooth“ įrangai (Luis.E. 

Frenzel (1995)), tačiau bevieliams LAN tinklams, gamintojai renkasi 802.11 standartus, kad būtų 

pasiektas kuo didesnis duomenų perdavimo greitis. Standartai 802.11a ir 802.11g naudoja OFDM 

(ang.Orthogonal Freguency Division Multiplexing) moduliacijos metodą. 

Multipleksavimas – naudojama tada, kai norima vienu ryšio kanalu persiusti didesnį skirtingų 

signalų kiekį. Tuo pačiu metu keli skirtingi duomenų signalai moduliuoja atskirus hiponešėjų signalus, o 

paskui tie hiponešėjai sudedami – taip gaunamas sudėtinis signalas, kuris toliau transliuojamas paprastu 

ryšio kanalu. 

 

Fizinė sauga 

 
Vielinio tinklo fizinė sauga įgyvendinama daug paprasčiau ir efektyviau, naudojant fizinius 

įrenginius, tokius kaip ugniasienė ar filtras, kurie reguliuoja įeinantį ir išeinantį tinklo srautą. Naudojant 

šviesolaidžio kabelius, ne vien tik yra padidinama tinklo sparta, bet ir apsaugoma nuo pašalinių trikdžių 

bei slaptų duomenų srauto pasiklausymų. 

Sprendžiant fizinį bevielio tinklo saugos klausimą, rekomenduojama imtis tokio veiksmo kaip 

signalo plitimo apribojimas už įmonės sienų. Padidinti tinklo saugumui, naudojamos specialios statybinės 

medžiagos, kurios blokuoja bei sumažina radijo bangų nutekėjimą. Patartina įsigyti prieigos taškus su 
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reguliuojamais elektros energijos parametrais, kad būtų galima reguliuoti signalo transliavimo stiprumą. 

Bevielis prieigos taškas turi būti fiziškai prijungtas už užkardos. 

 

Programinė sauga 

 
Bevielio ryšio standartai 802.11a/b/g/n numato kelis saugumo užtikrinimo mechanizmus: skirtingus 

vartotojų identifikavimo būdus – leidžiama prisijungti prie tinklo tik įgaliotiems asmenims ir privatumo 

užtikrinimą – perduodamų duomenų kodavimą. 

Bevielio tinklo saugumo lygiai išsamiau pavaizduoti 3 paveikslėlyje, kuriame matyti, kad šiuo 

metu saugiausiu bevielio tinklo standartu laikomas WPA2 (ang. Wi-Fi Protected Access) saugumo 

protokolas su AES (ang. Advanced Encryption Standard) pažangaus šifravimo algoritmu (žr. 3 pav.). 

 

 
 

2 pav. 802.11 Saugumo lygmenys 

Šaltinis: Reza Amirpoor (2010). (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering 

2(4), p. 1068 

 

WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) privatumo protokolas buvo išleistas 1999 m. kaip IEEE 

802.11 standarto komponentas, kuris suteikė bevieliui tinklui duomenų perdavimo saugumą. Šiame 

protokole naudojamas kriptografijos metodas, kuris koduoja duomenis tinkle 40 bitų, 60 bitų arba 128 

bitų raktais. Tai minimalus ir atgyvenęs apsaugos duomenų šifravimo ir prieigos kontrolės metodas. 

WPA (ang. Wi-Fi Protected Access) leidžia vartotojų identifikavimą. Naudoja naujesnę ir stipresnę 

kodavimo technologiją TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) su MIC (ang. Message Integrity 

Check). TKIP naudoja 128-bitų raktą kodavimui ir 64-bitų raktą identifikavimui. WPA veikdamas įmonės 

režimu suteikia abipusį identifikavimą naudojant IEEE 802.1X/Extensible Authentication Protocol (EAP) 

protokolą. 

Vienas iš svarbiausių suagumo protokolų yra 802.11i dar žinomas kaip WPA2, kuris palaiko IEEE 

802.1X/EAP identifikavimą arba PSK (ang. Pre Shared Key) raktą. WPA2 taip pat turi naują pažangesnį 

kodavimo mechanizmą CCMP (ang. Counter-Mode/CBC-MAC Protocol) pavadinta AES (ang. Advanced 

Encryption Standard) standartu. 

 
 

3 pav. 802.11 kodavimo metodai 

Šaltinis: PC Magazine 
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VPN (ang. Virtual Private Network) yra virtualus privatus tinklas, kuris leidžia vartotojams saugiai 

prieiti prie privataus tinklo duomenų ir išteklių, naudojantis internetu arba kitu tinklu. VPN kartu naudoja 

tuneliavimą, identifikavimą, prieigos kontroliavimą. Virtualus privatus tinklas remiasi IPSec (ang. 

Intenet Protocol Security) tunialiavimo saugumo protokolu, kad būtų apsaugota privataus tinklo 

komunikacija. IPSec enkapsuliuoja paketą, apsukdama jį kitu paketu. Toliau visas paketas užšifruojamas. 

Šis šifruotas srautas viena iš judėjimo formų ir sudaro saugų tunelį einantį per nesaugų tinklą/internetą. 

Integruojant bevielį tinklą į VPN, padidinamas duomenų privatumas ir kontroliuojama vartotojų 

prieiga prie tinklo iki tam tikro kiekio. Tai apsunkina įsilaužimą į privačius tinklus. Virtualūs privatūs 

tinklai tapo saugiausiais ir patikimiausiais tinklais norint įgyvendinti komunikaciją tarp nutolusių 

kompiuterių. 

 

Integruotos tinklo saugos priemonės bevieliame mazge 

 
Prie klasikinių bevielio tinklo saugos metodų naudojami ir naujesni tinklo apsaugos būdai: fiziškas 

ugniasienės įrenginys arba integruota ugniasienė  maršrutizatoriuje, kuri atlieka štai tokias pagrindines 

funkcijas: 

1. Tinklo adresų transliaciją NAT (ang. Network Address Translation ); 

2. Išsamų paketų inspektavimą SPI (ang. Stateful Packet Inspection); 

3. MAC adresų filtravimą; 

4. URL turinio filtravimą. 

Ugniasienės veikimas gali remtis arba tinklo adresų transliavimu (NAT), arba vadinamą „paketų 

inspekcija“ NAT plius /(SPI) (ang. Stateful Packet Inspection) metodu, kurio uždavinys yra sekti tinklo 

paketų srautus. Tik veikiančių ryšių paketai laikomi legaliais ir praleidžiami užkardos, o visi kiti 

atmetami. 

Plačiau apie NAT būtų galima pasakyti, kad tai procesas, kurio metu pakeičiama IP paketo 

antraštės informacija, tuo metu, kai srautas pereina per įrenginį. NAT saugumo mechanizmas (ang. 

Security Appliance), pakeičia išeinančių paketų šaltinio IP adresą ir prievado numerį į NAT IP adresą ir 

prievado numerį, ir šią informaciją išsaugo NAT lentelėje, kurioje įsimenama kokį IP adresą ir prievado 

numerį pakeitė, kad galėtų atstatyti gavėjo IP adresą ir prievado numerį, kai įvyks grįžtamasis ryšis. NAT 

privalumai: 

1. Galima naudoti privačius adresus savo vietiniame tinkle, kurių negalima maršrutizuoti internete; 

2. NAT slepia tikrus adresus nuo kitų tinklų taip, kad įsilaužėliai negalėtų žinoti „hosto“ tikrojo IP 

adreso; 

3. Galima išspręsti IP maršrutizavimo problemas, tokias kaip „overlapping addresses“. 

NAT transliavimas gali būti dinaminis, statinis ir perkrautas – vadinamas PAT (ang. Port Adress 

Translation). 

Dinaminis NAT verčia/transliuoja grupę tikrųjų vietinio tinklo adresus į kitą adresų grupę, kurie 

bus maršrutizuojami nutolusiame tinkle. Siejama IP adresų aibė gali turėti mažesnį skaičių adresų nei 

esami tikrieji tinklo adresai. Kai klientas/siuntėjas nori pasiekti gavėjo tinklą, saugos mechanizmas 

priskiria šaltiniui IP adresą iš aibės maršrutizuojamų adresų, o kai grįžta atsakymas įvyksta atvirkštinis 

procesas, maršrutizuojamas adresas verčiamas į vietinio tinklo adresą, kuris atitinką tikrąjį šaltinio adresą 

(Cisco Security Guide (OL-10088-02)). 

Transliacija įvyksta tik tada, kai tikrasis „hostas“ inicijuoja ryšį su išoriniu tinklu ir adreso 

pakeitimas gyvuoja tol, kol tęsiasi paties ryšio sesija, kitaip nutraukus ryšį tarp vidinio tinklo vartotojo su 

išorinio tinklo vartotoju, vidinio tinklo vartotojas jau nebegauna to paties IP adreso. Dėl tos priežasties iš 

nutolusio tinklo vartotojai negali patys inicijuoti ryšio su „hostu“, kuris naudoja dinaminio NAT 

transliavimą, nes saugos mechanizmas atmes bet kokį bandymą prisijungti tiesiogiai iš išorės prie vidinio 

tinklo vartotojo. 

Saugos sumetimais, dinaminis transliavimas yra pranašesnis nei statinis transliavimas. Statinis 

transliavimas keičia tam tikrą IP adresą į fiksuotą universalų IP adresą, tai reiškia vidinio tinklo vartotojui 

visada bus priskiriamas tas pats IP adresas norint susisiekti su išoriniu tinklu. Tuo pačiu ir išorinio tinklo 

klientas visada galės inicijuoti iš išorės ryšį link vidinio tinklo vartotojo. Statinis transliavimas naudingas 

tik tada, kai reikalinga prieiga iš išorės prie kurio nors mazgo vidiniame tinkle. 

SPI – išsamus paketų inspektavimas – tai ugniasienės architektūra, kuri veikia trečiajame OSI 

modelio lygmenyje (ang. Network layer). SPI dar vadinamas dinaminiu paketų filtravimu ir skirtingai nei 

statinis paketų filtravimas, kuris tiria paketo antraštės informaciją, seka visų užkardos sąsajų veikiančius 

ryšius ir tikrina ar jie yra galiojantys. SPI gali išanalizuoti ne tik paketo antraštės informaciją, bet ir 
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paketo turinį viršesniame septintame taikymo lygmenyje (ang. Application layer). Tai padeda daugiau 

sužinoti apie patį paketą, ne vien tik informaciją apie jo siuntėją bei gavėją. Išsamaus paketų 

inspektavimo užkarda taip pat stebi ryšio padėtį ir fiksuoja ją stebėjimo lentelėje. Filtravimo sprendimai 

yra paremti ne vien administratoriaus apibrėžtomis taisyklėmis (taip kaip statiškame paketų filtravime), 

bet ir ankstesnių paketų turiniu, kurie buvo praleisti užkardos. 

Kaip papildoma apsaugos priemonė prieš atvirų sąsajų skanavimą (ang. Port scanning), paketų 

inspektavimo užkarda uždaro visas atviras duris, iki tol kol bus kreipiamasi į tam tikrą sąsają. 

Įgyvendinant MAC adresų filtravimą, galima apriboti neįgaliotų kompiuterių prieigą prie tinklo 

resursų. 

 

Bevielio tinklo saugumo taikymas 

 
Kiekvienas įmonės tinklo administratorius, kad apsaugotų savo bevielį tinklą nuo nelegalaus 

įsilaužimo, turi galimybę rinktis iš keleto skirtingų identifikavimo bei kodavimo technologijų. Tačiau 

privalo atkreipti dėmesį ir įvertinti rizikos laipsnį kuriant saugumo politiką. Renkantis technologijas ir 

įrangą, privalu remtis griežtai sukurta saugumo politika, be kurios nebus aiškios strategijos ar bendro 

supratimo dėl saugaus tinklo naudojimas. Gerai parašytas saugumo politikos orientacinis dokumentas gali 

išspręsti kylančius konfliktus tarp bevielio tinklo vartotojų bei atsiradusias problemas diegiant tinklo 

inovacijas. 

2 lentelėje surikiuotos įvairios tinklų saugumo sistemos. Administratorius turėtų pasirinkti 

tinkamiausią savo tinklui saugumo modelį. Šios saugumo sistemos skiriasi: įrenginiais, kaina, 

informacijos konfidencialumu ir t.t. Žvaigždute (*) pažymėtas langelis rodo saugumo galimybę, kurią 

galima pritaikyti konkrečiai sistemai. Nors šioje lentelėje įtrauktos ir vielinio tinklo sistemos, tai 

netrukdo, o tik padeda susikurti geresnį bendrą vaizdą apie pačią visos įmonės tinklo saugumo sistemą, 

nes būtent įmonėse nėra vien tik bevielio tinklo infrastruktūros. Pagrindas yra vielinis tinklas, o bevielis 

tinklas kuriamas daugiau vartotojų patogumui ir mobilumui. Taigi remiantis lentelės duomenimis, galime 

lengviau pritaikyti esamus arba naujai diegiamus tinklo saugos metodus (žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. Tinklų grupavimas saugumo sistemose 

 Stand 

Alone 

Wired Networks Wireless Network 

Wide Area network Local Network 

Systems 

 

Security 

 

Stand 

Alone 

 

P2P 

 

Distributed 

 

Client 

Server 

 

Internet 

Base 

 

Web 

Base 

 

Server 

Base 

 

Wireless 

LAN 

 

Mobile 

Network 

VPN  * *  *   * * 

Firewall   *  *   * * 

Virus Guard * * * * * * * * * 

Intrusion 

Detection 

  * * * * * * * 

MPLS     *   * * 

DMZ     *   * * 

SSID        * * 

MAC Filtering  * * * * * * * * 

WEP   *     * * 

RADIUS   *  *   * * 

TKIP        * * 

Kerberos   *     * * 

IPSec  * * * * * * * * 

SSL  * * * * * * * * 

SSH   * * *   * * 

Antenna 

radiation zone 

       * * 

Šaltinis: Reza Amirpoor (2010). (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering 

2(4), p. 1068 
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Bevielio tinklo saugos testavimo metodai 

 
Vystantis bevielio ryšio technologijoms ir plintant jų populiarumui įmonėse, susiduriama su 

situacija, kai bandoma išlaikyti pusiausvyrą tarp vartotojų patogumo ir įmonės tinklo saugumo. Patys 

bevieliai prisijungimai į tinklą tampa „įsilaužėlių“ taikiniais. 

Bevielio tinklo saugumui įvertinti bei aptikti kritines bevielių technologijų silpnąsias vietas yra 

išvysčiusios ir naudojamos tam tikros metodologijos, kurios leidžia įvertinti įmonės bevielį tinklą. Tokias 

paslaugas atlieka tam tikros saugumo klausimais praktikuojančios įmonės, atliekančios sertifikuotus 

testus, į kuriuos gali įeiti šios saugumo dalys: 

 Fizinė; 

 Bevielė; 

 Telekomunikacinė; 

 Duomenų tinklo; 

 Personalo. 

Nekomercinis atviru kodu paremtas testavimo metodikos vadovas OSSTMM (ang. Open Source 

Security Testing Methodology)(2010) yra sukurtas nepelno siekiančios organizacijos, saugumo ir atvirų 

metodologijų instituto ISECOM (ang. Institute for Security and Open Methodologies), leidžia išbandyti 

funkcinį tinklo saugumą – sąveikos tarp fizinės tinklo tipologijos, vartotojų, bevielio ryšio, laidinių, 

analoginių bei skaitmeninių formų komunikacijų. 

Galima išvardinti keletą svarbesnių šio metodo punktų, kurie padėtų atrasti ir tinkamai įvertinti 

bevielio tinklo saugumo spragas: 

 Bendra pirminės būklės apžvalga – pirmiausia apžvelgiama ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės 

aktų, etikos, pramonės reglamentų, kurie turi įtakos saugumo ir privatumo reikalavimo 

taisyklėms. 

 Logistika – testavimo kanalo paruošimas, kad būtų išvengta klaidingų teigiamų ar neigiamų 

rezultatų. Renkami duomenis apie esamą techninę įrangą, kuri gali skleisti elektromagnetines 

bangas ir jas regeneruoti. Žiūrima, kokie perdavimo protokolai yra naudojami, kokiomis 

valandomis dirba bevielė įranga (pvz.: ar bevielis maršrutizatorius veikia ne darbo valandomis). 

 Aktyvaus stebėjimo patikrinimas – patikrinama ar aktyvi bei pasyvi kontrolė geba aptikti 

įsibrovimo bandymus bei geba filtruoti tarp aliarmo lygių. Tikrinama ar tai stebėjimo signalas, ar 

klastojimo signalas. Tikrinama ar kontrolė geba užblokuoti neteisėtą veiklą arba slopinti signalą. 

 Matomumo auditas – kanalų matomumas, persipynimai, sąveika. Pasyvaus kanalo aptikimas, 

aktyvaus kanalo aptikimas, pagaunamų duomenų surinkimas. Nustatoma, kurio dažnio signalai 

gali nutekėti ar signalas yra blokuojamas t.t. Kuriamas žemėlapis, kuriame nurodoma radiacijos 

šaltiniai, spindulių jėga ir kt. 

 Prieigos tikrinimas – įvertinama administratoriaus prieiga prie bevielės įrangos, įvertinama 

įrangos konfigūracija, pavyzdžiui, ar įrenginys yra nustatytas naudoti žemiausiai galimą signalo 

stiprumą, kad signalas sklistų saugiose organizacijos ribose. Įvertinamas tinklo identifikavimo 

būdas, pasirinkta koduotė, įsitikinama, kad pakeisti pirminiai įrenginio parametrai. Tikrinama 

kokia fizinė prieigos kontrolė. 

 Pasitikėjimo tikrinimas –  įvertinimas personalo patikimumas, kuris turi priėjimą prie fizinės 

nuosavybės bei informacijos, nenaudojant identifikavimo. Įvertinama galimybė dėl klientų 

identifikavimo metodų iškraipymo, apgaulingų įgaliojimų naudojimo, resursų piktnaudžiavimo. 

 

ŠIAULIŲ MIESTO BEVIELIO RYŠIO TINKLŲ SAUGOS ANALIZĖ 

 

Norint minimaliai atlikti miesto bevielių tinklų skanavimą, reikia: automobilio, nešiojamo 

kompiuterio, antenos ir tam tikros programinės įrangos. 5 paveikslėlyje pavaizduotas miesto skanavimo 

modelis – tai miesto žemėlapis, automobilis, kuriame yra nešiojamasis kompiuteris prie kurio pritvirtinta 

antena, jos pagalba gaudomi išoriniai signalai transliuojami bevielių prieigos taškų. Kompiuteryje privalo 

būti instaliuota programa, kuri analizuoja ir išsaugo visus gautus duomenis į kietąjį diską (žr. 5 pav.). 
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4 pav. Skanavimo modelis 

 

3 lentelė. Skanavimo programų palyginimas 
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Xirrux Wi-Fi 

Inspector 
+ + + + atpažinimas dalinai + 

in SSIDer 2.0 + + + – atpažinimas dalinai + 

Vistumbler + + + + + atpažinimas/ 

saugojimas 

pilnai + 

WirelessNetView + + + + – atpažinimas dalinai + 

WirelessMon + + + – + atpažinimas/ 

saugojimas 

dalinai – 

Airmagnet + + + + + atpažinimas/ 

saugojimas 

pilnai – 

CommView for 

WiFi 

+ + + – atpažinimas/ 

saugojimas 

dalinai – 

 

Yra sukurta įvairių mokamų ir nemokamų bevielio tinklo skanavimo programų. Atsižvelgiant į 

populiarių internetinių puslapių reitingus bei programų parsisiuntimo populiarumą buvo išskirta keletas 

bevielio tinklo skanavimo programų, kaip „Xirrux Wi-Fi Inspector“, „ in SSIDer“, „Vistumbler“, 

„WirelessNetView“, „WirelessMon“, „Airmagnet“, „ CommView for WiFi“. Lyginamojoje lentelėje 

pavaizduoti programų bendrieji bruožai ir jų skirtumai (žr. 3 lentelę). 

Lentelės skiltys suskirstytos į pagrindines savybes, kurios reikalingas programų analizei. Tai būtų 

prieigos taško MAC adresas (ang. Media Access Control address) – fizinis įrangos adresas; SSID (ang. 

Service set Identifier) – tai bevielio tinklo atpažinimo pavadinimas, identifikavimo protokolas, kuris 

parodo kokiu saugumo protokolu apsaugotas tinklas; koduotės algoritmas – kokio tipo saugumo raktas; 

IEEE standartas nurodo kokį 802.11 a/b/g/n standartą naudoja techninė įranga. Skiltis „nuskanuotų tinklų 

atpažinimas/saugojimas“ reiškia, kad programa turi galimybė užfiksuoti atmintyje. 

Reikia pagauta prieigos taško signalą ir jį išlaikyti net ir tada, kai prieigos taškas pradingsta judant 

iš skanuojamos zonos ribų. Skiltis „duomenų klasifikavimas/rūšiavimas“ svarbi tuo, kad būtų galima 

patogiai naudoti išsaugotus duomenis ir vėliau būtų  tiksliai atliekama reikiamų duomenų suvestinė. 

„Laisvai naudojamos programos“ – nemokamos programos. 

Šiaulių miesto bevielių tinklų skanavimui, pasirinkta „Vistumbler 8-9“ ir „WirelessNetView v1.38“ 

programinė įranga. „Vistumbler“ programa fiksuoja prieigos taškų MAC adresus, tinklų SSID, AP 

gamintojų pavadinimus, kanalo numerius, identifikacijos protokolus, koduotės algoritmus, IEEE 
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standartus, skanavimo rezultatai išsaugomi VS1 formatu, tai „Vistumbler“ programos formatas, 

leidžiantis vėliau pagal pasirinktą kriterijų, patogiu būdu grupuoti ir rūšiuoti gautus rezultatus. Padidinti 

skanavimo rezultatų patikimumą, paraleliai buvo naudojama „WirelessNetView“ skanavimo programa, ji 

pasirinkta dėl labai paprastos vartotojo aplinkos, gautus rezultatus išsaugoja TXT formatu (ang. Text file). 

Ši programa fiksuoja MAC adresus, tinklo SSID, kanalo numerį, identifikacijos protokolą, koduotės 

algoritmą, kanalo dažnį, kanalo numerį, tinklo greitį Mbps (ang. Megabits per second). 

„Vistumbler“ išsaugo užfiksuotus prieigos taškus atminty, nors ir keičiasi skanavimo koordinatės, 

laiko užfiksuotus duomenis ir visai pasitraukus iš prieigos taško spinduliuojančios zonos. Galima sakyti, 

tai vienas iš svarbių kriterijų pasirenkant skanavimo programą, fiksuojant tinklus, tai padeda išvengti 

įrašų dubliavimosi. „WirelessNetView“ programa rodo tol rezultatus, kol yra pakankamai stiprus 

transliavimo signalas, jam išnykus, dingsta ir įrašas programos lange. Taigi analizė atlikta, remiantis 

„Vistumbler“ programos duomenimis, o antroji programa daugiau tinka papildimui bei patvirtinimui 

gautiems duomenims. 

Techninė įranga, kuri buvo naudojama atliekant skanavimą: 

4. Nešiojamasis kompiuteris; 

5. Bevielis tinklo plokštės USB adapteris; 

6. Daugiakryptė antena su 5 dBi stiprinimo koeficientu. 

7.  

 
 

5 pav. Naudota techninė įranga 

 

Miesto rajonų skanavimo rezultatai 

 
Gauti rezultatai miesto žemėlapyje suskirstyti į tris pagrindines rajonų dalis: Centrą (žr. 8 pav.), 

Pietinį rajoną (žr. 9 pav.) ir Pramonės rajoną (žr. 10 pav.). Pietinis – gyvenamasis rajonas, jame skanuotų 

bevielių tinklų pagrindinę dalį sudaro asmeninio pobūdžio bevieliai tinklai. Pramonės rajonas – tai vien 

įstaigų ir gamykline veikla užsiimančių įmonių rajonas, ten pagrindinę skanuotų bevielių tinklų dalį 

sudaro pramoninių organizacijų bevielė infrastruktūra. Miesto centre skanuotus tinklus sudaro ir privačių 

asmenų, ir įvairių įmonių bevieliai tinklai. Iš viso buvo nuskanuota apie 3550 bevielių tinklų (žr. 3 

priedą). Vertinanat ir nagrinėjant gautus duomenis prieita išvados, kad bendras Šiaulių miesto bevielių 

tinklų saugumo stovis išreikštas procentais būtų toks: saugūs tinklai sudaro – 82,7 %; nesaugūs tinklai 

sudaro – 9,1 %; dalinai saugūs tinklai – 8,2 % (žr. 7 pav.). 

 

82,7%

9,1%

8,2%

Saugūs

Nesaugūs

Dalinai saugūs

 
6 pav. Bendras miesto bevielių tinklų saugumas (procentiniai įverčiai) 

 
Šioje analizėje saugūs tinklai vadinami tie, kuriuose buvo naudojamas vienas iš identifikavimo 

protokolų, tai WPA arba WPA2 ir kriptografinis raktas – CCMP arba TKIP. Nesaugūs tinklai vadinami 

tie, kurie nenaudoja visiškai jokio identifikavimo protokolo nei kriptografinio rakto. Dalinai saugūs 

tinklai tai tie, kurie naudoja primityvų saugumo variantą – WEP protokolo raktą. 

8 paveikslėlyje mėlynu punktyru pavaizduotas maršrutas, kuriuo buvo važiuota mieste. Procentais 

pažymėta kiekvienos gatvės atskira suvestinė, mėlyna spalva – saugūs tinklai, raudona – nesaugūs ir 

juoda – dalinai saugūs. Bendras miesto centro rezultatas būtu 1497 bevielių tinklų, iš jų: saugūs tinklai 

sudaro – 83,8 %, nesaugūs tinklai sudaro – 9,5 %, dalinai saugūs tinklai – 6,7 % (žr. 8 pav.). 
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7 pav. Centras 

 
Gyvenamajame Pietiniame rajone bendras skanuotų tinklų skaičius yra 1687 bevielių tinklų. Iš jų: 

saugūs tinklai sudaro – 82,9 %; nesaugūs tinklai sudaro – 7,8 %; dalinai saugūs tinklai – 9,3 % (žr. 

9 pav.). 

 

 
 8 pav. Pietinis rajonas 

 

Pramonės rajono skanavimas buvo atliktas važiuojant pagrindine šio rajono gatve (Pramonės g.). 

Palyginus su kitais rajonais, gauti rezultatai buvo ganėtinai maži – rasta tik 106 bevieliai tinklai. Tai 

galima paaiškinti tuo, kad bevielio tinklo pati prigimtis yra nesaugi ir daugelyje įmonių kompiuterinių 

tinklų saugumo politika draudžia bevielių tinklų diegimą įmonėse. Bendri rezultatai būtų tokie : saugūs 

tinklai sudaro – 76,4 %, nesaugūs tinklai sudaro – 10,4 %, dalinai saugūs tinklai – 13,2 % (žr. 10 pav.). 

 

 
 

9 pav. Pramonės rajonas 
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Saugos sprendimų bevieliams tinklams testavimas 

 
Norint ištestuoti bevielio tinklo saugumą, atliekami tokie pat veiksmai kaip ir įsilaužimo į tinklą, 

taigi bevielio tinklo plokštei ar bevieliui adapteriui reikalingos tam tikros 802.11 standarto tvarkyklės 

(ang. driver), skirtos valdyti plokštę įsilaužimui, jos skiriasi nuo standartinių tvarkyklių. 

Ruošiantis tinklo testavimui svarbu žinoti, kad skirtingose operacinėse sistemos yra naudojami 

nevienodi įsilaužimo įrankiai (ang. utilities), taip pat vienos tinklo plokštės nepalaiko kai kurių programos 

galimybių arba išvis neveikia kitoje operacinėje sistemoje. Populiarumu bevielio tinklo testavimui 

išsiskiria Linux operacinės sistemos, kurios turėti galėti integruotis į savo aplinką testavimo įrankius. 

Taip pat yra naudojami „LiveCD“, kurie nereikalauja instaliuotos operacinės sistemos. Taigi pasirenkant 

techninę įrangą svarbu atsižvelgti ir suderinti kokią operacinę sistemą naudosime ir su kokia tinklo 

plokšte, nes vieni įrenginiai neveikia arba yra ribotos jų veikimo galimybės su tam tikromis programomis 

– „testeriais“. Trys pagrindiniai dalykai turi derėti: tai operacinės sistemos aplinka, bevielė tinklo plokštė, 

ir naudojami programiniai įrankiai. 

Bevielio tinklo testavimui naudojama 802.11 standartą atitinkanti techninė įranga: 

 Nešiojamieji kompiuteriai su integruotomis tinklo plokštėmis; 

 Personaliniai skaitmeniniai asistentai PDA (ang. Personal Digital Assistant); 

 Integruotos tinklo plokštės kurių „čipsetai“: 

o Prism; 

o Cisco Aironet; 

o  Hermes; 

o  Symbol; 

o  Atheros; 

 USB 802.11b/g/n  tinklo adapteriai; 

 PCIe WRL tinklo adapteriai (stacionariems kompiuteriams); 

 Antenos: 

o Sektorinės; 

o Omni kryptinės (ang. Omnidirectional), į visas kryptis spinduliuojančios antenos, 

padengia Wi-Fi ryšiu tam tikrą plotą tolygiai; 

o  Kryptinės, fokusuoja signalą į apibrėžtą plotą. 

Antenos yra pagrindiniai bevielio ryšio komponentai, kurie surenka transliuojamus signalus ir 

išspinduliuoja siunčiamus signalus. Wi-Fi antenos gali būti montuojamos įrenginio išorėje, o kitos gali 

būti integruotos įrenginio viduje. Ryšio diapazonas priklauso nuo antenos galios matuojamos dBi. 

Pridėtinė antena palengvina signalo skenavimą ir duomenų surinkimą ar siuntimą (Bradley, M. (2013)). 

Tinklo žemėlapio sudarymui ir prisijungimų ieškojimui naudojamos „Wardriving“ programos. 

Tinklo srautas analizuojamas „monitoringo“ instrumentais. Tai pat yra naudojami instrumentai skirti 

dažnio signalo galingumui įvertinti. Žemiau paminėtos kelios programos: 

 „Netstumbler“ – Windows OS aplinkoje dirbantis įrankis, kuris surenka duomenis apie bevielius 

802.11a/b/g/n standarto tinklus. Kartu su GPS (ang. Global Positioning System) navigacijos 

įranga galima tiksliai nustatyti kordinates ir pažymėti žemėlapyje; 

 „Kismet“ – bevielio tinklo detektorius, šnipinėjimo ir įsilaužimo aptikimo sistema, veikia su bet 

kokia bevielio ryšio tinklo plokšte, kuri palaiko stebėjimo režimo 802.11a/b/g/ eismą; 

 “Airtraf“ – pasyvus tinklo šnipas/analizatorius, kuris automatiškai aptinka bevielius prieigos 

taškus, nustato su jais susijusius klientus, surenka kanalu siunčiamus paketus; 

 „inSSIDer“ – matuoja signalo stiprumą, parodo potencialius kanalo persipynimo trukdžius; 

 „Wireshark“ – tinklo protokolų analizatorius. 

Sudėtingesnės programos ir instrumentai būtų: 

 Šifrų laužimo programos; 

 AirSnort; 

 Wepattack; 

 Aircrack; 

 Programos skirtos WEP raktų surinkimui iš klientinių kompiuterių: LucentRegCrypto; 

 Programos skirtos įsiterpti į srautą su tikslu pagreitinti WEP nulaužimą. 

Paprasčiausią bevielio tinklo testavimą galima atlikti, bandant nelegalų prisijungimą prie tinklo, t. y 

panaudoti tam tikrus įrankius, kurių pagalba bus išgautas prisijungimo raktas. Jeigu tinklas yra apsaugotas 

WEP nesaugiu šifravimo protokolu, jis yra lengvai pažeidžiamas. Kad sulaužyti WEP raktą, reikalinga 

surinkti kuo daugiau iniciacijos vektorių (ang. initialization vectors) iš stebimo srauto. Šie vektoriai, 
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paprastai, tinklo sraute greitai nepasigamina. Todėl reikia ilgai laukti , kad surinktum pakankamą kiekį ir 

būtų galima iššifruoti raktą arba paspartinti šį procesą naudojant injekcijos techniką, kuri pagreitina 

veiksmą. Injekcija priverčia prieigos tašką persiųsti pasirinktus paketus iš naujo ir vėl iš naujo klientui, ir 

tai padidina duomenų judėjimą sraute, padeda surinkti didelį skaičių reikiamų vektorių per trumpą laiką. 

Mažiausiai 64/40 bitų ilgio raktui, (5 simboliai) reikia 100.000 vektorių (rekomenduojama 300.000), o 

128/104 bitų ilgio raktui (13 simbolių) aptikti reikia mažiausiai 1.000.000 vektorių (rekomenduojama 

2.000.000) (Davis, D. (2005)). Iniciacijos vektorius – tai 24 bitų dalis, kuri sudaro WEP raktą. 

 Žingsniai: 

1. Įjungti bevielę įrangą į stebėjimo režimą kanale, kuriame veikia prieigos taškas; 

2. Išbandyti įrangą – ar geba įdiegti į srautą paketus; 

3. Pradėti rinkti iniciacijos vektorius; 

4. Įterpti injekcinius paketus; 

5. Iššifruoti WEP raktą iš surinktų vektorių. 

WPA rakto nulaužimui naudojami tie patys įrankiai, tik šiek tiek skirtingai. Reikalinga pagauti 

rankų paspaudimo (ang. 4-way handshake) paketus tarp kliento ir prieigos taško. Pasisveikinimas įvyksta 

tada, kai klientas jungiasi prie tinklo. WPA/WPA2 saugumo protokolas palaiko skirtingus identifikavimo 

būdus. Čia kalbama apie WPA su PSK (ang. pre-shared-key) išankstiniu identifikavimo raktu. PSK gali 

būti nuo 8 iki 63 charakterių ilgio, jam atkurti naudojamas žodynėlis. Slaptažodis privalo būti tame 

žodinėlyje, kad iššifravimo procesas pavyktų. Ilgą 63 simbolių raktą, beveik neįmanoma įveikti (Davis, 

D. (2005)). Taigi norint turėti nepažeidžiamą tinklą, rekomenduojama naudoti WPA/WPA2 su 63 

simbolių slaptažodžiu, įterpiant ir specialiuosius simbolius. Taip pat yra galimybė sugeneruoti savo 

žodynėlius, panaudojus tam tikrus įrankius bei nustačius kriterijus. Kadangi reikalingas rankų 

paspaudimo paketas ir jis siunčiamas tik jungiantis klientui, įrankiais galima išmušti klientą iš tinklo. 

Tada jis automatiškai vėl bandys siektis su prieigos tašku. Tuo atveju, bus galima pagauti rankų 

paspaudimo paketą. 

 Žingsniai: 

1. Įjungti bevielę įrangą į stebėjimo režimą kanale, kuriame veikia prieigos taškas; 

2. Pradėti sekti per „monitoringo“ programą, ar užfiksuotas rankų paspaudimas; 

3. Inicijuoti pakartotiną identifikavimo procesą, kad įvyktų rankų paspaudimas; 

4. Iššifruoti*.cap failą. 

Bevieliame tinkle bus testuojama WEP ir WAP raktų saugumas, šio bandymo tikslas – įrodyti, 

kokie nesaugūs yra šie protokolai. WEP (ang. Wired Equivalenkt Privacy) saugumas remiasi silpnu RC4 

kodavimo algoritmu. WPA su TKIP raktu taip pat naudoja RC4 kodavimo algoritmą. Šio algoritmo silpna 

vieta yra ta, kad koduojami paketai turi panašumų. Iš šių panašumų atakuojantis įsilaužėlis turi galimybę 

gauti prisijungimo prie tinklo raktą. 

Šiam bandymui neturi reikšmės ar bevielio tinklo SSID yra išjungtas ar naudojamas MAC adresų 

filtravimas. 

 Bevielį tinklą sudaro (žr. 11 pav.): 

1. Belaidis maršrutizatorius „D-link DIR-615“ 2.4 GHz dažnio, 802.11n standarto, 4 prievadų 

iki 300 Mbps (žr. 4–5 priedus); 

2. Nešiojamasis kompiuteris „Toshiba Satellite L655“ (žr. 1 priedą); 

3. Integruota bevielė tinklo plokštė „Broadcom 802.11n“; 

4. „Windows 7 Home Premium“ operacinė sistema. 

 

 
 

 10 pav. Naudota techninė įranga 

 

 Įrankiai panaudoti testavimui (žr. 12 pav.): 

1. Nešiojamasis kompiuteris „Toshiba Satellite L655“; 

2. USB adapteris TP-LINK, WN321G, 54 Mbps. (žr. 6 priedą); 

3. Linux 2.6.x kernel operacinė sistema, virtualioje „VMware“ mašinoje, KDE aplinkoje; 
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4. Aircrack-ng įrankių rinkinys (žr. 12 pav.): 

o airodump: surenka 802.11 paketus; 

o airoplay: įterpia 802.11 paketus į srautą; 

o aircrack: statiškų WEP ir WPA-PSK raktų laužytojas; 

o airdecap: iššifruoja surinktus WEP/WPA failus. 

 
11 pav. Įrankiai panaudoti testavimui 

Kadangi „D-Link DIR“ maršrutizatorius neturi parametruose WEP protokolo pasirinkimo, jo 

vietoje, bandant išgauti WEP koduotės raktą, buvo ištestuotas kitas maršrutizatorius „Buffalo WHR-

G300N V2“, kurio parametruose galima buvo nustatyti tinklo saugumo protokolą į WEP (žr. 7 priedą). 

 
 

12 pav. Buffalo WHR-G300N V2 

 

Loginį testavimo modelį sudaro: nešiojamasis kompiuteris, prisijungęs prie maršrutizatoriaus 

bevieliu ryšiu, o netoliese esantis nešiojamasis kompiuteris seka tinklo srautą bei renka duomenis 

reikalingus išgauti prisijungimo raktą prie tinklo (žr.14 pav). Tiek WEP, tiek WPA koduočių įsilaužimo 

bandymui modelis lieka toks pat, tik skiriasi truputį įrankių panaudojimas ir eiga, kuri aprašyta 

sekančiame skyrelyje. 

 

 
 

13 pav. Loginis testavimo modelis 

 

Fiziškai testavimo modelis yra sudarytas iš vieno ir to paties nešiojamojo kompiuterio, kuriame 

veikia dvi skirtingos tinklo plokštės ir skirtingose operacinėse sistemose (žr. 15 pav.). Vietinis tinklas 

sudarytas iš Windows 7 OS ir integruotos tinklo plokštės. Stebėjimo įrankiai veikia virtualioje mašinoje 

su Diabian OS ir USB tinklo plokštės adapteriu. 

Taigi prisijungus Windows operacinei sistemai prie prieigos taško, šis srautas yra stebimas per 

Diabian operacinę sistemą ir atliekami visi įsilaužimo veiksmai iš šios operacinės sistemos. 
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14 pav. Fizinis testavimo modelis 

 
Bevielio tinklo saugos testavimo eiga ir rezultatai 

 
Mūsų tikslas buvo sugauti WPA/WPA2 identifikavimo rankų paspaudimo paketą (ang. handshake) 

tarp maršrutizatoriaus ir kliento, paskui naudojant aircrack-ng programą, atkurti pre-shared raktą. Galima 

buvo pasyviai laukti, kol įvyks identifikacija, bet mes panaudojome priverstinį kliento atsijungimą nuo 

tinklo ir jo automatinį prisijungimą prie tinklo. Aircrack-ng programos versija Windows aplinkoje negali 

„išspirti“ kliento iš tinklo, galima tik pasyviai laukti, kada bevielis klientas jungsis prie tinklo. Mūsų 

bandyme mes naudojame Linux operacinę sistemą. 

16 paveikslėlyje parodyta, kad „Wireshark“ tinklo protokolų stebėjimo programa užfiksavo 

EAPOL (ang. Extensible Authentication Protocol over LAN) paketus, tai tinklo identifikavimo protokolas 

naudojamas prisijungti prie tinklo išteklių. Tai reiškia, kad įvyko keturių pusių rankų paspaudimas (ang. 

4-way handshake) (žr. 16 pav.) 

. 

 
 

15 pav. „Wireshark“ programa, 4-way handshake 

 

Tačiau aircrack-ng įrankis, bandydamas iššifruoti surinktus paketus, pranešė, kad nebuvo rastas 

tinkamas keturių pusių rankų paspaudimas. Taigi nebuvo išgautas WPA raktas iš šio tinklo. Gali būti, kad 

reikalingos naujos tvarkyklės (ang. drivers) USB sekimo tinklo adapteriui, kad sugebėtų teisingai 

užfiksuoti EAPOL paketus. Dar vienas iš nepavykusio testavimo prielaidų, kai prieigos taškas ir tinklo 

plokštė veikia kitu standartu nei sekimo adaptorius, nors prieigos taškas buvo pakeistas iš 802.11n  

standarto į 802.11b/g, nes sekimo adaptorius veikia tik 802.11g standartu. 

Antra testavimo dalis apėmė WEP rakto iššifravimą iš pagautų iniciacijos vektorių (ang. 

initialization vectors). Šiam veiksmui reikės mažiausiai 1.000.000 vektorių. WEP trylikos simbolių raktas 

buvo iššifruotas surinkus virš milijoną vektorių, juos surinkti iš srauto truko beveik tris valandos, tačiau 

paties rakto iššifravimas truko vos devynias sekundes (žr. 17 pav.). 
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17 pav. WEP rakto iššifravimas 

 

Sprendimai atsižvelgiant į veiklos pobūdį 

 
Pamatiniai bevielio tinklo saugumo veiksmai, nuo kurių reiktų pradėti grįsti bevielio ryšio 

saugumą, yra vartotojo identifikavimas bei duomenų judančiu bevieliame tinkle kodavimas. 

Identifikavimas užkerta kelią nepageidaujamiems vartotojams pasiekti tinklą, o duomenų kodavimas 

apsaugo nuo slaptos duomenų peržiūros. 

Mažuose, individualiuose bevieliuose tinkluose, kur nėra dideli tinklo saugumo reikalavimai, 

vartotojo identifikavimas galimas naudojant išankstinį raktą PSK (ang. Pre-Shared-Key). Klientas bus 

priimtas į tinklą tik jam žinant tinklo raktą. 

Privatūs asmenys savo asmeniniam naudojimui, gali apsaugoti savo tinklą vadovaujantis bendromis 

bevielio tinklo saugumo taisyklėmis, kurias rekomenduoja bevielės įrangos gamintojai bei bevielių 

paslaugų tiekėjai. Tai padėtų užtikrinti žmogaus asmeninio gyvenimo privatumą, bei asmeninių duomenų 

saugumą nuo vagysčių bei nelegalaus naudojimosi. Pagrindinės taisyklės būtų tokios: 

1. Pradedant diegti bevielį tinklą ir prieš keičiant parametrus bevieliame maršrutizatoriuje, patartina 

tai daryti prisijungus laidu per „ethernet“ jungtį; 

2. Maršrutizatoriuje pakeisti pradinius administratoriaus prisijungimo slaptažodžius; 

3. Pakeisti SSID (ang. Service set Identifier), o kai bus baigtas maršrutizatoriaus reguliavimas, 

išjungti jo viešinimą (Thrinath V. (2012)); 

4. Naudoti duomenų saugumo protokolą (WPA2) (Thrinath V. (2012)); 

5. Filtruoti MAC adresus (ang. Media Access Control address); 

6. Įjungti  įrenginio ugniasienę (Thrinath V. (2012)); 

7. Išjungti Wi-Fi tinklą, kai planuojama juo nesinaudoti ilgesnį laiką. 

Pagrindinės bevielės įrangos konfigūracijos galioja ir privačių įmonių bei viešų organizacijų 

bevielio tinklo saugumo užtikrinimui. Tačiau to nepakanta didesnio saugumo reikalaujančioms įmonėms: 

bankams, mokesčių inspekcijos įstaigoms ir k. t. Bevielis tinklas tūri būti atskirtas nuo bendro įstaigos 

tinklo bei vedama griežta saugumo politika. Didesnėse įmonėse, kur bevielio tinklo saugumas yra 

kritiškas, siūloma vartoti identifikavimo serverį, pvz.: Radius. WPA2-802.1x ir RADIUS serveris yra 

vienas iš saugių sprendimų įstaigose. Išsamiau siūloma: 

1. Tinklo vartotojų registracija, stiprių slaptažodžių kūrimo politika; 

2. Prisijungimų užklausų prie nutolusio tinklo tikrinimas (EAP, PEAP); 

3. Skaitmeniniai sertifikatai, parašai; 

4. Šifravimo technologijos, išsaugotiems duomenims ir tiems, kurie juda tinkle; 

5. Saugumo protokolų naudojimas SSL/SSH, IPsec (Rutgers (2006)); 

6. Virtualus privatus tinklas. (Rutgers (2006)); 

7. Tik būtinų paslaugų veikimas; 

8. Portu filtravimas; 

9. Ugniasienė; 

10. NAT ir Proxy serverio naudojimas. 

Taip pat patartina bevieliame tinkle nevartoti automatiškai DHCP paslaugos. Saugumo sumetimais 

geriau priskirti statiškai IP adresus. 
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Patartinas duomenų kodavimas bevielio ryšio tinkle, abiem atvejais būtų pažangaus šifravimo 

algoritmas (AES). 

 

IŠVADOS 
 

1. Remiantis techninių ir programinių saugos sprendimų analize, pagrindinės bevielio 

tinklo saugos priemonės yra: duomenų šifravimas/koduotės, virtualus privatus tinklas, 

ugniasienė, NAT; 

2. Parengtas bevielio tinklo skanavimo modelis, kurį naudojant surinkti ir išanalizuoti 

Šiaulių miesto bevieliai tinklai. Pagal rezultatų analizę gauta, kad keturi penktadaliai bevielių tinklų nėra 

apsaugoti, ypač tai aktualu Šiaulių miesto pramoniniam rajonui; 

3. Remiantis atlikta analize, siūlomi tokie bevielio tinklo saugos sprendimai: individualiam 

vartotojui rekomenduojama naudoti WPA2 identifikavimo standartą ir AES kodavimo algoritmą, įmonei, 

atsižvelgiant į jos veiklą, tinka WPA2 standartas, o didesnei saugai užtikrinti rekomenduojama naudoti 

specializuotą identifikavimo serverį, pvz.: Radius ar panašų. 
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SAFETY ISSUES OF A WIRELESS NETWORK IN SIAULIAI CITY 

 

Summary. The safety of wireless networks is a relevant issue nowadays since new technologies and 

networks have been developing rapidly. A wide use of a Wi-Fi network in companies and homes poses a challenge 

how to ensure customer convenience and networking safety. A strict and clear internet safety policy must be 
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established in the company and applied to both, technologies and equipment. It is important to follow it and develop 

a common understanding of safety issues. 

A methodology was developed to evaluate the safety of a Wi-Fi network in Šiauliai city. It was applied and 

collected information showed that 9.1% of a Wi-Fi network is completely unprotected. The most sensitive areas 

were identified and precautions to ensure networking safety proposed. Firstly, common security guidelines 

recommended by equipment producers and Wi-Fi service providers must be followed. 

Keywords: network standards, safety of a wireless network, encryption algorithm, local area network, virtual 

private network. 
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RYŠIO TINKLŲ SUJUNGIMO ATVEJŲ ANALIZĖ 

 
Gediminas Vilkas 

Mokslinis vadovas asist. Liudas Kaklauskas 

 
Anotacija. Straipsnyje yra siekiama išanalizuoti pagrindinius bevielių vietinių tinklų jungimo atvejus, 

išsiaiškinti, kokios technologijos naudojamos šiuolaikiniame bevieliame tinkle bei atrinkti keletą įrenginių modelių 

ir pateikti jų technines charakteristikas, funkcionalumą bei suderinamumą reikalingą bevielio tinklo jungime. 

Straipsnyje sudaryta įvairių tinklo jungimo atvejų modelių schemos, apžvelgiamas keletas tinklo testavimo 

programų. Nemokamų programų pagalba išanalizuotas „Šiaurės Lietuvos kolegijos“ pastato bevielio tinklo jungimo 

modelis, akcentuojamos IEEE 802.11 standarto, ypač IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n versijos. Apžvelgiama tokios 

svarbios technologijos, kaip 802.af standartas (PoE - Power over Ethernet), MIMO (Multiple – Input and Multiple – 

Output), WDS (Wireless Distribution System), WLAN saugumo sprendimai. 

Pagrindinės sąvokos: bevielio ryšio tinklas, IEEE 802.11, MIMO, WDS. 

 

ĮVADAS 
 

Straipsnio aktualumas. Bevielis ryšys – tai puiki alternatyva įprastam laidiniam sujungimui. Jo 

pagalba įrenginius galima sujungti į vietinį tinklą. Tokiuose tinkluose signalui nešti naudojamos radijo 

bangos, tai leidžia perduoti ir priimti duomenis per orą. Naudojant skirtingo dažnio radijo bangas, 

duomenis galima perduoti įvairiais atstumais ir greičiais. Duomenų perdavimas beviele technologija vis 

spartėja, o panaudojimo galimybės ir toliau plečiasi. Ji sutinkama įvairiausiose kasdienėse situacijose, kai 

norime perjungti televizijos kanalą distanciniu pulteliu ar važiuodami automobiliu naudojamės navigacija 

susisiekti su palydovu, – visur gelbsti radijo bangos. Naudojant šią technologiją tinklas pasiekiamas net 

tose vietose kur sunku būtų įdiegti laidinę alternatyvą. Bevieliu ryšiu galima sujungti atskiruose 

pastatuose ar gyvenvietėse esančius vietinius tinklus. Interneto prieigos taškai įrengti daugelyje viešųjų 

vietų. Tokį bevielio ryšio populiarumą lemia ir santykinai neaukštos techninės įrangos bei jos priežiūros 

kainos. 

1997 m. buvo sukurtas bendras bevielio ryšio standartas 802.11. Nuo to laiko yra naudojama daug 

naujesnių versijų priskiriant prie esamų skaičių raides (a, b, g, n, ac). Šie standartai skiriasi naudojamu 

radijo bangų dažnio diapazonu ir duomenų perdavimo sparta. Wi-Fi populiariausias bevielio ryšio 

technologijos prekinis ženklas. Naudojant Wi-Fi galima įrenginius sujungti į tinklus turinčius prieigą prie 

interneto. Naudojant Wi-Fi aljanso reglamentuotus protokolus (WPA, WPA2), užtikrinamas tinko 

saugumas. 

Bevielio ryšio duomenų perdavimo technologija, lyginant su įvairiomis laidinėmis alternatyvomis, 

turi savų privalumų ir trūkumų. Pagrindinis bevielio tinklo privalumas yra mobilumas ir lengvas bei 

nebrangus pajungimas. Pagrindiniai trūkumai – tai mažesnė duomenų perdavimo sparta ir žemesnis 

saugumo lygis. Nors žmonių poreikiai bėgant laikui vis auga, galima džiaugtis, kad technologijų naujovės 

žengia kartu su jais. Bevielis ryšys tampa vis greitesnis ir apsaugos protokolai vis sunkiau nulaužiami. 

Kita vertus šiais laikais naudojamas laidinis ryšys pasižymi dar aukštesnėmis charakteristikomis. Taigi 

galima laisvai rinktis, kuri technologija yra patogesnė naudoti įvairiose srityse. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti bevielio tinklo įrenginių jungimo galimybes, jų privalumus ir 

trūkumus.  

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti technologijas, naudojamas bevielio tinklo įrenginių sujungimui vietiniame tinkle; 

2. Įvertinti atrinktų įrenginių technines charakteristikas ir jų suderinamumą; 

3. Suprojektuoti vietinio bevielio tinklo sujungimo atvejų modelius ir apžvelgti testavimo 

priemones.  

Straipsnio objektas – bevielio tinklo techninė įranga.  

Tyrimo metodai: literatūros analizė, modeliavimas. 
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BEVIELIAI VIETINIAI TINKLAI 

 

 
 

1 pav. Bevielio vietinio tinklo topologija 

 

Bevieliai vietiniai tinklai (toliau – WLAN) nuolat lyginami su standartiniais laidiniais vietiniais 

tinklais (toliau – LAN). Nors iš tiesų jie puikiai dera tarpusavyje ir WLAN integruojasi į LAN, 

praplėsdamas jo infrastruktūrą. WLAN’ne duomenys perduodami radijo bangomis, tai panašu į dvipusį 

radijo komunikavimą. Signalams siųsti ir gauti naudojamas tas pats dažnis, todėl stotelė negali to atlikti 

vienu metu, taigi įmanomas tik pusiau dvipusis perdavimas (ang. half-duplex). WLAN’ne negalima 

aptikti kolizijos, todėl jos stengiamasi išvengti kurį laiką palaukiant, kol kanalas atsilaisvins. Šiam tikslui 

naudojamas CSMA/CA metodas (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). 

WLAN gali perdengti LAN arba jį papildomai praplėsti, suteikiant vartotojams galimybę naudoti 

mobilius įrenginius įvairiausiose vietose ir gauti prieigą prie LAN išteklių. Prie WLAN vartotojai jungiasi 

per įrenginį vadinamą prieigos tašku (ang. access point, toliau AP). Tai įrenginys, kuris paskirsto 

duomenų srautą iš tinklo ir atgal. Mobilūs įrenginiai tarpusavyje tiesiogiai nebendrauja, jiems 

tarpininkauja AP. Rekomenduojama WLAN įrengti taip, kad atskirų AP aptarnaujamos zonos turėtų 20% 

perdengimą ir naudotų skirtingus duomenų perdavimo kanalus geriausiam rezultatui pasiekti. Pasauliniu 

mastu naudojama 11 kanalų, kurie truputį skiriasi transliuojamu dažniu – taip aprašomas kanalo plotis. 

 

1 lentelė. Kanalų dažniai 

Kanalas Dažnis (MHz) 

1 2412 

2 2417 

3 2422 

4 2427 

5 2432 

6 2437 

7 2442 

8 2447 

9 2452 

10 2457 

11 2462 

 

AP praneša aplinkiniams vartotojams aptarnaujamo tinklo vardą (ang. Service set identifier, 

toliau – SSID). Jis naudojamas keleto WLAN loginiam atskyrimui. Norėdamas pasinaudoti tinklo 

paslaugomis, klientas turi naudoti tikslų SSID. Nustačius vienodus SSID ir saugos parametrus, vartotojas 

gali pereiti (ang. roaming) iš vieno AP aptarnaujamos zonos į kito AP zoną, nepertraukdamas 

prisijungimo prie tinklo. 

 
 

2 pav. Tarptinklinis ryšys 
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Galimas ir kitas variantas, kai vienam AP nustatoma keletas ar keliolika SSID: 

 

 
 

3 pav. Multi SSID naudojimo modelis 

 

Norint per WLAN prisijungti prie LAN AP, reikia keisti 802.11 standartą į 802.3. Wi-Fi 

technologiją aprašo IEEE 802.11 standartas. Yra keletas šio standarto versijų, kurios yra plačiai 

paplitusios. Naudojamas radijo dažnis nuo 2,4 Ghz iki 5Ghz. Duomenų perdavimo sparta taip pat skiriasi, 

teoriškai jau siekia iki 450 Mbit/s. Dažniausiai naudojamos versijos yra nurodytos 2 lentelėje: 

 

2 lentelė. IEEE 802.11 standartai 

Standartas Dažnis Sparta 

802.11a 5 Ghz 54 Mbit/s 

802.11b 2.4 Ghz 11Mbit/s 

802.11g 2.4 Ghz 54 Mbit/s 

802.11n 2.4 Ghz ir 5 Ghz iki 450Mbit/s 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Įrenginius įmanoma sujungti tik tuo atveju, jei jie palaiko vienodus standartus. Vienas įrenginys 

gali dirbti ir keliais dažniais, todėl jo pritaikymo galimybės žymiai didesnės. Norint padidinti spartą ir 

perdavimo atstumą, reikia stiprinti signalą, didinti dažnį ir platinti kanalą. Tačiau signalo stiprinimu 

negalima piktnaudžiauti, nes tai kenkia sveikatai. Skirtingų dažnių radijo bangos pasižymi skirtingomis 

savybėmis. Mažesniu dažniu (2,4 GHz) perduodamas signalas gali nukeliauti toliau, bet duomenų 

perdavimo sparta yra mažesnė. Naudojant aukštesnį dažnį (5GHz) galima pasiekti didesnę spartą 

mažesniu atstumu, tačiau toks signalas geriau prasiskverbia per sienas ir kitas kliūtis. 

 

Bevielio ryšio technologijos 

 

Wi-Fi technologiją aprašo IEEE 802.11 standartas. Yra keletas šio standarto versijų, kurios yra 

plačiai paplitusios. Naudojami radijo dažniai – 2,4 Ghz ir 5Ghz. Duomenų perdavimo sparta taip pat 

skiriasi, teoriškai jau siekia iki 600 Mbps. Šiuolaikiniuose tinklo mazguose dažniausiai naudojami 802.11 

g/n standarto versijos. Bevieliai įrenginiai dažniausiai palaiko 2,4 GHz ir 5 GHz radijo dažnį bei 

standartus atitinkantį dažnio skaidymą į atskirus kanalus. Norint patogiau išdėstyti bevielio tinklo 

mazgus, naudojamas 802.3af standartas – Power over Ethernet, kurio dėka įrenginys maitimą gauna per 

ethernet kabelį. 

Viename įrenginyje gali būti naudojami keli SSID tinklo segmentavimui atlikti. Duomenų 

perdavimui paspartinti naudojama pažangi MIMO (multiple-in, multiple-out) technologija užtikrina, kad 

patikimas ir stiprus radijo signalas uždengs kaip galima didesnę zoną. 

Gamintojai didelį dėmesį skiria saugai užtikrinti. Naudojami įvairūs apsisaugojimo būdai. WLAN 

mazguose naudojama SSID slėpimas, MAC filtravimas, neįgaliotų įrenginių aptikimas, įvairūs duomenų 

kodavimo standartai su skirtingais algoritmais. Vienas iš pirmųjų standartų yra WEP (Wired Equivalent 

Privacy) skirtas IEE 802.11 standarto bevieliams tinklams. Jis sukurtas 1999m. Naudojamas 64bit arba 

128bit kodavimas šešioliktainėje skaičių sistemoje, naudojamas algoritmas CRC (cyclic redundancy 

check). Ši apsauga nėra patikima, nes surinkus reikiamą kiekį tinkle perduodamų paketų raktą galima 

lengvai atkoduoti. 2003m. buvo sukurtas WPA (Wi-Fi Protected Access) naudojamas saugesnis 

algoritmas (Michael). 2004m. WPA buvo patobulintas ir pavadintas WPA2. Naudoja standartizuotą 

kodavimo algoritmą AES (Advanced Encryption Standard). WPA ir WPA2 gali naudoti bendrą raktą 
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prisijungimui prie bevielių tinklų arba naudoti RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) 

serverį prisijungimui su vartotojų paskyromis kur nustatoma atskiros prieigos teisės. WDS (wireless 

distribution system) – tai sistema leidžianti AP jungtis tiesiogiai vienas prie kito bevieliu būdu. Tai leidžia 

AP veikti kaip tiltui (bridge) ar kartotuvui (repeater). 

Ad Hoc bevielis tinklas – tai tinklas, kuriame bendrauja bevieliai įrenginiai be atskiro 

maršrutizatoriaus. 

 

Bevielio tinklo modeliai, techninė įranga 

 

Suprojektuoti du WLAN su atitinkamu loginiu atskyrimu ir fiziniu išdėstymu. Vieną prieigos tašką 

gali aptarnauti iki keliolikos bevielių tinklų. Schemoje matosi, jog kiekvienam AP priskirta bent po du 

SSID su skirtingomis politiškomis (žr. 4 pav.). SSID-A ir SSID-C tinklu galima naudotis visame pastato 

aukšte. Sukonfigūruotas tarptinklinis ryšys, kad klientas prisijungdamas nuo vieno AP prie kito to net 

nepajunta. Tai ypač svarbu duomenų siuntimo momentu. Pavyzdžiui, peržiūrint video medžiagą iš 

vietinio tinklo ar interneto nėra juntami vaizdo ar garso trikdžiai klientui judant SSID-A tinklo ribose. 

Signalui perduoti naudojama pagrinde 11-a kanalų. Jų dažniai skiriasi nedaug, todėl tikėtinas gretimų 

kanalų persidengimas. Taigi geriausia tokiu atveju naudoti 1-ą, 6-ą ir 11-ą kanalus. Pasirinkus šiuos 

kanalus bus užtikrinta maksimali sparta ir sumažinta duomenų praradimo galimybė iki minimumo. 

 

  
 

4 pav. Loginė WLAN schema 

 

Pastato matmenys: 50m x 25m., laidai iki AP nuvesti pakabinamų lubų ertmėje. Naudojama PoE 

(Power over Ethernet) maitinimo sistema. Pasirinkta prieigos taškai palaikantys 802.11 b/n/g standartus 

iki 300 Mbps spartos, tinklo mazguose naudojama Linux OS saugai ir valdymui užtikrinti. Duomenų 

kodavimui pasirinktas WPA2 protokolas, naudojantis AES (standartiškai 128b, jei pageidaujama didesnis 

saugos lygis tai 256b) kodavimo algoritmas. Visi bevieliai įrenginiai (klientai) turi palaikyti šį saugos 

protokolą, nes kitu atveju reikės naudoti senesnius ir ne tokius saugius WPA ar WEP. Taigi svarbu laiku 

atnaujinti kliento įrangą, kad būtų įmanoma naudoti pažangius saugumo sprendimus. Kadangi WLAN 

diegiamas patalpoje, tai radijo dažnis susiduria su įvairiomis kliūtimis (dažniausiai sienomis) ir prieigos 

taškas dengia 20–30m spindulio zoną. Norint užtikrinti bevielį ryšį visoje patalpoje rekomenduojamas AP 

zonų persidengimas apie 20-30% bei skirtingų dažnių kanalų parinkimas. Duomenų perdavimui 

naudojama 1-as, 6-as ir 11-as kanalai. 

 
 

5 pav. Fizinė WLAN schema 
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3 lentelėje yra išskirtos pagrindinės savybės, kurios reikalingas tinklo jungimui bei saugos 

standartams. 2.4 ir 5GHz dažnių palaikymas vienu metu labai padidina duomenų pralaidumą. Darykime 

prielaidą, kad yra naudojamas  2.4 GHz interneto naršymui, o tuo pačiu kitas tinklo klientas naudojasi 

video transliacija ir sparta nemažėja dėka dvigubo dažnio. Naudojant PoE galima patogiau išdėstyti tinklo 

mazgus jiems tiekiant maitinimą per ethernet kabelį. Ši technologija supaprastiną įrenginio tvirtinimą, nes 

nebūtina rūpintis papildomu elektros lizdu. Naudojant MIMO technologiją galima žymiai padidinti tinklo 

spartą. Įrenginiuose naudojama keletas antenų padeda signalą siųsti ir gauti vienu metu. Taip signalas 

paverčiamas dvipusiu (full-duplex). Multi SSID patogu naudoti, kai norima suprojektuoti segmentuotą 

tarptinklinį ryšį (roaming). Su bridge funkcija patogu bevieliu būdu sujungti du ar daugiau vietinių tinklų. 

Įdomu pastebėti, kad D-Link įrenginys yra pigiausias, bet tuo pačiu funkcionaliausias. 

 

3 lentelė. AP palyginimas 

 
 

Šioje jungimo schemoje pavaizduoti du prieigos taškai, kurie aptarnauja skirtingo pavadinimo 

bevielius tinklus. Tokiam jungimui tinka paprasčiausi AP su nesudėtinga konfigūracija. Šie AP prijungti 

prie lan stuburo (backbone), o bevieliai klientai tarpusavyje bendrauja tarpininkaujant prieigos taškams. 

 

 
 

6 pav. Paprasto bevielio tinklo jungimo schema  

 

Roaming jungimo modelis. Šioje jungimo schemoje pavaizduoti du prieigos taškai, kurie aptarnauja 

vienodo pavadinimo bevielius tinklus. Šioje konfigūracijoje būtina įvesti identiškus tinklų pavadinimus ir 

slaptažodžius, kad klientas galėtų automatiškai prisijungti prie kito AP keisdamas jų aptarnaujamas zonas. 

Būtina AP išdėlioti taip, kad zonos persidengtų 20-30%. Nešiojamas kompiuteris nuolat pasyviai 

skanuoja jį supančius tinklus, taigi radęs to paties pavadinimo stipresnio signalo tinklą jis automatiškia 

prisijungs. 
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7 pav. Roaming jungimo schema 

 

Mišraus jungimo modelis. Šioje jungimo schemoje pavaizduoti du prieigos taškai, kurie aptarnauja 

vieną skirtingo ir du bendro pavadinimo bevielius tinklus. Klientas, esantis A pavadinimo tinkle gali 

judėti visame pastate ir likti prisijungęs, tuo tarpu B zona dengia tik dalį pastato. Tokiam tinklų 

išdėstymui galima naudoti AP palaikantį loginį tinklų segmentavimą (multi SSID) arba naudoti 

paprastesnius tris AP (žr. 7 pav.). 

 

 
 

8 pav. Mišraus jungimo schema 

 

Tinklas su signalo kartojimo funkcija. Šioje jungimo schemoje pavaizduota prieigos taškas ir 

įrenginys vadinamas „WiFi repeater“. Galima naudoti ir prieigos tašką palaikantį šią funkciją. Šis 

įrenginys patogus tuo, kad jo nebūtina prijungti prie lan stuburo. Jis jungiasi prie prieigos taško bevieliu 

būdu ir praplečia bevielį tinklą. Kadangi „repeater“ aptarnauja klientus tuo pat metu pats juo būdamas, tai 

stipriai sumažina duomenų perdavimo spartą praplėstame tinkle. Šis jungimo būdas naudojamas, kai yra 

sudėtinga pravesti kabelį norimoje zonoje. 

 

 
 

9 pav. Tinklas su „repeater“ 
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Tinklo apjungimas naudojant „bridge“ technologiją (12 pav.). Galima matyti, kad bevieliu tiltu 

jungiami du vietiniai tinklai. Toks jungimas naudojamas, kai nėra galimybės nutiesti kabelio ar tiesiog 

patogiau sujungti bevieliu būdu. Bridge gali palaikyti vieną ar keletą sujungimų priklausomai nuo 

įrenginio funkcionalumo. Yra ir prieigos taškų palaikančių bridge funkciją, pavyzdžiui, jau minėtas D-

LINK DAP-2360. Tokiam jungimui naudojamos papildomos dalinai kryptinės antenos jungiančios 

tinklus iki 3 kilometrų atstumu. Didesniems atstumams naudojamos kryptinės antenos iki 40 km. 

 

 

 
 

10 pav. Tinklo apjungimas su „bridge“ 

 

Ad Hoc jungimas. Tai paprasčiausias būdas greitai apjungti klientus į bendrą tinklą. Tokiame tinkle 

klientai tiesiogiai bendrauja vienas su kitu. Galima prieiga prie interneto, tokiu atveju vienas klientas 

turės atlikti „gateway“ funkciją. Šio tinklo didžiausias trūkumas yra mažas duomenų perdavimo greitis iki 

30Mbps naudojant 802.11g standartą. Duomenų perdavimą labiausiai stabdo tinklo maršrutizavimo 

paketai. Tiek statinio tiek dinaminio maršrutizavimo atveju tinkle dažnai siuntinėjami paketai reikalingi 

maršrutų lentelėms sudaryti (žr. 10 pav.). 

 

 
 

11 pav. Ad Hoc jungimas 

Bevielio tinklo modelių testavimas 

 

Bevielio tinklo testavimui yra sukurta nemažai puikių programų, kurių dėka galima ne tik patikrinti 

esamą tinklą, bet ir surinkti svarbią informaciją prieš diegiant naują tinklą. Viena iš naudingų programų 

yra Airmagnet. Ją naudojant galima daug sužinoti apie mus supančius bevielius tinklus. Įdiegus šią 

programą į nešiojamą kompiuterį yra patogu pasidaryti bevielių tinklų schemas mus dominančiame 

pastate. Galima kurti įvairius scenarijus ir stebėti kaip keičiasi zonos uždengimas įjungiant ar išjungiant 

vieną ar kitą WLAN mazgą. Su tokiais įrankiais matomi visų pasiekiamų bevielių tinklų pavadinimai, net 

jei SSID netransliuojamas (žr. 11 pav.). 
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12 pav. AirMagnet WiFi įrankiai (kairėje), zonų uždengimo schemos (dešinėje) 

Šaltinis: www.airmagnet.com 

 

 
 

13 pav. SSID transliavimo derinimas 

Šaltinis: www.airmagnet.com 

 

14 paveikslėlyje matomi bevielį tinklą transliuojantis įrenginio gamintojas ir modelis, MAC 

adresas, 802.11 standarto versija, saugumo lygis, tinklo pavadinimas ir kiti parametrai. 

 

 
 

14 pav. WLAN duomenys 

Šaltinis: www.airmagnet.com 

 

Galima kiekvieną duomenų perdavimo kanalą stebėti atskirai. Iš tokių diagramų galima spręsti ar 

duomenys perduodami sklandžiai. Matoma tinklo sparta, signalo stiprumas ir stabilumas. 

 

http://www.airmagnet.com/
http://www.airmagnet.com/
http://www.airmagnet.com/
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15 pav. Informacija apie kanalus 

Šaltinis: www.airmagnet.com 

 

Kita populiari programa – NetStumbler. Naudojant šią nemokamą programą (iš firmų prašoma 

paaukoti 50$) galima rinkti informaciją apie pasiekiamus bevielius tinklus. Įprastai NetStumbler diegiama 

į nešiojamus kompiuterius, kuriuose naudojama Windows OS. Ši programa palaiko daugumą tinklo 

plokščių, tai leidžia gana tiksliai nustatyti WLAN signalo stiprumą ir triukšmo lygį. NetStumbler yra 

patogu naudoti ir automobilyje, nes sugavus naują WLAN girdimas audio signalas. Nors ieškoti bevielių 

tinklų nėra nelegalu, tai gana keistai vadinama „WarDriving“ (eng.). Kadangi NetStumbler palaiko GPS 

funkciją, tai buvo sukurtas wifimaps.com tinklapis, kuriame tinklų skanavimo mėgėjai pildo žemėlapius 

pažymėdami rastus laisvai prieinamus (hotspot) tinklus. Su šia programa galima patikrinti ar visą norimą 

patalpą dengia WLAN ir prireikus atitinkamai pakoreguoti AP išdėstymą. 

 

 
 

16 pav. Signalo stiprumo ir triukšmo lygis 

Šaltinis: www.netstumbler.com  

 

Bevielio tinko testavimo programa inSSIDer – nemokama programa skirta bevielių tinklų 

skanavimui. 20 paveikslėlyje matyti Šiaurės Lietuvos kolegijoje surasti bevieliai tinklai. Matomas tinklo 

pavadinimas, signalo stiprumas, radijo dažnio kanalo numeris, saugos lygis, AP Mac adresas, WiFi 

802.11g standartas. Tokios programos pagalba galima sužinoti pagrindinę informaciją apie supančius 

tinklus ir kokį kanalą verta pasirinkti diegiant naują bevielį tinklą (žr. 17 pav.). 

http://www.airmagnet.com/
http://www.netstumbler.com/
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17 pav. Šiaurės Lietuvos kolegijos inSSIDer 

 

Bevielio tinklo testavimo programa yra Ekahau HeatMapper. Tai nemokama programa atliekanti 

pagrindines „site survey“ funkcijas. 22 paveikslėlyje matosi Šiaurės Lietuvos kolegijos pastato antro 

aukšto bevielio tinklų grafinis vaizdas (žr. 21 pav.). Į šią programą galima suimportuoti patalpos brėžinį. 

Naudojantis „site survey“ programa reikia kas keli metrai žymėti savo buvimo padėtį patalpoje. Baigus 

tinklų skanavimą galima išsaugoti rezultatus png formatu. Paveikslėlyje matomi rastų tinklų pavadinimai, 

apsaugos lygis ir signalo stiprumas. Signalo stiprumui atvaizduoti naudojama spalvų paletė nuo šviesiai 

mėlynos (signalas stipriausias) iki oranžinės (signalas silpniausias). Iš 21 paveikslėlio matyti, kad 

kolegijos antrame aukšte pasiekiamas bevielis tinklas yra stipraus signalo (žr. 18 pav.). O trečiame aukšte 

311auditorijoje, kurioje studentai daro laboratorinius ir patys įrenginėja tinklus, signalas gan silpnas 

(žr. 19 pav.). 

Kolegijoje naudojama po vieną prieigos tašką pirmame, antrame ir trečiame aukšte. Šie prieigos 

taškai turi tinklo segmentavimo funkciją, taigi tinklai turi keletą SSID: „Studentai“, „Dėstytojai“, 

„Administracija“ ir kiti. Dėl šio segmentavimo programa brėžinyje pažymėjo daugiau prieigos taškų nei 

yra. Šie atskirų pavadinimų tinklai pasiekiami visame pastate, nes sukonfigūruotas tarptinklinis ryšys 

(roaming). Einant iš vieno aukšto į kitą kompiuteris automatiškai prisijungia prie geresnį signalą turinčio 

tinklo. Optimaliam kanalų parinkimui ir tarptinklinio ryšio užtikrinimui naudojamas papildomas bevielio 

tinklo valdiklis. 

 

 
 

18 pav. Šiaurės Lietuvos kolegijos II a. Ekahau HeatMapper 

 

 
 

19 pav. Šiaurės Lietuvos kolegijos III a. Ekahau HeatMapper 



131 

 

IŠVADOS 

 

 Išanalizuotos technologijos yra naudojamos vietinių bevielių tinklų jungimui, įvertinti jų 

parametrai; 

 Remiantis bevielių tinklo mazgų bei smulkaus verslo poreikių analizės rezultatais, atrinkti tinklo 

mazgų modeliai geriausiai atitinkantys smulkaus verslo poreikius; 

 Suprojektuoti WLAN modeliai smulkiam verslui, naudojantys paprastą loginį tinklo skaidymą, 

roaming, mišraus, bridge ir Ad Hoc jungimo būdus; 

 Modeliai ištestuoti naudojant atrinktas nemokamas NetStumbler, inSSIDer, Ekahau HeatMapper 

programas bei komercinę AirMagnet.  

 

REKOMENDACIJOS 

 

 Iš mokamų testavimo programų galiu rekomenduoti AirMagnet, kuri yra gana sudėtinga, bet turi 

keleto aukštų skanavimo palaikymą. Panašiai kainuoja (apie 4000$) ir Ekahau Site Survey, kuri yra labai 

tiksli, turi patogesnį valdymą, keleto aukštų skanavimo palaikymą. 

 Iš nemokamų programų rekomenduočiau inSSIDer kuri pateikia daugybę informacijos apie 

bevielius tinklus ir yra patogi vartotojui. Ekahau HeatMapper programos pagalba galima ant suimportuoto 

patalpos brėžinio grafiškai atvaizduoti tinklų uždengiamas zonas ir išsaugoti rezultatus. Įprastai tokią 

funkciją turi tik brangios Site Survey programos, todėl labai malonu tokiu įrankiu pasinaudoti 

nemokamai. 
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CONNECTION TO A WIRELESS LOCAL AREA NETWORK 

 

Summary. Wireless networks give higher mobility to home users, but are even more useful for staff within 

the company. The study deals with the technology and methods of connecting to a wireless local area network. The 

aim of the project is to analyze the main ways of connecting to a wireless local area network, evaluate and compare 

the technical characteristics of the selected adapters, develop various models of connecting and test them.  

IEEE 802.11 was taken as the base standard for this analysis. The main attention was paid to IEEE 802.11g 

and IEEE 802.11n versions, 2.4 GHz frequency channel used in Europe. 802.3af PoE (Power Over Ethernet) 

standard, MIMO (Multiple Input and Multiple Output), WDS (Wireless Distribution System), WLAN (Wireless 

Local Area Network) were analyzed in particular. 

Keywords: wireless network, IEEE 802.11, MIMO, WDS. 
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INTERAKTYVIOS LIETUVIŲ KALBOS ABĖCĖLĖS KŪRIMAS 

 

Vaida Zdanytė 

Mokslinis vadovas asist. Danutė Kaklauskienė 

 

Anotacija. Mokyklose tinkamo kompiuterinio žaidimo, kuriuo galima būtų mokyti raidžių klausymo ir 

rašymo, nėra. Dėl neatvykimo į mokyklą, pirmokas praranda galimybę išmokti kartu su kitais rašyti ir įsiminti 

reikiamą raidę ar garsą. Straipsnyje pateikiamas kompiuterinis interaktyvus žaidimas, kuriuo galima naudotis ne tik 

mokykloje, bet ir namuose, ligoninėje ar kitoje šalyje. „Interaktyvi abėcėlė" – tai vaizdinė ir garsinė mokymo 

priemonė, naudojama klasėje arba savarankiškam mokymui(-si) (nuotoliniu būdu, pvz.: sergant, emigravus į kitą šalį 

ir pan.), kuri padėtų vaikams išmokti lietuvių kalbos abėcėlę, įgyti elementaraus raštingumo ir dailyraščio pagrindus. 

Pagrindinės sąvokos: kompiuterinis žaidimas, lietuvių kalbos abėcėlė, dvimatė (2D) animacija. 

 

ĮVADAS 

 

Straipsnio aktualumas. Šiuo metu inovatyviai dirbti pradinėje mokykloje galima tik taikant 

informacines komunikacines technologijas, nes pradinėse klasėse padaugėjo kompiuterių ir kitų 

informacinių bei komunikacinių priemonių, pavyzdžiui, interaktyviųjų lentų, daugialypės terpės 

projektorių, kompiuterių ir kt. Inovacija – tai apčiuopiamą praktinę naudą duodantis naujų idėjų 

įgyvendinimas arba, kitaip tariant, tai procesų ir rezultatų pagerinimas ar visiškai naujos kokybės sukūri-

mas, diegiant naujoves (Čedavičienė, 2010). 

Vaikai, kaip ir suaugusieji, priima ir tvarko informaciją trejopai: regimuoju būdu, garsiniu būdu ir 

kinestetiniu būdu. Regimąją atmintį turintys vaikai turi gerą vaizdinę atmintį (gali apibūdinti seniai 

matytus kino filmus, objektus bei veidus). Jiems reikia informaciją pateikti vaizdžiai naudojant 

paveikslus, schemas, nuotraukas, plakatus, išryškinant esminius žodžius, nes jie puikiai atsimena spalvas, 

dydį ir vietą. Garsiniu būdu informaciją priimantys vaikai turi gerą girdimąją atmintį. Jie įsimena 

klausydami skaitomų istorijų, draugų pasakojimų, diskutuodami, klausydami garso įrašų bei žaisdami  

įvairius žodinius žaidimus. Labai gerai mokytis yra klausantis muzikos ar kitokios su mokomąja 

medžiaga susijusios garsinės informacijos. Kinestetikai pasaulį pažįsta veikdami praktiškai, kitaip sakant, 

lytėdami. Jiems patinka liesti medžiagą, naudoti įvarius modelius, juos gaminti. Tokiems mokiniams 

svarbu visą laiką būti užimtiems. Taigi pateikiant mokomąją medžiagą reikia atsižvelgti ir į informacijos 

priėmimo ir įsisavinimo būdus (Girdzijauskienė, 2010). 

Straipsnio problema. Pradinių klasių mokinius taip pat galima sudominti įvairiais kompiuteriniais 

žaidimais, kuriais galima pasiekti ir mokomųjų tikslų. Deja, mokant lietuvių kalbos iki šiol tėra sukurtas 

tik vienas žaidimas, skirtas gimtajai kalbai ugdyti. Mokomasis kompiuterinis žaidimas „Šaltinėlis“ yra 

skirtas tiems vaikams, kurie dar tik mokosi skaityti, derinamas prie elementoriaus „Šaltinėlis“ komplekto 

ir naudingas tiems vaikams, kurie dėl kokių nors priežasčių nesidomi raidėmis, nenori mokytis skaityti. 

Šiuo metu lietuvių kalbos mokoma ir pagal naujų vadovėlių seriją „Pupa“, todėl mokomasis žaidimas 

nebetinka. 

Informacinių technologijų naudojimas mokant lietuvių kalbos turi būti tik priemonė geriau ir 

greičiau jos išmokti, o ne tikslas. Šią programą rekomenduojama naudoti ne tik mokymo įstaigose, bet ir 

papildomam mokymuisi namuose. Pagrindinis šios programos – žaidimo tikslas – padėti vaikui išmokti 

taisyklingai rašyti lietuvių kalbos abėcėlės raides, kad vėliau besiformuojanti individuali jo rašysena būtų 

aiški, įskaitoma, estetiška. Remdamiesi visuminiu metodu, kurį naudoja daugelyje pasaulio šalių, 

rašysime visą raidę iš karto, atsižvelgiant į rašymo kryptį. 

Straipsnio tikslas – pateikti inovacinį sprendimą, panaudojant šiuolaikines kompiuterines 

technologijas, kuris bus orientuotas į optimizuotą lietuvių kalbos abėcėlės rašto mokymą pirmoje klasėje. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti lietuvių kalbos abėcėlės mokymo metodikas taikomas Lietuvos mokyklų 

pradinėse klasėse; 
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2. Atlius metodikų palyginimus, nustatyti interaktyviai lietuvių kalbos abėcėlei keliamus 

reikalavimus; 

3. Parinkti tinkamą kompiuterinį 2D animacijos kūrimo įrankį šiam projektui 

įgyvendinti; 

4. Kuriamos programos projektavimas. 

Tyrimo metodai: lyginamoji analizė, literatūros šaltinių analizė ir sintezė, palyginimai. 

 

LIETUVIŲ KALBOS ABĖCĖLĖS MOKYMO METODIKA 

 

Pradinių klasių mokiniai jau iki mokyklos mėgsta ir žaidžia įvairius kompiuterinius žaidimus, todėl 

mielai iš jų ir mokosi. Tačiau naudojant kompiuterinius žaidimus reikia įvertinti jų tikslus ir vengti 

žalingų, skatinančių agresyvumą, žudymo, naikinimo instinktus ir panašiai, todėl rekomenduojama šio 

amžiaus vaikams siūlyti tik tinkamus, prasmingus, naudingus žaidimus. Deja, nedaug tėra lietuviškų 

žaidimų. Vienas iš tokių žaidimų pavyzdžių – žaidimas, skirtas gimtajai kalbai ugdyti „Šaltinėlis“. 

Nereikia pamiršti, kad kalbinė vaiko kompetencija apima ir jo kompiuterinį raštingumą. Žinoma, 

pradinėje mokykloje ugdomi tik šio raštingumo pradmenys. Į pradinį skaitymą (raidžių pažinimą ir 

skaitymą) būtų galima integruoti ir darbo kompiuteriu pradmenis, nes ir viena, ir kita reikalauja dirbti su 

raidėmis. 

Žodis metodas (gr. methodos – tyrimo kelias) – tikslo siekimo, veikimo būdas, veiklos tvarka, 

sąmoningai naudojama kokiam nors tikslui pasiekti (žr. Tarptautinių žodžių žodynas). 

Raštas – tai tam tikra braižomųjų ženklų sistema, leidžianti perteikti mintis ir jausmus per erdvės ir 

laiko atstumą, fiksuoti ir išlaikyti šnekamąją kalbą. Toks sistemos atsiradimas buvo labai reikšmingas 

žmonijos istorijoje. Raštas padėjo naujosioms kartoms išsaugoti praeityje sukauptą patyrimą, tautų 

literatūros, mokslo ir apskritai kultūros bei civilizacijos laimėjimus, atkurti išnykusių kalbų struktūrą ir 

senesnius egzistuojančių kalbų raidos etapus. Raštas taip pat daug prisidėjo ir tebeprisideda prie žmonių 

abstraktaus mąstymo plėtojimo, mokslo ir kultūros pažangos, visuomenės nacionalinės ir politinės 

konsolidacijos. 

Lietuvių kalbos garsams žymėti yra vartojamos 32 raidės. Visos raidės, sudėtos tam tikra eile, 

sudaro abėcėlę arba raidyną. Raidės turi keturis pavidalus: didžiosios ir mažosios, spausdintinės ir 

rašytinės. Kiekviena raidė turi savo pavadinimą (pvz.: Gerbkime žodį! Garsų žymėjimas raidėmis). 

Lietuvių rašytinio šrifto raidės savo forma artimos Vakarų valstybių standartams. Šiek tiek savitas, 

kai kurių raidžių formas susikūrę yra anglai, vokiečiai, suomiai, lenkai ir kiti, nors ir jie turi lotynišką 

abėcėlę. Raidės rašymas turi būti racionalus – paprasta forma, kuo rečiau atitraukti rašymo priemonę. 

Pradinukams mokytis rašyti padeda linijos, kurios nustato raidžių aukštį (žr. 1 pav.). 

 

 
 

1 pav. Pagalbinės linijos 

Šaltinis: Marcelionienė, 2011 

 

Pirma ir ketvirta linijos nurodo raidžių ribas. Didesnių raidžių būti negali. Didžiosios raidės 

pradedamos rašyti ties pirmąją linija kurią būtina liesti. Didžiosios raidės žemiausia vieta baigiasi ties 
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trečiąja linija arba ties ketvirtąja linija. Mažosios raidės rašomos tarp trečios ir antros linijos. Kai kurios 

mažosios raidės gali liesti tris linijas, pvz.: 2-3-4 arba 1-2-3 linijas. Mažosios raidės niekada nelies visų 

keturių linijų, kuomet didžiosios raidės gali prasidėti ties pirma linija ir baigtis ties ketvirta. Trečioji 

paryškinta linija – pagrindinė. 

Remiantis pagrindiniu rašymo mokymo metodu – visuminiu. Šio metodo esmė yra iš karto mokytis 

rašyti visą raidę, atsižvelgiant į rašymo kryptį. 

Mokantis rašyti, dažnas kartojimas padeda įsiminti raidės formą ir rašymo kryptį. Dažnai vaikai 

pradeda rašyti raidę ne ten kur reikia, „lipdo“ ją iš atskirų elementų. Beveik visuose lietuviškuose 

elementoriuose rašymas yra lygiagretus skaitymui – supažindinama su spausdintine raide ir iš karto 

mokoma rašyti didžiąją ir mažąją rašytinę raidę. Parodyti mokiniui visą raidę ir kuo greičiau ją įprasminti 

žodyje. Taip siekiama rašymo sąmoningumo (Marcelionienė, 1997). 

Mokantis rašyti reikia daug praktinių įgūdžių, tačiau jų negalima įgyti vien mechaniškai. Net rašant 

pavienę raidę, vaiką reikia skatinti ją tyliai tarti – sieti garsą ir raidę. 

 

REIKALAVIMAI INTERAKTYVIAI ABĖCĖLEI 

 

Atlikus metodinės literatūros analizę, buvo nustatyti tokie reikalavimai interaktyviai abėcėlei: 

1. Spausdintinių raidžių atvaizdavimas. Pirma vaikas turi susipažinti su spausdintinėmis 

didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Spausdintinės raides pavaizduoti pilname žodyje. 

2. Rašytinių raidžių vizualinis mokymas. Vaikas gali stebėti, kaip virtualus pieštukas rašo didžiąsias 

ir mažąsias rašytines raides. Šį veiksmą galima kartoti tiek kartų, kiek vaikas nori. 

3. Specialių linijų naudojimas, mokant rašyti. Dailyraštis mokomas ant specialių linijų. 

4. Rašytinio žodžio pavyzdys. Vaikas turi matyti kaip mokomos raidės atrodo pilname parašytame 

žodyje, taip pat naudojant specialiąsias linijas.  

5. Raidžių įgarsinimas. Būtina susieti raidę su garsu, todėl paspaudus raidę išgirstamas raidės 

pavadinimas. 

6. Raidės ir vaizdo surišimas. Tam, kad lengviau būtu įsimenamas raidės tarimas, ji susiejama su 

kokiu nors daiktu ar gyvūnų, kurį galima būtų pavaizduoti vizualiai. 

7. Norimos raidės pasirinkimas. Kadangi, kai kurios lietuvių kalbos raidės rašomos sudėtingiau, 

vaikas gali pats pasirinkti kokias raides pirma mokytis. Abėcėlės raides neprivaloma mokintis eilės 

tvarka. 

8. Raidės rašymas ant lapo. Vaikas turi ne tik stebėti kaip raidė rašoma, bet ir pats ją rašyti. 

Programoje galima atsispausdinti paruoštą A4 formato lapą su specialiosiomis linijomis ir rašytinių 

raidžių pavyzdžiais. Stebėdamas kompiuterio ekrane rašomą raidę, mokinys ją atkartoja lape. 

Norint pasiekti geriausių rezultatų mokant vaikus abėcėlę, reikia įtvirtinti žinias. Tai bus galima 

padaryti žaidžiant raidžių žaidimą, kuomet reikia surasti visas duotojo žodžio raides.  

Žaidimo kūrimo eiga: 

 Idėja. Padaryti eskizus veikėjų, žaidimo aplinkos. Sukurti žaidimo istoriją, atsižvelgiant į būsimą 

žaidimo auditoriją. Nustatyti kokiems įrenginiams bus skirtas žaidimas. 

 Kūrimas. Skaidyti žaidimo variklį į smulkias dalis, kurios bus lengviau modifikuojamos. Kuriant 

specifinį vaizdą ar garsą galima panaudoti kitą programinę įrangą. Sukurti žaidimo meniu. 

 Testavimas ir optimizavimas. Žaidimas bus išbandytas pradinėje mokykloje pirmokų klasėje. 

Dažniausiai vaikai pradeda lankyti pirmą klasę 6–7 metų, tačiau tėvai vaikus pradeda mokinti rašyti 

daug anksčiau. Todėl ir buvo pasirinkta tikslinė auditorija: 5–7 metų vaikai. Šią programą galima bus 

naudoti ne tik mokyklose (kaip pagalbinę priemonę), bet ir nuotoliniam mokymui ar papildomam 

mokymui namuose (žr. 1 lentelę). 
1 lentelė. Programos tikslų nustatymas 

Amžius 5–8 m. 

Lytis Berniukai ir mergaitės 

Mokymo aplinka Mokykla, nuotolinis ar papildomas mokymas 

Tikslas Lietuvių kalbos abėcėlės dailyraščio mokymas 

Įrenginiai Asmeninis kompiuteris 
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Operacinė sistema Windows XP/Vista/7/8 

Adobe Flash grotuvo versija 10 arba naujesnė 

Valdymo įrenginys Pelė 
Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Programos išskaidymas į atskiras dalis palengvina programavimo ir modifikavimo darbus: 

  

 
 

2 pav. Programos struktūrinės dalys 

Šaltinis: sudaryta autoriaus  

 

Programa suskirstyta į 5 pagrindines dalis: įžangą (kurioje bus pasakojama istorija, siekdami 

sudominti žaidėją), pagrindinis langas (pateikiama visa abėcėlė ir pagrindiniai navigaciniai mygtukai), 

dailyraščio mokymo langas, spalvinimo žaidimas ir raidžių žaidimas. 

Mokomojo žaidimo įžangoje rodoma trumpa animacija, kuomet briedis pavagia visas raides, 

augančias ant medžio. Miško žvėrys išsigąsta ir išsiunčia tave išmokti ir grąžinti visas raideles. Kol 

vyksta animacija, girdisi miško garsų fonas ir įgarsintas trumpas eilėraštis-pasakojimas, sukurtas 

specialiai šiai įžangai. 

 

2D ANIMACIJOS KŪRIMO ĮRANKIŲ PARINKIMAS 

 
Yra gana daug 2D animacijos kūrimo įrankių, tačiau tik nedaugelis gali pilnai patenkinti žaidimo 

kūrėjų poreikius. Pačios populiariausios programos: Adobe Flash Professional ir Anime Studio. 

Anime Studio Pro. Tai vektorinės 2D grafikos animacijos kūrimo programa. Nuo 2007 m. 

priklauso Smith Micro Software organizacijai. Palaiko Microsoft Windows, Mac OS X operacines 

sistemas. Programavimo kalba: Lua. 

Lua programavimo kalbą sukūrė Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo ir Waldemar 

Celes Brazilijoje 1993 m. Lua "gimė" iš SOL (Simple Objected Language) ir DEL (data-entry language) 

kalbų. Video žaidimų programavimui Lua kalba yra tinkama (Anime Studio, 2013). 

Adobe Flash Professional . Tai multimedijos programa leidžianti kurti internetines aplikacijas, 

žaidimus ir animaciją, pritaikant ne tik kompiuteriams, bet mobiliesiems telefonams ar planšetiniams 

įrenginiams. Adobe Flash Professional istorija prasideda 1996 m., kuomet FutureWave Software sukūrė 

vektorinės grafikos ir animacijos produktą – FutureSplash Animator. 1996 m. Macromedia nupirko 

FutureWave ir pervadino FutureSplash Animator programą į Macromedia Flash v1.0. Tuo pačiu metu 

atsirado ir ActionScript programavimo kalba. 2005 m. Adobe System įsigijo Macromedia (Adobe 

Creative Team, 2010). 

Pirmose trijuose programos versijose nebuvo programavimo įrankių, o interaktyvumas reiškė kelių 

paprastų (vilkimo pele) funkcijų pasirinkimą iš veiksmų skydelio (Adobe Creative Team, 2010). Šie 

veiksmai leido sukurti laiko juostos navigaciją ir nukreipti į URL nuorodas. CS4 buvo pirmoji versija, 

kuri leido tiesiogiai rašyti kodą naudojant paprastą skripto kalbą, kuri formaliai buvo pavadinta 

ActionScript (Adobe, 2013). 

2 lentelėje pateiktos dviejų populiariausių animacijos kūrimo programų palyginimas (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. Animacijos kūrimo priemonių palyginimas 

Kriterijai Adobe Flash Professional Anime Studio Pro 

Kaina ~600 $ ~300 $ 

Vektorine grafika + + 

Programavimo kalba ActionScript Lua 

Kadrinė animacija ++ + 

Kaulų struktūra + ++ 

Tinklalapių kūrimas + - 

Interaktyvumo kūrimas + - 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Kuriant interaktyvias aplikacijas, Anime Studio programa netinka. Nors ji turi geresnę „kaulų 

struktūrą“ (angl. bones) nei Adobe Flash Professional, tačiau ji tinkama tik animacijos kūrimui. 

Dauguma interneto svetainėse sutinkamų žaidimų yra sukurti Adobe Flash aplinkoje. Žaidimų 

žanrų pasirinkimas be galo didelis: veiksmo, nuotykių, galvosūkių ir kt. Žaidimai gali būti naršykliniai ir 

platforminiai. Žaidimų veikimo aplinka gali būti ne tik kompiuteris, bet ir kiti mobilieji įrenginiai. Bėgant 

metams Flash technologijos įrankius tapo vis lengviau naudoti, o Adobe Flash grotuvas vis tobulėjo. 

Drąsiai galima teigti, jog Flash technologijos yra pačios populiariausios kuriant 2D internetinius 

žaidimus. 

Anksčiau, kai reikėdavo išgauti aukštą našumą, internetiniai žaidimai buvo kuriami galingomis 

technologijomis: C++, Java ir Shockwave 3D. Tuomet kūrėjai naudojantys kitas technologijas, jog 

žaidėjai turės kantrybės parsisiųsti ir įdiegti reikiamus priedus (angl. plug-ins). Flash žaidimų kūrėjai 

galėjo džiaugtis jau visur paplitusiu Flash grotuvu. Todėl Flash technologijos tapo populiariausiu įrankiu 

nesudėtingų žaidimų kūrimui. 

Flash technologijas palaiko: 

 Interneto naršyklė; 

 Apple iOS (telefonai ir planšetės); 

 Android (telefonai ir planšetės); 

 Asmeniniai kompiuteriai; 

 BlackBerry OS (planšetės); 

 Interneto technologijas palaikantys televizoriai. 

 

Adobe Flash Professional yra vektorinė programa, tačiau norint nubraižyti sudėtingesnes formas, 

buvo pasirinkta Corel Draw programa. 

 

INTERAKTYVIOS LIETUVIŲ KALBOS ABĖCĖLĖS PROJEKTAVIMAS 

 

Kuriama interaktyvi abėcėlė turi ne tik teikti vaikui informaciją, bet ir būti patraukli, taip 

sustiprindama norą mokytis, pažinti, atrasti. Programa turi būti paprasta, aiški, lengvai valdoma ir 

patraukli. Tai kas gražu suaugusiam, nebūtinai patinka vaikui. Ir atvirkščiai. Vaikai mėgsta ryškias 

spalvas, linksmus garsus. Pagrindiniame programos lange yra išdėstyta visa lietuvių kalbos abėcėlė ir 

valdymo mygtukai (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. Interaktyvios abėcėlės pagrindinis langas 

Šaltinis: sudaryta autorės 
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Pasirinkus norimą raidę, išgirstamas tos raidės pavadinimas ir pereinama į raidės rašymo langą 

(žr. 4 pav.).  

 
4 pav. Interaktyvios abėcėlės rašymo langas 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Interaktyvi abėcėlė sukurta su Adobe Flash Professional programa naudojat ActionScritp3 

programavimo kalbą. 

Kiekviena abėcėlės raidė pavaizduota spausdintine ir rašytine forma. Paspaudus ant spausdintinės 

raidės – pasigirsta raidės pavadinimas. Prie kiekvienos raidės parašytas Vytės Nemunėlio eilėraštis, 

skirtas tai raidei. 

Paspaudus pieštuką, jis pradeda rašyti didžiąją ir mažąją raides ant specialiųjų linijų. 

Rašymo pamoką vaikas gali peržiūrėti tiek kartų, kol įsimenamas raidės rašymas. Taip pat 

pateikiamas visas rašytinis žodis. 

Norint pradėti mokintis kitą raidę, reikia paspausti mygtuką „ABC“, tuomet grįžtama į pagrindinį 

abėcėlės langą (žr. 5 pav.). 

 

 
 

5 pav. Pagrindiniai valdymo mygtukai 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Paspaudus mygtuką „Spausdinti“ – galima atspausdinti specialiai paruoštą A4 lapą su 

specialiosiomis linijomis ir raidžių pavyzdžiais.  

Mygtukas „Teptukas“ nukelia vaikus į virtualią spalvinimo knygelę. Pirmiausia su pele 

paspaudžiama norima spalva, tuomet tą vietą, kurios spalvą norime pakeisti (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Spalvinimo knygelė 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Mygtukas „Klaustukas“ – raidžių žaidimas. Ant medžio „auga“ daug raidžių, tačiau surasti reikia 

tik duotojo žodžio raides (žr. 7 pav.). 

 

 
 

7 pav. Spalvinimo knygelė 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Mygtukas „X“ – grįžti į pagrindinį interaktyvios abėcėlės langą arba išjungti programą. 

 

 

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus lietuvių kalbos mokymo metodikas, buvo pasirinkta visuminė mokymo 

metodika, kai mokoma rašyti visą raidę, o ne atskiras jos dalis. Raidės rašomos ant specialiųjų keturių 

linijų ir pagrindinė linija turi būti ryškesnė. 

2. Pagal mokymo metodiką, vedamų pamokų stebėjimą bei apklausą, buvo nustatyti 

reikalavimai kuriamai "Interaktyviai abėcėlei": raidžių rašybos pamokos, spausdintinių bei rašytinių 
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raidžių atvaizdavimas visame žodyje, raidžių įgarsinimas, raidžių susiejimas su vaizdinėmis priemonėmis, 

galimybė dailyraščio mokymasis ant popieriaus. 

3. „Interaktyvi lietuvių kalbos abėcėlė“ buvo sukurta su AdobeFlash Professional programa 

panaudojant ActionScript3 programavimo kalbą. Produktas atitinka visus iškeltus reikalavimus ir buvo 

išbandytas pirmokų pamokoje.  

4. Projektuojant interaktyvią abėcėlę, programa buvo suskirstyta į penkias atskiras dalis: 

įžangą, pagrindinį langą, raidžių mokymą, spalvinimo žaidimą bei raidžių žaidimą. Kiekviena programos 

dalis buvo atskirai programuojama ir tik po to sujungta į vieną visumą. Įgyvendinti visi iškleti programos 

reikalavimai. 
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DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE LITHUANIAN ALPHABET APP 

 

Summary. With the aim to help young learners better learn the Lithuanian alphabet an educational app for 

elementary schools was developed. The authors used Lithuanian language teaching methodology. Interviews with 

teachers helped them identify the main requirements for educational apps. 

This app has a full alphabet with capital and small letters, a coloring book, a handwriting visualization area, a 

sound device that helps to pronounce the letters of the alphabet, users must be able to print an A4 format paper for 

writing training. For handwriting training special four lines are drawn, the main line is stronger than the others, 

learners are trained to write letters, not only their parts. 

Keywords: computer game, Lithuanian alphabet app, two-dimensional (2D) animation. 
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PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: 

TEORINIU IR PRAKTINIU ASPEKTU 

  

Ernesta Gajauskaitė 

Mokslinis vadovas asist. Vilma Budvytienė 
 

Anotacija. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sampratas, joms būdingus 

bruožus, rūšis bei jų pabaigos pagrindus. Taip pat analizuojamos praktinės problemos, kurios kyla dėl prievolių 

įvykdymo užtikrinimo būdų, teoriniu ir praktiniu aspektu atskleidžiami prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų 

privalumai ir trūkumai Lietuvoje. 

Pagrindinės sąvokos: prievolė, netesybos, laidavimas, garantija, rankpinigiai, avansas. 

 

ĮVADAS 

 

Straipsnio aktualumas. Šiame straipsnyje analizuojama informacija apie prievoles, jų įvykdymo 

būdus reglamentuotus Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse ir nagrinėtus D. Ambrasienės, 

V. Mikelėno, I. Nekrošiaus, V. Nekrošiaus, A. Taminsko ir kitų autorių. 

Straipsnio problema. Vienai iš sutarties šalių vengiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, kita 

šalis gali naudotis įstatymo suteikiamomis prievolės įvykdymo būdų garantijomis. Sutarties laisvės 

principas nedraudžia šalims susitarti dėl garantijų daugetų, tačiau draudžia šalims piktnaudžiauti savo 

teise ar naudotis silpnesniąja šalimi. 

Straipsnio tikslas – atskleisti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų privalumus ir trūkumus 

Lietuvoje, teoriniu ir praktiniu aspektu. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sampratą bei būdingus bruožus; 

2. Atskleisti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus teoriniu aspektu bei juos susisteminti; 

3. Išnagrinėti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų praktines problemas; 

4. Atskleisti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų privalumus ir trūkumus. 

Straipsnio objektas – prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. 

Straipsnyje taikomi metodai: 

1. Tyrimo metodas – teisinių dokumentų analizė. Šiuo metodu atskleidžiamos prievolių 

įvykdymo užtikrinimo būdų sąvokos ir ypatumai; 

2. Lyginamasis metodas – teoriniu požiūriu lyginamos skirtingų teisėtyrininkų nuomonės, 

jos apibendrinamos bei formuluojamos išvados; 

3. Sisteminis analizės metodas padeda tyrimo objektą matyti platesniame kontekste, jo 

pagalba siekiama nustatyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų naudą ir trūkumus bei 

priežastis leidžiančias efektyviai apsaugoti ir apginti kreditoriaus interesus; 

4. Loginis-analitinis metodas taikomas, siekiant sukonkretinti teisės aktuose ar kituose 

šaltiniuose įtvirtintas nuostatas.  

Rezultatai. Pasirinkus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą ar prievolių įvykdymo užtikrinimo 

būdų daugetą teisėti kreditoriaus interesai bus apginti. 

 

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI TEORINIU ASPEKTU 

 

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų samprata 

 

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.70 straipsnyje pateikti prievolių įvykdymo 

užtikrinimo būdai. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį ar įstatymus netesybomis, 

įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. 

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, t.y. rankpinigiai, netesybos, įkeitimas (hipoteka), 

laidavimas, buvo jau žinomi romėnų teisėje. Jų būtinumą lėmė kreditoriaus suinteresuotumas prievolės 

įvykdymu. Pasak D. Ambrasienės (2006, p. 64): „Prievolių užtikrinimo būdais laikytinos specialios 

priemonės, kurios garantuoja pagrindinės prievolės įvykdymą ir skatina skolininką tinkamai vykdyti savo 

prievolę“. Greta tradicinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų šiuolaikinėje prievolinėje teisėje galima 

išskirti ir naują užtikrinimo būdą – banko garantiją. CK nepateikia baigtinio prievolių įvykdymo 

užtikrinimo sąrašo, todėl asmenys gali pasirinkti ir kitokius jiems priimtinus, įstatymams, teisės 

principams, viešai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. 
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Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai skirstomi į:  

 Daiktinius ir asmeninius; 

 Akcesorinius (papildomi, šalutiniai); 

 Savarankiškus (neakcesoriniai). 

Daiktiniai užtikrinimo būdai suteikia teisę į konkretų daiktą ir absoliučią teisės gynybą (hipoteka, 

įkeitimas). Asmeniniai – suteikia teisę reikalauti tam tikrų veiksmų atlikimo, kurie yra nukreipiami į 

konkretų asmenį (laidavimas, garantija). Akcesoriniai apibūdinami kaip prievolės vykdymas (laidavimas, 

netesybos), kurie neatsiejami nuo pagrindinės prievolės. Neakcesorinė prievolė priešinga akcesorinei 

prievolei (savarankiškos prievolės vykdymas nėra priklausomas nuo pagrindinės prievolės). Visi šie 

prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, išskyrus garantiją, yra papildomi, šalutiniai prievolės įvykdymo 

būdai. 

Prievolių užtikrinimo susitarimams, kaip papildomiems susitarimams, būdingi šie bruožai: 

1. Pripažinimas negaliojančia pagrindinę sutarties prievolę daro negaliojančia ir papildomą 

sutarties prievolę (pvz. laidavimas), tačiau papildomos prievolės pripažinimas negaliojančia nedaro 

negaliojančios pagrindinės prievolės; 

2. Pagrindinės sutarties kreditoriui perleidus savo reikalavimą CK 6.101 straipsnio pagrindu 

reikalavimo įgijėjui pereina ne tik teisė į nustatytos prievolės įvykdymo užtikrinimą bei kitos papildomos 

teisės (CK 6.101 str. 2 d.); 

3. Pagrindinės prievolės pabaiga paprastai reiškia ir užtikrinimo pabaigą. 

Prievolių įvykdymo užtikrinimo esmę sudaro kreditoriaus galimybė papildomomis turtinio 

pobūdžio priemonėmis paveikti skolininką, neįvykdžiusį ar netinkamai įvykdžiusį prievolę, taip pat 

kreditoriaus siekis išvengti neigiamų prievolės neįvykdymo pasekmių. 

 

Netesybos 

 

Netesybų samprata, rūšys, formos ir atliekamos funkcijos 

 

CK 6.71 straipsnyje 1 dalyje netesybos apibrėžiamos kaip įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta 

pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai 

įvykdyta (bauda, delspinigiai). 

Pagal santykį su nuostoliais netesybos yra skirstomos į įskaitines (bauda, delspinigiai), išimtines, 

baudines ir alternatyvias. 

Įskaitinėmis netesybomis (bauda, delspinigiais) yra atlyginami kreditoriaus nuostoliai ta apimtimi, 

kiek jų nepadengia sutartinės netesybos.  

Išimtinėmis netesybomi už neįvykdytą arba netinkamai įvykdytą prievolę leidžiama iš skolininko 

išieškoti tik netesybas (baudą ar delspinigius), bet negalima išieškoti jokių kitų lėšų nuostoliams atlyginti. 

Baudinėmis netesybomis skirtingai nei išimtinėmis, už neįvykdytą arba netinkamai įvykdytą 

prievolę leidžiama išieškoti iš skolininko ne tik netesybas (bauda, delspinigiai), bet ir nuostolius, kuriuos 

patyrė kreditorius dėl nevykdomos arba netinkamai vykdomos sutarinės prievolės. 

Alternatyviomis netesybomis kreditoriaus pasirinkimu gali būti išieškomos arba netesybos (bauda, 

delspinigiai), arba nuostoliai. 

Nors CK numato tik įskaitines netesybas, tačiau tuo pačiu pažymima, kad gali būti taikomas ir 

sutarties laisvės principas, kuris leidžia šalims laisvai susitarti dėl išimtinių bei dėl alternatyviųjų 

netesybų. Esant nustatytoms netesyboms, kreditorius neturi teisės reikalauti iš skolininko netesybų ir tuo 

pačiu realiai įvykdyti prievolę (išimtis skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą) (CK 6.73 str. 1 

d.). Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą 

(įskaitinių netesybų taikymas). 

Pagrindiniai netesyboms būdingi bruožai: 

1. Atsakomybės už prievolės pažeidimą dydžio nustatymas, kuris žinomas jau sudarant sutartį; 

2. Galimybės išieškoti netesybas už patį sutarties pažeidimo faktą (kreditorius neprivalo įrodinėti 

nuostolių); 

3. Galimybė šalims, susitariant dėl netesybų, laisvai pasirinkti sąlygas, dydį, santykį su nuostoliais, 

skaičiavimo tvarką ir pan. 

Pagal CK 6.70 straipsnio 1 dalį, netesybos yra viena iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, pagal 

CK 6.245 straipsnio 1 dalį – viena iš civilinės atsakomybės formų. 
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CK nustatyta, kad netesyboms būdinga kompensuojamoji, o ne baudinė funkcija. Taikant netesybas 

kaip sutartinę civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, t.y. 

prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o įstatymų nustatytais atvejais ir skolininko kaltę dėl 

prievolės neįvykdymo. Nustatytoms netesyboms esant aiškiai (neprotingai) per didelėms, atsižvelgiant į 

konkrečias ginčo (bylos) aplinkybes, teismas savo iniciatyva ar kreditoriaus pateiktu prašymu jas gali 

mažinti. Bet kokiu atveju šalių sutartos netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, atlygina sąžiningos 

šalies patirtus nuostolius. 

 

Netesybų rūšys ir susitarimo forma 

 

„Įstatymai arba sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji 

šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius)“ (D. Ambrasienė, 2006, p. 66). Taigi netesybos 

gali būti dviejų rūšių: bauda ir delspinigiai. 

CK 6.71 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma 

arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Pagal apibrėžimą galima spręsti, kad tai viena iš netesybų 

rūšių – bauda. Baudą privaloma mokėti tiesiog už prievolės įvykdymo pažeidimo faktą. 

Kita netesybų rūšis yra delspinigiai, kurių samprata įtvirtinta CK 6.71 straipsnio 3 dalyje, t. y. už 

prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos skaičiuojamos už kiekvieną 

termino praleistą dieną, savaitę, mėnesį. 

„Susitarimams dėl netesybų reikalinga rašytinė forma (CK 6.72 str.), t.y. susitarimas dėl netesybų 

turi būti rašytinis, nors pagrindinė sutartis sudaryta ir kita forma. Bet formos reikalavimo pažeidimas 

nedaro susitarimo dėl netesybų negaliojančio. Tokiais atvejais šalys, nesilaikančios paprastos rašytinės 

formos, praranda teisę kilus ginčui remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti (CK 1.93str. 2 d.). Tačiau 

susitarimą dėl netesybų galima įrodinėti kitais rašytiniais įrodymais, netiesiogiai patvirtinančiais 

susitarimo dėl netesybų faktą (pvz., laiškais, susirašinėjimo dokumentais ir pan.) arba kitokiomis 

faktinėmis aplinkybėmis“ (V. Mikelėnas, 2001, p. 208). 

Apibendrinant netesybų rūšių sampratas, pažymėtina, kad bauda neturi tęstinumo, ji yra mokama 

už prievolės pažeidimo faktą ir prievolės įvykdymo termino praleidimas neturi įtakos baudos dydžiui, 

tačiau delspinigiams būtinas prievolės įvykdymo termino praleidimas ir jų mokėjimas yra tęstinio 

pobūdžio. 

 

Laidavimas ir garantija 

 

Laidavimo ir garantijos samprata 

 

Laidavimas suprantamas kaip sutartis, kuria laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja 

atsakyti kito asmens kreditoriui, jei jis neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d. ). 

Laidavimas egzistuoja kaip pagrindinio skolininko kreditoriaus ir laiduotojo sutartis, tad kreditoriaus 

atžvilgiu laiduotas yra trečiasis asmuo. Laidavimas taip pat yra akcesorinė prievolė. Šis prievolių 

užtikrinimo būdas, siekiu apsaugoti kreditoriaus interesus nuo skolininkų nemokumo, plačiai taikomas 

visose šalyse. Išskirtinis laidavimo bruožas, kuriuo jis skiriasi nuo netesybų, tas, kad netesybos neapsaugo 

kreditoriaus nuo skolininko nemokumo, o laidavimas, sudaro galimybę gauti atlygį ir tuomet, kai 

skolininkas tampa nemokus (R. Krygerienė, V. Rainienė, V. Skėruvienė, 2007). Dažniausiai laidavimu 

užtikrinamos paskolos ar kredito sutartys. 

CK 6.90–6.97 straipsniuose garantija numatyta kaip prievolių užtikrinimo priemonė. Sąvoka 

„garantija“ teisinėje ir ekonominėje literatūroje suvokiama įvairiai. Tačiau pagal CK 6.90 straipsnio 1 

dalį, garantija, skirtingai nuo laidavimo, yra laikoma vienašaliu garantu, įpareigojimu, garantijoje 

nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kreditoriui, jei skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys 

netinkamai ir atlyginti kreditoriui nuostolius šalių numatytomis sąlygomis. 

Vienas iš pagrindinių garantijos bruožų yra tas, kad „garanto prievolė kreditoriui nepriklauso nuo 

pagrindinės prievolės, t.y. ji savarankiška, todėl garantija užtikrintos prievolės negaliojimas, kitaip nei 

laidavimas, nedaro garantijos automatiškai negaliojančios“( D. Ambrasienė ir kt. 2004, p 73). 
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Laiduotojo ir garanto atsakomybė, laidavimo atsiradimo pagrindai 

 

Laiduotojas ir skolininkas atsako visu savo turtu solidariai. „Solidarumas visuomet pasireiškia tuo, 

kad, jei šalys nėra susitarusios kitaip, kreditorius turi teisę pareikšti reikalavimą įvykdyti prievolę, tiek iš 

skolininko, tiek ir iš laiduotojo, tiek iš abiejų kartu“ (Ambrasienė D., 2006). 

„Nagrinėjant garanto atsakomybę pastebėtina, kad garanto atsakomybė kreditoriui yra subsidiari, o 

tai reiškia viena, kad kreditoriui garantas atsako tik tuo atveju, kai kreditorius jau yra kreipęsis į 

skolininką dėl prievolės įvykdymo ir šis jos neįvykdė, tuomet kreditorius savo reikalavimą nukreipia į 

garantą, tačiau atkreiptinas dėmesys, į tai, kad kreditorius negali reikalauti iš garanto daugiau nei, kad 

nustatyta garantijoje, garantijos suma“ (Krygerienė R. ir kt., 2007). Garantija gali būti ir pagal pirmą 

pareikalavimą, tokiu atveju kreditorius įgyja prieš garantą daugiau teisių, nes garantas įsipareigoja 

numatytą garantijoje sumą sumokėti be jokių išlygų pagal kreditoriaus pareikalavimą. 

Garanto ir laiduotojo atsakomybės esminis skirtumas pagal prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą: 
laiduotojo atsakomybė – solidari, garanto – subsidiari. Laiduotojo atsakomybė taip pat gali būti 

subsidiari, o garanto – solidari (tai būtų garantija pagal pirmą pareikalavimą), tačiau tai nustato pačios 

šalys sudarydamos sutartis.  

Laidavimas atsiranda sudarius laidavimo sutartį, įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu (CK 6.77 

str. 1 d.). Svarbu tai, kad „laidavimu gali būti užtikrinama tiek esama, tiek būsima prievolė, bet pastaroji 

turi būti aiškiai apibūdinta“ (CK 6.78 str. 1 d.). Būsimos prievolės užtikrinimas dažniausiai taikomas 

kreditavimo sutarčių atveju, nes bankas, prieš suteikdamas kreditą, dažniausiai prašo pateikti laidavimo 

sutartį. Asmuo gali laiduoti tiek už pagrindinį skolininką, tiek ir už jo laiduotoją (D. Ambrasienė, 2004, 

p.70). 

 

Laidavimo ir garantijos pabaiga 

 

Laidavimas paprastai baigiasi skolininkui įvykdžius laidavimu užtikrintą prievolę. Tačiau galimi 

kiti laidavimo pabaigos pagrindai. Laidavimas baigiasi: 

1) Tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė;  

2) Laiduotojui mirus. Laiduotojo įpėdiniai nepaveldi laiduotojo pareigos. Tačiau jeigu jau 

egzistuoja laiduotojo skola, pavyzdžiui, jau yra pareikštas laiduotojui ieškinys iki laiduotojo mirties, tai jo 

skola bus paveldimos bendrais pagrindais;  

3) Skolininko ir laiduotojo sutaptis, tačiau jei kreditorius yra suinteresuotas laidavimo tolesniu 

egzistavimu, laidavimas lieka galioti; 

4) Jei iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė (pvz.: 

pratęsiamas pagrindinės prievolės įvykdymo terminas dėl to padidėja netesybos) ar, kai atsiranda kitos 

laiduotojui nepalankios pasekmės;  

5) Jei skola pagal laidavimu užtikrintą prievolę yra perkeliama kitam asmeniui, o laiduotojas 

nedavė sutikimo laiduoti už kitą skolininką;  

6) Jei kreditorius be pagrindo atsisako priimti skolininko ar laiduotojo pasiūlytą tinkamą prievolės 

įvykdymą. Šiuo atveju laiduotojas turi įrodyti, kad buvo siūloma kreditoriui priimti tinkamą įvykdymą, 

kad siūlomas įvykdymas tikrai buvo tinkamas ir kad tokio tinkamo įvykdymo kreditorius atsisakė 

(V. Mikelėnas, 2003 p. 128–130). 

Laidavimas gali būti terminuotas ir neterminuotas. Terminuotu laidavimu laikomas toks 

laidavimas, kai nurodomas laidavimo sutartyje tam tikras laikas, kuriam yra laiduojama, pavyzdžiui, 

septyni mėnesiai. Pagal CK 6.88 straipsnį terminuotas laidavimas baigiasi, jei kreditorius nepareiškia 

ieškinio per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo nustatytas terminas atsiskaityti. Pažymėtina, kad jei 

laidavimu užtikrinama būsima prievolė, tai jis baigiasi suėjus laidavimo terminui, jei prievolė neatsirado 

iki termino pabaigos. Tuo atveju, kai sutartis užtikrinama laidavimu ir ji nutraukiama anksčiau nei suėjo 

nustatytas terminas, laikoma, kad terminas suėjo nutraukimo sutarties dieną, tai terminas ieškiniui 

paduoti, skaičiuojamas nuo sutarties nutraukimo dienos (D. Ambrasienė, 2006). 

Neterminuotu laidavimu, skirtingai nei terminuotu laidavimu, laikomas laidavimas kurio terminas 

nenustatytas, taip pat, kai laidavimu užtikrinama prievolė, kurios įvykdymo terminas nėra apibrėžtas arba 

apibrėžtas pareikalavimo terminu. 
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Laidavimo ir garantijos sutarties forma 

 

Neatsižvelgiant į pagrindinės prievolės formą, jos sumą, laidavimo sutarties šalis ir pan., laidavimo 

sutartis visais atvejais turi būti sudaroma rašytine forma. Laidavimo sutartis gali būti sudaryta kaip atskira 

sutartis arba į ją gali būti įrašytos laidavimo sąlygos. Šia sutartimi gali būti užtikrinta tik galiojanti 

prievolė, nes pripažinus pagrindinę sutartį negaliojančia, laidavimo sutartis kaip papildomos prievolės 

atsiradimo pagrindas, taip pat negalioja. „Laidavimo sutarties turinį sudaro ją pasirašančių šalių – 

skolininko, kreditoriaus, laiduotojo – teisės ir pareigos“ (D. Imbrasienė, 2006).  

Garantijos formą nustato CK 6.91 straipsnis, pagal įstatymą garantijos sutartis sudaryta ne rašytine 

forma, taip kaip ir laidavimo sutartis, daro ją negaliojančią. 

 

Banko garantijos samprata, ypatumai ir pabaiga 

 

Banko garantija atlieka vienos iš sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančią funkciją. 

Banko garantijos samprata yra įtvirtinta CK 6.93 straipsnio 1 dalyje. Tai vienašalis „banko arba kitos 

kredito įstaigos įsipareigojimas sumokėti skolininko kreditoriui nustatytą pinigų sumą pagal kreditoriaus 

reikalavimą“. Banko garantija, tai specifinė garantijos rūšis, kurią apibūdina tam tikri ypatumai: 

1. „Subjektinė sudėtis“ ( garantas gali būti bankai ar kitos kredito įstaigos); 

2. Banko garantija yra tik atlygintinė (CK 6.93 str. 2 d.);  

3. Bankas negali atšaukti savo garantijos, jeigu joje nenumatyta ko kita (CK 6.94 str.); 

4. Kreditorius neturi teisės perduoti kitam asmeniui banko garantija užtikrintos reikalavimo teisės, 

nebent garantijoje būtų nurodyta priešingai (CK 6.95 str.); 

5. Banko garantija įsigalioja nuo jos suteikimo, jeigu garantijoje nenumatyta ko kita (CK 6.93 str. 3 

d.); 

6. Kreditoriaus reikalavimas įvykdyti sutartį bankui turi būti pateiktas raštu nurodant, kaip 

skolininkas pažeidė garantija užtikrintą pagrindinę prievolę (CK 6.93 str. 4 d.); 

7. Bankui arba kredito įstaigai negalioja taisyklė dėl atgręžtinio reikalavimo teisės skolininkui, nes 

bankas ir skolininkas turi sutartyje nustatyti banko, sumokėjusio garantijoje nustatytą pinigų sumą 

kreditoriui, regreso teisę skolininkui (CK 6.97 str. 1 d.)“ (D. Ambrasienė, 2006, p. 74). 

Banko garantija pasibaigia:  

1) Kai bankas ar kredito įstaiga sumoka kreditoriui garantijoje nustatytą sumą;  

2) Kai sueina garantijoje nurodytas garantijos terminas;  

3) Kai kreditorius atsisako savo teisių pagal garantiją. Bankas, sužinojęs apie garantijos pabaigą, 

turi tuoj pat apie tai pranešti skolininkui.  

Bankas ir skolininkas gali sutartyje numatyti banko, sumokėjusio garantijoje nustatytą pinigų sumą 

kreditoriui, regreso teisę skolininkui“ (D. Vasarienė, 2002, p 176). 

 

Rankpinigiai 

 

Rankpinigiai ir avansas 

 

Vadovaujantis CK 6.98 straipsniu, rankpinigiais laikytina pinigų suma, kurią viena sutarties šalis 

pagal sudarytą sutartį jai priklausančių mokėti sumą sąskaita duoda antrajai šaliai, kad įrodytų, jog 

sutartis egzistuoja ir užtikrintų jos įvykdymą. Rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis 

ir sutartis, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė forma. Svarbu ir tai, kad nesilaikymas rašytinės 

formos, susitarimą dėl rankpinigių daro negaliojantį (CK 6.99 str.). 

Rankpinigiai atlieka tris funkcijas: 

1. Įrodo sutarties sudarymą; 

2. Užtikrina sutarties įvykdymą; 

3. Mokami būsimų mokėjimų sąskaita. 

Rankpinigiai ir avansas nėra tapatūs. Nors rankpinigių mokėjimas yra panašus į mokėjimą avansu, 

bet tik rankpinigiams yra būdinga trijų funkcijų visuma.  

Avansas kaip ir rankpinigiai, atlieka mokėjimo funkciją, nes yra įskaitomas į būsimus mokėjimus, 

gali atlikti įrodomąją funkciją tiek galiojančiam reikalavimui, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje. 

Bet skirtingai nei rankpinigiai, avansas niekada neatlieka užtikrinamosios funkcijos, t.y. šalis, sumokėjusi 
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avansą, turi teisę reikalauti jį grąžinti visais sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais, o šalis, gavusi 

avansą, jokiomis aplinkybėmis (net ir neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų) neturi prievolės jo grąžinti 

dvigubai. 

 

Hipoteka ar įkeitimas 

 

Hipotekos ir įkeitimo samprata 

 

CK 4.170 straipsnis reglamentuoja hipotekos sąvoką – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį 

daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas 

neperduodamas kreditoriui. Įkaito davėju pagal hipotekos sandorį gali būti hipotekos objektu esančio 

nekilnojamojo daikto savininkas.  

Įkeitimo samprata panaši į hipoteką, tačiau šia daiktine teise į svetimą turtą perduodamas 

kilnojamasis turtas ir turtinės teisės, kuria užtikrinamas esamo ar būsimo turtinio įsipareigojimo 

įvykdymas. Įkeitimo objektas gali būti perduodamas kreditoriui, trečiajam asmeniui arba paliekamas 

valdyti įkaito davėjui.  

Pagrindinis skirtumas tarp hipotekos ir įkeitimo tas, kad įkeitimas užtikrina skolinio įsipareigojimo 

įvykdymą kilnojamo daikto įkeitimu, taip pat įkeitimo objektas gali būti perduodamas kreditoriui, 

trečiajam asmeniui. 

 

Hipotekos rūšys  

 

Hipoteka gali būti priverstinė ir sutartinė (CK 4.175 str. 1 d.). 

Sutartinė hipoteka atsiranda sutarties arba vienašalio sandorio (pareiškimo) pagrindu. „Taip pat 

sutartinė hipoteka yra skirstoma į junginius, t.y. jungtinė, svetimo turto, maksimalioji, bendroji ir 

sąlyginė“ (V. Sūdžius, 2001, p 135), o prie šių junginių atsirado ir įmonės hipoteka. 

Priverstinė hipoteka yra, kai įstatymų nustatytais atvejais prieš savininko valią nustatomas jam 

priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, siekiant užtikrinti įstatymuose numatytų turtinių 

reikalavimų įvykdymą. Svarbu pabrėžti, kad priverstinė hipoteka atsiranda įstatymų, teismo sprendimų ar 

įgaliotos institucijos (pareigūno) sprendimų pagrindais šiais atvejais: 

1) Kai būtina užtikrinti valstybės reikalavimus, atsirandančius iš mokesčių ir valstybinio socialinio 

draudimo teisinių santykių; 

2) Kai būtina užtikrinti pagal teismo sprendimą patenkintus turtinius reikalavimus; 

3) Kitais CK numatytais atvejais. ( CK 4.175 str. 3 d.). 

Esminis hipotekos rūšių skirtumas jų atsiradimo pagrindas: sutartinė – sutarties ar vienašalio 

sandorio pagrindu, priverstinė –įstatymų, teismo sprendimų ar įgaliotos institucijos sprendimo pagrindu. 

  

Hipotekos ir įkeitimo pabaiga 

 

Hipoteka pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas ar kitais pagrindais, 

nustatytais hipotekos sandoryje ar įstatymuose, kai panaikinama hipoteka teismo sprendimu ar kitu 

pagrindu, kai kreditoriaus buvimo vieta nežinoma dešimt metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos, 

kai hipotekos objektas žuvo. Suėjus skolos grąžinimo terminui hipotekos kreditorius atsisakius priimti 

hipoteka užtikrintos prievolės dalyką, skolininkui sumokėjus atitinkamą sumą į depozitinę sąskaitą 

hipoteka baigiasi. Bet kuriuo momentu kreditorius turi teisę atsisakyti hipotekos. 

Vadovaujantis CK 4.224 straipsniu įkeitimo teisė baigiasi, kai įkeitimu užtikrinta prievolė 

pasibaigia žuvus įkeistam daiktui, įkaito turėtojui įgijus nuosavybės teisę į įkeistą daiktą arba įkeistoms 

teisėms perėjus įkaito turėtojui, pasibaigus teisės galiojimo terminui, taip pat, kai kreditorius negali 

patenkinti savo reikalavimo iš įkeitimo dalyko dėl ieškinio senaties termino praleidimo ir šalių susitarimu 

ar kreditoriui atsisakius įkeitimo. Įkeitimo teisė taip pat pasibaigia, kai įkeistas turtas priverstinai 

perduodamas kreditoriaus reikalavimu, kuriam turtas įkeistas. 
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PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI PRAKTINĖS PROBLEMOS 

 

Teismas spręsdamas ginčus, kylančius dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo, vadovaujasi CK 

šeštosios knygos V skyriuje nustatytomis normomis. Įkeitimu (hipoteka) užtikrintus prievolių santykius 

reglamentuoja ketvirtosios knygos normos.  

Renkantis tinkamą prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą teismas vertina ne tik turimą informaciją, 

bet ir faktines bylos aplinkybes. Teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – 

LAT). 

Netesybų mažinimas ir jų įskaitymas į nuostolius 

 

Netesybų institutas detaliai yra reglamentuojamas CK 6.71–6.75 straipsniuose, kuriuose įtvirtinta 

netesybų samprata, susitarimo dėl netesybų forma, netesybų ir realaus prievolės įvykdymo santykis, 

netesybų mažinimo ir kitos nuostatos. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais 

būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT Civilinių bylų 

skyriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netesybos riboja 

prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma, netesybomis 

siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties. Sutartinės netesybos 

drausmina skolininką, t.y. skatina jį laiku ir tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Vienas iš 

pagrindinių netesybų tikslų yra sumažinti kreditoriaus, reikalaujančio atlyginti nuostolius, įrodinėjimo 

naštą. Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir tai negali būti 

kreditoriaus pasipelnymo šaltinis, taip pat neleistina nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei 

nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 16 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009). 

Teisinė netesybų prigimtis tiek teorijoje, tiek praktikoje yra dvilypė – tai netesybos kaip prievolių 

įvykdymo užtikrinimo būdas, kuris reglamentuotas CK 6.70 straipsnyje 1 dalyje bei sutartinės civilinės 

atsakomybės forma, kuri reglamentuota CK 6.245 straipsnyje 3 dalyje, 6.256 straipsnyje 2 dalyje bei 

6.258 straipsnyje. Šalys vadovaujasi sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, šalys privalo 

laiku ir tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, o jei susitarimo nevykdo ar vykdo netinkamai, 

šaliai pažeidusiai prievolę taikomos netesybos. Kai yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių 

atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius (LAT CBS 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 

3K-3-86/2010). CK suteikia teisę laisvai šalims susitarti dėl netesybų, CK nenustato konkretaus netesybų 

dydžio, todėl sutartines netesybas šalys gali nusistatyti savo nuožiūra ir tokiems nuostoliams esant 

rašytiniam susitarimui dėl netesybų kreditoriui nereikia įrodinėti. Pagrindinė netesybų funkcija – šaliai 

nevykdant ar netinkamai vykdant prievolę kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus. Teismų 

praktikoje dažniausiai ginčai kyla dėl netesybų mažinimo ir jų įskaitymo į nuostolius. Apie tai pasisakyta 

LAT 2009 m. vasario 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2009, kurioje ginčas kilo dėl sudarytos 

statybos rangos sutarties tinkamo vykdymo, nuostolių atlyginimo, netesybų priteisimo. Ieškovas nurodė, 

kad atsakovas nepagrįstai vengė pasirašyti aktus dėl atliktų darbų, bei laiku neatsiskaitė už atliktus 

darbus, todėl jam turi būti taikoma civilinė atsakomybė. Atsakovas pareiškęs priešieškinį teigė, kad 

ieškovas laiku neįvykdė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Šioje byloje teismas išaiškino, kad pagal 

CK 6.73 straipsnį 1 dalį, netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Tai reiškia, kad kreditoriaus 

prašymu priteisti ir nuostolius, ir netesybas už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą prievolę, jam 

priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. LAT savo praktikoje yra 

suformulavęs tvarką pagal kurią nustato priteisiamas sumas, kuomet sutartinių netesybų reikalaujama 

suma viršija priteistinus nuostolius. Visų pirmiausia į priteistiną nuostolių sumą įskaitoma ją atitinkanti 

sutartinių netesybų suma (CK 6.73 straipsnio 1 dalis), tuomet sprendžiamas klausimas dėl likusių 

sutartinių netesybų dydžio mažinimo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) ir nustatoma galutinė priteisiama 

netesybų suma (LAT CBS 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). 

Teismas ne tik šalies prašymu, bet ir savo nuožiūra gali mažinti netesybas atkurdamas kreditoriaus 

ir skolininko interesų pusiausvyrą. Netesybų įskaitymas galimas ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl 

abiejų netesybos rūšių (baudos ir delspinigių). Šiuo atveju mažinamos ir netesybos. Atsižvelgiant į bendrą 

netesybų sumą, teismų praktikoje pažymėta, kad netesybas įskaitant į nuostolius žiūrima į netesybų sumą, 

t.y. tiek baudų, tiek ir delspinigių, tačiau turi būti laikomasi CK 6.73 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. 

netesybos, kurios yra mažinamos negali tapti mažesnės už nuostolius, kurie atsirado dėl prievolės 

neįvykdymo ar netinkamo jos įvykdymo. 
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CK nėra sąvokos „aiškiai (neprotingai) per didelės“ išsamaus apibrėžimo, tačiau apie šią sąvoką 

kalbama CK 6.258 straipsnyje 3 dalyje kaip vieną iš pagrindų sumažinti netesybas. Šis klausimas buvo 

nagrinėtas LAT CBS 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009. Tarp šalių 

sudarytoje rangos sutartyje nustatyta atsakovo prievolė už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, mokėti 

0,2 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 10 proc. sutarties sumos. Teismas 

vertino, kad delspinigių apskaičiavimas neprieštarauja rangos sutartyje nustatytoms nuostatoms, nustatė, 

kad nėra pagrindo mažinti priteistų ieškovui delspinigių, sutiko su pirmosios instancijos teismo priteista 

delspinigių suma, nurodė, kad ji užtikrina minimalius kreditoriaus nuostolius, atitinka protingumo, 

teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, taip pat neprieštarauja LAT suformuotai praktikai.  

Kai viena iš sutarties šalių yra vartotojas, teismas atsižvelgdamas į tai, kad vartotojas dažniausia 

negali pasirinkti ar keisti pardavėjo pateiktų standartinių sutarties sąlygų, vartotoją laiko silpnesniąja 

šalimi. Europos Bendrijų Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, 

gina vartotojus kaip silpnas šalis prieš kreditorius, kuomet yra įtvirtinta esminė šalių nelygybė (EEB 

Tarybos direktyva 3 str. 2 d. 1, 3 p., 3 d.,).  

Kreditorius dažnai teisinasi dėl aiškiai (neprotingai) per didelių netesybų, motyvuodamas tuo, kad 

šalis nebuvo verčiama, savo noru sutiko dėl šių nustatytų sąlygų, dydžio, tačiau teismas yra konstatavęs, 

kad aplinkybė, dėl kurios abi šalys pasirinko aiškiai (neprotingai) per dideles netesybas, nesuteikia 

pagrindo atsisakyti teismui įvertinti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, jei dėl to šalis pateikia prašymą. 

Formuojant vieningą teismų praktiką, visais atvejais sprendžiant konkrečios bylos aplinkybes turi būti 

atsižvelgiama į prievolės vertę, aplinkybę, šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės pažeidimo 

aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir pan. 

 

Laidavimo ir garantijos praktinės problemos  

 

Laidavimo prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo esmę, pagrindus bei pabaigą reglamentuoja CK 

6.76–6.89 straipsniai. CK abu institutus reguliuoja lanksčiai, nes tiek laiduotojas tiek ir garantas savo 

sudarytoje sutartyje gali susitarti dėl daugelio sąlygų, pvz.: įsipareigojimų ar atsakomybės kreditoriui 

ribojimo, dydžio ir pan. LAT CBS 2013 m. sausio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2013 

pasisakė dėl laiduotojo atsakomybės likvidavus dėl bankroto juridinį asmenį – pagrindinį skolininką. 

Šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad tuo atveju, kai pagrindiniam skolininkui yra 

iškeliama bankroto byla, kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį turi teisę pateikti savo reikalavimus ir 

tai pagrindžiančius dokumentus, nurodyti kaip įmonė yra užtikrinusi reikalavimų įvykdymą, 

vadovaujamasi Įmonių bankroto įstatymu (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalimi. Laiduoto solidarioji 

atsakomybė šioje byloje lemia, tai kad pagal CK 6.81 straipsnį 1 dalį, kreditorius gali iš karto reikšti savo 

reikalavimą laiduotojui ir savaime neturi pareigos jo reikšti pagrindinio skolininko bankroto byloje.  

Kai bankrutuoja skolininkas, kreditoriui išlieka teisė savo reikalavimą pareikšti skolininkui jo 

bankroto byloje ir skolininkui, ir laiduotojui kartu, tačiau tuo atveju, kai jau yra priimtas teismo 

sprendimas likviduoti ir išregistruoti Juridinį asmenį iš registro, pagrindinio skolininko prievolė yra 

pasibaigusi, tuo pačiu baigiasi ir laidavimas (ĮBĮ 32 str. 5 – 6 d., CK 6.128 str. 3 d. ir 6.87 str. 1 d.; LAT 

CBS plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Teismas 

konstatavo, kad likvidavimo faktas nulėmė šioje byloje prievolių pasibaigimą ir tuo pačiu metu šalutinės 

prievolės pasibaigimą.  

LAT CBS 2012 m. birželio 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012 sprendžiamas ginčas 

dėl laidavimo sutarties, kuria užtikrintas kredito grąžinimas. Atsakovui nevykdant sutartinių 

įsipareigojimų ir jam iškėlus bankroto byla ieškovas prašė teismo skolą priteisti solidariai iš atsakovo ir 

laiduotojo. Teismas šioje byloje nustatė, kad reikalavimą grąžinti kreditą ieškovas atsakovams pareiškė 

tik po prievolės įvykdymo termino pabaigos, todėl teismas ieškinį atmetė, apeliacinis teismas sprendimą 

panaikino ir priėmė naują, ieškinį tenkino. Teisėjų kolegija pagal formuojamą teismų praktiką konstatavo, 

kad šalims susitarus, jog laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolės pagal kredito sutartį įvykdymo, 

CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas (LAT CBS 2009 m. 

liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009). Kasacinis teismas spręsdamas šią bylą nustatė, 

kad ieškovas ieškinį pareiškė atsakovams laiku, nes teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos dar nebuvo 

priimtas. Dėl šios nustatytos esminės aplinkybės teisėjų kolegija pabrėžė, kad ieškinio laiduotojams 

pareiškimo metu pagrindinis skolininkas nebuvo likviduotas ir išregistruotas iš juridinių asmenų registro, 

t. y. jo prievolė ieškovui nebuvo pasibaigusi. Tai reiškia, jog kreditorius, pareikšdamas ieškinį 

laiduotojams, pareikalavo, kad nepasibaigusią pagrindinio skolininko prievolę įvykdytų solidarieji 
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skolininkai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje teismas konstatavo, kad tuo atveju, kai bankrutuoja 

skolininkas, nors ir vėliau skolininkas yra likviduojas, reikalavimas laiduotojui pareiškiamas atskiroje 

byloje iki pagrindinio skolininko likvidavimo, tokiu atveju laidavimas nesibaigia, nes kreditorius siekia 

apginti savo teises ir teisėtus interesus, kuomet pagrindinio skolininko prievolė dar nepasibaigus t.y. jis 

gali reikalauti, kad nepasibaigusią pagrindinio skolininko prievolę įvykdytų solidarieji skolininkai. 

LAT CBS 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2012. Šioje byloje ginčas kilo 

dėl garanto atsakomybės pagal paskolos sutartį. Ieškovas paskolos sutartimi paskolino atsakovui pinigų 

sumą, šis įsipareigojo paskolą grąžinti. Paskola buvo garantuota atsakovės. Paskola nebuvo grąžinta, 

ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovų skolą subsidiariai. Ieškinį pirmosios instancijos teismas 

patenkino iš dalies, iš atsakovo priteisė reikalautą skolą, tačiau reikalavimus dėl atsakovės atmetė. 

Spręsdamas bylą teismas savo išvadą dėl atsakovės motyvavo, tuo kad prierašas „garantuoju paskolos 

grąžinimą“ sudaro tik prielaidą numanyti, kad garantijos suma galėtų atitikti paskolos sumą, tokią išvadą 

padarė remdamiesi CK 6.90 straipsniu ir 6.91 straipsniu, kuriuose nustatytas garantijos turinio sąlygos: 

garantijos suma, terminas, išdavimo data, kreditorius ir skolininkas, teismas pabrėžia, kad garantijos suma 

turi būti aiškiai išreikšta, tačiau to sutartyje nesant teismas konstatavo, kad prierašas neatitinka įstatymo 

keliamų reikalavimų garantijos formai, todėl ši negalioja. Apeliacinis teismas išaiškino, kad įrašas atitinka 

CK 6.91 straipsnio nustatytus reikalavimus, nes atsakovės garantija išdėstyta raštu ir padarytas po tekstu, 

o tai patvirtina, kad atsakovė atsako kaip paskolos gavėjas, paskolos davėjui.  

Teismas aiškindamas garantiją bei garanto atsakomybę prieš kreditorių pabrėžia, kad „garantijos 

institutas yra artimas laidavimo institutui, tačiau, skirtingai nei šis, garantija yra savarankiška prievolė, 

palyginti su užtikrinta prievole, o esminis skirtumas tas, kad garantas atsako ne solidariai su skolininku, o 

subsidiariai, taigi garantas atsako tik tuo atveju, jei skolininkas neįvykdo prievolės. Garanto atsakomybė 

atsiranda prieš kreditorių ne nuo sutarties sudarymo momento, o nuo skolininko garantija užtikrintos 

prievolės pažeidimo“ (CK 6.90 str. 2 d.). 

Šioje byloje teismas įžvelgė, kad ši garantija atitinka garantijos keliamus reikalavimus, nes įrašas 

buvo padarytas rašytine forma, todėl atsakovė, jei skolininkas neįvykdys savo prisiimtos prievolės, 

įsipareigojo paskolą grąžinti. Taip pat sprendė, kad atsakovei buvo žinomas paskolos sutarties turinys, 

todėl atsakovė turi atsakyti pagal sutartyje nustatytas sąlygas. Teismas skolą iš atsakovų priteisė 

subsidiariai. 

 

Banko garantijos praktinės problemos 

 

Banko garantija yra speciali garantijos rūšis, kuri reglamentuota CK 6.93–6.97 straipsniuose, ji 

išskiriama pagal garantijos subjektą. Bankas ar kita kredito įstaiga raštu įsipareigoja nustatytą pinigų 

sumą pagal kreditoriaus reikalavimą sumokėti skolininko kreditoriui. 

Banko garantija pasižymi reglamentavimo specifika, tačiau šiai garantijos rūšiai taikomos 

bendrosios garantiją reglamentuojančios taisyklės. Banko garantiją reglamentuoja dispozityvios taisyklės: 

1. Įstatymas nustato banko garantijos įsigaliojimo momentą - banko garantija įsigalioja nuo jos 

suteikimo, jeigu garantijoje nenumatyta ko kita; 

2. Bankas negali atšaukti savo suteiktos garantijos, jeigu joje nenumatyta ko kita;  

3. LR CK 6.95 str. taip pat įtvirtina svarbią taisyklę, susijusią su teise perleisti garantija užtikrintą 

reikalavimą – kreditorius neturi teisės kitam asmeniui perduoti banko garantija užtikrintos reikalavimo 

teisės, jeigu šioje garantijoje nenumatyta ko kita. 

Ieškovas su trečiuoju asmeniu sudarė rangos sutartį, kurioje trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti 

statybos darbus ir perduoti juos ieškovui nustatytu terminu, šalys taip pat susitarė, kad šie įsipareigojimai 

turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (LAT CBS 2010-04-16 nutartį civilinėje 

byloje Nr. 3K-7-168/2010). Trečiasis asmuo pateikė ieškovui atsakovo banko pasirašytą darbų atlikimo 

užtikrinimo garantija. Atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų ieškovas raštu pareikalavo sumokėti išmokas 

pagal atsakovo garantiją, taip pat pranešė, kad įskaito trečiajam asmeniui reikalavimą į savo tokio paties 

dydžio priešpriešinį reikalavimą. Pareiškė, kad jis įgijo trečiojo asmens atžvilgiu priešpriešinį 

reikalavimą, kurias perėmė iš subrangovų. Trečiasis asmuo su pareikštu reikalavimu nesutiko. Atsakovas 

pranešė ieškovui, kad taiko įskaitymą ir išmoka dalį garantijos išmokos, kuri liko po įskaitymo, nes 

trečiasis asmuo reikalavimų perleidimo sutartimi savo reikalavimus į ieškovą perleido bankui. LAT 

aiškindamas garantiją ir šalių priešpriešinių reikalavimų atlikimo įskaitymo pabrėžė, kad CK 6.93 

straipsnyje, kuriame nustatyti banko garantijos ypatumai, šiai garantijos rūšiai turi būti taikomos paprasto 

garantijos sąlygos, kurie reglamentuoti CK 6.90, 6.92 straipsniuose. LAT pažymėjo, kad „išskirtinis 

bankinės garantijos požymis yra besąlyginis garanto įsipareigojimas atsakyti kreditoriui, jeigu skolininkas 
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neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Tačiau CK 6.90, 6.93, 6.130, 6.31 straipsnių 

normose, reglamentuojančiose garantiją ir įskaitymą, nėra draudimo ir garantijos besąlygiškumo požymis 

nepašalina banko teisės atlikti įskaitymą, kai jis turi priešpriešinio reikalavimo teisę į skolininko, už kurį 

garantavo, kreditorių.“ Teismas konstatavo, kad kasatorius turėdamas reikalavimo teisę, į skolininką už 

kurį garantavo, ir yra gavęs kreditoriaus reikalavimą vykdyti garantija prisiimtus įsipareigojimus, turi 

teisę atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. 

 

Rankpinigių tapatinimas su avansu 

 

Vadovaujantis CK 6.98 straipsniu, rankpinigiais laikoma pinigų sumą, kurią viena iš sutarties šalių 

duoda antrajai šaliai pagal sudarytą sutartį jai priklausančių mokėti sumų sąskaita, tokiu būdu įrodo 

sutarties egzistavimą ir jos įvykdymo užtikrinimą. Svarbu tai, kad rankpinigiais negali būti užtikrinama 

preliminarioji sutartis ir sutartis, kuriai yra privaloma notarinė forma. 

Vienas iš pirmų šių dviejų institutų išaiškinimas yra LAT CBS teisėjų kolegijos 2000 m. vasario 

2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K–7–23/2000. Šalys sutartyje buvo numačiusios, kad sutarties 

neįvykdymo atveju atsakovas privalės grąžinti rankpinigius dvigubai. Teismas išnagrinėjąs bylą nustatė, 

kad ieškovo sumokėta suma ne rankpinigiai, o avansas, nes pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo tinkamai 

įregistruota. Apeliacinis teismas nurodė, kad tai rankpinigiai. Kadangi šioje byloje kilo ginčas dėl 

rankpinigių ir avanso santykio, kasacinis teismas pateikė rankpinigių atliekamų funkcijų išaiškinimą ir 

nurodė, kad rankpinigiai kaip pinigų suma, kurią viena šalis pagal sudarytą sutartį jai priklausančių 

mokėti sumų sąskaita duoda antrajai šaliai tokiu tikslu, kad būtų įrodomas sutarties egzistavimas ir būtų 

užtikrinamas jos įvykdymas. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad būtent rankpinigiais negali būti 

užtikrinama preliminarioji sutartis, tačiau avansas, skirtingai negu rankpinigiai, pagal preliminariąsias 

sutartis gali būti mokamas.  

Teismas išaiškino, kokias funkcijas atlieka rankpinigiai ir kaip juos galima atskirti nuo avanso:  

1. Rankpinigiai atlieka mokėjimo funkciją;  

2. Atlieka įrodomąją funkciją (akcesorinio pobūdžio);  

3. Atlieka užtikrinamąją funkciją (perduodami pagrindinės prievolės vykdymo užtikrinimui).  

LAT CBS teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008) 

teismas išaiškino, kad „ne visas pinigų sumas, perduodamas vienos šalies kitai, kad ir kaip jas beįvardytų 

šalys, galima laikyti rankpinigiais, o tik tokias, kurios atitinka visus įstatymo reikalavimus“. 

Teismas nurodė, kad nors avansas taip pat atlieka mokėjimo funkciją (yra įskaitomas į būsimus 

mokėjimus), taip pat gali atlikti ir įrodomąją funkciją tiek susitarimui sudaryti sutartį ateityje, tiek jau 

galiojančiam reikalavimui. Tačiau avansas neatlieka užtikrinamosios funkcijos, nes šalis, kuri sumokėjo 

avansą, sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atveju turi teisę reikalauti grąžinti avansą, ir skirtingai nuo 

rankpinigių, šalis, kuri gavo avansą, neturi prievolės jo grąžinti dvigubai.  

Esminis avanso ir rankpinigių skirtumas – rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji 

sutartis. Iki sutartiniuose santykiuose galioja laisvės principas, kuris leidžia susitarti šalims dėl joms 

priimtinų sąlygų bei taisyklių, tačiau jos neturi prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai 

tvarkai ir gerai moralei. LAT CBS plenarinė sesija 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime civilinėje byloje Nr. 

3K-P-382/2006 pažymėjo, kad pinigų perdavimą pagal preliminarią sutartį galimybės negalima visiškai 

paneigti, tačiau tokiu atveju pinigai neatliks mokėjimo ir atsiskaitymo funkcijos, nes piniginė prievolė 

pagal preliminarią sutartį nesukuriama. Perduodami pinigai gali atlikti ir kitas funkcijas, kurios priklausys 

nuo to ar bus preliminarus susitarimas įvykdytas ar nebus. Preliminarią sutartį įvykdžius perduota pinigų 

suma įskaitoma į mokėjimus pagal pagrindinę sutartį, ir šiuo atveju įskaitoma suma laikytina avansu, o ne 

rankpinigiais. LAT suformavo teismų praktiką išaiškindamas rankpinigių ir avanso sąvokas ir jų 

atliekamas funkcijas. Kaip minėta rankpinigių ir avanso negalima tapatinti, nes tik rankpinigiams būdinga 

trijų funkcijų visuma, tuo tarpu avansas tokios kaip užtikrinamosios funkcijos neatlieka ir neturi būti 

grąžinamas dvigubai. 

Priverstinė hipoteka teismo sprendimu ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų daugėtas 

 

Įstatymu numatytas, vienas iš kreditoriaus interesų apsaugos būdų, yra priverstinė hipoteka, kuomet 

prieš savininko valią yra nustatomas jam priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas ir šitaip apsaugomi 

kreditoriaus interesai.  
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LAT CBS 2012 m. kovo 5 d. nutartyje, išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2012 teismas 

nustatė, kad pradėjus priverstinį teismo sprendimo vykdymą, atsakovas vengė jo įvykdymo, todėl 

pirmosios ir apeliacinės instancijos teismas pripažinęs atsakovo elgesį nesąžiningu, taikė atsakovo turtui 

priverstinę hipoteką. 

„Kasacinio teismo praktikoje, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, yra išaiškinta, 

kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę nustatyti hipoteką pagal teismo sprendimą patenkintiems 

reikalavimams užtikrinti, visų pirma tokią teisę susiejo su socialiai reikšmingų teisinių gėrių apsauga. 

Kadangi hipotekos kreditorius išieškojimo procese turi pirmumo teisę prieš kitus kreditorius (CK 4.192 

straipsnio 1 dalis), asmuo prašydamas, kad teismo sprendimu būtų nustatyta hipoteka jo patenkintiems 

reikalavimams užtikrinti, turi įrodyti tokios apsaugos taikymo būtinumą, o teismas – įvertinti, ar tokios 

apsaugos taikymu nebus suvaržyti skolininko interesai labiau nei tai yra būtina, taip pat ar nebus pažeisti 

kitų kreditorių interesai“ (LAT CBS 2010 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2010).  

Teismas išskyrė hipotekos paskirtį, nurodė, kad esant priimtam teismo sprendimui, skolininkui jo 

nevykdant, teismas jo nekilnojamam turtui gali taikyti priverstinę hipoteką.  

Pagrindinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų tikslas yra suteikti kreditoriui papildomų 

garantijų, kad jo reikalavimas būtų patenkintas, tuo pačiu skolininkas skatintinas prievolę įvykdyti 

tinkamai. CK 6.70 straipsnyje nurodytas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas, tačiau sutarties 

laisvės principas šalims leidžia pasirinkti ir kitus būdus prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus.  

LAT CBS 2010 m. lapkričio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010 sprendžiamas 

laidavimo ir hipoteką reglamentuojančių normų bei šių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų 

įgyvendinimo klausimas. Ieškovas ir atsakovas sudarė kredito sutartį, ieškovas suteikė kreditą atsakovui 

nekilnojamam turtui įsigyti, atsakovas nekilnojamąjį turtą įkeitė bankui, o atsakovė bankui laidavo už šios 

prievolės įvykdymą. Pagrindiniam skolininkui neįvykdžius savo prisiimtos prievolės, už jos įvykdymą 

atsako laiduotojas – trečiasis asmuo. (CK 6.76 str.1 d.). LAT yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė 

kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio. Kreditorius suinteresuotas, kad už skolininką 

laiduotų patikimas, mokus asmuo. Tais atvejais, kai laiduotojui tenka atsakyti už skolininko prievoles 

solidariai su skolininku arba subsidiariai, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo prievolę, 

vykdymo procese laiduotojo prievolė įgyja daiktinės prievolės pobūdį, nes laiduotojas atsako savo turtu 

pagal prisiimtą asmeninę prievolę (LAT CBS 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-

229/2009). 

LAT pasisakydamas dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų daugeto pabrėžė, kad kai taikomų 

prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų yra keletas, gali iškilti jų įgyvendinimo eiliškumo problema. 

„Kadangi pagrindinio skolininko prievolės, kilo iš kredito sutarties, o šio įvykdymas užtikrintas 

nekilnojamojo turto įkeitimu bei atsakovės laidavimu pagal sutartį, kuri įtvirtina atsakovės solidariąją 

prievolę, šioje kredito bei laidavimo sutartyse nustatyta kreditoriaus teisė, kokias prievolės įvykdymo 

užtikrinimo priemones panaudoti ir kokiu eiliškumu, kreditorius šiuo atveju, gali pasirinkti kad prievolę 

įvykdytų pagrindinis skolininkas, ar tai kartu, kuris yra įkaito davėjas, tiek laiduotojas“ (LAT CBS 2010 

m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).  

 

IŠVADOS 

 

Kreditorius, siekdamas užtikrinti skolininko prievolės įvykdymą, gali naudotis įstatymo 

leidžiamomis prievolės įvykdymo garantijomis. 

Išanalizavus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus, prieita išvados, kad:  

1. Rankpinigiams būdinga trijų funkcijų visuma, be šių jie nelaikomi rankpinigiais;  

2. Hipoteka ir įkeitimas – tai daiktinė teisė, kuri suteikia teisę į nekilnojamąjį turtą ar kilnojamąjį 

turtą (įkeitimo atveju). Šiuo prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu užtikrinamos esamos ar 

būsimos turtinės prievolės;  

3. Netesybos užtikrina kreditoriaus prievolės įvykdymą skatindamos skolininką vykdyti prievolę 

ar atlieka kompensuojamąją funkciją, kuri kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius, kai 

skolininkas prievolės nevykdo.  

4. Laidavimas ir garantija – šie du institutai savo sampratomis yra panašūs, tačiau esminis 

skirtumas tarp jų – atsakomybė, garantas atsako subsidiariai, laiduotojas – solidariai. Tiek 

laidavimu, tiek ir garantija siekiama nukreipti reikalavimą į šį užtikrinimą pateikusį asmenį, jei 

skolininkas tampa nemokus ir pan.  

5. Banko garantija – garantijos specifinė rūšis, jos paskirtis atlikti užtikrinančią funkciją, tai nėra 

atsiskaitymo priemonė. 
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Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai turi daugiau privalumų nei trūkumų, todėl šalims, sudarant 

sutartį, pasirinkus vieną ar kitą prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą, kreditoriaus interesai skolininko 

nesąžiningumo ar nemokumo atveju bus apsaugoti. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Siekiant efektingiau apsaugoti skolininko ir kreditoriaus interesus, prievolės įvykdymo laiduotoju, 

turėtų būti tik tas asmuo, kuris turi pakankamai turto prievolei, už kurią jis laiduoja, įvykdyti. 

Nesant įstatymu reglamentuotų bent preliminariai neprotingų (per didelių) netesybų, tarp šalių kilus 

ginčui teismas netesybų dydį vertina individualiai atsižvelgdamas į šalių elgesį, ginčo santykį, jo pobūdį, 

todėl daugėja ginčų sprendimų teisme, ilgėja bylų nagrinėjimo laikas.  
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ENSURING FULFILLMENT OF OBLIGATIONS: THEORICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

 

Summary. Methods for ensuring fulfillment of one's obligations are set forth in the Civil Code of the 

Republic of Lithuania. Difficulties arise in selecting and applying the most suitable and effective ones to a particular 

case. Research objectives: to analyze obligations fulfillment issues in theory, to identify precautions taken to ensure 

their fulfillment in Lithuania, to discuss their application to practice, advantages and disadvantages. The concept of 

fulfilling one's obligations, ways, methods that guarantee their fulfillment, their characteristics and types have been 

discussed in the paper. Court practice issues have been analyzed. The methods of comparative document analysis, 

systematization and generalization have been used.  
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It has been found that precautions taken in advance will prevent sides from being dishonest, protect against 

unexpected consequences. Problems that arise settling disputes over obligations fulfillment have been analyzed. 

Court practice shows that the most serious situation is when both sides of the bargain make various attempts to 

avoid their obligations. The conclusion has been drawn that all precautions have their own advantages and 

disadvantages, they are aimed at protecting the creditor‘s interests. 

Keywords: obligation, obligation default, securing an obligation, retainer, advance payment. 
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NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO PROBLEMATIKA 

 

Edvinas Navickas 

Mokslinis vadovas asist. Eglė Šimkevičienė  

 
Anotacija. Valstybė privalo visapusiškai apsaugoti žmogaus teises. Vis daugiau žmonių šiandien kreipiasi į 

teismą dėl neturtinių teisių pažeidimo. Tai parodo šio instituto tikrąją reikšmę bei jo tobulinimo ir plėtojimo svarbą. 

Atsižvelgus į tai, siekiama išanalizuoti neturtinės žalos atlyginimo problematiką, pateikti sprendimų būdus. 

Igyvendindamas šį tikslą buvo koncentruojamasi į neturtinės žalos vertinamuosius kriterijus bei pagrindines 

problemas, pasireiškiančias neturtinės žalos atlyginime. 

Kad tikslas ir uždaviniai būtų įgyvendinti, buvo pasinaudota tam tikrais metodais, atskleistos problemos, 

pasireiškiančių neturtinės žalos atlyginime. Didžioji dalis šių problemų pasireiškia dėl neturtinės žalos ypatingo 

pobūdžio, negalėjimo pritaikyti visiško nuostolių atlyginimo principo, kriterijų netinkamo taikymo. 

Pagrindinės sąvokos: neturtinė žala, atlyginimas.  

 

ĮVADAS 

 
Straipsnio aktualumas. Šiuolaikinio žmogaus gyvenimas yra nepastovus. Visus mus supa vis 

besikeičiančios technologijos, ekonomikos ir visuomeninių reiškinių pokyčiai ir kitos nesustabdomos 

tendencijos, keičiančios mūsų gyvenimus. Teisė, reguliuodama visuomeninius santykius ir apsaugodama 

žmogaus teises, ir teisėtus interesus, prie šio vyksmo privalo operatyviai derintis. 

Žmogaus teisės – tai turtinės ir neturtinės kiekvieno žmogaus prigimtinės teisės, iš kurių kai kurios 

tik ypatingais atvejais yra ribojamos valstybės. Valstybė privalo tinkamai, visapusiškai užtikrinti saugumą 

šalyje, taip suteikdamą neribotą galimybę šalies gyventojams ginti save visais galimais suinteresuotumo 

atvejais. Vis daugiau žmonių šiandien kreipiasi į teismą dėl neturtinių teisių pažeidimo – dėl negatyvių 

vidinių praradimų. Tai parodo neturtinės žalos atlyginimo instituto tobulinimo ir plėtojimo svarbą. 

Straipsnio problema. Neturtinės žalos atlyginimo sunkumai atsiranda, nes pažeistos neturtinės 

asmeninės vertybės, neturtiniai vidiniai praradimai yra individualūs, sunkiai pamatuojami ir įkainojami. 

Dėl šių priežasčių sunku visiškai reglamenuoti šiuos teisinius santykius ir pritaikyti civilinės atsakomybės 

funkciją – kompensaciją, kurios pagrindu yra įgyvendinamas vienas svarbiausių restitutio in integrum 

principas. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti neturtinės žalos atlyginimo problematiką, pateikti problemų 

srendimo būdus. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Atskleisti neturtinės žalos sampratą, neturtinės žalos funkciją; 

2. Išanalizuoti pagrindines neturtinės žalos atlyginimo problemas, iškylančias kompensuojant 

patirtą žalą teismų praktikoje. 

Tyrimo metodai. Teisinių dokumentų analizės metodas – svarbiausias metodas, kurio pagrindu 

buvo nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys normas, susijusęs su neturtinės žalos atlyginimo 

institutu nacionalinėje teisės sistemoje. Lingvistinis metodas – leido tirti teisės normų, teismų pateiktos 

praktikos ir teisės doktrinos turinį pagal jas įtvirtinančių teisės aktų tekstus, analizuojant nuostatas pagal 

gramatikos, sintaksės ir kitas kalbos taisykles. Šis metodas yra bendrai susietas su teisinių dokumentų 

analizės metodu. Pasitelkus lyginamąjį metodą, buvo sugretinami įvairūs Europos valstybių neturtinės 

žalos teisinio reglamentavimo ir šio instituto praktinio įgyvendinimo ypatumai. Tai padėjo nustatyti 

naujus požiūrius, idėjas, išsamiau pagrįsti Lietuvos patirtį šioje srityje ir išvystyti mokslinio tyrimo 

argumentaciją. Loginis-analitinis metodas padėjo išnagrinėti teismų praktiką ir pateikti sprendimus į 

iškeltą neturtinės žalos atlyginimo problemą. 

 

NETURTINĖS ŽALOS SAMPRATA IR FUNKCIJA 

 

Neturtinės žalos samprata. Neturtinė žala įvairių šalių įstatymuose ir teisės doktrinoje yra 

įvardijama labai įvairiai. Iš pradžių neturtinė žala buvo suprantama lakoniškai – kaip fizinio asmens 

vidiniai išgyvenimai, nulemti individualių asmens savybių ir konkrečios situacijos aplinkybių 

(Cirtautienė, 2008). Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse (toliau – LR CK) 1.115 str. 1 d. nurodyta, 

jog „civilinės teisės saugomi objektai yra asmeninės neturtinės teisės, t. y. ekonominio turinio neturinčios 

ir neatskiriamai susijusios su jų turėtoju teisės“. Atsižvelgiant į civilinės teisės reguliuojamus santykius, 

reikia išsskirti, jog neturtinė žala pasireiškia tik asmeniniuose neturtiniuose santykiuose, kurie yra 
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nesusiję su turtiniais santykiais. LR CK 6.250 str. 1 d. Šio straipsnio dalyje neturtinė žala apibrėžiama 

vardijant neigiamų vidinių patyrimų formas, kaip: „asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, 

nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, 

bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, visą tai yra įvertinama pinigais“. Remiantis LR CK 6.250 str. 

1 d. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) 1998 m. gegužės 15 d. nutartimi, kuri laikoma 

fundamentus neturtinės žalos atlyginime nustačiuse nutartimi galima teigti, kad nėra baigtinio visų 

neturtinės žalos formų sąrašo. Dėl žmonų gyvenimo tendencijų kaitos ir nenuspėjamumo, šiuo atveju 

teisės kūrėjui tai padaryti yra neįmanoma, tuo remiantis, teismams spręsti neturtinės žalos atvejus yra 

paliekama tam tikra diskrecijos teisė.  

Kaip matome, tokia įstatymiškai įtvirtinta neturtinės žalos atlyginimo samprata tinkamai 

neatskleidžia tikrųjų neturtinės žalos atlyginimo požymių, kurie padėtų suvokti ir jos tikrąją esmę. Įvairūs 

Lietuvos autoriai taip pat skirtingai apibrėžia neturtinę žalą. Kalbant apie teisės doktrinos lyginimą, D. 

Mikelėnienė ir V. Mikelėnas (1998, p. 24) pabrėžia: „Kad neturtinė žala pasireiškia nukentėjusiojo 

kančiomis ir vidiniais išgyvenimais, ne visada atsiskleidžiančiais išorinėje aplinkoje“. A. Rudžinskas 

(2001, p. 73) teigia, kad „neturtinė žala – tai tam tikri glausti neigiami asmens psichikos pakitimai, kurie 

būtinai įvyksta jo sąmonėje pažeidus asmenines neturtines ir turtines vertybes“. Pagal R. Volodko (2010), 

neturtinės žalos turinį sudaro tam tikri negatyvūs vidiniai asmens išgyvenimai, t.y. nemalonūs 

psichofiziniai pasikeitimai pačiame asmenyje, o kita vertus, nukentėjusiojo santykio su aplinka pokyčiai. 

Remiantis tuo, kas išdėstyta, sulyginant kelių laikmečių sampratas, galima išskirti tokius neturtinės žalos 

požymius: individualumą, asmeniškumą, taip pat ekonominio pobūdžio nebuvimą.  

  Apibendrinant reikia pažymėti, jog valstybė privalo imtis tinkamų priemonių, kurios padėtų 

užtikrinti asmens konstitucinę teisę į žalos atlyginimą. Šią atlygintiną žalą sudaro turtinė ir neturtinė žala. 

Esminis neturtinės ir turtinės žalos skirtumas yra galimybė pritaikyti svarbiausią civilinės teisės principą 

– visišką nuostolių atlyginimą, kuris yra nepritaikomas atlyginant neturtinę žalą dėl neturtinių vertybių 

(pasekmių) pobūdžio. Svarbu išskirti pagrindinius neturtinės žalos požymius – tai žala, padaryta asmens 

individualioms, vidinėms vertybėms, kurios neturti ekonominio požymio. Neturtinių vertybių pažeidimas 

pasireiškia kaip neturtinės pasekmės, kurias remdamasis savo diskrecija, nustato teismas. 

  Neturtinės žalos funkcija. Tarp Lietuvos teisės autorių ilgą laiką nebuvo bendros nuomonės, koks 

tikrasis neturtinės žalos atlyginimo tikslas. Didelę įtaką tam turėjo sovietinės tradicijos liekanos 

teisiniame reglamentavime ir teisėjų sąmonėje. Nors teisinis neturtinės žalos atlyginimo instituto 

reglamentavimas tapo modernizuotas, kaip teismų praktika rodo, tikroji jo funkcija vis vien yra sunkiai 

įsisavinama. Taip kyla didelė problema atlyginant (įvertinant) šią ypatingą žalą, nes šios funkcijos 

suvokimas rodo ne vien neturtinės žalos atlyginimo instituto tikslą, bet veikia kaip kriterijų taikymo 

matas. 

Siekiant išsiaiškinti tikrąją funkcija, svarbu sulyginti kelių teisės kūrėjų nuomones šiuo klausimu. 

Cirtautienė (2005, p. 8) laikosi modernios nuomonės ir pripažįsta, kad „neturtinės žalos atlyginimu turi 

būti siekiama kompensuoti neturtinę žalą ir atlyginti už skriaudą“. R. Volodko (2010, p. 70) civilinės 

atsakomybės funkciją apibrėžia kaip atitinkamą kompensaciją už patirtus išgyvenimus bei nematerialius 

praradimus, toliau teigdama, kad neturtinės žalos atlyginimas turi tarnauti nukentėjusiojo satisfakcijai. 

Teismų praktikoje taip pat laikomasi šios pozicijos daugiausia dėmesio skiriant pagrindiniams – 

kompensavimo ir atlyginimo tikslams. Plačiai vis dar taikomoje Lietuvos teismų praktikoje LAT 2005 m. 

lapkričio 23 d. nutartyje Nr. 3K-3-604/2005 pabrėžiama, kad „teismas turi pareigą nustatyti teisingą 

kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus ir parinkti tokią piniginę 

satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, fizinį 

skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus“. 

Nors visiško žalos atlyginimo principo neįmanoma pritaikyti neturtinės žalos atlyginime, jis 

santykinai vis vien yra laikomas kompensacinės funkcijos dalimi. Viena iš priežasčių, dėl kurių 

kompensacijos funkcijos neįmanoma visiškai suderinti su visiško nuostolių atlyginimo principu yra tai, 

kad neturtinių vertybių pažeidimo atveju žala yra padaroma tokioms vertybėms, kurios nesusijusios su 

tam tikrais turtinio pobūdžio praradimais, o ši žala pasireiškia dvasinio pobūdžio netekimais, dėl jų 

ypatingų požymių neįmanoma tiksliai įvertinti pinigais. Cirtautienė (2008) pažymi šio principo santyki su 

neturtinės žalos atlyginimo institutu, teigdama: „Tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimas teismų 

praktikoje gridžiamas išimtinai kompensacine paskirtimi, reiškiančia, kad asmeniui žala turi būti 

atlyginama visiškai, bet nukentėjusysis neturti gauti nei daugiau, nei mažiau, nei jam buvo padaryta 

žalos“. Lietuvos teismai šioje vietoje remiasi tinkamo žalos atlyginimo idėja. Visiško nuostolių 

atlyginimo principo neturtinėje žaloje problema bus plačiau analizuojama kitame skyriuje. 
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Galima daryti išvadą, kad neturtinės žalos atlyginimo funkcija yra kompensacinė funkcija. Tokios 

funkcijos pritaikymas vienintelis nepažeidžia neturtinės žalos atlyginimo instituto esmės. Neturtinės žalos 

kompensavimo instituto tikslas – sušvelninti asmens patirtus neigiamus išgyvenimus, pinigais 

kompensuoti kartu su jais nematerialius praradimus, suteikti nukentėjusiajam satisfakciją, teigiamų 

emocijų. Dėl neturtinės žalos atlyginime pasireiškiančios kompensacinės funkcijos, negalima pritaikyti 

visiško nuostolių atlyginimo principo. Išanalizavus šią problemą, pagrindine priežastimi galima laikyti 

ypatinga neturtinės žalos pobūdį, kuris atskiria ją nuo turtinės žalos 

 
NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO PROBLEMATIKA 

 
Neturtinės žalos atlyginimo taikymo principai. Neturtinė žala – tai žala, kuri yra padaroma asmens 

vidinėms savybėms, kurios yra individualios, retai pasireiškiančios išorinėje aplinkoje ir dėl to sunkiai 

įvertinamos. Neturtinės žalos atlyginime pagrindinė problema – teismo tinkamo neturtinės žalos 

atlyginimo nustatymas ir priėmimas. Šios institucijos sprendimas privalo atitikti civilinę atsakomybę ir 

tuo pačiu teisingai žalos atlyginimo koncepcijai keliamą kompensacinį tikslą ir kitus svarbius teisinius 

kriterijus. Siekiant tinkamo neturtinės žalos atlyginimo teismas privalo remtis tam tikrais principais.   

Galima išskirti šiuos pagrindinius principus neturtinės žalos atlyginimui:  

1.  Kompensacijos funkcija; 

2.  Visiško nuostolių atlyginimo principas; 

3.  Adekvatumo principas; 

4.  Ieškinio suma; 

5.  Bendrieji nuostoliai.  

Kompensacijos funkcija. Kaip buvo minėta, pagrindinė civilinės atsakomybės funkcija yra 

kompensacinė funkcija.  Svarbiausia šios funkcijos nemaišyti su baudine funkcija, kuria siekiama 

nubausti asmens teisių pažeidėją. Remiantis kompensacine funkcija yra siekiama tiksliai apskaičiuoti žalą 

ir nukentėjusįjį gražinti į padėtį, buvusią prieš teisės pažeidimą. Žinant, kad neturtinės vertybės neturi 

turtinių požymių, tai yra ypač sunku padaryti.  

Visiško nuostolių atlyginimo principas. Visiško nuostolių atlyginimo principas apima teisingą 

patirtos neturtinės žalos įvertinimą ir apskaičiavimą, remiantis įstatymiškai reglamentuotų kriterijų 

visuma, teismų praktika ir teisės doktrina. Aiškinant visiško nuostolių atlyginimo principą svarbu remtis 

CK 6.251 str. 1 d., kurioje teigiama, kad „padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, 

kai įstatymai ir sutartis nustato ribotą atsakomybę“. LAT 2010 m. kovo 15 d., bylos  Nr. 3K-3-118/2010 

nutartimi yra pasisakę aiškinant šią normą, kad ši norma „turi būti taikoma labai atsargiai ir tik išimtiniais 

atvejais, kai yra jos taikymo sąlygos ir sąžiningumas, protingumas bei teisingumas iš tiesų reikalauja 

sumažinti nuostolių atlyginimo dydį.“ Svarbu ir tai, kad ši ribota atsakomybė turi savo ypatingas išimtis, 

kurios yra numatytos CK 6.252 str. 1 ir 2 d. 

Atsižvelgiant į patirtos neturtinės žalos prigimtį ir objektą, neįmanoma pritaikyti visiško nuostolių 

atlyginimo principo iš esmės, todėl jo naudojimas neturtinės žalos atlyginime yra santykinis dalykas. 

Pirmą kartą šio principo idėja buvo atskleista LAT 2005 m. lapkričio 23 d., bylos Nr. 3K-3-604/2005, 

nutartyje, kurioje sakoma, „kad piniginė kompensacija už neturtinę žalą negali nukentėjusiojo asmens 

grąžinti į pradinę padėtį, buvusią iki padarant teisės pažeidimą, tokia kompensacija siekiama tik kuo 

labiau sušvelninti neigiamus padarinius“. Toks kompensacinės funkcijos taikymas yra vienintelis būdas 

įgyvendinti civilinės atsakomybės tikslus, tiksliau, priartinti prie šių tikslų įgyvendinimo nustatant 

teisingą žalos atlyginimą 

Adekvatumo principas. Šis principas darniai susijęs su visiškos žalos atlyginimo principu.  

Imperatyviai įstatyme įtvirtintas restitutio in integrum (autorius aiškina – visiško žalos atlyginimo) 

principas neturtinės žalos atlyginimo santykiuose galėtų būti taikomas tik tiek, kiek pinigai yra pajėgūs 

atkurti tokią nukentėjusiojo padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu jis nebūtų patyręs žalos, ir kiek tie pinigai yra 

pajėgūs tapti ne dvasinių išgyvenimų ekvivalentu, o teigiamu emocijų, kurios visiškai ar bent iš dalies 

padėtų sumažinti žmogaus psichikai jo teisių pažeidimu padarytą neigiamą efektą, šaltiniu. (Volodko, 

2010, p. 179). Taip pat LAT savo 2010 m. kovo 23 d., bylos Nr. 3K-3-136/2010 nutartimi nustatant 

neturtinės žalos atlyginimo dydį dėl ieškovės nuotraukos, išspausdintos kaip straipsnio iliustracijos, yra 

pasisakęs, kad „negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, 

kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus kompensacijos dydžio, 

o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu 

uždarbiavimu.“ Kitaip tariant, taip būtų pažeistas patirtos žalos ir priteistos kompensacijos santykis – 

adekvatumo principas. 
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Lygybės principas. Viena iš pagrindiniu demokratinės visuomenės ir teisinės valstybės sudėtinių 

dalių yra lygybės principas. Lygybės principas valstybėje privalo veikti de jure ir de facto. LR 

Konstitucijoje lygybės principas yra įtvirtintas daugelyje straipsnių, bet kalbant apie neturtinės žalos 

atlyginimą mums svarbiausias 29 straipsnis, kuriame teigiama: „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 

institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.“ Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra 

pasisakęs apie šio principo taikymą sprendžiant bylas: „teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės 

nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota 

ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia 

anksčiau sprendžiant analogiškas bylas“. Ši analogija yra taikoma ir nustatant neturtinės žalos atlyginimo 

dydį (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 dienos nutarimas). 

Ieškinio suma. Ieškinio suma vadinama neturtinės žalos kompensacijos suma, kurią asmuo nurodo 

savo ieškinyje. Ši suma parodo, kokią žalą asmuo jaučia patyręs. Iš esmės, ši suma nėra laikoma esminiu 

kriterijumi teismui nustatant ekvivalentą pažeistoms neturtinėms teisėms. Ieškinio suma paprasčiausiai 

atlieka rekomendacinę funkciją teismui priimant sprendimą. 

Visi neturtinės žalos atlyginimo principai sąveikauja tarpusavyje yra vienas nuo kito priklausomi. 

Civilinės atsakomybės kompensacinė funkcija numato teisinį tikslinį kitų principų veikimą galima 

reliatyviai teigti, kad jie nuo jo priklausomi. Vis dėl to, kiekvienas principas pasižymi įvairiu jų ypatybių 

aiškinimu teisės doktrinoje ir teismų praktikoje. Remiantis neturtinės žalos principais yra kuriami 

neturtinės žalos atlyginimo kriterijai, jų tikslingas taikymas ir panaudojimas nustatant neturtinę žalą. Tai 

suponuoja būtinybę teisėjams suvokti šiuos principus, mokėti juos taikyti, nustatant teisėtą, tikslingą, 

proporcingą atlygį už neturtinių vertybių pažeidimą.  

Bendrieji nuostoliai. Pagal CK 6.249 str. 1 d., piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Nuostoliai 

skirstomi į bendruosius ir specialiuosius nuostolius. Bendrieji nuotoliai pasireiškia tuo, kad juos yra 

sunkiau įvertinti piniginiu ekvivalentų nei specialiuosius nuostolius, todėl bendrieji nuostoliai dažniausiai 

priteisiami atlyginant neturtinę žalą. Kaip teigia R. Volodko, neturtinė žala, išreikšta pinigais, vadinama 

bendraisiais nuostoliais, kurių dydis yra neįrodinėjamas, o nustatomas pagal įstatyme numatytus kriterijus 

(Volodko, 2010, p. 178). 

Pagrindiniai neturtinės žalos atlyginimo principai padeda nustatyti neturtinės žalos atlyginimo 

instituto tikrąją esmę, jo kryptingumą. Šie principai, darniai sąveikaudami tarpusavyje, padeda užtikrinti 

teisingo neturtinės žalos dydžio nustatymo tvarką, padeda aiškinti ir tinkamai taikyti neturtinės žalos 

vertinamuosius kriterijus. Teismai dažnai subjektyviai veikdami, pamiršta šių principų tikrąją reikšmę ir 

priima subjektyvius, neteisingus sprendimus. 

Neturtinės žalos atlyginimo problematika pažeidus asmens teisę į sveikatą.  Kaip jau buvo 

minėta, atlyginant neturtinę žalą neįmanoma pritaikyti visiško nuostolių atlyginimo principo (CK 6.251 

str. 1.), nes žala asmens vidinėms vertybėms kiekvienu atveju yra individualiai patiriama individualaus 

žmogaus, dėl ko ji nėra tiksliai pamatuojama. CK 6.249 str. 1 d. reglamentuojama, kad „jeigu šalis 

nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas“. Ši norma pritaikoma neturtinės žalos 

atlyginime. LAT teismas kaip tik nurodo, kad „siekiant nustatyti kuo teisingesnį neturtinės žalos dydį 

reikia ne tik taikyti, kuo daugiau žalos įvertinimo pinigais kriterijų, bet ir sprendime kiekvieno kriterijaus 

taikymą pagrįsti nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis, pateikiant motyvuotus argumentus, kokiais 

kriterijais remdamasis teismas nustatė konkretų neturtinės žalos dydį“ (LAT 2008 m. liepos 8 d., Nr. 3K-

3-375/2008, nutartis). Iš šios LAT nutarties išplaukia ir koncepcija neturtinės žalos atlyginimą sieti ne su 

visiško nuostoliu atlyginimo principu, nes tai peržengia teisinę logiką, bet su teisingo neturtinės žalos 

atlyginimo principu. Visos teorinės ir praktinės problemos neturtinės žalos atlyginime atsiranda nustatant 

patirtos neturtinės žalos atlyginimo dydį. Remiantis prieš tai paminėta LAT nutartimi, CK 6.249 str. 1 d. 

ir CK 6.250 str. 2 d. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo vadovautis atitinkamais 

kriterijais. Pagal tai galima teigti, kad šie kriterijai, kurie gali būti nustatyti įstatymu arba išvysti teismų 

praktikos ir yra problemos šaknis neturtinės žalos atlyginime, dėl to kyla poreikis tokius kriterijus 

identifikuoti, išanalizuoti bei nubrėžti jų aiškinimo ir taikymo kryptį.  

Neturtinė žala bylose dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ar gyvybės atėmimo paliečia itin svarbias 

vertybes – fizinę ir psichinę asmens sveikatą, jo asmenybę, socialinius ryšius ir jų palaikymo galimybes, 

savarankiško visaverčio gyvenimo perspektyvas įvairiais aspektais, nuo kurių labai priklauso žmogaus 

gyvenimo kokybė (Bikelis, 2011, p. 35). Deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti turi būti nustatyta 

civilinio delikto sudėtis, t. y., neteisėta veika, kuria padaryta žala, priežastinis ryšys tarp atsakingo už žalą 

asmens veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio (atsakingo už žalą) asmens kaltė (CK 6.246-

6.249 str.). Galima matyti, kad žala, pasireiškianti kaip pasekmė, yra sudedamoji deliktinės civilinės 

atsakomybės dalis, tai reiškia, kad be pasekmių (gali trūkti ir kitos ar kitų deliktinės civilinės 



159 

 

atsakomybės sudėtinių dalių) neįmanoma pritaikyti asmeniui šios atsakomybės, išskyrus ypatingus 

atvejus, kurie nebus aptarinėjami.  

LAT nurodė, kad sveikatos sužalojimo atvejais esminiu neturtinės žalos atlyginimo kriterijumi yra 

laikomi asmens sužalojimo pasekmės ir jų įtaka tolesniam nukentėjusiojo gyvenimui (LAT 2008 m. 

spalio 20 d., Nr. 3K-3-529/2008, nutartis). Kitoje nutartyje kasacinis teismas nurodo, kad būtina 

vadovautis ne vien bendraisiais kriterijais (CK 6.250 str. 2 d.) nustatant neturtinę žalą, bet ir specifinėmis 

aplinkybėmis, tokiomis kaip: „sveikatos sužalojimo laipsnis, patirtos traumos pobūdis tiek atsiradusios 

dėl sveikatos sutrikdymo turtinės ir neturtinės pasekmės, tiek ir galintys ateityje atsirasti įvairūs 

nukentėjusio asmens gyvenimo pokyčiai (profesinėje, visuomeninėje, asmeninėje ir kt. srityje) bei kitos 

aplinkybės“ (LAT 2010 m. balandžio 13 d., Nr. 3K-3-167/2010., nutartis). Pagal prieš tai paminėtas LAT 

nutartis galima išskirti dvi dėl teisės į sveikatą pažeidimo atsiradusios pasekmių grupes, t.y.: pasekmės, 

kurios pasireiškia dabar ir yra neatsiejamos nuo šio teisės pažeidimo (pirminės pasekmės) ir pasekmės, 

pasireiškiančios ateityje (antrinės pasekmės). Volodko (2010) savo monografijoje šias pasekmes laiko 

sveikatos sužalojimo laipsniu ir sveikatos sutrikdymo pasekmėmis.  

CK 6.283 str. 1 d. numato, jog asmuo, sužalojęs fizinio asmens sveikatą ir atsakingas už žalą, 

privalo nukentėjusiajam atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Kad žala būtų tinkamai 

atlyginta, reikia patirtą žalą įvertinti, apskaičiuoti. Neturtinės žalos atlyginime patirta žala yra prilyginama 

pasekmėms. Apskaičiuojant šias pasekmes dėl jų pobūdžio neįmanoma pritaikyti visiško nuotolių 

atlyginimo principo. Čia ir kyla svarbiausia problema neturtinės žalos atlyginime. 

Neturtinių teisių ir neturtinių vertybių pažeidimo bylose taip pat laikomasi praktikos, kad prašant 

atlyginti neturtinę žalą, reikia įrodyti ne tik neteisėtus veiksmus ar neveikimą, bet ir su tuo susijusią 

asmeniui padarytą neturtinę žalą, t.y. asmens dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, emocinę depresiją ir 

panašiai. Pagal tai asmuo įrodymais privalo pagrįsti patirtą neturtinę žalą ir tai puikiai patvirtina Šiaulių 

apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d., bylos Nr. 1-259-914/2013 nuosprendis, kuriame buvo teigiama, kad 

nukentėjusysis atsisakė pasidaryti galvos smegenų rentgeno nuotrauką, kuri iš esmės būtų turėjusi tam 

tikrą įrodomąją galią prisiteisiant didesnę neturtinės žalos atlyginimo sumą. Dažniausiai vertinant 

neturtinę žalą įrodymais laikomi parodymai, specialisto išvados, darbingumo pažyma. Kalbant apie 

pažymą, susijusią su darbingumo netekimu, Volodko (2010, P. 288–289) teigia, jog „sveikatos 

sužalojimo laipsnio rodikliu, pagal kurį yra vertinamas patirtos traumos sunkumas, dėl jos atsiradusios 

pasekmės ir galimas neturtinės žalos mastas, tampa asmens prarastas darbingumas (procentinė išraiška)“.. 

Teismai, laikydamiesi šios pozicijos, plačiai taiko šį kriterijų vertinant patirtą neturtinę žalą, nes 

nedarbingumo procentinės išraiškos suteiktas neturtinės žalos mastas nubrėžia ribas, pagal kurias galima 

įvertinti patirtą neturtinę žalą, pasinaudojus jau suformuota teismų praktika panašiose bylose ir taip 

prisidėti prie teismų praktikos bendrumo. Prieš tai paminėta LAT 2006 m. gegužės 17 d. nutartis yra 

svarbi ne vien aiškinant patirtos neturtinės žalos įrodinėjimo svarbą, bet  ir kalbant apie neturtinės žalos 

dydį, kuris realiai gali būti laikomas kompensaciniu atlygiu. Aiškinant tai, Kasacinis teismas šioje 

nutartyje ir pasisako, kad „neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra 

pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški“. Taigi, žala neturtinėms vertybėms yra 

atlygintina tik pasiekus tam tikrą žalos mastą. Bet kaip nubrėžti ribą, nuo kurios žala tampa atlygintina? 

Cirtautienė (2008, p. 98) teigia, kad „asmens neigiami išgyvenimai, pasireiškiantys fiziniu skausmu, 

baime, nerimu, stresu ir kt., darantys įtaką asmens dvasinei pusiausvyrai, savaime nelaikomi atlygintina 

žala“ ir kaip vėliau ji teigia, kad žala gali būti atlyginama, tik jei „pakenkimas asmens psichinei sveikatai 

konkrečiu atveju gali būti vertinamas kaip psichikos liga“. Šioje vietoje taip pat būtų galima remtis ir 

normalaus žmogaus reakcija atsižvelgiant į teisių pažeidimo pobūdį ir aplinkybes, bet šio metodo 

panaudojimas, vertinant patirtas neturtines pasekmes, yra ginčytinas, vien dėl to, kad kiekvienas žmogus 

individualiai reaguoja į skirtingas situacijas, žinoma, nepamirštant ir dar kitų aplinkybių, toks 

standartizavimas pažeistų visiško nuotolių atlyginimo principą. Apie tai pasisako ir LAT 2011 m. 

balandžio 12 d. bylos Nr. 3K-3-171/2011 nutartyje, joje nurodoma: „dėl sveikatos sužalojimo priteistinos 

neturtinės žalos dydžio nustatymo bylose suvienodinti teismų praktikos priteistinos neturtinės žalos 

dydžio prasme iš esmės neįmanoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų neturtinės 

žalos dydžiui nustatyti visumą“. 

Kaltė kaip kriterijus vertinant neturtinę žalą sveikatos sužalojimo atveju. Analizuojant Volodko 

(2010) monografiją, pastebėtina, kad kalbant apie neturtinės žalos vertinimą būtent sveikatos sužalojime, 

autorė mažai skyrė dėmesio kaltės kriterijui. Kaltės svarba patvirtinama LAT 2010 m. balandžio 13 d., 

bylos Nr 3K-3-167/2010 nutartyje, kurioje nurodoma: „jeigu neturtinė žala padaryta dėl asmens 

sveikatos, kaip vienos iš labiausiai teisės ginamos vertybės, sužalojimo, o kaltė dėl sveikatos sužalojimo 

išreikšta tyčiniais smurtiniais brutaliais veiksmais, tai šie neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai yra 
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esminiai ir nelaikytini lygiaverčiais su kitais“. Tokie brutalūs veiksmai pasireiškia jau aptartuose 

Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. ir Lietuvos apeliacinio 2010 m. gegužės 12 d. 

nuosprendžiuose. Kitu atveju, nesant brutalių veiksmų šio kaltės kriterijaus taikymas apibrėžtas kasacinio 

teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. bylos Nr. 3K-3-393/2008 nutartyje, kurioje nurodoma, kad žalą 

padariusio asmens kaltė traktuotina kaip neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus tik tais atvejais, kai 

kaltės laipsnis iš esmės padidina nukentėjusiojo asmens išgyvenimus, t. y. kai žala yra padaroma tyčia. 

Bet ar galima teigti, kad būtent tyčios kaltės forma visais atvejais daro įtaką patiriamam neturtinės žalos 

dydžiui? Ar tai nepažeidžia adekvatumo patirtai neturtinei žalai ir tinkamai kompensacijai už ją? 

Teisingesnė nuostata įtvirtinta Europos civilinės teisės pažeidimų principų 10:301 straipsnyje, kuriame 

įtvirtinta, kad į kaltininko kaltės laipsnį atsižvelgtina tik tuomet, kai jis turi reikšmės aukos išgyvenimų 

dydžiui.  

Analizuojant priimtus Lietuvos teismų sprendimus, juose pastebima didelė teismų praktikos 

problema, nes vieni teismai, priimdami sprendimus dėl neturtinės žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo 

bylose, formuoja klaidingą praktiką ir atsižvelgia į tyčios kaltės formą, nors paties nukentėjusiojo patirtos 

pasekmės nebuvo didelės. Pavyzdžiui, Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 6 d. bylos Nr. 1-259-

914/2013 nuosprendyje nurodo, kad „R.S. sudavė rankos kumščiu nukentėjusiajam M. K. ne mažiau kaip 

du smūgius į galvą ir veidą, tuo padarydamas jam poodines kraujosruvas dešiniame smilkinyje ir kairėje 

smakro pusėje.“ Teismas, nustatydamas neturtinę žalą šiame nuosprendyje, mini, jog „šioje byloje 

teismas nustatė, jog M. K. dėl kaltinamojo veiksmų patyrė sveikatos sužalojimą, kentė skausmą, kitus 

neigiamus emocinius pergyvenimus, nepatogumus dėl gydymo, kaip pats nurodo, sutriko atmintis. 

Kaltinamojo veiksmai prieš nukentėjusįjį padaryti tyčiniais veiksmais.“ Šioje vietoje kaltės forma 

pažymima kaip kriterijus, kurį vertinant kartu su kitais kriterijais, nukentėjusiajam buvo priteistas 2000 lt 

neturtinės žalos atlyginimas. Nesvarbu, kad toks kriterijaus vertinimas prasilenkia su kompensacine 

neturtinės žalos atlyginimo funkcija ir labiau primena siekį nubausti, čia taip pat iškyla ir kita problema, 

nes tyčios kaltės formos kriterijus buvo panaudotas nemotyvuotai vertinant patirtą neturtinę žalą. 

Reikia nepamiršti, kad kaltės kriterijus gali pasireikšti ne vien žalingus veiksmus sukėlusio asmens 

kalte, bet ir nukentėjusiojo, kitaip sakant, nukentėjusysis gali pats prisidėti prie savo teisių pažeidimo. Šio 

kriterijaus ypatinga reikšmė įtvirtinta LR CK 6.282 str. 1 d. Joje reglamentuojama: „Kai paties 

nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti arba jai padidėti, tai atsižvelgiant į 

nukentėjusio asmens kaltės dydį (o kai yra žalos padarusio asmens kaltės ir į jo kaltės dydį) žalos 

atlyginimas, jeigu įstatymai nenumato jo kita, gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali 

būti atmestas“. Čia tampa reikšminga ir 2011 m. balandžio 12 d. bylos Nr. 3K-3-171/2011, LAT nutartis, 

kuri patvirtina „neturtinės žalos dydžio nustatymo atveju nukentėjusio asmens kaltė kvalifikuotina kaip 

vienas iš tokios žalos nustatymo kriterijų, mažinančių nustatytinos žalos dydį“. Šioje nutartyje taip pat yra 

pažymima ir kita svarbi mintis: „nukentėjusio asmens kaltė, priešingai žalos padariusio asmens kaltės 

prezumpcijai, nepreziumuojama, todėl ją turi įrodyti žalos padaręs asmuo.“ Tai reiškia, kad asmuo, 

atsakingas už žalą, privalo įrodyti ne vien tai, kad jo veikoje nebuvo kaltų veiksmų, bet taip pat ir ieškoti 

įrodymų, paremiančių paties nukentėjusiojo kaltę. Visą šią situacija apipavidalina dar viena LAT nutartis, 

priimta 2010 balandžio 12 d. bylos Nr. 3K-3-158/2010, pagal kurią teismas sumažino priteistinos žalos 

dydį nuo 20000 lt iki 10000 lt remiantis tuo, kad pagal „ekspertizės išvadomis nustatytas aplinkybes, 

darytina išvada, kad gydytojų parinktas gydymo procesas buvo adekvatus pacientės ligos būklei, o 

gydytojų kaltė, minėta, pasireiškė labiau formaliais įstatymo pažeidimais. Be to, pačios ieškovės veiksmai 

bei jos kitos gretutinės ligos taip pat lėmė žalos atsiradimą, t. y. ieškovė į gydymo įstaigą dėl danties 

operacijos kreipėsi praėjus penkiems mėnesiams po to, kai sužinojo apie būtinumą šalinti dantį, 

nesikreipė į gydytojus kitą dieną po atliktos operacijos, tinkamai ir laiku nesirūpino savo sveikatos 

būkle.“ Ši LAT nutartis puikiai apibūdina kaltės nustatymo svarbą, ir tinkamą abiejų šalių kaltės formų 

santykį nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį bylose dėl sveikatos sužalojimo.  

Turtinė padėtis kaip kriterijus vertinant neturtinę žalą sveikatos sužalojimo atveju. Turtinė padėtis 

pasireiškia kaip materialus apsirūpinimas arba gebėjimas apsirūpinti ateityje. Šis kriterijus, išsiskiriantis 

kaip asmens turtinės padėties įvertinimas, gali būti suvokiamas dvejopai, t.y., jis gali veikti didinant 

priteisiama neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją arba ją mažinant. Iš esmės atlygintinos žalos dydžio 

didinimas, remiantis šiuo kriterijumi, pažeistų bendruosiuos protingumo, sąžiningumo ir teisingumo 

principus, kitaip – varžytų asmenų lygybę. Šios nuomonės laikosi ir Cirtautienė (2008) ir pagrindžia ją 

tuo: „žalą padariusio asmens turtinė padėtis gali būti pagrindas mažinti nukentėjusiajam priteisiamą 

kompensacijos už nematerialius išgyvenimus sumą, bet jokiu būdu neturi pateisinti kompensacijos 

didinimo. Tokią išvadą leidžia daryti tiek sisteminis Civilinio kodekso 6.250 str. 2 d., 6.251 str. 2 d., 6.282 

str. 3 d. nuostatų aiškinimas, tiek ir šiuolaikinės neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo 
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būdo, taikymo užsienio jurisdikcijose tendencijos, tokia pozicija yra palaikoma ir Lietuvos teisės 

doktrinoje“. 

Turtinės padėties kriterijus užima atitinkamą vietą visų kriterijų visumoje vertinant patirtą neturtinę 

žalą. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 8 d. bylos Nr. 2A-637/2008 nutartyje nurodo, kad 

sveikatos sužalojimo bylose „iš tiesų, esminis žalos nustatymo kriterijus yra sužalojimo pasekmės ir 

patirti dvasiniai išgyvenimai, o šios aplinkybės nėra ir negali būti lemiamas kriterijus nustatant 

atlygintinos neturtinės žalos dydį. Tačiau į atsakovo turtinę padėtį bei kitas turinčias reikšmės bylos 

aplinkybes atsižvelgti reikalauja įstatymas.“ Toliau šioje nutartyje nurodoma, jog: „šis kriterijus iš esmės 

neturėtų būti ignoruojamas, visiškai atsisakant jo taikymo, tačiau tuo pačiu turėtų būti vertinamas itin 

atsargiai, t.y., nuodugniai ištyrus konkrečios bylos aplinkybes, kitus aktualius kompensacinius kriterijus 

bei atkreipus dėmesį į paminėtus specifinius aspektus“. Ši nutartis yra ypač naudinga aiškinantis šio 

ypatingo kriterijaus taikymą, dėl to teismai dažnai naudojasi ja grįsdami priimamus savo sprendimus.  

Viena iš pagrindinių aplinkybių dėl ko teismas, priimdamas sprendimą dėl neturtinės žalos 

atlyginimo, gali nesinaudoti šiuo kriterijumi – tai finansinės padėties apsunkinimas, kuris gali realizuotis 

baudžiamąja funkcija. LAT savo 2008 m. balandžio 15 d., bylos Nr. 3K-3-136/2008, nutartimi, tai 

patvirtina: „priteisiamos neturtinės žalos dydis turi būti pakankamai rimta ir sunki finansinė našta 

skolininkui, tačiau ji negali būti tokia, kad jį žlugdytų finansiškai.“ Išanalizavus teismų praktiką, galima 

susidaryti nuomonę, kad asmenys dažnai fiktyviai mėgina pasinaudoti šia aplinkybe. Pavyzdžiui, Šiaulių 

apygardos teismo 2013 m. kovo 6 d., bylos Nr. 1-259-914/2013, nuosprendžiu teismas priėmė sprendimą 

netenkinti nuteistojo apeliacinio skundo dėl neturtinės žalos dydžio sumažinimo dėl to, kad apelianto 

realios gaunamos pajamos 2000 lt per mėnesį iš tiesų teismo yra laikomos normaliomis pajamomis, o ne 

minimaliomis, kaip jis pats teigė. Kitas pavyzdys būtų 2007 m. sausio 29 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo 

nutartis pagal kurią teismas nusprendė apelianto turtinės padėties nelaikyti esmine neturtinės žalos dydį 

mažinančia aplinkybe „kadangi atsakovas turtą su sutuoktine pasidalijo, visą nekilnojamąjį turtą 

palikdamas sutuoktinei, ir išsituokė po teismo nuosprendžio Panevėžio apylinkės teisme priėmimo, t.y. 

žinodamas, kad ieškovų civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo bus nagrinėjamas civilinio 

proceso tvarka“. 

Iš esmės, nors daugelio mokslininkų turtinės padėties kriterijus yra laikomas diskriminacinio 

pobūdžio kriterijumi, teismų praktikoje šis kriterijus nustatant neturtinės žalos atlyginimą yra plačiai 

taikomas, orientuojantis labiau į socialinio teisingumo siekį ir į galimybę greičiau gauti ir kompensuoti 

patirtus dvasinius bei fizinius išgyvenimus. 

Kiti kriterijai vertinant neturtinę žalą sveikatos sužalojimo atveju. LAT teisėjų kolegija pažymi, kad 

teismas, siekdamas nustatyti kuo teisingesnį konkrečiu atveju atlygintinos neturtinės žalos dydį, turi 

taikyti kuo daugiau šios žalos dydžio įvertinimo pinigais kriterijų (LAT 2005 m. balandžio 18 d. nutartis, 

bylos Nr. 3K-7-255/2005). Bet be viso to, išnagrinėjus teismų praktiką, galima išskirti tam tikrą 

problemą, susijusią su teismų motyvacijos stoka, grindžiant tam tikrų neturtinės žalos vertinimo kriterijų 

naudojimą. LAT savo 2005 m. balandžio 18 d., bylos Nr. 3K-7-255/2005, nutartimi, kuri puikiausiai 

apibrėžia siekius, taikant neturtinės žalos kriterijus, nurodo: „Teismo sprendime turi būti ne tik įvardyti 

kriterijai, kuriais remdamasis teismas nustato priteistiną, konkrečiu atveju, neturtinės žalos dydį, bet ir 

argumentuotai pagrįstas kiekvieno iš nurodytų kriterijų taikymas nagrinėjamos bylos faktinėms 

aplinkybėms, atskleista jo reikšmė bei įtaka, sprendžiant apie teisingą piniginės kompensacijos už 

neturtinių vertybių pažeidimą dydį konkrečioje situacijoje.“ Nors ši LAT nutartis seniai priimta, tačiau 

galima pamatyti, kad teismai vis dar nėra įsisąmoninę visų kriterijų motyvavimo svarbos ir taip patys 

kuria problemą. 

Kaip matome iš to, kas išdėstyta, teismas privalo atsižvelgti į visus kriterijus, bet jie privalo būti 

motyvuotai panaudoti nustatant neturtinės žalos dydį. Praktikoje naudojamus kriterijus galima išskirti į 

bendruosius (LR CK 6.250 str. 2 d. ) ir individualiuosius. Individualieji kriterijai pasireiškia ir yra 

priklausomi nuo pažeistos vertybės pobūdžio ir jie formuojami teismų praktikos. Kai kuriems iš jų 

skyriau ypatingą dėmesį ir įsigilindamas apibendrinau, o kitų net nepaliečiau, nes šiame skyrelyje siekiau 

apibrėžti svarbiausius kriterijus, dažniausiai taikomus įvertinant neturtinę žalą sveikatos sužalojimo 

bylose. Iš kitos pusės individualiųjų kriterijų, kurie yra labai įvairūs, smulkus apibūdinimas verstų šį 

darbą smulkia analize, nesutelkiant dėmesio svarbiausiems akcentams. 

Apžvelgiant tai, kas buvo išdėstyta sveikatos sužalojimo bylose, svarbiausiu kriterijumi galima 

laikyti patirtas pasekmes. Tai patvirtina ne vien teismų formuojama praktika, teisės doktrina, bet šio 

kriterijaus svarbą galima išskirti iš kitų kriterijų sąmoningai suvokiant jo pobūdį. Šios pasekmės gali 

pasireikšti dvilypiškai – tai pasekmės, kurios pasireiškė tuoj pat patyrus sveikatos sutrikdymą ir 

pasekmės, kurios yra orientuotos į ateitį (socialumo praradimas, negalėjimas baigti mokslų ir pan.). Kitų 
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kriterijų, jei jie pagrindžia susidariusias bylos aplinkybes, teismas negali ignoruoti, jie privalo būti pilnai 

įrodomi ir įvertinami. Priimdamas sprendimą, teigiamai įvertinęs visus kriterijus, teismas jų taikymą 

privalo motyvuoti. Visų šių veiksmų tinkamas atlikimas gali sumažinti neturtinės žalos atlyginimo 

problemas. 

 

Neturtinės žalos atlyginimo problematika pažeidus teisę į asmens gyvybę. Jau buvo minėta, 

kad asmens sveikata ir gyvybė yra viena su kita bendrai susijusios vertybės, dėl to nenuostabu, kad 

vertinant padarytą neturtinę žalą šioms vertybėms teismai naudojasi panašiu kompensaciniu mechanizmu, 

t.y., vertinant taiko tuos pačius kriterijus. Tai išsiaiškinus, nėra pagrindo kartotis, dėl to šiuo skyreliu 

apimsiu aspektus, kurie išskiria neturtinės žalos atlyginimą tarp šių, nors panašaus, bet visgi skirtingo 

pobūdžio vertybių, tuo pačiu paliesdamas naujas problemas. 

Pagrindinis specifinis aspektas neturtinės žalos atlyginime, atskiriantis sveikatos pažeidimą nuo 

gyvybės, pasireiškia tuo, kad „pats gyvybės praradimas civilinės teisės požiūriu paprastai nelaikomas 

atlygintina žala, nes nelieka subjekto, kuris galėtų reikalauti tokios žalos atlyginimo“ (Dam. C., 2006. p. 

321). Nesant galimybės nukentėjusiajam, šiuo atveju mirusiajam, pasinaudoti teise į neturtinės žalos 

atlyginimą, ypatinga reikalavimo teise į neturtinės žalos atlyginimą dėl artimųjų netekimo gali 

pasinaudoti tretieji asmenys. Čia ir kyla didžiausias probleminis klausimas: kas iš trečiųjų asmenų turi šią 

teisę? 

LR CK 6.284 str. 1 d. nurodyta: „Mirties atveju teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, kurie buvo 

mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikas, gimęs 

po jo mirties. Šie asmenys taip pat turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą.“ Kaip Konstitucinis teismas jau 

analizuotu savo nutarimu, priimtu 2006 m. rugpjūčio 19 d, nurodo, kad ši LR CK nuostata paneigia teisę į 

patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Bet iš esmės trečiųjų asmenų teisė į neturtinę žalą dėl 

artimo asmens mirties yra aiškinama LAT 2007 m. rugsėjo 26, bylos Nr. 3K-3-351/2007, nutartyje, 

kurioje teismas nusprendė apeliacinio teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo 

pirmosios instancijos teismui, kadangi teismai nenagrinėjo neturtinės žalos atlyginimo pagrindų ir jos 

dydžio nustatymo klausimų, tokį sprendimą grįsdamas, kad „teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi ir 

pilnamečiai vaikai, nepaisant jų darbingumo, jei santykiai su žuvusiuoju buvo artimi ir glaudūs, santykiai 

turėtų pasižymėti nuolatiniu pobūdžiu, emociniu tvirtumu, nuoširdumu, artumu.“ Taip pat LAT užsimena 

ir apie CK 6.284 str. 1 d. padėtį neturtinės žalos atlyginime: „Šioje normoje nurodytų asmenų ar jiems 

taikomų kriterijų išvardijimas neturi būti suprantamas kaip kitų asmenų teisės į neturtinės žalos 

atlyginimą ribojimas, nes joje nesuformuluotas aiškus asmenų, nenurodytų šioje normoje, teisės gauti 

neturtinės žalos atlyginimą ribojimas.“ Pagal tai, ką išdėstė teismas, galima susidaryti teisingą nuomonę, 

kad teisė į neturtinės žalos atlyginimą šio pobūdžio bylose po truputį vystosi nepriklausomai nuo to, kokia 

formali padėtis sieja trečiąjį asmenį ir nukentėjusįjį. Nors trečiaisiais asmenimis, turinčiais teisę į 

neturtinės žalos atlyginimą gyvybės atėmimo bylose, yra laikomi tik šeimos nariai, artimieji ryšio svarbos 

pabrėžimas leidžia susidaryti prielaidą, kad galbūt netolimoje ateityje teismų praktika pakryps ta linkme, 

jog neturtinė žala bus atlyginama merginai (vaikinui), draugui ar kitam asmeniui, kurį siejo ypatingas 

ryšys su nukentėjusiuoju.  

Išsiaiškinus asmenis, turinčius teisę į neturtinės žalos atlyginimą, šio pobūdžio bylose kyla svarba 

išsiaiškinti koks ryšys gali sieti šiuos asmenis. LAT teismas, pabrėžęs ieškovo ir nukentėjusiojo ryšio 

reikšmę, nurodė ir kokios kiekvienu atveju aplinkybės, susijusios su šiuo ryšiu, turėtų būti tiriamos, tai: 

tarpusavio ryšio pobūdis, kokybė, intensyvumas, nuoširdumas, pastovumas, juos siejantis giminystės 

laipsnis, bendro gyvenimo trukmė, nukentėjusių asmenų galimybės ateityje sukurti panašius į prarastus 

šeimos ar kitokius santykius, visiškai ar bent iš dalies sukonstruoti panašaus bendravimo modelį (LAT 

2010 m. gruodžio 27 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-560/2010). Išanalizavus aplinkybes galima matyti, kad 

trečiąjį asmenį ir nukentėjusįjį privalo sieti ypatingas ryšis, tik kuriam esant trečiasis asmuo turi teisę į 

neturtinės žalos atlyginimą. Volodko (2010) tai patvirtina teigdama, kad neužtenka vien santykių 

pobūdžio: „vien objektyvaus kraujo ir santuokos ryšio konstatavimas neturėtų būti pakankamas“. Aišku, 

LAT nepaminėjo konkrečiai visų aplinkybių ir teismas, priimdamas sprendimą, privalo savarankiškai, 

remdamasis sąžiningumo, protingumo, teisingumo kriterijais, vertinti visas aplinkybes, turinčias reikšmės 

teisingai išspręsti bylą. 

Ryšys, pasireiškiantis tarp mirusiojo ir trečiojo asmens, ne vien suteikia galimybę asmeniui 

pasinaudoti teise į neturtinės žalos atlyginimą, bet jis tiesiogiai veikia ir trečiojo asmens patiriamas 

pasekmes (žalą). Šios pasekmės pasireiškia tuo, kad netekus asmens, prarandamas ir tas pats ryšys su juo, 

kurio neįmanoma atnaujinti, tik (iš dalies) kompensuoti. Dėl to teismas, priimdamas sprendimą dėl 

atlygintinos neturtinės žalos dydžio, privalo tinkamai įvertinti patirtas pasekmes. Teismai, priimdami 
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sprendimą, privalo vadovautis analogiškose bylose priimtais sprendimais. Iš esmės, teismų praktikoje ši 

taisyklė taikoma dažnai, bet ji turi išimtį. Ši analogija negali būti taikoma bylose, kuriose nagrinėjamas 

sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo kompensacinis neturtinės žalos atlyginimo klausimas. 

Nagrinėjant gyvybės atėmimo atvejus ir jų analogiją neturtinės žalos atlyginime LAT 2011 m. balandžio 

12 d., bylos Nr. 3K-3-171/2011, nutartyje pasisako, jog dėl tokio pobūdžio bylų „suvienodinti teismų 

praktikos priteistinos neturtinės žalos dydžio prasme iš esmės neįmanoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju 

būtina vertinti kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti visumą, o individualioje byloje šie kriterijai, jų 

reikšmė ir tarpusavio santykis gali skirtis“. 

Analizuojant teismų praktiką pagal kurią priteisiama šiose bylose neturtinė žala, kaip ir sveikatos 

sutrikdymo bylose, svarbiausiu kriterijumi yra laikomos asmens patirtos pasekmės. LAT 2009 m. kovo 16 

d., bylos Nr. 3K-3-119/2009, nutartimi išnagrinėtoje byloje, tinkamai įvertinęs patirtas trečiojo asmens 

pasekmes, kaip svarbiausią kriterijų, priėmė motyvuotą sprendimą dėl priteistinos padidintos neturtinės 

žalos dydžio – 100000 lt. Pagrindiniu argumentu teismas laikė tai, kad mama dėl sūnaus mirties patyrė 

„didelius dvasinius išgyvenimus, daug skausmo, pablogėjo jos sveikata. Kiekvieną netektį lydi labai 

sudėtingi, gilūs ir sunkūs išgyvenimai. Netekęs artimojo, žmogus netenka ir savo ankstesnių vaidmenų, 

kuriais jis buvo susietas su mirusiuoju (tėvo, motinos, vaiko). Netekus vaiko yra nutraukiamas ryšys, 

susijęs su tėvų praeitimi, dabartimi ir natūraliai laukiama ateitimi. Vaikai yra kiekvienų tėvų viso 

gyvenimo realybės dalis, todėl, kai jos netenkama, tėvų pasaulis negrįžtamai sukrečiamas ir keičiasi, o 

tais atvejais, kai ši netektis yra netikėta, dvasinės netekties skausmas yra ypač didelis ir komplikuotas.“ 

Šioje nutartyje teismas tiksliai nustato realaus šeimos ryšio reikšmę tarp asmenų ir pasekmes po jo 

praradimo. Taip pat svarbu tai, kad teismas, išryškindamas gyvybės svarbą, vėliau šioje nutartyje pažymi, 

kad atėmus gyvybę atimamas ne vien ryšys su šeimos nariu, bet pažeidžiama šio asmens konstitucijos 

saugoma teisė į šeimą, taip, mano nuomone, suformuodamas ir  precedentą, ir naują ginčų tarp teisės 

mokslininkų objektą. Lyginant su kita byla, Kauno apygardos teismas savo 2013 m. kovo 16 d., bylos Nr. 

N1-90-579/2013, nuosprendžiu įvertino, kad nukentėjusioji „dėl sūnaus žūties patyrė dvasinius 

išgyvenimus, sukrėtimą, emocinį šoką. Ir šiuo metu patiria didžiulius dvasinius išgyvenimus, jaučiasi 

vieniša, nepilnavertė. Nurodo, kad išsivystė depresija, pasikeitė jos gyvenimo būdas, sutriko miegas, 

pastoviai kankina mintys, jog niekada nepamatys savo sūnaus“. Teismas, atsižvelgęs į tokias aplinkybes, 

priėmė sprendimą, nukentėjusiojo prašomą 100000 lt sumą, skirtą neturinės žalos atlyginimui, laikyti 

neadekvačia egzistuojančioms pasekmėms, derinamoms kartu su kita aplinkybe – sunkią žalą padariusio 

asmens padėtimi, ir nutarė priteisti 70000 lt sumą. Iš esmės, teismas, priimdamas ir motyvuodamas savo 

sprendimą, įgyvendino svarbų visų kriterijų, atlyginant neturtinę žalą, įvertinimo principą ir priėmė 

tinkamą neturtinės žalos atlyginimo dydį. 

Nagrinėjant turtinės padėties kriterijų, šiam kriterijui, mano manymu, teismas išskirtinai privalo 

teikti dėmesį bylose, kuriose yra keletas nukentėjusiųjų, patyrusių neturtinę žalą gyvybės atėmimo bylose. 

Didžiausia problema tokio tipo bylose aiškiai išryškėja lyginant dvi LAT nutartis. Pirmojoje, 2009 m. 

gegužės 5 d., bylos Nr. 2K-188/2009, nutartyje, teismas priėmė sprendimą byloje pagal kurios aplinkybes 

toje pačioje avarijoje žuvo du asmenys. Dėl neturtinės žalos atlyginimo reikalavimus pateikė vieno 

žuvusiojo abu tėvai, o kito tik mama. Teismas, spręsdamas neturtinės žalos atlyginimą, konstatavo taip: 

„Kadangi neturtinė žala atlyginama dėl žmogaus žūties, esant analogiškoms aplinkybėms dėl vieno 

žmogaus žūties, priteistina pinigų suma negali žymiai skirtis nuo pinigų sumos, priteistinos dėl kito 

žmogaus žūties tame pačiame eismo įvykyje“, tuo besiremdamas teismas abiem tėvam priteisė po 30000 

lt, o žuvusiojo motinai 60000 lt. Akivaizdu, kad teismas priimdamas tokį sprendimą pažeidė lygybės 

principą, nes šiuo atveju lygybė, nepasireiškusi kaip žalos atlyginimas lygiomis proporcijos, peržengė 

svarbiausią neturtinės žalos atlyginimo principą, visišką nuostolių atlyginimą. Kitoje, vos naujesnėje 

teismo nutartyje, priimtoje 2010 gruodžio 27 d., bylos Nr. 3K-3-560/2010, ši diskriminuojanti šalis 

padėtis ištaisoma. Joje aiškiai nurodoma, „kad esant keliems ieškovams byloje dėl artimo žmogaus 

gyvybės atėmimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo, būtina individualizuoti neturtinės žalos dydį 

pagal kiekvieno iš ieškovų ryšį su mirusiuoju ir dėl tokio ryšio praradimo patiriamus padarinius“. Šia 

nutartimi teismas grįžta prie teisingo neturtinės žalos funkcijos siekio, pabrėžia individualizavimą. Šioje 

vietoje svarbų vaidmenį turėtų atlikti ir  turtinės padėties kriterijus, į kurį atsižvelgus, būtų galima mažinti 

neturtinės žalos dydį, remiantis tuo, kad priteisiant gal net trim ir daugiau nukentėjusiesiems būtent jiems 

individualizuotą neturtinės žalos atlyginimą, šių atlyginimų dydžiai būtų proporcingai sumažinti, teismo 

atsižvelgiant į tai, kad asmuo, atlygindamas žalą daugeliui asmenų, nepatektų į sudėtingą finansinę padėtį. 

Be to, kalbant apie prieš tai paminėtas LAT nutartis, nereikia atmesti galimybės, kad toks skirtingas LAT 

situacijų traktavimas gali įnešti tam tikros sumaišties tokio pobūdžio neturtinės žalos atlyginime. 
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Gyvybės kaip vertybės, svarba yra neginčijama. Neturtinės žalos atlyginime, asmeniui praradus 

gyvybę, prarandamas ir ryšys su artimuoju žmogumi. Šį ryšį teismui būtina tiksliai nustatyti, nes 

nutraukto ryšio pobūdis, glaudumas, trukmė ir kitos su ryšiu susijusios aplinkybės iš dalies parodo, kokias 

pasekmes asmuo galėjo patirti. Nagrinėjame skyrelyje išryškėja pasekmių kriterijaus nustatant neturtinę 

žalą gyvybės atėmimo bylose, reikšmė ir pagrindinė problema, susijusios su prarastų vertybių trečiajam 

asmeniui įvertinimu. Išanalizavus teismų praktiką, būtent šio pobūdžio ir sveikatos sužalojimo bylose, 

galima daryti prielaidą, kad Lietuvoje neturtinės žalos atlyginimo didesnės sumos yra priteisiamos visgi 

sveikatos sužalojimo bylose. Tai parodo teisingą teismų kompetenciją sprendžiant neturtinės žalos 

atlyginimo klausimus, nes nėra aklai orientuojamasi į vertybės pobūdį (gyvybė savo pobūdžiu yra 

laikoma svarbesne vertybe nei sveikata), o skiriamas didelis dėmesys į asmens pasekmes, kurios atsiranda 

pažeidus šią vertybę.  

 

IŠVADOS 

 

1. Neturtinė žala – individuali, asmens vidinėms vertybėms padaryta žala, kuri neturi 

ekonominio požymio. Neturtinių teisių, nesusijusių su turtiniais santykiais yra įvairių: sveikata, gyvybė, 

garbė, orumas ir kitos. Jos viena nuo kitos išsiskiria savo pobūdžiu. Dėl šių teisinių vertybių pobūdžio jas 

pažeidus yra patiriamos ypatingos pasekmės, kurios ir kelia pagrindinės problemos atlyginant neturtę 

žalą. Neturtinės žalos atlyginime dėl šios žalos savitumo neįmanoma pritaikyti svarbiausio civilinės 

atsakomybės principo – visiško nuotolių atlyginimo principo. Dėl to teismas, siekdamas kompensacinės 

neturtinės žalos atlyginimo funkcijos, remiasi siekiu nustatyti kuo teisingesnį neturtinės žalos atlyginimo 

dydį. Šis teisingo neturtinės žalos atlyginimo dydis yra įgyvendinamas naudojantis teismų praktikos ir 

įstatymų suformuotais principais bei vertinamaisiais kriterijais. Principai, pasireiškiantys neturtinės žalos 

atlyginime, nustato ne vien neturtinės žalos atlyginimo instituto kryptingumą, bet ir padeda aiškinti ir 

tinkamai pritaikyti neturtinės žalos vertinamuosius kriterijus. Teismas, vertindamas patirtos neturtinės 

žalos realumą, privalo nustatyti visus reikšmingus bendruosius ir individualiuosius kriterijus, motyvuotai 

pagrįsti jų taikymą priteisiant neturtinės žalos dydį. 

2. Teismų praktikos analizė padėjo atskleisti daugelį problemų, pasireiškiančių neturtinės 

žalos atlyginime: neturtinės žalos samprata, netinkamas teismų neturtinės žalos atlyginimo principų ir 

kriterijų nustatymas, šių kriterijų taikymo motyvacijos stoka, teismų nesivadovavimas jau suformuota 

teismų praktika panašaus pobūdžio bylose ir panašiai. Dėl to privalome siekti išvengti problemų plėsdami 

bei tobulindami šį neturtinės žalos atlyginimo institutą. 

 

 

REKOMENDACIJOS 

 

1. Rekomenduojama kuo mažiau vertinti neturtinę žalą remiantis asmeniniu subjektyvumu, 

išskyrus, kai tai būtina taikant kriterijus, tinkamai įvertinant aplinkybes, toks įvertinimas privalo būti 

motyvuotas. 

2. Rekomenduojama laikytis principo, kad patirtą neturtinę žalą nukentėjusysis turi įrodyti. 

Taip padidindamas visiško žalos atlyginimo ir adekvatumo priteisiant neturtinę žalą realizavimas. 
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COMPENSATION OF NON-PECUNIARY DAMAGES 

 

Summary. Although human rights are guaranteed by the Constitution of the Republic of Lithuania, more and 

more people started defending their non-pecuniary rights in court. People know their rights and seek to protect them. 

The issue of compensation for non-pecuniary damages is analyzed, some solutions to the problem are provided in 

the paper. The criteria for evaluating non-pecuniary damages as well as the main problems related to damage 

compensation are also analyzed.  

http://www.lrkt.lt/dokumentai/2007/n071024.htm
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Laws have been analyzed by using the methods of linguistics, logic, comparison, abstraction. Problems 

related to compensation for non-pecuniary damages have been identified. Most of them arise due to the specificity 

of non-pecuniary damages, inability to impose full compensation, inappropriate application of criteria. 

Keywords: non-pecuniary damage, compensation. 
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PACIENTŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS: TEORIJA IR PRAKTIKA 

 

Beata Rutkauskaitė 

Mokslinis vadovas asist. Tadas Baltuška 

 
Anotacija. Valstybė yra įsipareigojusi užtikrinti visapusiškai veikiančią aukšto lygio sveikatos apsaugos 

sistemą, kuria privaloma tinkamai įgyvendinti pacientų teises bei jų poreikius. Taigi valstybė privalo sistemingai ir 

nuolatos dėti pastangas siekiant užtikrinti kokybišką ir visuotinai pripažintą, aukščiausius standartus atitinkančią, 

medicinos pagalbą. Šiame straipsnyje siekiama atkleisti esamas problemas valstybei įgyvendinant pacientų teises 

sveikatos priežiūros srityje. 

Pagrindinės sąvokos: pacientas, sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

ĮVADAS 

 
Straipsnio aktualumas. Vis dažniau galima išgirsti apie pacientų nepasitenkinimą sveikatos 

priežiūros specialistų suteiktų paslaugų kokybe ar jų elgesiu, sveikatos priežiūros įstaigose patirtą žalą, 

nekokybiškai suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl teismuose vis daugėja pareikštų ieškinių dėl 

specialistams taikomos profesinės atsakomybės ir žalos atlyginimo skaičius. 

Straipsnio problema. Pacientų teisių ir pareigų tinkamo realizavimo neaiškumas. Svarbu 

išsiaiškinti ir pacientų bei sveikatos priežiūros įstaigos, jos darbuotojų teisinį tarpusavio santykį, šių 

subjektų lygiateisiškumą, abipusį ir pagarba grįstą bendradarbiavimą. Sudėtingas pacientų teisių gynimo 

užtikrinimo ir efektyvaus žalos atlyginimo mechanizmo funkcionavimas. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėti paciento sampratą, jo santykį su sveikatos priežiūros įstaiga, 

paciento teisių įgyvendinimą teoriniu ir praktiniu aspektu. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išnagrinėti kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos apimtį; 

2. Išnagrinėti pacientų teisių į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimą. 

Tyrimo metodai: lyginamasis-istorinis, mokslinės literatūros analizės, sisteminės analizės ir 

apibendrinimo. 

 
PACIENTAS – CIVILINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ DALYVIS 

 

Paciento samprata, jo teisių ir pareigų raida. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

1991 m. priimta Nacionalinė sveikatos koncepcija tapo pirmuoju sveikatos teisės šaltiniu atkūrus 

Lietuvos Nepriklausomybę. Konceptualiu lygiu buvo įtvirtintos pagrindinės sveikatos sistemos plėtojimo 

kryptys, tarp jų asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo decentralizacija, ekonominių reguliavimo 

priemonių ir sveikatos draudimo diegimas. Nurodytosios sveikatos sistemos raidos kryptys rodo įstatymo 

leidėjo siekį pereiti nuo administracinių asmens sveikatos priežiūros santykių, kurie buvo įgyvendinami 

per planinį-biudžetinį sveikatos priežiūros organizavimo ir finansavimo modelį, prie civilinių teisinių 

santykių, grindžiamų paslaugų teikėjo ir paciento lygiateisiškumu ir sveikatos draudimu (Kutkauskienė, 

2008, p. 83). 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (toliau – SSĮ) 1994 m. nustatė pagrindinius 

sveikatos santykių reguliavimo principus, sveikatos sistemos organizacinę struktūrą, paskirstė valdymo, 

organizavimo ir kontrolės kompetencijas, sveikatingumo veiklos subjektų teises ir pareigas. SSĮ 

preambulėje nurodoma, kad įstatymo priėmimą paskatino siekis „užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę 

turėti kuo geresnę sveikatą, taip pat teisę turėti sveiką aplinką, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos 

priežiūrą“, ir jis yra vienas iš pirmųjų specialiąsias paciento teises įtvirtinusiu teisės aktų. Tiesa, įstatyme 

nebuvo apibrėžta paciento sąvoka, nenustatytos šio teisinio statuso įgijimo sąlygos, bet buvo įtvirtintos 

dvi paciento teisės: teisė į nuostolių, atsiradusių dėl žalos sveikatai, padarytos vykdant jo sveikatos 

priežiūrą, atlyginimą (SSĮ 138 str.), ir teisė inicijuoti teikiamos pagalbos tinkamumo individualų 

medicininį auditą (SSĮ 91str.). Nors tuo metu teisės aktuose dar nebuvo nustatytas išsamus paciento teisių 

sąrašas, įstatymas konkretiems sveikatos sistemos valdymo subjektams (SSĮ 111 str., 113 str. 6 d. ir 130 

str.) suteikė kontrolės įgaliojimus pacientų teisių įgyvendinimo srityje. 

Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. spalio 3 d. priėmė specialų įstatymą, reglamentuojantį 

pacientų teises – Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą (toliau – 

PTŽSAĮ). Sisteminė įstatymo ir tuo metu galiojusių sveikatos priežiūros santykius reglamentuojančių 

teisės aktų analizė atskleidžia jo svarbą. Įstatymas aiškiai apibrėžė paciento sąvoką. PTŽSAĮ 1 str. 1 d. 
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įtvirtinta, kad pacientas yra asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūra, nepriklausomai nuo to, jis 

sveikas ar ligonis. Įdomu tai, kad Suomijos specialiajame įstatyme, apibrėžiančiame pacientų statusą ir 

teises, pacientas suprantamas kaip asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis arba yra jų 

objektas. Tuo tarpu, Graikijoje, įstatymų leidėjas neįtvirtina paciento sampratos, t.y. tiesiogiai 

vadovaujasi Europos Tarybos konvencijomis ir dokumentais, taip pat nacionaliniais teisės aktais 

(pacientų teisės, jų gynimo tvarka numatyta civilinėje, administracinėje teisėje ir kt.). Pagal J. 

Kutkauskienę (2008) PTŽSAĮ įtvirtino paciento teisių sąrašą, kuris beveik sutampa su kitų šalių 

pacientams teikiamomis: teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, asmens sveikatos priežiūros įstaigą 

(5 str.), teisė į informaciją (6 str. ), teisė skųstis (9 str.), teisė atsisakyti gydymo (8 str.), teisė į žalos 

atlyginimą (IV skyrius) ir teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą (10 str.). Paciento teisė į sveikatos 

priežiūrą (LR PTŽSAĮ 3 str.) yra sudėtinė teisė, apimanti teisę į sveikatos priežiūros specialisto ir įstaigos 

pasirinkimą, į sveikatos priežiūros prieinamumą, būtinąją medicinos pagalbą ir kt. Įstatymo leidėjas 

aptarė teisės į sveikatos priežiūrą dimensijas: paciento teisę į kvalifikuotą sveikatos priežiūrą, teisę į 

skausmo malšinimą ir į pagarbų elgesį bei nurodė, kad paslaugų teikimas turi būti grindžiamas paciento 

nediskriminavimo principu. PTŽSAĮ įstatymo 4 str. įtvirtino paciento teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą 

(4 str.). Šios teisės ištakos glūdi Konstitucijos 53 str., kuriame įtvirtinta, jog valstybė rūpinasi žmonių 

sveikata, laiduodama medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, įsipareigodama įstatymu 

nustatyta tvarka užtikrinti piliečiams nemokamos medicinos pagalbos teikimą valstybinėse gydymo 

įstaigose. Pagal K. Jovaišą (2000) skirtingai nei kitos paciento teisės, kurios gali būti kildinamos iš II 

skyriuje „Žmogus ir valstybė“ įtvirtintų asmens teisių, ši teisė kildinama iš socialinių ekonominių teisių, 

t. y. valstybė laiduoja sveikatos priežiūrą per išplėtotą sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą, o ne 

prisiima įsipareigojimą patenkinti konkretaus piliečio sveikatos priežiūros poreikius. 

PTŽSAĮ 2004 m. redakcijoje buvo numatytos tokios pareigos: elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti 

savo teisėmis, bendradarbiavimo pareiga bei atkartojama visų Lietuvos Respublikos gyventojų pareiga – 

rūpintis savo sveikata. Buvo išplėsta ir paciento samprata. Pacientas buvo traktuojamas kaip asmuo, kuris 

naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis ir 

gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas. Taigi kiekvienas asmuo, vos tik 

pradėjęs naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, tampa pacientu ir be bendrųjų žmogaus teisių, įgyja 

specifinių teisių, kurios pripažįstamos tik pacientams. 

Šiuo metu galiojančioje PTŽSAĮ 2010 m. redakcijoje įstatymų leidėjas ne tik praplėtė pacientų 

teises, bet ir reglamentavo paciento pareigas siekiant kokybiško sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų 

paslaugų įgyvendinimo. Įtvirtinamos pagrindinės moralinės normos, visapusiškas kokybės garantas, 

užtikrinant paciento asmeninius poreikius bei lūkesčius. Specialiosioms, tik sveikatos priežiūros 

santykiams būdingoms pareigoms, priskirtina paciento pareiga patvirtinti raštu susipažinimo su sveikatos 

priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais 

faktą ir laikytis juose nurodytų pareigų (12 str. 1 d.), pareiga įstatymo nustatytais atvejais pateikti asmens 

tapatybę patvirtinančius dokumentus (12 str. 3 d.), pareiga įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą dėl 

gydymo ar atsisakymą patvirtinti raštu (12 str. 5d.). Paciento pareigos suteikti sveikatos priežiūros 

specialistams informaciją apie savo sveikatą ir kitus jam žinomus duomenis, kurie reikalingi teikiant 

individualų paslaugos suteikimą asmeniui (12 str. 4 p.), vykdyti sveikatos priežiūros specialistų 

nurodymus, informuoti apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo (12 str. 6 d.) turinį 

atskleidžia bendrosios civilinio santykio dalyvio bendradarbiavimo pareigos, įtvirtintos CK 6.38 str., 

teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pacientas taip pat privalo sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, 

bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais (12 str. 2 d.), vykdyti jų paskyrimus, 

nurodymus, gerbti jų darbą, deramai elgtis su specialistais, kitais sveikatos įstaigos darbuotojais, 

pacientais. Įstatymų leidėjas, pacientui netinkamai vykdant savo pareigas, keliant grėsmę savo ir kitų 

asmenų sveikatai bei gyvybei, apsaugo kitą šių santykių dalyvį – sveikatos priežiūros įstaigą ir leidžia 

nutraukti paslaugų teikimą. Iš to gaunasi, kad pacientas, atlikdamas savo pareigas, dalinai užtikrina 

kokybiškų paslaugų suteikimą jo asmeniui (PTŽSAĮ 12 str. 8 d.). Pastebima tai, kad nors paciento teisės 

pripažįstamos kiekvienam žmogui, kuris gauna sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar 

jis sveikas, ar ligonis, ir teisės grįstos paciento autonomiškumo principu, pacientai nėra nepriklausoma 

visuomenės dalis, t.y. jų teisės nėra absoliučios (Šeimos sveikatos enciklopedija, 2008, p. 25). Teigiama, 

kad pacientų teises gali riboti ir pačių pacientų pareigų nevykdymas. 

Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse privalo egzistuoti teisių ir pareigų vienovė, t. y. teisės 

suteikiamos nustačius tam tikras pareigas, siekiant išvengti teisių suabsoliutinimo ar individo viršenybės. 

Tad įstatymų leidėjas apibrėžė ir pacientų pareigas, įpareigojo pacientą siekti tarpusavio supratimo ir 
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bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros įstaiga, jos specialistais. Maksimalus ir kokybiškas paslaugų 

teikimas sveikatos klausimu yra sveikatos priežiūros paslaugos įstaigos bei jos specialisto pareiga, tačiau 

už ją dalinai atsakingas ir pats pacientas, tinkamai įvykdydamas įstatymo apibrėžtą pareigų turinį. 

 

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos apimtis. Lietuvos Respublikos teisės aktai įtvirtina 

reikalavimą, kad medicinos pagalba bei paslaugos pacientui turi būti teikiamos kokybiškai. Toks 

reikalavimas atitinka kiekvieno paciento teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą. Kiekvienoje valstybėje 

pacientų teisių turinys ginamas pasirinktinai: vien chartijomis (Jungtinė Karalystė, Portugalija, Graikija ir 

kt.) arba specialiaisiais įstatymais (Suomija, Lietuva ir kt.). Pastebima, kad pacientų teisės nėra išimtinė 

nacionalinės teisės kompetencija, todėl kiekviena šalis privalo atitikti tam tikras tarptautinės teisės 

nustatytas gaires ir laikytis nustatytų reikalavimų, tam tikrų pamatinių teisės normų. Europos pacientų 

teisių chartijos 14 str. skelbia, kad kiekvienas asmuo turi teisę gauti aukščiausius standartus ir 

reikalavimus atitinkančią kokybišką paslaugą, nepriklausomai nuo asmens finansinių galimybių, 

gyvenamosios vietos, ligos ir kt. Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. ratifikavo vieną svarbiausių 

Europos Tarybos dokumentų – Konvenciją dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos 

taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija). Šia konvencija Lietuva įsipareigojo savo 

jurisdikcijoje sudaryti lygiateisišką ir kokybišką sveikatos priežiūrą kiekvienam visuomenės nariui. 

Kokybė suprantama kaip ypatybė, vertė, atitinkanti ir tenkinanti visus vartotojo išreikštus ir 

numatomus poreikius. Teigiama, kad teisė į kokybišką paslaugą yra įstatymo garantuojama tinkama ir 

paciento poreikius atitinkanti paslauga. Ne ką mažesnis dėmesys tenka ir gydytojo etikos principams, 

išreikštiems Hipokrato priesaikoje. Sveikatos priežiūros specialistas įsipareigoja rūpintis pacientu, siekti 

jo gerovės, paisyti žmogaus teisių, interesų ir pageidavimų, neatsilikti nuo medicinos pažangos siekiant 

visapusiško paslaugos suteikimo. 

Kokybiška paslauga suprantama kaip „veikla, įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius 

patarimus, kuria stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę“ 

(LR CK 6.725 str.). Sveikatos priežiūros specialisto paslauga turi atitikti aukščiausią rūpestingumo 

laipsnį, grindžiamą atsakomybe. Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-642 

patvirtintoje sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005–2010 m. programoje, pasirinkta JAV 

Medicinos instituto pateikta sveikatos priežiūros kokybės samprata: „Sveikatos priežiūros kokybė – 

laipsnis, kuriuo sveikatos priežiūros paslaugos, atitinkančios šiuolaikines profesines žinias, asmeniui ir 

visuomenei padidina pageidaujamų sveikatos rezultatų tikimybę“. Šioje programoje didelis dėmesys 

skiriamas gydytojų profesinėms žinioms, atitinkančius šiuolaikinius ir vis kintančius medicinos teorinius 

ir praktinius pasiekimus. Šią pamatinę idėją grindžia Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos 4 str., 

kuris nurodo, kad kiekviena intervencija sveikatos srityje turi atitikti aukščiausius profesionalumo 

standartus. Taigi sveikatos priežiūros specialisto teikiama paslauga turi tenkinti pacientą, siekiant 

pageidaujamo tikslo ir trokštamo rezultato. Svarbi ne tik gydytojo kompetencija, kurią sudaro žinios, 

gebėjimai ir įgūdžiai, gera medicinos praktika ir tobulėjimas profesinėje srityje, bet ir jo pagarba 

pacientui. Pagal D. Brogienę (2010) dimensijos, matuojančios kokybės rodiklius, yra orientuotos į 

pacientą, nes paslaugos teikimas suveda pacientą ir sveikatos priežiūros specialistą į tam tikrą lygį, t. y. 

santykį. Būtina pabrėžti, kad kokybiška paslauga yra abiejų šalių – sveikatos priežiūros įstaigos ir 

paciento – civilinių santykių objektas, iš kurio kyla sveikatos priežiūros įstaigos civilinė atsakomybė 

užtikrinant paciento teises bei paciento teisė ginti savo pažeistus interesus, bei kreiptis dėl žalos 

atlyginimo. 

Galima išskirti tokius reikalavimus (PTŽSAĮ 3 str.): teisė į garbės ir orumą nežeminančias sąlygas, 

pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį, suteikiamos nuskausminamosios priemonės, grįstos 

mokslu, priežiūra ir mirties pagarboje. Be to, sveikatos priežiūros paslauga gali būti vykdoma tik asmenų 

ir įstaigų, turinčių licencijas jas teikti, laikantis atitinkamų profesinių standartų bei teikiama tik tose 

įstaigose, kurios yra apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą pacientams. Suomijoje, pirmojoje 

Europos šalyje, 1992 m. priėmusioje pirmąjį specialųjį įstatymą paciento statusui ir teisėms užtikrinti, 

kokybės samprata neegzistuoja. Tačiau teigiama, kad kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos sąvoka 

atitinka įstatyme numatyta profesionalų, atitinkančių šalies įstatymo leidėjo numatytus reikalavimus, 

rūpestinga paciento priežiūra, įtvirtinant paciento teisių turinį. Palyginus Lietuvos ir Suomijos dėmesį 

kokybiškai paslaugai, Lietuvoje ši sąvoka išplėtota teisiškai plačiau, keliami kriterijai ne tik profesinei 

kvalifikacijai, bet ir siekiama paciento pasitenkinimo. Lietuvoje kokybiškus sveikatos priežiūros 

rodiklius, paslaugų ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras. Ar teikiama bei buvo 

suteikta kokybiška paslauga, kontroliuoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
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Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūros kokybei įtaką daro ir ją lemia dauguma nacionaliniame, 

savivaldybių bei sveikatos priežiūros įstaigų lygmenyse vykdomos programos, taip pat kiti išorinės 

aplinkos faktoriai (susiformavusi praktika, finansinė-ekonominė strategija ir kt.), pagrindinis tikslas 

išlieka užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę bei jos aspektus: prieinamumą, tęstinumą, tinkamumą, 

efektyvumą ir t.t. Toks nuolatinis gerinimas ir strategijų įgyvendinimas tampa daugelio valstybių 

kasdienine praktika. Sveikatos apsaugos ministerijos Tolesnės sveikatos plėtros 2007–2015 m. 

metmenyse įtvirtinamas minėtos programos dėl sveikatos priežiūros kokybės įgyvendinimas. Metmenyse 

didelis dėmesys skiriamas Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (toliau – PSO) pagrindiniams programos 

tikslams, kurie atkartoja 1996 m. Liublianos chartijos dėl sveikatos reformos pamatinius principus. 

Sveikatos priežiūros sistema turi orientuotis į kokybę, būti pagrįsta protingu finansavimu ir efektyviu 

išteklių panaudojimu, nepamirštant teisumo, solidarumo ir profesinių etinių vertybių. Valstybė įpareigota 

diegti ir plėtoti aukščiausio lygio technologijas, gerinti sveikatos priežiūros įstaigų darbą, siekiant 

minimalios rizikos pacientui ir visapusiško paciento pasitenkinimo paslauga, galutiniu sveikatos rezultatu. 

Nors didelis dėmesys skiriamas vidinei sveikatos politikai, siekiama ir tarptautinių tikslų. Metmenyse 

minima ir Europos Komisijos 2000 m. priimta Naujos visuomenės sveikatos strategija, kurios 48 

paragrafas sako: „ Bus remiamas ir įformintas darbo šioje srityje koordinavimas, kad būtų sukaupta šalių 

narių centrų patirtis, renkant ir dalijantis informacija, skatinant tarptautinius tyrimus ir gerinant rezultatų 

skleidimą.“ Taigi siekiama stiprinti ir suvienyti šalių veiklą medicinos praktikoje, siekiant kokybės 

gerinimo. 

Teigiama, kad kokybiška sveikatos priežiūros paslauga priklauso ne tik nuo tobulėjančių medicinos 

technologijų, įgytos specialistų patirties, žinių ar įgūdžių, bet ir nuo žmogiškojo faktoriaus: pagarba grįstų 

santykių tarp paciento ir specialisto, paciento orumo išlaikymo ir jo poreikių patenkinimo. Kokybiška 

paslauga savo turiniu apima ir kitas paciento teises, t.y. elgdamasis nekvalifikuotai ir ne pagal nustatytas 

normas, gali pažeisti ir kitas paciento teises ir atvirkščiai – pažeisdamas paciento teisę suteikią 

nekokybišką paslaugą. Kokybiška paslauga apima teisės normas, etines vertybes bei šiandienines 

technologines naujoves medicinos srityje. 

 

Pacientų teisių gynimo apimtis ir stadijos. Galima išskirti tam tikrus principus, kuriais remiamasi 

užtikrinant tinkamą sveikatos priežiūros paslaugą pacientui: pagarba asmens autonomijai, nauda, 

teisingumas ir žalos nedarymas. Remiantis šiais principais, tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai 

reikalauja pacientą pirmiausia apsaugoti nuo galimos žalos jo sveikatai padarymo. Konstitucijos 30 str. 1 

d. numato principą, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę ginti savo 

teises ir laisves ar įstatymų saugomą interesą kreipiantis į teismą. Taigi asmeniui turi būti užtikrintas 

teisminis jo teisių ir laisvių gynimas. 

Nors laikoma, kad teismas yra pagrindinė institucija norint apsaugoti savo teises ir laisves, įstatymų 

ginamą interesą tam tikrose srityse egzistuoja ir kitoks teisinis reguliavimas sprendžiant kylančius ginčus. 

Toks teisinis reguliavimas numato pažeistų teisių gynimą ne teismine tvarka, sudarant galimybę asmeniui 

pasinaudoti ir kitais teisių gynimo būdais, nepažeidžiant teisminės gynybos principo. Pažeistas subjektų 

teises bei įstatymų saugomus interesus gina ne tik teismas, nepaisant to, kad visi ginčai, kylantys iš 

civilinių teisinių santykių, priklauso nagrinėti teisminės institucijos (Mikelėnas, 2002). Tačiau yra 

galimas ir netiesioginis ribojimas kreiptis į teismą, kuomet įstatymas numato, kad prieš kreipiantis į 

teismą, galima pamėginti spręsti ginčą ne teismo tvarka (CK 3.176 str. 3 d.). Tai reiškia, kad galima 

bandyti išspręsti kilusį ginčą ir taikiu, derybiniu, kompromiso ieškojimo keliu. Įstatymai numato kelis 

ginčo sprendimo būdus. V. Mikelėnas (2003, p. 55) teigia: „Kad ginčo sprendimo būdas reiškia įstatymų 

numatytą tam tikrų valstybinių ar nevalstybinių institucijų veiklą sprendžiant šalių ginčus ir ginant bei 

atkuriant pažeistas subjektines teises ir interesus“. Taigi įstatymų leidėjas turėtų nustatyti tokį teisinį 

reguliavimą, kuris užtikrintų žmogaus teisių ir laisvių, saugomų interesų gynimą ne tik teismine, bet ir 

neteismine ginčo sprendimo tvarka. 

Kaip minėta, pacientą ir sveikatos priežiūros įstaigą sieja civiliniai teisiniai santykiai, t.y. viena 

ginčo šalių yra fizinis asmuo, kita – sveikatos priežiūros įstaiga, o ginčo nagrinėjimo dalykas – sveikatos 

priežiūros paslaugos teikimas ir viskas, kas yra susiję su tokios paslaugos teikimu (kokybė, sveikatos 

stiprinimas, ligų prevencija ir kt.). Taigi pacientų teisės ginamos ir realizuojamos vadovaujantis LR CK ir 

specialiuoju įstatymu – PTŽSAĮ – nuostatomis. Ginčams, kylantiems iš sveikatos priežiūros teisinių 

santykių, teisės aktai numato savarankišką nagrinėjimo tvarką. Kaip buvo minėta, egzistuoja du 

pagrindiniai pažeistų paciento teisių nagrinėjimo būdai: teisminis ir ginčų sprendimas ne teismo tvarka.  
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Ginčo nagrinėjimas ne teismine tvarka. PTŽSAĮ 23 str. 3 d. numatyta, kad skundą gali paduoti 

tik pacientas arba jo atstovas. Asmuo, esantis paciento atstovu, privalo turėti paciento rašytinį paciento 

sutikimą, o tam tikrais atvejais, kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų, 

sutuoktiniai (partneriai), tėvai (įtėviai) ar pilnamečiai tėvai pripažįstami atstovais pagal įstatymą, t.y. 

jiems rašytinio sutikimo nereikia (PTŽSAĮ 8 str. 4 d.). Paciento rašytinis sutikimas būtinas, atliekant tam 

tikrus procesinius veiksmus pažeistoms teisėms ir interesams apginti bei norint disponuoti gauta 

konfidencialia informacija, susijusia su paciento sveikatos būkle, jam taikomas gydymo ir slaugos 

priemones, apsaugant asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Po paciento mirties asmeninio 

pobūdžio informacija privalo likti konfidenciali, tačiau tokią informaciją gauti turi teisę atstovai pagal 

testamentą ir įstatymą arba kiti asmenys, kuriuos medicininiuose dokumentuose nurodo pacientas 

(PTŽSAĮ 8 str. 2 d.). Taip pat turi būti nurodytas informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimosi tikslai. 

Pacientas privalo pateikti skundą per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau 

kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Ankstesnėse šio įstatymo redakcijose pacientas turėjo 

teisę realizuoti galimybę kreiptis su skundu nesant nustatyto termino, tačiau naujausioje šio įstatymo 

redakcijoje, įsigaliojusioje 2010 m. kovo 1 d., įstatymų leidėjas nustatė minėtą senatį skundų pateikimui. 

Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti per 20 dienų ir pranešti 

pacientui nagrinėjimo rezultatus. Pacientas gali su jais sutikti arba nepatenkintas priimtu sprendimu, 

nustatyta tvarka gali kreiptis į valstybės institucijas, kurioms priskirta nagrinėti pacientų skundus (LR 

PTŽSAĮ 23 str. 6 ir 9 d.). Pacientas, norėdamas apginti savo galimai pažeistas teises, taip pat gali kreiptis 

tiesiogiai į Sveikatos apsaugos ministeriją, Valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybą ar 

į Valstybinę ligonių kasą. Įdomu tai, kad pacientai gali kreiptis ir į vartotojų teises ginančias valstybines 

institucijas, bet tik tuo atveju, jei pacientai už sveikatos priežiūros paslaugą moka iš savo lėšų, t.y. jei 

paslauga nekompensuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ar savivaldybių 

biudžeto lėšų (LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1 str. 3 d.). LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 

str. 2 d. nurodyta, kad valstybinė vartotojų teisių institucija ne tik nagrinėja ginčus neteismine tvarka, bet 

ir apsiima taikintojo vaidmenį – siūlo ginčą išspręsti taikiai. Kita vertus, ši valstybinė institucija neturi 

kompetencijos priimti tinkamo sprendimo, užtikrinant pažeistų paciento teisių ir interesų gynimą. 

Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2008 m. projekto Nr. XP-2817 

buvo numatyta įsteigti Pacientų teisių kontrolieriaus įstaigą, kuri būtų atlikusi svarbų vaidmenį 

užtikrinant pacientų teises ir įstatymų ginamus interesus. Šis pakeitimo įstatymas numatė, kad tarp 

paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos kylantys konfliktai būtų nagrinėjami tiesiogiai minėtos įstaigos be 

to, tikėta, kad skundai šioje institucijoje būtų buvę nagrinėjami efektyviai, teisingai ir nešališkai. Deja, 

šiam įstatymo pakeitimui nebuvo pritarta. 

Būtina pabrėžti ir sveikatos priežiūros teisiniuose santykiuose egzistuojantį ombudsmeno institutą. 

Ši institucija taip pat suteikia galimybę pacientui ginti savo teises ir interesus. Ombudsmenas suprantamas 

kaip pareigūnas, kontrolierius, tarpininkas ir kt. Tarptautinis ombudsmeno institutas pateikė tokį šio 

instituto apibrėžimą – tai institucija, įtvirtinta šalies Konstitucijos ar parlamento, kuriai vadovauja 

nepriklausomas, aukštos kvalifikacijos pareigūnas, kuris tiria piliečių skundus dėl pažeistų žmogaus 

teisių, taip pat valstybės institucijų pareigūnų netinkamų veiksmų arba pradeda tyrimą savo iniciatyva ir 

turi įgaliojimus atlikti tyrimą, pateikti rekomendacijas, nurodančias, kaip reikėtų atkurti pažeistas piliečių 

teises ir užkirsti kelią tokiems pažeidimas, be to, didelis dėmesys skiriamas biurokratizmo mažinimui bei 

parlamento atvirumo piliečiams. Todėl kiekvienoje šalyje ombudsmeno atliekamas vaidmuo gali skirtis, 

t.y. šalis turi teisę pasirinkti, kuriose srityse ombudsmeno institutas reikalingas ir gali teisiškai jį 

sureguliuoti. 

Šiuo atveju, daugumoje Europos šalių, ombudsmeno institutas naudojamas nagrinėjant pateiktus 

pacientų skundus dėl pažeistų teisių. Pavyzdžiui, ombudsmenas, kaip pažeistų teisių gynimo būdas, 

minimas Graikijos, Suomijos, Belgijos, Čekijos, Vengrijos ir kitų valstybių teisės aktuose. Suomijos 

specialiajame pacientų teisių įstatyme, egzistuoja Pacientų Ombudsmenas, kurio funkcijos yra patarti 

pacientams visais klausimais, susijusiais su realiu įstatymo pritaikymu, taip pat išaiškinti turimas teises, 

skatinti pacientų domėjimąsi savo teisėmis ir pareigomis bei įgyvendinti jas. Tuo tarpu, Graikijoje 

ombudsmenas yra teisiškai nepriklausoma institucija, nagrinėjanti sveikatos priežiūros ir socialinės 

rūpybos klausimus. Graikų ombudsmenas turi didelius įgaliojimus, kadangi turi priėmimą prie visų, 

kažkokią reikšmę tyrimui turinčių dokumentų, gali iškviesti liudytojus. Tačiau sveikatos priežiūros 

užtikrinimas yra ne vienintelė šio instituto siekiamybė. Didelis dėmesys skiriamas visuomenės 

informavimui apie sveikatos priežiūros sistemą, jos galimybes. Teigiama, kad ombudsmenas ne tik 

nagrinėja pacientų skundus, bet ir veikia ginčų prevencijos srityje, teikia rekomendacijas sveikatos 

priežiūros paslaugoms gerinti. 
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Deja, teisinis reguliavimas lėmė tai, kad šalyje nėra ombudsmeno institucijos, kuri turėtų juridinį 

pagrindą nagrinėti ginčus, kylančius tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos. Lietuvoje egzistuoja 

Seimo, Vaikų teisių apsaugos, Lygių galimybių kontrolieriai, kurie privalo atitikti Lietuvos kontrolierių 

įstatymuose įtvirtintus reikalavimus. Nors kontrolieriai turi kompetenciją priimti objektyvius sprendimus 

ir sveikatos priežiūros klausimais, tačiau, autorės nuomone, kontrolierius, vykdydamas paciento ir 

sveikatos priežiūros įstaigos bei jos specialistų santykių reguliavimą bei užtikrinimą, tirdamas tarp abiejų 

šalių kylančius ginčus bei priimdamas sprendimus, turi turėti ir specialiųjų medicinos žinių. Reiktų 

pabrėžti, kad Lietuvos įstatymų leidėjas turėtų įvertinti opiausias pacientų problemas, pacientų teises ir 

interesus kitų šalių patirtį šioje srityje ir įsteigti atitinkamą instituciją, kuri atliktų tiesioginį ir tik jai 

teisiškai priskirtą vaidmenį sveikatos priežiūros paslaugos sistemoje. 

 

PACIENTŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE 

 

Pacientų teisių pažeidimo atsiradimo sąlygos. Pacientų teisės ir įstatymų ginamas interesas 

laikomas pažeistu tuomet, kai egzistuoja tam tikros sąlygos. Būtina pabrėžti, kad šios sąlygos 

suprantamos kaip civilinės atsakomybės nustatymo ir vertinimo kriterijai, kitaip sakant, šios sąlygos yra 

būtinos ir įgyjant teisę kreiptis dėl reikalavimo atlyginti patirtą žalą. Pirmoji šių sąlygų yra nustatyta LR 

CK 6.246 straipsnyje – tai neteisėta veika. Neteisėta veika atsiranda tuomet, kai sveikatos priežiūros 

specialistas nevykdo įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (tai suprantama kaip pasyvi veika, dar 

vadinama neteisėtu neveikimu, kuomet, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros darbuotojas nesuteikia 

būtinosios medicinos pagalbos, nors privalo ją suteikti); atlieka veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis 

draudžia atlikti (tai yra neteisėti aktyvūs veiksmai, pavyzdžiui, kai gydytojas neinformavęs paciento, jį 

įtraukia į biomedicininius tyrimus, nors tai daryti be paciento sutikimo kategoriškai draudžiama); 

pažeidžia bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (pvz.: kai sveikatos priežiūros specialistas 

ilgą laiką nesidomi paciento sveikatos būkle). Taigi neteisėta veika suprantama kaip neteisėtas veikimas 

ar neveikimas, kuomet pažeidžiamos paciento teisės į kokybiškos paslaugos suteikimą ir padaroma žala jo 

sveikatai ir gyvybei. Tais atvejais, kai tam tikrų pareigų atlikimą reglamentuoja specialūs įstatymai, kiti 

teisės aktai (pvz. pareiginės instrukcijos), profesinės etikos taisyklės, vertinant tokias pareigas ėjusio žalą 

padariusio asmens veiksmus, reikia vadovautis ne tik bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles 

nustatančiomis CK normomis, bet ir kitais šaltiniais. (2004 m. vasario 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo nutartis). Gydytojų profesinių pareigų atlikimas apima ir teisinius, ir moralinius aspektus (tai 

numato minėtieji SSĮ, PTŽSAĮ, Hipokrato priesaika, numatytos sveikatos priežiūros įstaigos vidaus 

taisyklės ir sveikatos priežiūros paslaugos aprašai ir kt.). 

Antra sąlyga, numatyta LR CK 6.248 straipsnyje, yra kaltė. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu 

atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek 

atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Teismas šias nuostatas išplėtojo ir pažymėjo, kad sprendžiant 

klausimą ar yra sveikatos priežiūros specialisto kaltė dėl pacientui padarytos žalos atsiradimo, būtina 

turėti omenyje specialisto profesijos, jo teikiamų paslaugų ir šios veiklos metu susiklostančių santykių 

specifiką (2001 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis). Šią specifiką apsprendžia 

sveikatos priežiūros specialisto profesijos ypatumai, dėl kurių jo atsakomybė pripažįstama viena iš 

profesinės atsakomybės rūšių. Profesinei atsakomybei būdinga tai, kad profesionalo veiksmai vertinami 

taikant griežtesnius atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo standartus. Tesimas šį teiginį 

grindė tuo, kad sveikatos priežiūros įstaigos specialistas kaip profesionalas, turi specialiųjų žinių, t. y. 

žmogui gyvybiškai svarbiais klausimais žino ir gali daugiau negu kiti, be to, jis turi pripažintą teisę 

specialiąsias žinias taikyti; specialisto turima kvalifikacija sukuria teikiamų paslaugų kokybės 

prezumpciją, žmogus, pasikliovęs specialistu, turi jaustis saugus, todėl atitinkamos profesijos asmeniui 

yra taikomi griežtesni atidumo, atsargumo bei rūpestingumo reikalavimai. Ir tai yra esminis profesionalo 

atsakomybės bruožas (2009 m. spalio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis). 

Taigi jų civilinę atsakomybę gali lemti, bet kuri net ir pati lengviausia kaltės forma, t.y. bet koks 

neatidumas, nerūpestingumas, nedėmesingumas, nepakankamas profesinės pareigos atlikimas, profesinės 

etikos taisyklių pažeidimas ir pan. Teismų praktikoje pažymima, kad kaltė civilinėje teisėje suprantama 

ne subjektyvia, o objektyvia prasme. Taigi kiekvienas specialistas, kurio kvalifikacija atitinka 

aukščiausius keliamus reikalavimus, turi dėti maksimalias pastangas sveikatos paslaugos suteikimo 

procese. 

Įdomu tai, kad tam tikrose valstybėse egzistuoja atsakomybės be kaltės koncepcija. Pagal M. 

Sriubą (2011) žalos atlyginimas be kaltės sėkmingai įgyvendinamas tokiose šalyse kaip Suomija, Švedija, 

Naujoji Zelandija. Amerikos chirurgų akademija, nagrinėjusi kompensavimo be kaltės sistemą, pažymi, 
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kad šitaip minėtos šalys siekia sutaupyti valstybės lėšų bylinėjantis pacientams su sveikatos priežiūros 

įstaiga. Be to, tai naudinga laiko atžvilgiu, kadangi tokios bylos, kuomet pacientas, galvojantis, kad patyrė 

žalą tiesiogiai kreipiasi į atitinkamas ekspertų grupes dėl žalos kompensavimo dydžio nustatymo, trunka 

daugiausia kelias savaites. Šitaip pacientas atleidžiamas nuo įrodinėjimo naštos, nebūtinas ir advokatų 

dalyvavimas. Tokia sistema, kai yra analizuojami sveikatos priežiūros įstaigos specialisto veiksmai, ne tik 

leidžia įžvelgti sveikatos sistemos problemas, bet ir suteikia galimybę bendradarbiauti pacientams ir 

sveikatos priežiūros specialistams, užtikrinant kokybiškos paslaugos teikimą ir visapusišką paciento 

apsaugą, kuomet sveikatos priežiūros specialisto kaltė neįrodoma, tačiau žala pacientui padaryta. 

Teigiama, kad tokia atsakomybės forma skatina sveikatos priežiūros specialistą dėti visas maksimalias 

pastangas suteikiant sveikatos priežiūros paslaugą pacientui. Egzistuojant atsakomybės be kaltės 

modeliui, gali būti atlyginta ir neturtinė žala. Svarbu paminėti tai, kad šis modelis neatima paciento teisės 

kreiptis dėl žalos atlyginimo į teismą. Jeigu nukentėjęs pacientas mano, kad tik teismas gali nuspręsti, 

koks žalos atlyginimas jam priklauso, jis ginčą sprendžia teisme. Vis dėl to yra autorių, kurie randa ir šio 

modelio trūkumų. T. Douglas (2009) aprašydamas žalos kompensavimą dėl netinkamos medicinos 

paslaugos, pažymėjo, kad deliktinė teisė atlieka ne tik kompensacinę, bet ir apsauginę funkciją, t.y. 

įpareigoja sveikatos priežiūros specialistą elgtis pagal aukščiausius profesionalumo standartus. Jei 

specialistas suteikė paslaugą netinkamai, jis įpareigojamas atlyginti žalą, taip pat gali būti traukiamas ir 

baudžiamojon atsakomybėn. Tuo tarpu, žalos atlyginimo be kaltės modelis gali sudaryti sąlygas sveikatos 

priežiūros specialistui veikti nerūpestingai, kadangi jokia atsakomybė jam nekiltų, tad tokios koncepcijos 

taikymas daugelyje šalių yra neįmanomas. Toks modelis negalimas ir Lietuvoje dėl kultūrinių, socialinių 

ar ekonominių priežasčių. 

Trečia sąlyga, sudaranti pažeidimo turinį – atsiradusi žala pacientui. LR CK 6.249 ir 6.250 

straipsniuose nurodoma, kad žala gali būti dvejopa, t.y. turtinė ir neturtinė. Turtinė žala – tai paciento 

turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, 

kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (pvz.: negautas atlyginimas už laikotarpį, 

kai asmuo dėl sužalojimo nedirbo). Taip pat atlyginama ir neturtinė žala, kuri apibrėžiama kaip asmens 

fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, 

pažeminimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Apibendrinant galima teigti, kad neturtine žala laikomas 

pakenkimams tam tikroms nematerialioms vertybėms, t.y. vertybėms, neturinčioms jokios ekonominės 

vertės. Nepaisant to, neturtinės vertybės ginamos turtiniais būdais – žala įvertinama ir atlyginama 

pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl 

asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Įvertinti neturtinę žalą yra labai sunku, 

kadangi dvasinio pobūdžio netekimo neįmanoma apskaičiuoti pinigais, tačiau būtina pabrėžti, kad dėl 

minėtų priežasčių nuostoliai turi būti atlyginti visiškai. Todėl teisės aktai nenustato maksimalių šiais 

atvejais atlygintinos žalos dydžių. Atlygintinos neturtinės žalos ribą gali apibrėžti tik patirtų sužalojimų 

padariniai. Nors bandoma formuoti vieningus kriterijus dėl neturtinės žalos atlyginimo, kiekvienas žalos 

padarymo atvejis yra individualus ir kiekvienu atveju nustatomas toks atlygintinos žalos dydis, kokį įrodo 

nukentėjęs asmuo ar jo atstovas. Reikalinga paminėti, kad LR CK 6.251 straipsnyje numatyta, kad 

teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali 

sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių 

pasekmių, be to, jei tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimams. Nuostolių 

atlyginimas gali būti mažinamas ir tada, kai dėl žalos atsiradimo kaltas ir pats pacientas. Tokiu atveju, 

atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai paciento kaltei arba sveikatos priežiūros paslaugos tiekėjas 

gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. 

Būtina pabrėžti, kad teisei kiekvienu atveju svarbu ar neteisėtą veiką ir jos metu padarytą žalą sieja 

konstatuotinas faktinis ir teisinis priežastinis ryšys. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai 

sprendžiama ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. nustatoma ar žalingi 

padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (neveikimo). Antra, nustatomas teisinis 

priežastinis ryšys, kai sprendžiama ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. 

Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti 

atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Ar yra priežastinis ryšys, sprendžia teismas, įvertinęs 

visas bylos aplinkybes. Todėl galima kalbėti tik apie tos žalos pacientui atlyginimą, kuri yra neteisėtos 

veikos rezultatas (LR CK 6.247 str.). Neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį turi 

įrodyti asmuo, reikalaujantis žalos atlyginimo (ieškovas). 

Taigi, civilinės atsakomybės būtinųjų sąlygų turinį sudaro neteisėta veika, kaltė, priežastinis ryšys 

ir žalos faktas. Tuo tarpu, Prancūzijos civilinis kodeksas numato tik 3 elementus: nerūpestingumą ar tyčią, 

žalą ir priežastinį ryšį (Prancūzijos civilinio kodekso 1382 ir 1383 str.), kadangi neteisėta veika ar kaltė 
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yra apjungta į vieną institutą, o vieną iš šių sąlygų nustato teismas, atsižvelgęs į tai, ar sveikatos 

priežiūros specialistas nepiktnaudžiauja savo teise, nepažeidžia pagrindinių paciento teisių bei ar atitinka 

visus profesionalaus, patyrusio ir sąžiningo specialisto standartus (Brogienė, 2010, p. 42). 

 

Teisė į kokybišką paslaugą. Kaip minėta, kokybiška paslauga apibrėžiama, kaip tinkamo 

profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros įstaigos, jos specialisto suteikiama sveikatos priežiūros 

paslauga, atitinkanti aukščiausius technologinius standartus pagal galimybes bei specialiąsias žinias, 

suteikiant ją taip, kad pacientas patirtų satisfakciją ir jo teisėti lūkesčiai būtų visapusiškai įgyvendinami. 

Kokybiška paslauga užtikrinama LR PTŽSAĮ 3 straipsniu bei kitais teisės aktais, numatančiais kokybės 

rodiklius. 

LAT civilinių bylų skyriaus kolegija 2008 metais nagrinėjo bylą Nr. 3K-3-478/2008, kurioje buvo 

sprendžiamas šalių ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pacientui, patyrusiam traumą 

ligoninėje,  dėl gydymo įstaigos atsakomybės už tinkamų sąlygų, kad būtų išvengta besigydančių ligonių 

traumų, sudarymą ir už tinkamą gydymą po to, kai atsitiko nelaimingas įvykis. Ieškovė prašė priteisti iš 

atsakovo 58 995,29 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 250 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Ieškovė nurodė, 

kad ji buvo paguldyta į atsakovo Reumatologijos skyrių; ligoninės vonios kambaryje krito bei patyrė 

sunkią kairės rankos traumą. Ieškovė teigia, kad trauma įvyko dėl atsakovo kaltės, nes jis nenustatė 

ieškovei tinkamo priežiūros režimo (nepaskyrė slaugos) ir neužtikrino, kad vonios patalpos būtų saugios 

naudotis. Dėl sveikatos priežiūros įstaigos specialistų kaltės diagnozė iš karto po rankos lūžio buvo 

neteisinga, taip pat pasirinkta neteisinga lūžio gydymo taktika, nes jie dvi paras nenuėmė netinkamai 

uždėto gipso tvarsčio ir keturias paras neatliko būtinos operacijos. Atstatyti rankos darbingumo, išgydyti 

skausmo nepavyko, rankos nervai buvo sužaloti negrįžtamai, be to, dėl patirtos traumos ir specialistų 

netinkamų veiksmų ji kenčia fizinį skausmą, patiria emocinį stresą, prarado gyvenimo džiaugsmą, turi 

nuolat vartoti vaistus nuo skausmo. 

Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei iš atsakovo 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, o 

ieškinio reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo atmetė. Teismas nurodė, kad vonios kambario 

paruošimas ligoniui praustis nėra tiesioginė medicinos paslauga, jį atliekančiam pagalbiniam personalui 

netaikomi padidinti profesinės veiklos standartai, todėl rūpestingumo sprendžiant asmeninės higienos 

klausimus reikalavimai taikytini abiem šalims. Ieškovė, suprasdama, kad jos laikysena nėra tvirta, ir 

matydama šlapias vonios kambario grindis, privalėjo imtis tokių veiksmų, kurie apsaugotų nuo galimo 

paslydimo. Kita vertus, atsakovas neužtikrino vonios patalpų saugumo – patalpoje nebuvo neslidžių 

kilimėlių, bidė). Teismas ieškovės elgesį įvertino kaip ypač neatsargų ir padarė išvadą, kad dėl 

nelaimingo atsitikimo, kurio metu ieškovė patyrė kairės rankos stipinkaulio lūžį, yra 50 proc. ieškovės ir 

50 proc. atsakovo kaltės. Teismas, remdamasis bylos duomenimis kad ieškovės kairės rankos stipinkaulio 

lūžio diagnostika, gydymo taktika (metodas) iš karto po traumos buvo tinkami, tačiau kairės rankos nervo 

gydymo taktika nebuvo pakankama, t.y. ne laiku ir netinkama, kadangi specialistas neurologas skyrė 

medikamentinį gydymą bei konsultaciją tik po trijų dienų, pripažino abiejų šalių kaltę, konstatavo 

priežastinį ryšį tarp žalos atsiradimo ir specialisto netinkamų veiksmų, todėl priteisė 5000 Lt neturtinės 

žalos. 

Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pakeitė pirmosios instancijos 

sprendimą, t.y. panaikino sprendimo dalį, kuria ieškovei iš atsakovo priteista neturtinės žalos atlyginimo, 

ir dėl šio reikalavimo priėmė naują sprendimą. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo 

išvadomis, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovei gydantis pas atsakovą buvo nustatytas netinkamas 

ligonio priežiūros neteikiant slaugos paslaugų režimas, ir kad nepasitvirtino ieškovės nurodyta aplinkybė 

apie tai, jog atsakovo aplinka nėra pritaikyta saugiai asmens higienai, tai įrodo Valstybinės akreditavimo 

tarnybos išduota licencija ir Valstybinio visuomenės sveikatos centro išduotas leidimas – higienos pasas, 

kurie patvirtina, kad atsakovo aplinka buvo pritaikyta medicinos paslaugų teikimo bei su tuo susijusiai 

ūkinei komercinei veiklai, o jos sąlygos atitiko tuo laikotarpiu, kada įvyko nelaimingas atsitikimas, 

galiojusių teisės aktų reikalavimus. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovo įstaigos specialistai teikė 

ieškovei intensyvią gydymo priežiūrą, taikė tinkamus diagnostikos ir gydymo taktikos metodus bei būdus, 

veikė maksimalių pastangų principu, užtikrindami pakankamą atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir 

kvalifikacijos laipsnį. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nėra faktinio ir teisinio priežastinio ryšio tarp 

atsakovo įstaigos specialistų veiksmų ir ieškovei atsiradusios rankos negalios, todėl nėra teisinio pagrindo 

atsakovui taikyti civilinę atsakomybę dėl ieškovei atsiradusios žalos. 

LAT teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes pažymėjo, kad pranešime, kuriame užfiksuotos 

nelaimingo atsitikimo aplinkybės, nurodyta, kad po nelaimingo atsitikimo apžiūrėjus vonios kambarį 

jokių pažeidimų nerasta, jame buvo visos patalpų priežiūrai būtinos priemonės ir tai, „kad profesinę 
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atsakomybę gali lemti net pati lengviausia kaltės forma, nereiškia, jog tokiu atveju galima atsakomybė 

apskritai be kaltės. Nesant pažeidimo, negalima vertinti asmens higienai skirtų patalpų tinkamumą pagal 

sveikatos priežiūros specialistui taikomus aukščiausius standartus“. Taigi, kasacinis teismas, konstatavo, 

kad byloje nebuvo nustatytos atsakovo deliktinės atsakomybės dėl ieškovės patirtos traumos sąlygos – 

neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.) ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos 

žalos (CK 6.247 str.). LAT pabrėžė, kad, atsižvelgiant į profesinei veiklai taikomus didesnius atidumo, 

rūpestingumo, atsargumo standartus, tokiose bylose teismai privalo aiškintis ne tik tai, ar gydytojas 

parinko tinkamus gydymo metodus, tinkamus medikamentus, bet ir tai, ar jis juos taikė rūpestingai, 

atidžiai ir atsargiai. Esant tokiai situacijai, kai pacientui diagnozuojamas nervo pažeidimas, galintis turėti 

sunkių pasekmių, sukeliančių komplikacijas, kurių atsiradimo priežasčių medicinos mokslas negali 

numatyti, nėra pagrindo pripažinti tinkamu tokį gydymą, kai specialistas neurologas, t. y. šios srities 

(nervų ligų) specialistas, konsultacijai pakviečiamas tik po trijų parų po traumos. Tokiomis aplinkybėmis 

nėra pagrindo išvadai, kad gydytojų veiksmai atitiko atidaus, dėmesingo, rūpestingo, kvalifikuoto 

specialisto elgesio standartą. Tokį elgesį pripažinti teisėtu nėra teisinio pagrindo, t.y. buvo nustatytos 

visos civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos (LR CK 6.246–6.249 straipsniai) ir pažeista paciento teisė 

į kokybišką paslaugą (PTŽSAĮ 3 str.). LAT perdavė bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo 

dėl žalos dydžio nustatymo. 

Išanalizavus šią bylą, galima teigti, kad sveikatos priežiūros įstaiga privalo atitikti kokybės 

reikalavimus, nes tik tokiu atveju gauna licenciją teikti pacientui sveikatos paslaugas bei užtikrinti 

visapusišką paciento priežiūrą. Iš to išplaukia, kad kokybės standartus atitinkanti sveikatos priežiūros 

paslauga apima ne tik specialistų veiksmus atliekant patį gydymo procesą, bet ir užtikrinant saugią, 

pritaikytą ligonio slaugai, asmens higienos poreikiams aplinką. Tokią nuostatą galima pagrįsti PTŽSAĮ 3 

straipsnyje numatyta paciento teisę į garbės ir orumą nežeminančias sąlygas. 

Sveikatos apsaugos ministerijos Tolesnės sveikatos plėtros 2007-2015 m. metmenyse nurodyta, 

kad kiekviena valstybė privalo diegti ir plėtoti aukščiausio lygio technologijas, gerinti sveikatos 

priežiūros įstaigų darbą, atsižvelgiant į šalies finansinę-ekonominę būklę. Šiose metmenyse įtvirtintas ir 

valstybės įsipareigojimas bendradarbiauti su kitomis valstybės sveikatos klausimas, siekiant sustiprinti 

medicinos praktiką. Tai įrodo 2011 metais priimta Europos Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 

teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo. Šios direktyvos preambulėje 

įtvirtinta, kad tarpvalstybinė sveikatos priežiūros paslauga ne tik pagerintų kiekvienos šalies sveikatos 

sistemą, aukšto lygio paciento apsaugą, bet ir inicijuotų veiksmingų ir kiekybiniu požiūriu adekvačių 

paslaugų teikimą piliečiams savo teritorijoje. Europos Tarybos direktyvos 5 straipsnyje numatyta, kad 

kiekviena narė valstybė turi užtikrinti, kad jos teritorijoje, taikant nacionalinę teisę, būtų užtikrintas toks 

sveikatos sistemos mechanizmas, kad pacientas iš kitos valstybės narės gautų tokias pačias prieinamas ir 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas kaip ir savoje šalyje. Šitaip būtų siekiama, kad kiekviena 

valstybė įgyvendintų tam tikras sąlygas ir kriterijus ir prisijungtų prie Europos tinklo sistemos srityje, 

siekiant tarpvalstybinio bendradarbiavimo, pajėgumo nustatyti pažangiosios patirties gaires, įgyvendinant 

kokybės užtikrinimą ir kontrolę, efektyvių ir prieinamų paslaugų tiekimą. 

Kadangi Europos Tarybos direktyva priimta tik 2011 m. kovo 9 dieną, jos perkėlimas į Lietuvos 

nacionalinę teisę dar neįgyvendintas. Lietuvos įstatymo leidėjas šias nuostatas turi priimti iki 2013 m. 

spalio 25 d.  

Būtina pabrėžti, kad PTŽSAĮ numato ir pacientų pareigų turinį, būtiną garantuoti tinkamą 

paciento elgesį teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.  

Vienoje byloje pats pacientas savo elgesiu trukdė suteikti jam visapusiškai kokybišką paslaugą. 

Pacientas savo ieškinį motyvavo tuo, kad eismo įvykio metu buvo sunkiai sužalotas ir hospitalizuotas pas 

atsakovą, kur, jo teigimu, specialistė, budėjusi Priėmimo skyriuje, neįvertino ieškovo sveikatos būklės 

sunkumo ir laiku nenukreipė jo gydyti į Reanimacijos skyrių, o kitas atsakovo darbuotojas nepakankamai 

jį ištyrė ir nediagnozavo dešinės kojos pakinklio arterijos sužalojimo, dėl to ieškovui buvo amputuota 

dešinė koja. Dėl kūno sužalojimo ieškovas patyrė didelį fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus. Byloje 

kilo neturtinės žalos sveikatos sužalojimo atveju, kai atsakomybė už padarytą žalą sveikatai dėl 

netinkamo gydymo kyla sveikatos priežiūros įstaigai, klausimas (CK 6.264, 6.283 straipsniai, Pacientų 

teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalis). Pacientas prašė teismo priteisti iš 

atsakovo 700 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.  

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas, būdamas neblaivus, išėjo į važiuojamąją 

kelio dalį ir buvo sunkiai sužalotas pravažiuojančio automobilio; jam buvo suteikta medicinos pagalba 

pas atsakovą. Tuometinė valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

nustatė, kad sveikatos priežiūros įstaigos specialistė laiku nediagnozavo trauminio šoko, neskyrė 
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reanimatologo konsultacijos, nenukreipė ir laiku neorganizavo ligonio transportavimo į Reanimacijos 

intensyvios terapijos skyrių, kitas atsakovo darbuotojas neįvertino ligonio sveikatos būklės sunkumo ir 

laiku jo nehospitalizavo, nediagnozavo ieškovui kraujagyslės sužalojimo, po operacijos nesekė paciento 

būklės. Teismas konstatavo, kad sveikatos sutrikimai susiję su atsakovo darbuotojų netinkamu paslaugų 

teikimu, todėl ieškovas turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą (CPK 178 straipsnis, LR PTŽSAĮ 3 

straipsnio 2 dalis, CK 6.264 straipsnis, 6.250 straipsnio 1, 2 dalys), tačiau nustatė, kad ligonio 

agresyvumas galėjo turėti įtakos atsakovo darbuotojams nustatant diagnozę, todėl atsakovo kaltė gali būti 

siejama tik su kojos amputavimo padariniais. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies ir iš 

atsakovo priteisė 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. 

Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos 

teismo išvadomis ir papildomai nurodė, kad nustatant atsakovo darbuotojų neteisėtų veiksmų faktą, 

svarbu, kad ieškovas išgulėjo Priėmimo skyriuje kelias valandas, būdamas sunkios būklės, nors pagal 

nustatytas taisykles tokio pobūdžio pacientai turėjo būti perkelti į intensyvios terapijos padalinį per 10 

min. Be to, sveikatos priežiūros specialistai neatliko skubių veiksmų nuraminti ieškovo medicininiais 

preparatais ar specialiais tramdomaisiais marškiniais. Taip pat specialistas neįtarė ir nediagnozavo 

ieškovui kraujagyslės sužalojimo ar neiškvietė chirurgo, galėjusio laiku diagnozuoti šią patologiją, o po 

operacijos nesekė ligonio sveikatos būklės, nepadarė įrašų paciento ligos istorijoje apie gydymo eigą. 

Taip pat, nebuvo pacientų tyrimo ir gydymo procedūra. Ligoninėje tuo metu buvo echoskopas, skirtas 

kraujagyslių tyrimui, tačiau juo nebuvo pasinaudota, nustatant ieškovo diagnozę. Vadovaudamasis šiais 

argumentais, apeliacinės instancijos teismas papildomai priteisė ieškovui iš atsakovo 20 000 Lt neturtinės 

žalos atlyginimo. 

LAT konstatavo, kad sprendžiant dėl sveikatos priežiūros įstaigos specialistų veiksmų 

neteisėtumo, kaip deliktinės atsakomybės sąlygos, būtina nustatyti ar medicinos paslaugos buvo 

teikiamos dedant maksimalias atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo pastangas. Byloje 

nustatyta, kad atsakovo darbuotojai apžiūrinėjo ieškovą, nustatinėjo diagnozę, skyrė ir atliko tyrimus, 

konsultavosi su kitais specialistais, tačiau kraujotakos sutrikimas įtartas tik po paros. Specialistas numatė 

atlikti kraujagyslių echoskopinį tyrimą, tačiau paaiškėjo, kad ligoninėje nebuvo nustatyta tvarkos ir 

tinkamo darbo organizavimo pagal kurią būtų atliekama diagnostika tokiais atvejais, todėl atsakovas 

neužtikrino, kad ligoninėje būtų kvalifikuotai suteiktos medicininės paslaugos ieškovui ir taip atliko 

neteisėtus veiksmus (neveikimą). Tačiau LAT priėjo išvados, kad ieškovo patirti daugybiniai sužalojimai 

ir girtumas galėjo padaryti įtaką paciento agresyvumui, dėl ko jis nesileido iki galo apžiūrimas ir tai 

galėjo sutrukdyti specialistams diagnozuoti kojos arterijos pažeidimą. Vis dėl to, tai nenulėmė kojos 

amputacijos ir dėl to patirtų išgyvenimų, t.y. žalos atsiradimo. LAT konstatavo, kad byloje nustačius visas 

deliktinės atsakomybės sąlygas (pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį žalą padariusio asmens kaltė šiuo atveju 

preziumuojama, ir ši prezumpcija byloje nepaneigta), atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovui patirtą 

neturtinę žalą (PTŽSAĮ 3 straipsnio 2 dalis, CK 6.264 straipsnio 1 dalis, 6.250 straipsnio 1, 2 dalys, 6.263 

straipsnio 2 dalis, 6.283 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis). LAT panaikino apeliacinės instancijos 

teismo nutartį ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą (2010 metais LAT buvo 

nagrinėjama byla Nr. 3K-3-77/2010). 

Kitoje byloje ieškovė kreipėsi dėl žalos atlyginimo suteikus nekokybiškas paslaugas, t.y. dėl 

aplaidaus sveikatos patikrinimo, dėl kurio nebuvo nustatyta sunki liga jos sutuoktiniui. Ieškovė teigė, kad 

sveikatos priežiūros specialistai laiku nenustatė ligos, nepaskyrė tinkamo gydymo, dėl ko jos sutuoktinis 

mirė. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo po 519,50 Lt kas mėnesį turtinės ir 250 000 Lt neturtinės žalos 

atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimu ieškinį atmetė. 

LAT pažymėjo, kad LR PTŽSAĮ 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog pacientas kiek įstengdamas 

turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas 

operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui 

žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas. Iš šių aptartų teisės aktų 

nuostatų padaryta išvada, kad, profilaktinio sveikatos tikrinimo metu atlikus visus būtinus tyrimus, 

papildomi tyrimai arba nukreipimas pas kitus specialistus privalomai skiriami dviem atvejais: pirma, kai 

yra medicininių indikacijų, t. y. kai yra pagrindas įtarti sveikatos sutrikimą, ir antra, kai iš asmens, 

besitikrinančio sveikatą, gaunama informacijos apie jo susirgimus (gydymąsi kitose sveikatos priežiūros 

įstaigose) ar nusiskundimų. Teismas konstatavo, kad sveikatos patikrinimas buvo vykdomas laikantis 

teisės aktų reikalavimų, t. y. buvo atlikti visi teisės aktuose nustatyti tyrimai, sveikatą tikrino visi nurodyti 

gydytojai specialistai. Sprendžiant dėl sveikatos priežiūros, būtina atsižvelgti ir į tai ar savo pareigas 

tinkamai atliko kita šio santykio šalis – pacientas, nes visais atvejais turėtų būti vadovaujamasi PTŽSAĮ 1 

straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad paciento ir sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros 
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įstaigų santykiai yra grindžiami savitarpio pagarbos, supratimo ir pagalbos principais. Šioje byloje 

civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos nebuvo nustatytos, todėl LAT teisėjų kolegija paliko 

nepakeistus pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus (Nr. 3K-3-202/2010). 

Išanalizavus šias nutartis, pastebima, kad kokybišką paslaugą, užtikrinant medicinos paslaugos 

procesą maksimalių pastangų, atidumo, rūpestingumo principais bei taikant aukščiausius standartus 

tinkamą profesinę kvalifikaciją turinčiam specialistui, turi užtikrinti sveikatos priežiūros įstaiga ar jos 

darbuotojai. Tačiau ir pats pacientas, vadovaudamasis specialistų nurodymais, jų suteikta informacija, 

atlikdamas savo pareigas, būdamas atidus ir atsargus, iš dalies prisideda prie kokybiškos sveikatos 

priežiūros paslaugos teikimo ir didžiausios savo vertybės – sveikatos – tausojimo ir saugojimo. Tokia 

nuostata svarbi bendradarbiaujant abiems civilinių teisinių santykių dalyviams, kadangi, kaip minėta, 

sveikatos priežiūros įstaigos specialistas negali užtikrinti rezultato, tačiau privalo tinkamai elgtis 

teikiamos paslaugos procese, o pacientas, trokšdamas paslaugos, atitinkančios jo teisėtus lūkesčius, 

privalo deramai elgtis ir atlikti savo pareigas, numatytas LR PTŽSAĮ 12 straipsnyje (pvz.: laikytis 

sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, pagarbiai elgtis su 

visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais, tausoti savo sveikatą, laikytis rekomendacijų ir kt.). 

Taigi kokybės rodikliai priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros įstaigos ar jos specialistų, dalinai 

ir paties paciento, bet ir nuo valstybės įsipareigojimo užtikrinti kokybės kontrolę, įgyvendinti 

tarptautinius teisės aktus, siekiant asmens sveikatos aukšto lygio apsaugos ir atitikimo kitų Europos šalių 

gerai patirčiai medicinos srityje. Vis dėl to teismai, analizuodami ar paslauga atitinka kokybės standartus, 

dėmesį kreipia ne į teisės aktus, nustatančius kokybės rodiklius, bet į civilinės atsakomybės būtinąsias 

sąlygas, LR PTŽSAĮ nuostatas ir specialistų maksimalių pastangų principą. Autorės nuomone, kokybės 

standartų analizė ne tik parodytų konkrečias specialistų klaidas teikiant sveikatos priežiūros paslaugą, bet 

ir padėtų objektyviau įvertinti kompensacinę sumą dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo. 

 

Teisė į žalos atlyginimą. Pacientai dažniausiai prašo atlyginti neturtinę žalą, kilusią dėl jų teisių ar 

interesų pažeidimų bei sukėlusių tam tikrų neigiamų pasekmių, dvasinių išgyvenimų, nepatogumų. Vis 

dėl to kyla kitas probleminis klausimas, susijęs su žalos atlyginimu paciento atstovams, t.y. įstatymo 

apibrėžtai asmenų grupei, kurią sudaro paciento pasirinktas atstovas, sutuoktinis (partneris), tėvai (įtėviai) 

ar pilnamečiai vaikai, nors Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra formuojama praktika, kad teisę į 

neturtinės žalos atlyginimą turi ir pilnamečiai vaikai, nepaisant jų darbingumo, jeigu santykiai su 

žuvusiuoju buvo gana artimi ir glaudūs arba atstovai pagal pavedimą. LR PTŽSAĮ nurodytos paciento 

atstovo teisės: toks asmuo gali gauti visą informaciją apie pacientą, jo būklę, gydymo eigą, duoti sutikimą 

dėl sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo, paduoti skundą dėl pažeistų teisių ar žalos atlyginimo ir kt. 

LR PTŽSAĮ 19 straipsnyje nurodyta, kad pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats 

arba per savo atstovus. Iš to išplaukia, kad atstovai turi teisę ir į žalos atlyginimą, netinkamai ir 

nekokybiškai suteikus sveikatos priežiūros paslaugą pacientui. Tokį teiginį galima pagrįsti 1975 m. 

Europos Tarybos Komiteto priimta rezoliucija Nr. (75)7, kuria buvo rekomenduota valstybėms Europos 

Tarybos narėms savo įstatymuose numatyti teisę į neturtinės žalos atlyginimą dėl nukentėjusio 

sužalojimo, sukėlusio nepaprastai didelius išgyvenimus jo tėvams ar sutuoktiniui. 

Būtina pabrėžti, kad visiems minėtiems asmenims reikia įrodyti patirtus dvasinius išgyvenimus, 

ryšį ir artumą su pacientu, kad galėtų tikėtis kompensacijos priteisimo, t.y. neturtinės ar turtinės žalos 

atlyginimo. Kaip minėta, paciento atstovas dėl žalos atlyginimo privalo kreiptis į Pacientų sveikatai 

padarytos žalos nustatymo komisiją (LR PTŽSAĮ 24 str.), kadangi ši institucija turi teisę gauti visą 

informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui priimti ir nesutikdami su komisijos sprendimu, gali 

kreiptis į teisminę instituciją. Taigi sprendžiant klausimą dėl žalos atlyginimo, būtina atkreipti dėmesį į 

įrodymus ir jų vertinimą konkrečiu atveju. 

Kaip precedentą galima išskirti plačiai Lietuvoje nuskambėjusią bylą Nr. 3K-7-255/2005, nagrinėtą 

2005 metais. Ieškovai nurodė, kad pas atsakovą ieškovė pagimdė dvynukus, kuriuos tuoj po gimimo 

paguldė ant termoforų, užpildytų per karštu vandeniu, ir dėl to naujagimiai patyrė sunkių kūno 

sužalojimų. Dėl kūno nudegimo jiems buvo atliktos odos persodinimo operacijos. Ieškovai prašė priteisti 

iš atsakovo 1 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą: dvynukams po 400 000 Lt neturtinės žalos 

atlyginimo kiekvienam, tėvams – po 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo kiekvienam. 

LAT konstatavo, kad neturtinė žala yra padaroma fizinių kančių ir didelių dvasinių išgyvenimų 

sukėlimu. Naujagimių sužalojimo, sukeliant gyvybei pavojingus sunkius kūno sužalojimus, atveju, tokia 

žala padaroma patiems naujagimiams ir jų tėvams dėl ypač glaudaus ryšio, išgyvenimo dėl naujagimio, 

kaip bejėgės būtybės, sužalojimo. Būsimos būtinos plastinės operacijos gali būti vertinamos kaip realius 

dabarties išgyvenimus sukeliantys faktai, kurie nėra priimtini juos patiriantiems asmenims ne dėl turtinio 
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jų aspekto, bet dėl reikalingumo juos atlikti apskritai ir dėl pagrįsto nerimo dėl jų įtakos sveikatai. Vienas 

iš kriterijų, reikšmingų neturtinės žalos dydžiui nustatyti, yra žalą padariusio asmens kaltė. Medicinos 

paslaugas teikiantys asmenys turi veikti kaip savo srities profesionalai ir vadovautis maksimalių pastangų 

principu. Naujagimių nepriežiūra, pasireiškusi juos padedant ir ilgesniam laikui paliekant ant per karšto 

pagrindo, nuo kurio gaunami gyvybei pavojingi kūno nudegimai, pagrįstai buvo įvertinti kaip aiškus 

rūpestingumo neužtikrinimas. LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pabrėžė, kad civilinėje 

atsakomybėje kreditorius privalo įrodyti nuostolių dydį. Bendrųjų nuostolių dydžio įrodinėjimo specifika 

yra ta, kad kreditorius turi pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžio nustatymui reikšmingų 

kriterijų. Bendrieji neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai numatyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. 

Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, turi atsižvelgti į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, 

jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, taip pat į 

protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus. Teismas pasisakė, kad žalą padaręs juridinis asmuo yra 

įmonė, finansuojama iš valstybės biudžeto, netgi atsižvelgiant į jos turtinę padėtį (turimos skolos), negali 

būti pagrindas žymiai mažinti atlygintinos neturtinės žalos dydį. Kasacinio skundo argumentai dėl CK 

6.285 straipsnio pažeidimo, kad priteistas žalos atlyginimas asmenims, neturintiems teisės į ją, atmetami. 

Asmens sveikatos sužalojimo atveju nukentėjusiajam asmeniui atlyginama šio asmens patirti nuostoliai ir 

neturtinė žala – išgyvenimai dėl sveikatos sužalojimo. Naujagimių didelio sužalojimo atveju neturtinė 

žala buvo padaryta jiems patiems, jų tėvui, kaip priverstiniam donorui, ir tėvams dėl ypatingo dvasinio ir 

fizinio vaikų ir tėvų ryšio. Kasacinio skundo argumentai dėl CK 6.253 straipsnio 5 dalies pažeidimo 

atmetami, kadangi rizikos prisiėmimas kaip civilinės atsakomybės netaikymo pagrindas yra tokie 

nukentėjusiojo asmens veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar 

padidėjo nuostoliai. Taigi pacientų kreipimasis dėl medicininių paslaugų suteikimo į pagal įstatymus 

įsteigtą viešąją įstaigą, teikiančią medicinos paslaugas, negali būti vertinamas kaip kaltas nukentėjusiojo 

asmens veikimas. LAT paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos priimtą nutartį. 

Taigi šiuo atveju teismo medicininių ekspertizių aktai visiškai įrodė atsakovo specialistų civilinei 

atsakomybei keliamas būtinąsias sąlygas, iš kurių išplaukė paciento atstovų teisė į neturtinės žalos 

atlyginimą. Tokia vaikų atstovų, t.y. tėvų teisė grindžiama itin artimu ryšiu, vaikų laukimu ir teisėtais 

lūkesčiais, kad vaikų gimimo momentu bus atliekama kokybiška sveikatos priežiūros paslauga, be to, 

vienas iš tėvų tapo odos donoru, dėl ko jis patyrė ne tik dvasinių išgyvenimų, bet ir fizinį skausmą. 

2009 metais LAT teisėjų kolegija nagrinėjo bylą Nr. 3K-3-92/2009, kurioje ieškovė teigė, kad nuo 

pat pirmo apsilankymo pas atsakovą jos sutuoktiniui galėjo būti diagnozuota onkologinė liga, suteiktas 

atitinkamas gydymas ir jis galėjo pasveikti arba pagyventi ilgiau. Nors pacientas į ligoninę nebuvo 

paguldytas, atsakovo darbuotojas jam atlikti visišką ambulatorinį ištyrimą jo pasirinktoje sveikatos 

priežiūros įstaigoje. Po pusės metų pacientas vėl gydėsi pas atsakovą, padaryti tyrimai atskleidė, kad 

pacientas serga IV stadijos onkologine liga. Ieškovė teigė, kad jos sutuoktiniui nebuvo padaryti visi 

reikiami tyrimai, dėl jo mirties jai padaryta neturtinės ir turtinės žalos, nes ji patyrė daug išgyvenimų, 

susirgo cukriniu diabetu, prarado pasitikėjimą sveikatos priežiūros specialistais, pablogėjo jos finansinė 

padėtis. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo VšĮ Panevėžio apskrities ligoninės 50 000 Lt neturtinės ir 200 

000 Lt turtinės žalos atlyginimą. 

LAT konstatavo, kad ta aplinkybė, jog pacientui tinkamai nebuvo suteiktos sveikatos priežiūros 

paslaugos, ne visada reiškia, kad teisę į neturtinės žalos atlyginimą įgijo ir paciento artimieji. Kiti 

asmenys, kurie nėra nukentėjusieji, bet susiję su asmeniu, patyrusiu tokią žalą, teisę į neturtinės žalos 

atlyginimą turi tik išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paciento onkologinio susirgimo 

eiga buvo slapta, jis tuo pat metu buvo gydomas nuo kitų susirgimų, kurie buvo panašių simptomų ir 

sudarė objektyvių kliūčių tinkamai diagnostikai ir gydymui. Šie susirgimai taip pat kėlė jam skausmų ir 

nepatogumų, todėl ne vien netinkamas gydymo paslaugų teikimas dėl onkologinio susirgimo buvo 

ieškovės nepatogumų ir išgyvenimų šaltinis. Nors apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad dėl 

netinkamo gydymo paslaugų teikimo buvo prarasta galimybė į ilgesnę gyvenimo trukmę bei buvo galima 

sumažinti paciento kančias tinkamai gydant, bet pirmasis motyvas yra spėjamojo pobūdžio ir pernelyg 

abstraktus, o dėl kentėjimų sumažinimo turi būti atsižvelgta į tai, kad paciento išgyvenamo skausmo 

šaltinis buvo ne vien onkologinė liga. Todėl nėra teisinio pagrindo konstatuoti ieškovės išimtinio 

pobūdžio išgyvenimų kaip pagrindo nustatyti priteistiną pinigais neturtinę žalą. LAT pabrėžė, kad jeigu 

žalos fakto nenustatoma, tai civilinė atsakomybė netaikoma (CK 6.245, 6.250 straipsniai). Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija paliko galioti pirmosios instancijos teismo 

sprendimą. 
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Kitoje byloje LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 metais nagrinėjo susiklosčiusią 

situaciją, kuomet ieškovai – moters tėvai bei jos dukra – kreipėsi į teismą dėl neturtinės žalos atlyginimo, 

kilusio dėl pacientės mirties, kuriai įtaką padarė netinkami sveikatos priežiūros specialistų gydymo 

metodai (Nr. 3K-3-59/2010). Pacientė buvo paguldyta į Vilniaus miesto universitetinę ligoninę dėl ligos 

išgydymo operaciniu būdu. Ieškovai teigia, kad atsakovo darbuotojai operaciją užtęsė neleistinai ilgai, tai 

paskatino sunkiausių padarinių kilimą, parinkti pacientės gaivinimo metodai ir priemonės nebuvo 

adekvatūs susidariusiai situacijai, operacija atlikta nesertifikuota medicinos įranga, neatlikti visi būtini 

tyrimai tinkamai gydymo eigai nustatyti. Viena ieškovų liko našlaitė dėl atsakovo ir jo darbuotojų kaltės, 

ji turi teisę į mirusios motinos pajamų dalį, kurią ji būtų gavusi motinai esant gyvai. Be to, pacientės 

dukra nurodė, kad fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimus patiria pažeidus didžiausią vertę turintį gėrį, 

t. y. motinos gyvybę. Ieškovai prašė priteisti pacientės dukrai 1 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo dėl 

motinos mirties, taip pat kas mėnesį 364,15 Lt netekus išlaikymo dėl motinos mirties. Pacientės tėvai 

prašė po 175 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo kiekvienam dėl dukters mirties. 

LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes, konstatavo, kad 

sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų veiksmai buvo neteisėti (per ilgas operacijos užlaikymas, 

netinkamų priemonių naudojimas), tai sudarė sąlygas atsirasti ryšiui tarp sveikatos priežiūros specialistų 

(profesionalų) civilinės atsakomybės aspektu neteisėtų veiksmų ir kilusių neigiamų padarinių – pacientės 

mirties. LAT pažymėjo, kad teisę į neturtinės žalos atlyginimą fizinio asmens mirties atveju turi mirusiojo 

tėvai, nepaisant darbingumo ir išlaikymo arba teisės gauti iš mirusiojo išlaikymą faktų egzistavimo, jeigu 

santykiai su mirusiuoju buvo gana artimi ir glaudūs. Mirusiojo tėvai, reikšdami reikalavimą dėl neturtinės 

žalos atlyginimo, turi įrodyti tokių santykių egzistavimo faktą, jų objektyviuosius ir subjektyviuosius 

aspektus, o kadangi šiuo atveju mirusiosios tėvai įrodė glaudžius santykius, apeliacinės instancijos 

teismas pagrįstai priteisė jiems neturtinės žalos atlyginimą. Kita vertus, spręsdamas dėl mirusiosios 

dukters patirtos neturtinės žalos atlyginimo, teismas nepakankamai atsižvelgė į tai, kad dėl aplaidžių 

medikų veiksmų nepilnametė neteko teisės gyventi kartu su motina, bendrauti su ja, būti jos auklėjama 

bei aprūpinama, todėl ieškovės patirta netektis yra ypač skaudi, t.y. žala yra daug didesnė nei kitų 

ieškovų, kas sudaro pagrindą mirusiosios dukrai priteistą 50 000 Lt kompensaciją padidinti iki 100 000 

Lt.  

Analizuojant minėtas bylas, galima teigti, kad paciento vaikai (nepilnamečiai ar pilnamečiai) 

sutuoktinis ar tėvai turi įrodyti jiems asmeniškai padarytą neturtinę žalą dėl pareigos teikti pacientui 

kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas pažeidimo ir priežastinį ryšį tarp sveikatos priežiūros įstaigos 

gydytojų nerūpestingumo ir padarytos žalos (CPK 178 straipsnis). Jeigu neturtinė žala atsirado dėl 

netinkamo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, tai paciento vaikai, sutuoktinis ar tėvai turi teisę į 

neturtinės žalos atlyginimą dėl netinkamo gydymo tik įrodę, kad jie asmeniškai patyrė nepaprastai didelių 

išgyvenimų, susijusių su netinkamu gydymo paslaugų teikimu pacientui, su kuriuo sieja abipusis glaudus 

ryšys. Toks ryšys turi būti grįstas nuolatiniu pobūdžiu, emociniu tvirtumu, nuoširdumu, artumu. Ar 

padaryta tokio pobūdžio žala, gali būti sprendžiama pagal tai, kokio pobūdžio sveikatos priežiūros 

paslaugos buvo teikiamos, kokios yra netinkamo paslaugų teikimo pasekmės pacientui ir jo vaikams, 

sutuoktiniui ar tėvams, pateikiant visus įrodymus, turinčius reikšmės ginčo bylos išsprendimui: 

dokumentus, ekspertizės aktus, liudytojų parodymus ir kt. Iš šių aplinkybių visumos sprendžiama, ar 

paciento vaikų, sutuoktinio bei tėvų išgyvenimai ir nepatogumai nulemti netinkamo gydymo paslaugų 

teikimo, ar tam lemiamos, lygiavertės ar didelės įtakos turėjo kiti teisiškai reikšmingi nurodyti veiksniai. 

Būtina pabrėžti, kad tokie išgyvenimai ar netekimai, susiję su netinkamu sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimu pacientui, turi būti ypač dideli (CK 6.250 straipsnis, LR PTŽSAĮ 13 straipsnis). 

Taigi iš bylų analizės aišku, kad aplinkybių visumai nustatyti būtinos medicinos mokslo žinios, 

todėl teismas, neturėdamas pakankamos kompetencijos vertinti medicininius procesus, turi LR CPK 212 

straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pagrindu paskirti nepriklausomus ekspertus ir jiems užduoti specialių žinių 

reikalaujančius klausimus, taigi kilus neaiškumams, teismas turėtų skirti ekspertizę ir pavesti atsakyti į 

teismo nustatytus klausimus. Ekspertizės, liudininkų parodymai, kiti medicinos dokumentai (pvz.: asmens 

medicininė kortelė, rentgeno nuotraukos ir kt.) yra įrodymai, būtini sprendžiant klausimus dėl netinkamo 

sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo ir paciento teisių turinio pažeidimo. LR CPK 176 straipsnio 1 

dalis nurodo, kad įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir 

įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą 

galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų 

vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Taigi 

neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu 
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konkrečiu atveju yra nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus 

kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis, 6.282 straipsnis). 

 

IŠVADOS 

 
1. Nors kokybės rodikliai įtvirtinti ne vien įstatymo, bet ir atitinkamų teisės aktų, teismas, 

vertindamas kokybiškos paslaugos teikimą, atsižvelgia tik į civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas, LR 

PTŽSAĮ nuostatas ir specialisto maksimalias pastangas, neanalizuodamas LR Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu patvirtintoje sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005–2010 m. programoje, LR 

Sveikatos apsaugos ministerijos Tolesnės sveikatos plėtros 2007–2015 m. metmenyse, kuriuose įtvirtinti 

tarptautinių teisės aktų (pvz.: Europos pacientų teisių chartija, Žmogaus teisių ir biomedicinos 

konvencija) pagrindiniai principai, nustatytų kokybės standartų. 

2. Nors žalos atlyginimo institutas Lietuvos teismų praktikoje gana nuoseklus ir išplėtotas, vis dar 

iškyla probleminių niuansų (pvz.: įrodymai ir jų vertinimas dėl glaudžių, artimų santykių tarp atstovo ir 

paciento, pacientui suteiktos netinkamos paslaugos poveikis jo atstovui, poveikio dydžio nustatymas 

emocinei būsenai ir kt.) įrodinėjant paciento tėvų, sutuoktinių ir vaikų teisę į žalos atlyginimą suteikus 

netinkamą sveikatos priežiūros paslaugą pacientui 

 

REKOMENDACIJOS 

 

1. Įstatymo leidėjas, remdamasis kitų šalių gera medicinos patirtimi, turėtų įtvirtinti kokybės 

kontrolės įvertinimo dokumentus (pvz.: protokolus), kuriais vadovaujantis galėtų remtis teismas, 

vertindamas sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų veiksmus, atliekant sveikatos priežiūros 

paslaugą, kadangi šiuo metu kokybės standartai teismų praktikoje priklauso tik nuo civilinės atsakomybės 

būtinųjų sąlygų egzistavimo. Tokie nustatytos formos dokumentai turėtų būti pildomi kompetentingo ir 

nepriklausomo specialisto, kadangi ne tik nubrėžtų gaires teismui priimant sprendimą, bet ir parodytų 

praktikoje išlendančias spragas dėl kokybiškos paslaugos teikimo. Tokiu atveju, būtų lengviau ieškoti 

tinkamų sprendimo būdų išspręsti kylančias problemas. Autorės nuomone, tai itin padėtų siekti aukšto 

sveikatos sistemos lygio ir tarptautiniame lygmenyje, kadangi tokiu atveju būtų galima palyginti 

sveikatos priežiūros kokybės įgyvendinimo mechanizmą ir jo dinamiką su kitomis šalimis. 

2. Įstatymų leidėjas turėtų grįžti prie 2008 m. pateikto Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 

pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-2817, kuriame buvo numatyta įsteigti Pacientų teisių kontrolieriaus 

įstaigą. Autorės nuomone, tokios institucijos egzistavimas galėtų pakeisti dabartinę ikiteisminio ginčo 

nagrinėjimo tvarką. Ši įstaiga ne tik palengvintų konfliktų tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos 

sprendimo eigą, bet ir užtikrintų efektyvų, greitą ir nešališką sprendimo priėmimą konkrečiu atveju. 

Paciento teisių kontrolieriaus įstaiga galėtų ne tik pildyti autorės rekomenduojamus priimti dokumentus, 

bet teiktų ir sveikatos sistemos spragų analizę, rekomendacijas ją gerinti, konsultuotų pacientus realiu 

įstatymo pritaikymu, skatintų pacientą domėtis jo teisėmis ir pareigomis, rengtų konferencijas ir panašius 

renginius siekiant suartinti sveikatos priežiūros įstaigą bei pacientą bei paskatintų juos bendradarbiauti, 

atliktų prevencinį vaidmenį. 
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ENSURING THE PATIENT’S RIGHTS: THEORY AND PRACTICE 

 

Summary. Patients complain about the quality of the health care system, services, the conduct of medical 

staff, damage to health caused by clinical negligence, etc., consequently, the number of claims against medical staff 

and institutions for clinical negligence, malpractice and compensation claims have been rising. 

Research object: the patient's rights, the relationship between the healthcare institution and the patient,  

Research objectives: to analyze the concept of the patient, the relationship between the patient and the health 

care institution, their obligations, how the patient's rights are ensured in theory and practice.  

Research tasks: to analyze the development of the patient's rights, obligations of the health care system, the 

concept of the patient, his relationship with the health care provider, institution, procedure for defending the patient's 

rights in court practice of Lithuania.  

Research methods: comparative, historical scientific literature analysis, systematization, generalization.  

Lithuania is one of the first countries that enacted the Law on the Health Care System, the Law on Health 

Care Institutions, the Law on Medical Practice of Physicians, etc. The patient's rights, obligations of the health care 

provider, procedure for damage compensation, peaceful settlement of disputes, settlement of disputes in court, etc. 

laid down in them  have been analyzed in the paper.  

Three areas were selected for the study: the patient's right to receive high quality health care services, the 

patient's right to receive information needed to make health care decisions, the patient's right to claim compensation 

from the health care institution, Issues in court practice were analyzed in the paper.   

Keywords: the patient's rights, health care. 
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SOCIALINIŲ GARANTIJŲ TAIKYMAS TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ 

VAIRUOTOJAMS 

 

Natalija Tamoševičienė 

Mokslinis vadovas asist. Virgilijus Januška 

 
Anotacija. Tarptautinių pervežimų vairuotojai, atlikdami savo darbo funkcijas patiria papildomų išlaidų, 

susijusių su tiesioginių darbo funkcijų vykdymu.  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 
toliau – DK) 216 ir 220 straipsniuose įtvirtinta vairuotojams mokamo darbo užmokesčio ir kompensuojamų 

papildomų išlaidų tvarka. Tačiau lieka neaišku, kada jas reikėtų taikyti, nes DK nepateiktos komandiruotės ir 

kilnojamojo darbo sampratos. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – 
Pelno mokesčio įstatymas) 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje komandiruotės sampratoje paliekama daug vietos 

interpretacijoms, kuo sėkmingai naudojasi darbdaviai. 

Atlikus tyrimą nustatyta, jog mokant tarptautinių pervežimų vairuotojams dienpinigius, gali būti mokamas 

mažesnis pagrindinis darbo užmokestis, o tai reiškia, kad bus mokamos mažesnės socialinio draudimo įmokos, todėl 

įvykus draudiminiam įvykiui, tarptautinių pervežimų vairuotojui bus kompensuojama tik dalis pajamų. 

Pagrindiniai sąvokos: tarptautinių pervežimų vairuotojai, komandiruotė, socialinės garantijos.  

 

ĮVADAS 

Straipsnio aktualumas. Tolimųjų pervežimų vairuotojai gauna šiek tiek didesnę nei minimalią 

algą ir dienpinigius. Tačiau dar 2003 metais Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad vairuotojų darbas 

yra nuolatinio pobūdžio, todėl šių darbuotojų siuntimas į užsienį nėra laikytinas komandiruote, o 

tiesioginių darbo funkcijų atlikimas ir remiantis DK 216 straipsniu, jiems turi būti kompensuojamos su 

tuo padidėjusios išlaidos. Nepaisant kylančių diskusijų šioje srityje, reikia pažymėti, kad ši tema nėra 

populiari. Mokslinėje literatūroje daugiausia dėmesio skiriama garantijų ir kompensacijų komandiravimo 

atveju apžvalgai. Teismų praktika šiuo klausimu taip pat apsiriboja daugiausia garantijų bei kompensacijų 

taikymo išaiškinimais bei nuostatų, kas nėra laikytina komandiruotė, įtvirtinimu. Tačiau, kokią įtaką 

dienpinigių mokėjimas turi tarptautinių pervežimų vairuotojų socialinėms garantijoms, dar nebuvo 

nagrinėta. 

Tarptautinių pervežimų vairuotojui įvykus draudiminiam įvykiui, valstybinio socialinio draudimo 

išmokų dydis priklausys nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų ir socialinio draudimo stažo (išskyrus 

nelaimingą atsitikimą darbe). Asmenų dirbančių pagal darbo sutartis, socialinio draudimo įmokos 

skaičiuojamos nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuoto darbo užmokesčio. DK 216 ir 220 straipsniuose yra 

įtvirtinta, kad vairuotojams be pagrindinio darbo užmokesčio turi būti mokamos kompensacijos arba 

komandiruotpinigiai. Kadangi kompensacinės išmokos ir komandiruotpinigiai yra skirti padengti kelionės 

metu patirtas išlaidas, jie neįskaitomi į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį ir nuo jų neskaičiuojamos 

valstybinio socialinio draudimo įmokos. Tačiau jie turi įtakos pagrindinio darbo užmokesčio dydžiui. 

Straipsnio tikslas –  atskleisti tarptautinių pervežimų vairuotojų socialinių garantijų ypatumus. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti tarptautinių pervežimų vairuotojų darbo sutarčių ypatumus; 

2. Atlikti tarptautinių pervežimų vairuotojų darbo užmokesčio ir komandiruotpinigių bei 

kompensacijų santykio analizę; 

3. Atskleisti mokamų dienpinigių įtaką, tarptautinių pervežimų vairuotojų socialinėms 

garantijoms. 

Tyrimo metodas – teisės aktų, mokslinės literatūros bei dokumentų sisteminė ir lyginamoji 

analizė. 

 

TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJŲ DARBO SUTARČIŲ YPATUMAI 

 

Pasak Genovaitės Dambrauskaitės (2007): „Teisė į darbą – viena iš pagrindinių žmogaus teisių, 

įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. Valstybė šią žmogaus teisę į darbą užtikrina 

sudarydama ekonomines, socialines ir įstatymines laisvai pasirenkamo užimtumo prielaidas, t.y. 

pripažįsta lygiavertėmis ir visuomeniškai naudingomis visas užimtumo formas (darbą namų ūkyje, 

savarankišką darbą turint verslo liudijimą, darbą ūkyje, darbą darbo sutarties pagrindu ar kitokios sutarties 

pagrindu ir pan.). Tačiau darbo sutartis yra pagrindinė teisės į darbą realizavimo forma. Nuo darbo 

sutarties sudarymo momento darbo sutarties šalys įgauna atitinkamai darbdavio ir darbuotojo statusą, o 
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tarp jų pagal šią sutartį atsirandantiems teisiniams santykiams pradedami taikyti darbo įstatymai“. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) dėl darbo teisinių santykių yra išaiškinęs, 

jog darbo teisiniai santykiai yra sudėtingi, tęstiniai, nes apima darbuotojo ir darbdavio teisių ir pareigų, 

susijusių su asmenų teisės į darbą įgyvendinimu, kompleksą. Konstitucinė garantija laisvai pasirinkti 

darbą įgyvendinama sudarant individualų darbdavio ir darbuotojo susitarimą (LAT Civilinė byla Nr. 3K-

3-169/2009 (S). Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1; 1.2; 11.1; 11.11; 20.2; 126.5; 126.8 0). 

Pagrindinis visų teisinių darbo santykių atsiradimo šaltinis, vykdymo ir pakeitimo pagrindas yra darbo 

sutartis. 

Kuomet darbdavys ir darbuotojas sutaria, kad darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos 

darbą, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui 

sutartą darbą ir mokėti sulygtą darbo užmokestį bei užtikrinti darbo sąlygas, tuomet yra sudaroma darbo 

sutartis (DK 93 straipsnis). Pagal savo prigimtį darbo teisiniai santykiai yra sutartiniai teisiniai santykiai; 

jų atsiradimą lemia darbdavio ir darbuotojo suderinta valia, atsižvelgiant į įstatyme nustatytas ribas, 

išreikšta ir įforminta darbo sutartyje (LAT Civilinė byla Nr. 3K-3-210/2009. Procesinio sprendimo 

kategorijos: 11.9.13; 19.2 (S)). DK 86 straipsnyje įtvirtinta, kad asmenys teisę į darbą įgyvendina 

tiesiogiai sudarydami darbo sutartis. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą (DK 

99 straipsnio 2 dalis). Kiekvienoje darbo sutartyje privaloma sulygti dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų: 

darbuotojų darbovietės ir darbo funkcijų (DK 95str.). Dėl būtinųjų darbo sutarties LAT yra pasisakęs, kad 

būtinosios yra tokios, dėl kurių šalims nesusitarus sutartis laikoma nesudaryta. Būtinosios sąlygos yra 

dvejopos: privalomos visoms darbo sutartims, t.y. suprantamos tiesiogine (tikrąja) prasme, nes be jų 

kiekviena darbo sutartis negalioja ir privalomos, kad galiotų tam tikra darbo sutartis, nes kitaip bus įprasta 

darbo sutartis. Papildomos sąlygos yra visos kitos darbo sutartyje šalių aptariamos, bet nesančios jai 

(sutarčiai) privalomos sąlygos. Dėl jų galima tartis arba nesitarti – darbo sutartis galios (LAT Civilinė 

byla Nr. 3K-3-274/2008. Procesinio sprendimo kategorijos: 11.7.3; 11.9.10.8 (S)). Darbovietės sąvoka 

suprantama kaip darbdavys (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra) (DK 16 

straipsnis), o darbo funkcijos nustatymas yra svarbi darbo sutarties sąlyga, nes darbdavys neturi teisės 

reikalauti, kad darbuotojai atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi (DK 119 str.). Keičiant DK 95 

straipsnyje numatytas būtinąsias darbo sutarties sąlygas, turi būti gautas išankstinis raštiškas darbuotojo 

sutikimas (DK 120 str.). 

Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų (papildomų) darbo sutarties sąlygų (pvz., 

išbandymo, profesijų jungimo, didesnės nei įstatyme nustatyta, išeitinės išmokos ar kitų papildomų 

garantijų darbo sutarties pasibaigimo atveju ir kt.), jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba 

kolektyvinė sutartis nedraudžia jas nustatyti (DK 95str. 4d.). Visos šalių sulygtos darbo sutarties sąlygos 

– būtinosios, taip pat susitartos papildomosios, jeigu darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės 

aktuose arba kolektyvinėje darbo sutartyje nėra draudimo dėl jų susitarti – tampa vienodai privalomomis 

ir turi būti vykdomos (LAT Civilinė byla Nr. 3K-3-210/2009. Procesinio sprendimo kategorijos: 11.9.13; 

19.2 (S)). 

Darbo sutartis yra šalių susitarimas, kuriuo nustatomos darbdavio ir darbuotojo teisės bei pareigos 

(DK 93 straipsnis). Pagal civilinėje teisėje įtvirtintą principą teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos 

šalims turi įstatymo galią. Darbo teisėje vyrauja darbuotojo kaip silpnesnės darbo sutarties šalies, interesų 

gynimo principas, todėl DK 94 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad šalys negali nustatyti tokių darbo 

sąlygų, kurios pablogintų darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato DK, įstatymai ir kiti norminiai 

teisės aktai. 

Darbo sutartyje taip pat privaloma aptarti darbo apmokėjimo sąlygas (DK 95 str. 3 d.). Šalims 

sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų 

aiškios abiems šalims ir atitiktų suderintą jų valią (LAT Civilinė byla. Nr. 3K-3-300/2007. Procesinio 

sprendimo kategorijos:14.2; 11.1; 11.7.1; 11.7.3 (S)). Tarptautinių pervežimų vairuotoją įdarbinus pagal 

DK 216 straipsnį, jo darbo sutartyje turi būti nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko 

sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio ir turi būti nustatytas konkretus 

padidėjusių išlaidų kompensuojamasis dydis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. 

nutarimo Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo (Žin. 2003, Nr. 

11-413(toliau Kompensuojamų išmokų dydžio ir tvarkos aprašas) 1 ir 4 punktai). Jeigu vairuotojas bus 

įdarbintas pagal DK 220 straipsnį, vairuotojui bus mokami dienpinigiai ir darbo užmokestis. Dienpinigių 

ir gyvenamojo ploto nuomą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. 

įsakymas Nr. 116: ,,Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio 

komandiruotes“ (Žin., 1996, Nr. 114 – 2660; toliau – Įsakymas dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto 

nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes ). Jeigu bus sutarta mokėti 100 procentų 
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dienpinigių, jų darbo sutartyje įtvirtinti nereikia, tačiau jeigu bus sutarta dėl mažesnių dienpinigių, tuomet 

tai turi būti įtvirtinta darbo sutartyje arba kolektyvinėje sutartyje (Įsakymo dėl išlaidų, susijusių su 

tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos 6.1 punktas). 

 

Tarptautinių pervežimų vairuotojų darbo užmokesčio ir komandiruotpinigių bei 

kompensacijų santykis 

 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-629; toliau – 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad asmenų dirbančių 

pagal darbo sutartis, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui 

apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos ir su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo 

pobūdžio išmokų. 

Pagal DK 186 straipsnio 1 ir 2 dalis, darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo 

atliekamą pagal darbo sutartį, jis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet 

kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. DK 186 straipsnio 4 dalyje 

imperatyviai nustatyta, kad darbuotojo darbo užmokestis turi būti mokamas pinigais. Šitaip siekiama 

išvengti, kad už darbą darbuotojams būtų atlyginama įmonės gaminama produkcija. Darbo užmokestis 

turi būti mokamas nustatytu periodiškumu, t.y. ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, esant darbuotojo 

raštiškam prašymui gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį (DK 201straipsnio 1 dalis). Konkretūs 

darbo užmokesčio mokėjimo terminai, nustatomi darbo arba kolektyvinėse sutartyse (DK 201 straipsnio 2 

dalis), kuriems suėjus darbuotojas įgyja teisę reikalauti, o darbdavys pareigą sumokėti darbuotojui darbo 

užmokestį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.38 straipsnyje įtvirtinta, 

kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties 

nurodymus. Kuomet dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo 

santykiais susijusios išmokos kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymo nustatyto dydžio delspinigiai 

(DK 207 straipsnis). 

Privačiame sektoriuje darbdavys ir darbuotojas dėl darbo užmokesčio dydžio susitaria laisvai, 

tačiau darbdavys negali nustatyti atlyginimo mažesnio nei Vyriausybės patvirtintas minimalus darbo 

užmokestis (DK 187 straipsnio 3 dalis). Darbo užmokesčio (tiek pagrindinio, tiek papildomo) dydis, kaip 

ir pats susitarimas dėl darbo užmokesčio, visada turi būti aiškus ir konkretus, nustatytas arba konkrečiu 

dydžiu, arba apskaičiuotas taikant aiškius tarifus (DK 201 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys 

sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią (LAT 

Civilinė byla Nr.3K-3-284/2009. Procesinio sprendimo kategorijos: 11.10; 14.1; 14.7 (S)). 

Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu 

tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo darbą (DK 186 straipsnio 2 dalis). Taigi darbo 

užmokestis apima darbdavio ir darbuotojo sutartą ir darbo sutartyje įtvirtintą tarifinį atlygį. Vadovaujantis 

DK 186 straipsnio 2 dalimi darbo užmokestis apima ir premijas. Premijos skyrimo tvarka turi būti 

reglamentuota kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Jeigu premijos įtvirtintos darbo sutartyje, tai darbuotojas, 

įvykdęs nustatytas darbo normas, įgyja teisę reikalauti premijos, o darbdavys – pareigą ją išmokėti. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiais teismas yra išaiškinęs, kad premijos, kurios numatytos darbo 

sutartyse už tam tikrų rodiklių įvykdymą, nelaikytinos skatinimo priemonėmis DK 233 straipsnio prasme, 

o yra pagal savo pobūdį priskirtinos darbo užmokesčiui ir yra darbo užmokesčio sudedamosios dalys 

(LAT civilinė byla Nr. 3K-3-284/2009. Procesinio sprendimo kategorijos: 11.10; 14.1; 14.7).Tačiau, 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr.561/2006 yra įtvirtinta, kad transporto ūkio subjektas, 

negali mokėti vairuotojams jokių mokėjimų, netgi premijų ar priedų prie atlyginimo už nuvažiuotą 

atstumą ir (arba) vežamų krovinių kiekį. 

Tam, kad darbuotojas galėtų atlikti darbo sutartyje sulygtą darbą, DK 191 straipsnyje nustatyta, jog 

darbdavys turi užtikrinti darbuotojui normalias darbo sąlygas. Tokiomis sąlygomis yra laikoma: tinkama 

mašinų būklė, laiku aprūpinimas techniniais dokumentais, darbui reikalingų medžiagų ir įrankių tinkama 

kokybė bei jų pateikimas reikiamu metu (DK 191 straipsnis). Tokiomis sąlygomis, be kita ko, laikomos 

saugios ir nekenksmingos sveikatai darbo sąlygos (saugumo technikos taisyklių ir normų laikymasis, 

reikiamas apšvietimas, šildymas, ventiliacija, triukšmo, spinduliavimo, vibravimo ir kitų žalingų veiksnių, 

neigiamai veikiančių darbuotojų sveikatą, pašalinimas ir kt.), saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo 

sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme (Žin., 2003, Nr. 70-

3170). 
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Tarptautinių pervežimų vairuotojai, atlikdami savo darbo funkcijas, turi tam tikrų papildomų 

išlaidų. Todėl DK 220 ir 216 straipsniuose, yra įtvirtintos kompensacijos ir komandiruotpinigiai, kurių 

tikslas yra padengti vairuotojo, kelionės metu patirtas išlaidas. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 

straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose įtvirtinta, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos 

neskaičiuojamos: 

1. Nuo išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, 

lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose nustatyto 

dydžio ir nustatytais atvejais; 

2. Nuo išmokų, skirtų komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamų gyventojų pajamų 

mokesčiu, mokamų teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais. Komandiruočių sąnaudų 

atskaitymo iš pajamų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. 

nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396; toliau – Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų 

taisyklės), 2.5 punkte įtvirtinta, jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios 

mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1.3 arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant 

valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1.3 visa 

dienpinigių suma, neviršijanti Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos, 

gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama. 

DK 220 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, 

garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta, darbo užmokestis, mokami 

dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarime Nr. 1365: ,,Dėl išlaidų, 

susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos,, (Žin., 2004, Nr. 162-5905; 

toliau – Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarka) 2 punkte 

įtvirtinta, kad tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės 

darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. 

Darbuotojas gali būti siunčiamas į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje arba į užsienį (Išlaidų, 

susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos 2 ir 7 punktai). Tačiau į užsienį 

darbuotojas gali būti komandiruojamas ne ilgiau kaip 183 dienoms (Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis 

komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos 2 punktas). Komandiruotės trukmės apribojimas taikomas 

kiekvienai komandiruotei atskirai ir per mokestinį laikotarpį nesumuojamas. Į faktiškai išbūtą užsienyje 

laiką įskaitoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienos (Valstybinės mokesčių 

inspekcijos informacinis bibliografinis katalogas, registracijos numeris Nr. KD-5736). Siuntimas į 

tarnybinę komandiruotę turi būti įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (Išlaidų, 

susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos 2 punktas), kuriame nurodomas 

būsimos komandiruotės tikslas, vietovė, trukmė ir skiriamo avanso sudėtis. Jeigu komandiruotės metu 

vykstama į keletą užsienio valstybių, įsakyme turi būti nurodyta buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje 

trukmė, tačiau jeigu dėl nenumatytų aplinkybių, darbuotojas komandiruotėje užtruko trumpiau ar ilgiau, 

nei buvo numatyta komandiruotės įsakyme, tuomet darbuotojui grįžus iš komandiruotės, įsakymas gali 

būti patikslintas, pagal faktiškai būtas dienas (Pelno mokesčio įstatymo 21straipsnis). 

Kaip jau buvo minėta anksčiau, darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, yra mokami 

dienpinigiai ir atlyginamos su komandiruote susijusios išlaidos (DK 220 straipsnio 1 dalis). 

DK 220 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. 

Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos, kuri, kaip jau minėta, 

patvirtinta Vyriausybės nutarimu, 1 punkte įtvirtinta, kad šis nutarimas reglamentuoja išlaidų, susijusių su 

tarnybinėmis komandiruotėmis, dydį ir mokėjimo tvarką, tačiau šiame teisės akte įtvirtinta tik dienpinigių 

mokėjimo tvarka ir jų mažinimo tvarka, o dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116: ,,Dėl dienpinigių ir 

gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“. Taigi Vyriausybė pati 

nenustato dydžių, kaip to reikalauja DK nuostatos. 

Įsakyme dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio 

komandiruotes yra įtvirtintos į užsienio šalis komandiruojamiems darbuotojams mokamų dienpinigių 

normos. Šios normos nurodomos pagal išvardintą užsienio šalių sąrašą. Mažiausia iš nurodytų dienpinigių 

normų yra 65 litai (komandiruojant darbuotoją į Somalio Respubliką), didžiausia – 210 litų 

(komandiruojant darbuotoją į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę). Dienpinigių 

normų dydis nustatomas pagal užsienio valstybių pragyvenimo lygį. Darbuotojui mokamų dienpinigių 

tikslas – padengti padidėjusias darbuotojo išlaidas, atsirandančias dėl išvykimo į komandiruotę, kai 

darbuotojas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos išvyksta darbdavio pavedimu, darbdavio 
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nurodomai užduočiai atlikti (LAT Civilinė byla Nr. 3K-3-53/2008. Procesinio sprendimo kategorija 

14.3.16.1 (S)). Dienpinigių išlaidos apskaičiuojamos už faktiškai išbūtą laiką užsienyje, įskaitant 

išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienas (Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų 

taisyklių 3 punktas). Darbdavio sprendimas nemokėti darbuotojui dienpinigių už faktiškai 

komandiruotėse būtą laiką prieštarautų sąžiningumo ir teisingumo principams, taip pat toks sprendimas 

neatitinka sąžiningo darbdavio kriterijaus“ (LAT civilinė byla Nr. 3K-3-415/2004. Procesinio sprendimo 

kategorijos: 5. 3. 3). Mažesni dienpinigiai nei nustatyta minėta Lietuvos Respublikos finansų ministro 

įsakyme, gali būti mokami išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo 

tvarkos 6 punkte nustatytais atvejais, t.y. jeigu tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis 

nesudaryta – darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių sumos.  

Darbuotojams taip pat atlyginamos ir kitos išlaidos, kurios yra susijusios su komandiruote, tai 

dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, kelių mokestis, transporto priemonės draudimo, 

degalų įsigijimo išlaidos (Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 2 punktas). 

Komandiruotės išlaidos atlyginamos tik tuo atveju, jeigu yra pateikiami jas patvirtinantys dokumentai. 

Jeigu kolektyvinėje ar darbo sutartyje nebuvo susitarta kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki 

komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas – ne mažiau kaip 50 procentų 

numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į 

komandiruotę, jeigu jam laiku nebuvo išmokėtas avansas. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 

darbo dienas privalo pateikti darbdaviui ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje patirtas 

faktines išlaidas. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju, grįžusiu iš komandiruotės, ne 

vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną (Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, 

dydžio ir mokėjimo tvarkos 5 punktas). 

DK 220 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad laikinai dirbti užsienio valstybėje, komandiruojamiems 

darbuotojams taikomas specialus Lietuvos Respublikos įstatymas, kuris numato papildomas garantijas. 

Šios garantijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme (Žin., 

2005, Nr. 2005, Nr. 67-2406; toliau – Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas) ir yra 

taikomos darbuotojams, kurie yra siunčiami laikinai dirbti kitos valstybės narės teritorijoje ir 

komandiruotės trukmė viršija 30 dienų. Komandiruotės trukmė skaičiuojama sudedant visas 

komandiruotės ar komandiruočių kalendorines dienas per vienerių metų laikotarpį nuo pirmosios 

komandiruotės pradžios (Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 4 straipsnio 4 dalis). Šis 

įstatymas taikomas, kuomet darbuotojas komandiruojamas: 

1) pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su toje valstybėje 

narėje veikiančiu užsakovu; 

2) arba darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje; 

3) arba kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas (Garantijų komandiruotiems darbuotojams 

įstatymo 3 straipsnis). 

Komandiruotam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo sutarčiai ar darbo santykiams, 

turi būti taikomos tos valstybės, į kurios teritoriją darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti, norminių teisės 

aktų, įskaitant praplėstų kolektyvinių šakos ir teritorinės sutarčių, nuostatos: 

1) dėl maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko trukmės; 

2) dėl minimalių kasmetinių mokamų atostogų trukmės; 

3) dėl minimalaus darbo užmokesčio, įskaitant apmokėjimą už viršvalandinį darbą; 

4) dėl darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų, higienos normų (Garantijų komandiruotiems 

darbuotojams įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). 

Pagal Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, paprastai dirbančiam 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau laikinai darbdavio išsiųstam dirbti į kitą Europos Sąjungos 

valstybę narę ar Europos ekonominei erdvei priklausančią valstybę yra garantuojamas šios valstybės 

minimalus darbo užmokestis. Dienpinigiai, išskyrus su komandiruote susijusias faktines kelionės, 

nakvynės ir maitinimo išlaidas, laikomi minimalaus darbo užmokesčio dalimi. 

DK 216 straipsnyje įtvirtinta, kad darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko 

sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susijusios 

padidėjusios išlaidos. Kaip turi būti kompensuojamos išlaidos vairuotojams yra įtvirtinta 

Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos apraše. 

Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo 1 punkte įtvirtinta, tai jog darbas yra 

kilnojamojo pobūdžio turi būti nurodoma darbo sutartyje, tačiau net jei darbo sutartyje nebus įtvirtinta, 

kad darbas yra kilnojamojo pobūdžio, tai nebus kliūtis jį tokiu pripažinti. Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad tokiais atvejais svarbu aiškinti darbo sutartį, t. y. kokios darbo 
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funkcijos ir kokia jų atlikimo vieta nustatyta šalių susitarimu. Kilnojamojo darbo pobūdis kaip specifinis 

ir neretai nuolat išliekantis darbo santykiuose, turi būti nustatytas darbo sutartimi. Lingvistiškai aiškinant 

darbo sutartį negalima konstatuoti tokio susitarimo buvimo, siekdamas atriboti tarnybinę komandiruotę 

nuo kilnojamojo darbo pobūdžio, teismas konkretaus ginčo kontekste turi atsižvelgti į darbo teisinių 

santykių subjektų specifiškumą, sulygtų darbo funkcijų pobūdį ir kitas aplinkybes. Aiškindamas darbo 

sutartį teismas turi diskreciją vertinti ar susitarimas atitinka DK 35straipsnio reikalavimus (LAT civilinė 

byla Nr. 3K-3-449/2009. Procesinio sprendimo kategorijos: 4.3; 14.3.16.1; 24.2; 24.3 (S)). Valstybinės 

darbo inspekcijos specialistų nuomone, kilnojamojo pobūdžio darbu galima vadinti tokį darbą, kai 

darbuotojas ne nuolatinėje darbo vietoje ar lauko sąlygomis dirba bent pusę darbo laiko (Valstybinė darbo 

inspekcija, 2013, A). 

Tarptautinių pervežimų vairuotojų padidėjusios išlaidos gali būti kompensuojamos iki 50 proc. 

mėnesinės algos, tačiau ne daugiau kaip finansų ministro patvirtinta komandiruočių į užsienį dienpinigių 

norma dirbant užsienyje arba ne daugiau kaip tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje 

dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje (Kompensuojamų išmokų dydžio ir 

mokėjimo tvarkos aprašo 2 punktas). Išlaidos kompensuojamos už faktiškai dirbtą laiką (Kompensuojamų 

išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo 3 punktas), tai reiškia, kad jų kelionės į darbo vietą laikas 

neįeina į darbo laiką ir darbo užmokestis už kelionės laiką nemokamas (Valstybinė darbo inspekcija, 

2013). Konkretus padidėjusių išlaidų kompensuojamasis dydis nustatomas kolektyvinėje arba darbo 

sutartyje (Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo 4 punktas). Kompensacijos 

mokamos tik tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos. Šios išmokos neįskaitomos į 

darbuotojo vidutinį darbo užmokestį ir nuo šių išmokų neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos (Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo 5 punktas). 

Atliktus Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, DK 216 ir 220 straipsnių, Garantijų 

komandiruotiems darbuotojams įstatymo, Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir 

mokėjimo tvarkos ir Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo analizę galime teigti, 

jog: 

1. DK yra įtvirtintos kompensacijos ir komandiruotpinigiai, kurių tikslas yra padengti 

vairuotojo, kelionės metu patirtas išlaidas (DK 216, 220 straipsniai); 

2. Komandiruojant darbuotoją iki 183 dienų, jam mokamas sutartas darbo užmokestis ir 

dienpinigiai;  

3. Komandiruojant darbuotoją paprastai dirbantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau 

laikinai išsiunčiamą, darbdavio siuntimu dirbti kitoje valstybėje narėje (Garantijų komandiruotiems 

darbuotojams įstatymo 2 straipsnio 6 dalis) ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, dienpinigiai bus laikomi 

darbo užmokesčio dalimi (Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalis) ir 

valstybinio socialinio draudimo įmokos bus skaičiuojamos nuo visos sumos (Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis 1 punktas); 

4. Vairuotojams, kurių darbo sutartyje įtvirtinta, kad jų darbas kilnojamojo pobūdžio, 

kompensuojamos su kelione padidėjusios išlaidos; 

5. Kompensacinės išmokos ir komandiruotpinigiai neįskaitomi į darbuotojo vidutinį darbo 

užmokestį ir nuo jų neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai), tačiau jie turi įtakos pagrindinio darbo 

užmokesčio dydžiui. 

 

Mokamų dienpinigių įtaka tarptautinių pervežimų vairuotojų socialinėms garantijoms 

 

Kaip jau buvo minėta anksčiau, tarptautinių pervežimų vairuotojai, atlikdami savo darbo funkcijas, 

turi tam tikrų papildomų išlaidų. DK 220 ir 216 straipsniuose yra įtvirtintos kompensacijos ir 

komandiruotpinigiai, kurių tikslas yra padengti vairuotojo kelionės metu patirtas išlaidas. Tačiau nei 

pačiame DK, nei kituose teisės aktuose nėra aiškiai reglamentuota, kada reikėtų taikyti minėtas DK 

nuostatas. 

2010 spalio 12 d. Tarptautinių pervežimų vairuotojų profesinės sąjunga raštu Nr. VPS SR 8 

kreipėsi į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl tarptautinių pervežimų 

vairuotojų socialinių garantijų. Šiame rašte teigiama, kad „tarptautinių pervežimų vairuotojams mokamas 

darbo užmokestis šiek tiek didesnis už minimumą, o likusi dali išmokama kaip dienpinigiai, nemokant 

mokesčių valstybei, nes vyriausybė leidžia tokiomis sąlygomis neapmokestinti dienpinigių. Valstybinei 

darbo inspekcijai atliekant tikrinimus žiūrima, kad būtų mokama ne mažiau 50% vyriausybės nustatytų 

dienpinigių“. 2010 lapkričio 4 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
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atsakymas, kuriame teigiama: „Raštuose profesinei sąjungai bei Lietuvos transporto darbuotojų profesinių 

sąjungų forumui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra išdėsčiusi savo specialistų nuomonę dėl 

vairuotojų darbo apmokėjimo, kuri yra grindžiama Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. 

gruodžio 8d. civilinės bylos Nr. 3K – 3 – 1127/2003 nutartimi. Paminėta, kad šiuo metu dauguma 

transporto įmonių vairuotojų už atliktą darbą gauna minimalios mėnesinės algos dydžio ar šiek tiek 

didesnį darbo užmokestį ir dienpinigius. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar 

2003 m. gruodžio 8 d. minėtoje civilinėje byloje konstatavo, kad vairuotojo tarnybinės kelionės 

tarptautiniais maršrutais tiek į užsienį, tiek Lietuvos Respublikos ribose yra tiesioginės darbo funkcijos, 

dėl kurios turi būti susitarta darbo sutartyje, vykdymas. Todėl manoma, kad ši mokėjimo sistema 

neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų. Vadovaujantis Darbo kodekso 216 straipsniu, 

darbuotojams, kurių darbas yra susijęs su važiavimais yra kompensuojamos su tuo padidėjusios išlaidos 

pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 116: „Dėl kompensuojamų 

išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

„Jūsų rašte yra akcentuota, kad vairuotojų sudarytos darbo sutarčių nuostatos neatitinka vairuotojų 

ir transporto įmonių žodžiu sulygtų darbo sąlygų, todėl Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai 

nenustato pažeidimų“ (Dėl tolimųjų reisų vairuotojų socialinių garantijų Nr. (11.11 – 53) SD – 6881). 

Nepaisant to, kad jau 2003 metais Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad vairuotojų darbas yra 

nuolatinio pobūdžio, todėl šių darbuotojų siuntimas į užsienį nėra laikytinas komandiruote, o tiesioginių 

darbo funkcijų atlikimas ir pagal DK 216 straipsnį jiems turi būti kompensuojamos su tuo padidėjusios 

išlaidos pagal kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašą, iki šiol tarptautinių pervežimų 

vairuotojams yra mokamas darbo užmokestis (kuris yra ne mažesnis kaip minimali alga padauginta iš 1.3 

koeficiento), o likusi dalis išmokama kaip dienpinigiai, vadovaujantis Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis 

komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarka. 

Įsidarbindamas į tarptautinių pervežimų įmonę vairuotojas su darbdaviu žodžiu sutaria dėl darbo 

funkcijų, darbo sutartyje įtvirtinama, kad jis dirbs vairuotoju-ekspeditoriumi ir jeigu darbdavys į darbo 

sutartį neįtraukia, kad darbas bus kilnojamojo pobūdžio, pagal dabar galiojančius teisės aktus, darbdavys 

gali vairuotoją siųsti į komandiruotę ir mokėti dienpinigius. Net Valstybinės darbo inspekcijos puslapyje 

pateiktas komentaras: „Informuojame, kad sprendimą taikyti aukščiau nurodytus teisės aktus (taikyti DK 

216 straipsnį ar DK 220 straipsnį) priima darbdavys, įvertinęs darbuotojų darbo pobūdį ir atsižvelgdamas 

į tai, kokią darbo laiko dalį darbuotojai darbo funkcijas atliks ne nuolatinėje darbo vietoje ar lauko 

sąlygomis“ (Valstybinė darbo inspekcija, 2013, A). 

Išanalizavus Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos, Išlaidų, susijusių su 

tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos ir Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš 

pajamų taisyklių nuostatas, galima teigti, kad dienpinigių mokėjimas turi įtakos tarptautinių pervežimų 

vairuotojų pagrindinio darbo užmokesčio dydžiui, nes darbuotojams pasiųstiems į tarnybines 

komandiruotes yra mokamas pagrindinis darbo užmokestis (sutartas ir įtvirtintas darbo sutartyje), 

dienpinigiai ir atlyginamos su komandiruote susijusios išlaidos (DK 220 straipsni 1 dalis). Dienpinigių ir 

gyvenamojo ploto nuomos normas reglamentuoja Įsakymas dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos 

normų vykstantiems į užsienio komandiruotes. Dienpinigių dydis gali būti sumažintas iki 50 proc., jeigu 

tai numatyta darbo sutartyje (Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo 

tvarkos 6.1 punktas), Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 2.5 punkte įtvirtinta, jeigu 

mėnesinis darbo užmokestis viršija 1300 Lt sumą, visa dienpinigių suma, neviršijanti Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu 

neapmokestinama. 

Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio mokamas pagrindinis darbo užmokestis ir 

kompensuojamos su tuo padidėjusios išlaidos (DK 216 straipsnis). Tačiau padidėjusios išlaidos gali būti 

kompensuojamos iki 50 proc. mėnesinės algos, tačiau ne daugiau kaip finansų ministro patvirtinta 

komandiruočių į užsienį dienpinigių norma dirbant užsienyje arba ne daugiau kaip tarnybinių 

komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos 

teritorijoje (Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo 2 punktas). 

Remiantis darbo pasiūlymais (UAB „Diginet Lt“, 2013, B) tarptautinių pervežimų vairuotojams, 

yra siūlomas darbo užmokestis nuo 4000 iki 5000 litų. Darbuotojui sutartą darbo užmokestį, pvz.: 4000 Lt 

galima mokėti dviem būdais. Tarkime, vairuotojas veža krovinius į Latvijos Respubliką, šioje valstybėje 

jis praleidžia 20 dienų: 

1. Mokant dienpinigius, sutartas 4000 Lt darbo užmokestis galėtų būti mokamas: 1400 Lt 

pagrindinis darbo užmokestis ir 2600 Lt dienpinigių (20 dienų mokant 100 proc. dienpinigių normą, kuri 

Latvijoje yra 130 Lt). 
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2. Mokant kompensaciją, sutartas 4000 Lt darbo užmokestis galėtų būti mokamas: 1900 Lt 

pagrindinis darbo užmokestis ir 2600 Lt kompensacija (20 dienų mokant 100 proc. dienpinigių normą, 

kuri Latvijoje yra 130 Lt), nes kaip jau buvo minėta, dėl kilnojamojo pobūdžio darbo padidėjusių išlaidų 

kompensacija gali siekti tik iki 50 proc. mėnesinės algos apskaičiuotos už faktiškai dirbtą laiką 

(Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo 2 punktas). 

Valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui 

apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos ir su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo 

pobūdžio išmokų (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 1dalies 1 punktas). Lietuvos 

Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 

75-2725; toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės) 19 

punkte įtvirtinta, kad socialinio draudimo įmokas į fondą apskaičiuoja, išskaito ir moka darbdavys, 

kuomet darbuotojas pradeda dirbti. Draudimo įmokos skaičiuojamos nuo darbo užmokesčio sumos 

(Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 20.1 punktas). 

Remiantis Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2013 metų rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 3 straipsniu ir Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2013 m. sausio 8 d. 

nutarimu Nr. 2–2: ,,Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo įmokos tarifų grupei“ (Žin., 2009, Nr. 154-7007), 3 punktu, darbdavys nuo pagrindinio darbo 

užmokesčio išskaito apie 27.98 proc. darbo užmokesčio į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 

ir 6 proc. į sveikatos draudimo fondo biudžetą. 

Vairuotojui įvykus draudiminiam įvykiui, Valstybinio socialinio draudimo išmokų dydis priklausys 

nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų ir socialinio draudimo stažo (Valstybinio socialinio draudimo 

pensijų įstatymo 24 straipsnis, 39 straipsnis, Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio 

draudimo įstatymo 6 straipsnis, 14 straipsnis 18 straipsnis,18
3
 straipsnis, 21 straipsnis, 21

(3) 
 straipsnio 1 

dalis, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 4 punktai, Nelaimingų 

atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnis 19 straipsnis, 27 straipsnio 1 

dalis). Tarkime, vairuotojas dėl nelaimingo atsitikimo darbe tampa laikinai nedarbingas ir dėl to praranda 

pajamas. Vairuotojas turėtų teisę gauti ligos pašalpą (Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnis) ir jam būtų kompensuojama 100 proc. vidutinio 

kompensuojamojo uždarbio dydžio (Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo 

įstatymo 21
(2) 

straipsnio 1 dalis). Jeigu vairuotojui mokami dienpinigiai ir jis gauna tik 1400  Lt darbo 

užmokestį, tuomet ir ligos pašalpos dydis būtų tik 1400Lt (neatskaičius mokesčių).  

Ši mokėjimo sistema ne tik neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, bet ir pažeidžia 

darbuotojo teisę gauti teisingą darbo užmokestį. Darbdavys, mokėdamas mažesnį darbo užmokestį 

išskaito mažesnes valstybinio socialinio draudimo įmokas, dėl ko vėliau darbuotojas gauna mažesnes 

išmokas iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Vairuotojas, kuris atskaičius mokesčius į 

,,rankas“ gauna apie 1000 Lt., atsitikus draudiminiam įvykiui ne tik gaus mažas išmokas, bet ir negalės 

kreiptis socialinės paramos. Nuo 2012 metų sausio 1 dienos skiriant piniginę socialinę paramą, 

įskaitomos ne tik su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, bet ir dienpinigiai (Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalie 1 punktas). Mokant 

vairuotojams dienpinigius, žala padaroma ne tik vairuotojams, bet ir valstybei, nes nuo mažesnio darbo 

užmokesčio darbdavys moka mažesnius mokesčius. 

Darbdavys iš darbuotojo darbo užmokesčio išskaito ir sumoka: 

1. 3 proc. socialinio draudimo įmokų (Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2013 

metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalis); 

2. 6 proc. sveikatos draudimo įmokų (Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo 17 

straipsnio 2 dalis); 

3. 15 proc. pajamų mokesčio įmokų (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnis) (žr. 

1 lentelę): 

  
1 lentelė. Darbdavio, iš vairuotojo darbo užmokesčio, išskaitomi mokesčiai 

Įmokos 
Darbo užmokestis 

1400Lt 

Darbo užmokestis 

1900Lt 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

42 Litai 

 

57 Litai 
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3 proc. 

Sveikatos 

draudimo 

įmokos 

6 proc. 

84 Litai 

 

114 Litai 

Pajamų 

mokesčio 

įmokų 

15 proc. 

157.50 Litai 

 

247. 50 Litai 

Viso: 283 Litai 418. 50 Litai 

Šaltinis: Sudaryta autorės 

 

Darbdavio mokami mokesčiai:  

1. 0.2 proc. įmokų į garantinį fondą (Garantinio fondo įstatymo 1 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 1 

dalis); 

2. 30.98 proc. socialinio draudimo įmokų (žr. 2 lentelę): 

 
2 lentelė. Darbdavio mokami mokesčiai 

Įmokos 
Darbo užmokestis 

1400Lt 

Darbo užmokestis 

1900Lt 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

30.98 proc. 

433.72 Litai 

588.62 Litai 

Įmokos į 

garantinį fondą 

0.2proc. 

2.8 Litai 

3.8 Litai 

Viso: 436.52 Litai 592.42 Litai 

Šaltinis: Sudaryta autorės 

 

Darbdavys, mokantis darbo užmokestį pagal DK 220 straipsnį (pvz., 1400 Lt), ir dienpinigius, per 

vieną mėnesį nuo vieno darbuotojo sumoka apie 330 Lt mažiau mokesčių. Lietuvos Respublikos 

Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 2011 metais veikė apie 4741 transporto įmonių, įmonėse 

dirbo apie 66 000 darbuotojų (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2013, C). 

Kokia žala, padaroma valstybei, mokant dienpinigius, tarptautinių pervežimų vairuotojams, galima tik 

spėti (galėtų būti mažiausiai apie 66000*330Lt=21 780 000 Lt per vieną mėnesį). 

 

IŠVADOS 

 

Tarptautinių pervežimų vairuotojų darbas yra atliekamas kelionėje, tačiau šiuo metu esantis teisinis 

reguliavimas neįtvirtina aiškaus kompensavimo su kelione susijusių išlaidų kompensavimo mechanizmo. 

Nors 2003 metais Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad vairuotojų darbas yra nuolatinio 

pobūdžio, todėl šių darbuotojų siuntimas į užsienį nėra laikytinas komandiruote, o tiesioginių darbo 

funkcijų atlikimas, o tačiau tolimųjų pervežimų vairuotojams iki šiol mokamas šiek tiek didesnis už 

minimalų darbo užmokestį ir dienpinigiai. 

Teisės aktuose pateikus komandiruotės sampratą būtų užkertamas kelias piktnaudžiavimo atvejams, 

kuomet prisidengiant komandiruotės pavadinimu bei jos palankesniu reguliavimu (dienpinigių mokėjimo 

sistema), nors iš tiesų dirbamas nuolatinio pobūdžio darbas, įtvirtintas darbuotojo darbo sutartyje kaip 

tiesioginė jo darbo funkcija. Tam, kad būtų to išvengiama, siūlytina vieningą komandiruotės sampratą 

įtvirtinti teisės aktuose ir tokiu būdu išvengti įvairių interpretacijų bei nukrypimų. 
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REKOMENDACIJOS 

Išanalizavus komandiruoto darbuotojo sampratą galima matyti, jog nepakanka, kad darbuotojo 

darbo vieta būtų Lietuvoje, būtina sąlyga: darbo funkcijos taip pat turi būti atliekamos Lietuvoje. 

Tam, kad būtų išvengta įvairių interpretacijų, dėl komandiruotės sampratos, yra siūlytina teisės 

aktuose įtvirtinti tokią komandiruotės sampratą: „komandiruote laikomas vieneto, vadovo ar jo įgalioto 

asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė 

(jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje 

trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas laikinas darbuotojo išvykimas iš 

nuolatinės darbo vietos, kurioje atliekamos darbo funkcijos, atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar 

kelti kvalifikacijos“. Tuomet būtų aišku, kad gali būti komandiruojamas tik nuolat įmonėje dirbantis 

asmuo (įmonėje atliekantis darbo funkcijas), tik laikinai ir darbdavio siuntimu. 
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SOCIAL GUARANTEES FOR THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION DRIVERS 

 

Summary. The laws of the Republic of Lithuania, regulations of the Government of the Republic of 

Lithuania, law practices and special literature were analyzed as the main source for information. Collected 

information was systematized, generalized, conclusions were drawn. 

International transportation drivers incur extra expenses. Pay, terms and conditions as well as compensation 

for extra expenses are laid down in the Labor Code of the Republic of Lithuania, Article 216, Article 220 but it is 

not clear when these articles should be applied because the Labor Code provides no definition of a business trip, 

working outside the regular working hours, away from home. The definition of a business trip laid down in the Law 

on Corporate Profit Tax, Article 21, is open to interpretation by the employer. 

The study showed that when the international transportation driver is paid daily allowances his salary my be 

lower and social security contributions will be also smaller. Consequently, if some insured event occurs the driver 

will receive lower national social security payouts. 

Keywords: international transportation, driver, social security, contribution. 
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