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VADOVAUJANČIAS PAREIGAS UŽIMANČIŲ POLICIJOS PAREIGŪNŲ 

EMOCINIO INTELEKTO IR TRANSFORMACINIO VADOVAVIMO STILIAUS 

SĄSAJOS 

 

Viktorija Aleksandravičienė 

Mokslinis vadovas dr. Aurelija Stelmokienė 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Sparčiai kintančioje aplinkoje tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus organizacijų valdyme 

nebepakanka tik objektyviųjų (į užduotį orientuotų) valdymo komponentų, todėl dėmesys nukrypo į 

žmogiškųjų išteklių valdymą (Atkočiūnienė, Radiūnaitė, 2011, Thorn, 2012). Organizacinės psichologijos 

atstovai, atsižvelgdami į direktyvų vadovavimą kaip šiuolaikinėje visuomenėje neadaptyvų reiškinį, daug 

dėmesio skiria vadovų emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus tyrimams (Nicholls, 1994; 

Silvestri, 2007). Tokių tyrimų, pagrindžiančių emocinio intelekto ir transformacinės lyderystės teigiamą 

įtaką organizacijos etiniam klimatui ir efektyvumui (pvz. Endriulaitienė, Genevičiūtė-Janonienė, 2012; 

Humhrey, 2012), labai daug atlikta privačiose organizacijose, tuo tarpu viešasis sektorius šiek tiek atsilieka. 

Todėl būtina plėtoti emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo tyrimus viešųjų organizacijų 

valdyme.  

Viena iš svarbiausių viešųjų organizacijų yra policija. Teigiama, jog policija turėtų būti suprantama 

kaip socialines paslaugas teikianti organizacija, o ne kaip jėgos struktūra (Martin, 1999). Todėl policijos 

valdymo tyrėjai (Drodge, Murphy, 2001; Murphy, Drodge, 2003) atkreipė dėmesį į transformacinį 

vadovavimo stilių, kaip tinkamą atliepti visuomenės bei policijos pareigūnų poreikius ir valdyti pokyčių 

procesą. Taip pat įrodyta vadovų emocinio intelekto teigiama įtaka vadovavimo policijoje procesui 

(Hawkins, Dulewicz, 2007; Campbell, Kodz, 2011). Visgi tokio pobūdžio tyrimai kol kas atliekami tik 

užsienio šalyse, tuo tarpu Lietuvoje stebimas ryškus su policijos valdymu susijusių empirinių tyrimų 

trūkumas. Užsienio autoriai rekomenduoja plėtoti vadovavimo policijoje tyrimus atsižvelgiant į vadovo 

poziciją hierarchinėje valdymo struktūroje, nes skirtingi organizacijos lygiai reikalauja atitinkamo valdymo 

(Densten, 2003; Hawkins, Dulewicz, 2009).  

Straipsnio tikslas - išsiaiškinti skirtingo rango vadovaujančias pareigas užimančių policijos pareigūnų 

emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajas. O taip pat atkreipti tiek tyrėjų, tiek 

praktikų dėmesį į šiuos du svarbius organizacinės psichologijos tyrimo objektus, kurie E. N. Drodge ir S. A 

Murphy (2002) teigimu, gali padėti policijos valdymo plėtroje. 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti aukštesniojo ir žemesniojo rango policijos vadovų emocinio intelekto lygio 

skirtumus. 

2. Nustatyti aukštesniojo ir žemesniojo rango policijos vadovų transformacinio vadovavimo 

stiliaus išreikštumo skirtumus. 

3. Įvertinti aukštesniojo ir žemesniojo rango policijos vadovų emocinio intelekto lygio ir 

transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajas. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinė kiekybinio tyrimo duomenų analizė. 

EMOCINIS INTELEKTAS 

Emocinis intelektas organizaciniame kontekste 

 

Kintant darbo rinkai ir žmonių poreikiams, vis daugiau dėmesio atkreipiama į vadovavimo emocinį 

aspektą, o jo kokybę dažnai apsprendžia vadovo emocinis intelektas (Goleman, 2000). D. Goleman (1998) 

savo emocinio intelekto teorijoje integravo asmens bruožus ir gebėjimus, bei inicijavo šio konstrukto tyrimus 

organizacinės psichologijos srityje. Skirtingų emocinio intelekto teorijų autoriai sutinka emocinį intelektą 

esantį tarpininką tarp jausmų ir mąstymo proceso (Chopra, Kanji, 2010) bei neprieštarauja D. Goleman 

(1998) teiginiui, kad emocinis intelektas gali pagrįsti didelę dalį su darbinės veiklos ir lyderiavimo sėkme 

susijusių veiksnių.  

Emocinis intelektas siejamas su penkiomis darbe sėkmę lemiančiomis savybėmis, t. y. savimone, 

savireguliacija, motyvacija, empatija ir socialiniais įgūdžiais (Goleman, 1998). Mokslininkai atskleidė ir 

emocinio intelekto sąsajas su visų „didžiojo penketo“ savybių (ekstraversija, sąmoningumu, emociniu 

stabilumu, sutariamumu ir atvirumu patyrimui)  teigiamais aspektais, pvz.: empatija, patikimumu, orientacija 
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į tikslą ir pan. (Van der Zee ir kt., 2002). Tyrimais taip pat patvirtintos glaudžios sąsajos tarp emocinio 

intelekto ir sėkmingos lyderystės, didesnio įsipareigojimo organizacijai (Goleman, 1998, Jamali ir kt., 2008), 

darbo atlikimo ir pasitenkinimo juo (Bar-On, 2004; Ambavale, Dani, 2014). Be to, netrūksta empirinių 

įrodymų, kad emocinio intelekto raiška reikšmingai auga su aukštesne vadovavimo pozicija (Goleman, 1998; 

Van der Zee, Wabeke, 2004; Jamali ir kt., 2008).  

    

Emocinio intelekto tyrimų policijos pareigūnų imtyje apžvalga 

 

Naujausi emocinio intelekto organizacijose tyrimai, atsižvelgdami į vis didėjančią emocinio intelekto 

vertinimo dokumentaciją, siekia patikrinti šio konstrukto validumą skirtinguose kontekstuose (Jamali ir kt., 

2008). Dėl to daugiau dėmesio skiriama ne tik verslo organizacijoms, bet ir viešajam sektoriui - tame tarpe ir 

policijos sistemai (Ghoniem ir kt., 2011, Aremu ir kt., 2011; Jamali ir kt., 2008).  

Atsižvelgiant į tai, kad policijos pareigūnų darbas susijęs su bendravimu bei socialinių problemų 

sprendimu, policijos kaip jėgos struktūros ir policininko kaip užduoties vykdytojo sampratos tampa 

nebepakankamos (Martin, 1999; Bubnys, Smalskys, 2005). Nors praktiniame policijos valdyme vis dar 

prisibijoma kalbėti apie emocijas (Drodge, Murphy, 2002), mokslininkai pateikia svarius argumentus, kad 

policijoje vadovaujančias pareigas užimantys pareigūnai vis geriau įsisąmonina emocinių komponentų 

valdymo procese svarbą (Drodge, Murphy, 2002; Detric, Chibnall, 2006; Murphy, 2008). Tam reikšmingą 

įtaką padarė augantis moterų vadovių skaičius (Silvestri, 2007), bei pagrįsti faktai, kad emocinis intelektas 

teigiamais ryšiais susijęs su policijos pareigūnų darbo efektyvumu, gebėjimu bendrauti ir spręsti socialines 

problemas (Hawkins, Dulewicz, 2007; Yocum, 2007, Sarver, Miller, 2013). Svarbu paminėti, kad emocinis 

intelektas autorių pristatytas ir kaip policijos etinių dilemų sprendimo mediatorius, susijęs su aukšta vadovo 

morale (Murphy, Drodge, 2003; Yocum, 2007; Aremu ir kt., 2011). Todėl galima teigti, kad emociškai 

intelektualūs pareigūnai yra naudingi sistemai ne tik kaip efektyvūs lyderiai, bet ir kaip aukštos moralės 

asmenys, savo tarnybos tikslus nukreipę į tikrą pagalbą žmogui.  

D. Goleman (2000) teigimu, emociškai intelektualūs lyderiai yra lankstūs ir geba pasirinkti kiekvienai 

situacijai tinkamus vadovavimo stilius bei suderinti juos tarpusavyje, kas lemia sėkmingą organizacijos 

funkcionavimą (Densten, 2003). 

 

TRANSFORMACINIS VADOVAVIMAS 

Transformacinio vadovavimo stiliaus ypatumai 

 

Daugiausiai autorių dėmesio sulaukusiu ir ypatingą sąveiką tarp vadovo ir pavaldinių užtikrinančiu 

vadovavimo stiliumi dažniausiai įvardinamas transformacinis vadovavimas. Bendrąja prasme, 

transformacinė lyderystė yra procesas, kurio kokybę apsprendžia lyderio gebėjimas panaudoti B. M. Bass 

(1998) išskirtus keturis transformacinės lyderystės komponentus (Humphrey, 2012): idealizuotą įtaką, 

įkvepiančią lyderystę, intelektualinę stimuliaciją ir individualizuotą įtaką. 

Organizacinės psichologijos tyrėjai įrodė transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajas su teigiamu 

organizacijos darbuotojų elgesiu (Humhrey, 2012), efektyviu organizacijos konfliktų valdymu (Odetunde, 

2013), ryškesne vadovo ekstraversija ir žemu neurotizmo lygiu (Burris ir kt., 2013). Taip pat empiriniais 

tyrimais pagrįsta, kad transformacinė lyderystė yra susijusi su didesniais pasitenkinimo darbu, lojalumo 

organizacijai, pagarbos vadovui ir entuziazmo įverčiais (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2011) bei palankesniu 

organizacijos etiniu klimatu (Endriulaitienė, Genevičiūtė-Janonienė, 2012). Tačiau svarbu transformacinį 

vadovavimą suprasti kaip abipusišką procesą, kurio metu vadovai ir pavaldiniai, dalindamiesi galia ir 

informacija, įtakoja vienas kito pokyčius, o tai atitinkamai skatina darbuotojų autonomiškumą, įsitraukimą, 

pasitikėjimą (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2009), aukštą motyvaciją bei moralę (Thorn, 2012).  

Tuo tarpu viešųjų įstaigų valdymo tyrėjai atskleidė, kad šiame sektoriuje ypatingą svarbą įgyja 

transformacinio lyderio komunikuojama ateities vizija, perteikiamos moralinės vertybės bei skatinamas 

įsipareigojimas bendram tikslui (Densten, 2003). Visgi D. Ljungholm (2014) atkreipė dėmesį, kad 

transformacinio vadovavimo viešajame sektoriuje tyrimų vis dar maža, todėl būtina juos plėtoti. 

 

Transformacinio vadovavimo stiliaus tyrimų policijos pareigūnų imtyje apžvalga 

 

Iš pradžių plačiausiai būtent verslo organizacijoms pristatytas transformacinis vadovavimo stilius, 

įgyja vis stipresnes pozicijas ir policijos organizacijose. Įrodyta, kad transformacinis policijos lyderis ne tik 

geba tinkamai paskirstyti žmogiškuosius išteklius, skatina pareigūnų kūrybiškumą, stimuliuoja jų mokymosi 

patirtį ir įsipareigojimą organizacijai, bet ir suvokia policijos valdymą socialinių procesų kontekste (Densten, 
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2003; Sarver, Miller, 2013). Dėl šios priežasties gali valdyti socialinę sąveiką, kurioje svarbu ir organizacijos 

vidus, ir išorė (Murphy, Drodge, 2003, Sarver, Miller, 2013). Tokį požiūrį patvirtina ir J. Hawkins bei V. 

Dulewicz (2009), nustatę didesnį transformacinio vadovavimo komponentų pasireiškimą aukštesniuose 

policijos hierarchijos lygmenyse.  

G. Dean ir P. Gottschalk (2013) teigia, kad policijos vadovai turėtų praktikuoti transformacinę 

lyderystę tam, kad policija taptų iniciatyvi organizacija, o ne tik reaguojanti struktūra. Įrodyta kad, 

transformaciniai lyderiai geba pavaldiniams perteikti policijos moralę, etiką ir vertybes (Murphy, Drodge, 

2003), o taip pat yra suvokiami kaip labiau patikimi, energingi bei atviresni naujovėms (Sarver, Miller, 

2013). Todėl tarnybą policijoje traktuojant kaip pašaukimą, kurį kursto pagarba tokioms vertybėms kaip 

valia, lygybė, humanizmas, garbė ir pan., transformacinio vadovavimo komponentai padeda įgyvendinti 

policijos uždavinius bei įkvepia policijos pareigūnus sąmoningai siekti visuomenės gerovės (Densten, 2003).  

Policijos valdyme, ryškėjant emocinių komponentų svarbai, tikslinga plėtoti tyrimus transformacinio 

vadovavimo srityje ir ieškoti objektyviosios darbo organizavimo pusės ir emocinių komponentų sąveikos 

pusiausvyros (Nicholls, 1994).  

 

TRANSFORMACINIS VADOVAVIMO STILIUS IR EMOCINIS INTELEKTAS 

Transformacinio vadovavimo ir emocinio intelekto sąsajos 

 

Nemažai publikacijų pristato reikšmingus teigiamus emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo 

stiliaus ryšius. Įrodyta, kad transformacinis vadovavimas dažnai būdingas emociškai intelektualiems 

vadovams (Hunt, Fitzgerald, 2013). Transformacinė lyderystė pristato vadovo gebėjimą ypatingos emociniu 

intelektu pagrįstos sąveikos būdu įkvėpti darbuotojus peržengti savo asmeninių interesų ribas, siekiant 

organizacijos tikslų (Matonienė, 2008). Tuo tarpu emocinio intelekto aiškinimai taip pat susiję su tam tikru 

sunkiai apibrėžiamu gebėjimu kurti ir palaikyti ypatingus, pasitenkinimą teikiančius santykius su aplinkiniais 

(Chopra, Kanji, 2010). Todėl galima prielaida, kad vadovas, pasižymintis bendrais emocinio intelekto ir 

transformacinės lyderystės bruožais - pasitikėjimu savimi, savikontrole, iniciatyvumu, lankstumu, empatija, 

konstruktyviu bendravimu, pokyčių iniciavimu ir efektyviu tarpasmeninių santykių valdymu (Matonienė, 

2008) - intuityviai renkasi transformacinį vadovavimo stilių, užtikrindamas aukštos kokybės sąveiką 

(Morkūnaitė, 2006).  

J. Barling ir kolegos (2000) atskleidė, kad emocinis intelektas glaudžiai susijęs su trimis 

transformacinio vadovavimo komponentais – idealizuota įtaka, įkvepiančia motyvacija bei individualizuotu 

dėmesiu. Autoriai taip pat išskyrė dar vieną su emociniu intelektu susijusį, tačiau tarp transformacinio 

vadovavimo komponentų neįvardintą, elementą – konstruktyvų bendravimą. Pasak E. Matonienės (2008), 

emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus komponentų efektyvumas susijęs ir gali būti 

didinamas, ugdant emocinį intelektą; tuo tarpu ketvirtasis transformacinio vadovavimo stiliaus komponentas 

– intelektinė stimuliacija – reikalauja ir loginio intelekto lavinimo. Visgi D. Goleman (1998) teigimu, 

sėkmingą lyderystę apsprendžia ne aukštas intelekto koeficientas, o emocinio intelekto įverčiai ir tvirtina, 

kad visi keturi transformacinio vadovavimo komponentai gali būti įgyvendinti būtent emocinio intelekto 

dėka. Tai patvirtina L. Gardner ir C. Stough (2002), kurie apklausę 110 aukštesnio lygio vadovų, išsiaiškino, 

kad emocinis intelektas stipriai koreliuoja su visais keturiais transformacinio vadovavimo komponentais ir 

yra lemiantis veiksnys, pasirenkant būtent šį vadovavimo stilių. Be to, emocinio intelekto ir transformacinės 

lyderystės ryšys išlieka teigiamas net ir kontroliuojant sociodemografinius kintamuosius (Hunt, Fitzgerald, 

2013).  

Ryškėja, kad sparčiai augančiose ir besikeičiančiose organizacijose, transformacinė lyderystė ir 

emocinis intelektas eina koja kojon, vienas kitą papildydami ar perdengdami. Ne išimtis ir viešojo sektoriaus 

organizacijos. M. Khan ir kolegos (2011), atlikę tyrimą įvairiose Pakistano viešosiose organizacijose, 

patvirtino reikšmingą emocinio intelekto ir transformacinės lyderystės koreliaciją.  

 

Transformacinio vadovavimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajų policijos pareigūnų imtyje 

apžvalga 

 

Su emocinio intelekto ir transformacinės lyderystės teigiamų ryšių įrodymais sutinka ir vadovavimo 

policijoje ypatumų tyrėjai (Aremu ir kt., 2011). Visgi policijos vadovavimo kontekste šių reiškinių sąsajų 

tyrimai kiek komplikuoti. Dažniausiai nagrinėjama transformacinio vadovavimo stiliaus koreliacija su 

atskirais emocinio intelekto sąlygojamais bruožais, pvz.: su didelėmis pastangomis, efektyvumu, 

ekstraversija bei sąmoningumu (Sarver, Miller, 2013).  Išvardinti aspektai, nors autorių ir neapibrėžiami kaip 
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emocinis intelektas, nes policijos valdymo kontekste vis dar prisibijoma žodžio emocija (Drodge, Murphy, 

2002), gali būti traktuojami būtent emocinio intelekto konstrukto ribose.  

M. B. Sarver ir H. Miller (2013) tyrinėdami policijos vadovų lyderystės ypatumus nustatė, kad 

transformaciniai lyderiai dažniau pasižymi ekstraversija, atvirumu, sąmoningumu ir žemu neurotizmo lygiu. 

Remiantis D. Goleman (1998), šios savybės akivaizdžiai susijusios su emociniu intelektu. O taip pat 

koreliuoja su policijos pareigūnų pasitenkinimu tarnyba (Murphy, 2008). Šis subtilus vadovo asmens bruožų 

bei kompetencijų, apspręstų emocinio intelekto, ir transformacinio vadovavimo stiliaus efektyvumo 

persipynimas su pareigūnų subjektyviai suvokiamais teigiamais su tarnyba susijusiais aspektais, skatina 

mąstyti apie emocinio turinio egzistavimą efektyvaus vadovavimo procese. Ne veltui E. Matonienė (2008) 

teigia, kad emocinis intelektas yra nepakankama, tačiau būtina efektyvaus vadovavimo sąlyga. 

Emociškai intelektualaus policijos vadovo veikiančio transformacinėje sąveikoje vaidmuo svarbus 

sprendžiant ne tik kasdienes situacijas ar vykdant užduotis. Pasak J. Pacevičiaus (2006) policijos 

pareigūnams, lyginant su kitų specialybių atstovais, dažniau pasireiškia perdegimo sindromas (cit. pg. 

Korobeinokovaitė, 2011). Autoriaus teigimu, perdegimo sindromas susiformuoja dėl daug veiksnių, tačiau 

svarbiausias iš jų – paramos nebuvimas iš priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančių asmenų. Toks 

apibendrinimas leidžia daryti prielaidą, kad emociškai intelektualus transformacinis lyderis gali būti pajėgus 

užkirsti kelią policijos pareigūnų profesiniam perdegimui. Be to, jau įrodytas didesnis pavaldinių 

pasitenkinimas darbu, kuomet vadovą jie vertina kaip transformcinį lyderį ir priskiria jam emocinio intelekto 

sąlygotas kompetencijas (Bar-On, 2004; Ambavale, Dani, 2014). 

Kitas svarbus veiksnys – moralumas. Autorių darbai patvirtina reikšmingus teigiamus emocinio 

intelekto (Yocum, 2007; Aremu ir kt., 2011) ir transformacinio vadovavimo (Murphy, Drodge, 2003) ryšius 

su policijos pareigūnų morale bei vadovų moraliniu sąmoningumu (Sivanathan, Fekken, 2002). Jau 

patvirtinta, kad tiek emocinis intelektas, tiek transformacinis vadovavimas gali padėti komunikuoti tinkamą 

policijos misiją tiek policijos pareigūnams, tiek visuomenei, bei įgyvendinti ją tinkamais ir aukšta morale 

paremtais būdais. Jei emocinis intelektas ir transfomacinis vadovavimo stilius padeda siekti to paties tikslo, 

tai leidžia daryti prielaidą,  kad egzistuoja teigiamas ryšys tarp šių dviejų organizacinėje psichologijoje 

plačiai nagrinėjamų konstruktų (Khan ir kt., 2011). 

Matyti, kad autorių tyrimuose apie vadovavimo policijoje ypatumus, neretai nagrinėjami tik atskirų 

transformacinės sąveikos ir emocinio intelekto konstruktų komponentų ryšiai (Sarver, Miller, 2013). Dėl šios 

priežasties policijos vadovavimo tyrimų kontekste trūksta studijų, tiriančių konkrečiai emocinio intelekto ir 

transformacinio vadovavimo kaip atskirų savarankiškų konstruktų sąsajas. Taip pat, nors policijos valdymo 

kontekste tikrinamos organizacinės psichologijos hipotezės, kuriomis bandoma surasti emocinio intelekto ir 

transformacinės lyderystės sąsajas su įvairiais sociodemografiniais kintamaisiais (Murphy, 2008; Shafer, 

2009; Sarver, Miller, 2013), literatūros apžvalga atskleidė empirinių tyrimų trūkumą, vertinat šių konstruktų 

ryšius su vadovaujančias pareigas užimančių policijos pareigūnų rangu (Densten, 2003).  

Tyrimu siekiama patikrinti šias hipotezes: 

1. Aukštesniojo rango policijos vadovai pasižymi aukštesniu emociniu intelektu palyginus su 

žemesniojo rango policijos vadovais hierarchinėje valdymo struktūroje. 

2. Aukštesniojo rango policijos vadovams būdingas didesnis transformacinio vadovavimo 

išreikštumas palyginus su žemesniojo rango policijos vadovais. 

3. Aukštesnis emocinis vadovaujančias pareigas užimančių policijos pareigūnų intelektas susijęs 

su labiau išreikštu transformaciniu vadovavimo stiliumi. 

 

TYRIMO METODIKA 

 

Policijos vadovų transformacinio vadovavimo išreikštumui įvertinti buvo naudojama Bendroji 

transformacinio vadovavimo skalė GTL (angl. Global Transformational Leadership scale). Tyrime naudota 

lietuviškoji skalės versija (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2009), kurią sudaro septyni teiginiai (pvz.: vadovas 

perteikia aiškią ir pozityvią ateities viziją, vadovas personalo darbuotojus vertina kaip asmenybes, paremia ir 

padrąsina jų tobulėjimą), vertinami skalėje nuo 1 (labai retai arba niekada) iki 5 (labai dažnai arba visada). 

Šiame tyrime klausimyno Kronbacho α=0,724.  

Kadangi šiame darbe emocinis intelektas vertinamas kaip asmens bruožas, emociniam intelektui 

matuoti buvo naudojamas sutrumpintas bruožų emocinio intelekto klausimynas TEIQue-SF (angl. Emotional 

Intelligence Questionnaire – Short Form), kurį sudarė K. V. Petrides ir A. Furnham (2006). Klausimynas yra 

laisvai prieinamas internete, o jo vertimą į lietuvių kalbą 2013 m. atliko doc. L. Gustainienė ir M. 

Naudžiūnas. Klausimyną sudaro 30 teiginių (pvz.: emocijų išreiškimas žodžiais man nesudaro problemų, aš 

tikiu, kad turiu daug asmeninių stiprybių, apskritai aš gerai prisitaikau naujose aplinkose), kurių atsakymai 
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suskirstyti Likerto skale nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku). Šiame tyrime klausimyno 

Kronbacho α=0,803.  

Patikrinus skirstinių normalumą, duomenų analizei pasirinkti neparametriniai kriterijai. 

 

 

TIRIAMIEJI 

 

Tyrime dalyvavo 88 Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate vadovaujančias pareigas 

užimantys pareigūnai, iš jų 71 vyras ir 17 moterų. Tiriamųjų bendro darbo stažo vidurkis M = 21,8 metai, o 

darbo stažo vidurkis vadovaujamose pareigose – M = 9,6 metai. Tiriamieji skiriasi vadovavimo rangu, t. y. 

padėtimi organizacijos hierarchinėje struktūroje. Žemesniojo rango vadovams priskirti smulkiems 

struktūriniams padaliniams (poskyris/nuovada/būrys/grupė) vadovaujantys pareigūnai (N = 35), o 

aukštesniojo rango vadovais įvardinti stambesnių struktūrinių padalinių (valdyba/ komisariatas/ skyrius/ 

rinktinė) vadovai (N = 53).  

 

TYRIMO REZULTATAI 

 

Tikrinant pirmąją hipotezę, buvo remiamasi policijos vadovų emocinio intelekto vidurkio palyginimu 

pagal vadovavimo rangą. Rezultatai pateikiami 1 lentelėje (analizei naudotas Mann-Whitney U testas 

dvejoms nepriklausomoms imtims).  

 
1 lentelė. Policijos vadovų emocinio intelekto vidurkio palyginimas pagal vadovavimo rangą 

Vadovavimo rangas 
Imties 

dydis 

Vidutinis 

rangas 
Mann-Whitney U kriterijus (p) 

Aukštesnioji grandis 53 49.52 
661.5 (0.023) 

Žemesnioji grandis 35 36.90 

 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad aukštesniojo rango vadovaujančias pareigas užimančių 

policijos pareigūnų emocinio intelekto vidurkis statistiškai reikšmingai skiriasi nuo žemesniojo rango 

policijos vadovų, nes p<α (α=0,05). Matyti, kad aukštesniojo rango policijos vadovai pasižymi aukštesniu 

emociniu intelektu palyginus su žemesniojo rango policijos vadovais, todėl pirmoji hipotezė patvirtinama.   

Tikrinant antrąją hipotezę, buvo remiamasi policijos vadovų transformacinio vadovavimo išreikštumo 

vidurkio palyginimu pagal vadovavimo rangą. Rezultatai pateikiami 2 lentelėje (analizei taip pat naudotas 

Mann-Whitney U testas dvejoms nepriklausomoms imtims).  

2 lentelė. Policijos vadovų transformacinio vadovavimo išreikštumo vidurkio palyginimas pagal 

vadovavimo rangą 

Vadovavimo rangas 
Imties 

dydis 

Vidutinis 

rangas 
Mann-Whitney U kriterijus (p) 

Aukštesnioji 

grandis 
53 49.99 

636.5 (0.013) 

Žemesnioji grandis 35 36.19 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad tarp aukštesniojo rango policijos vadovų atsiskleidė didesnis 

transformacinio vadovavimo išreikštumas, kuris statistiškai reikšmingai skiriasi nuo žemesniojo rango 

policijos vadovų. Todėl antroji hipotezė teigianti, kad aukštesniojo rango policijos vadovams būdingas 

didesnis transformacinio vadovavimo išreikštumas palyginus su žemesniojo rango policijos vadovais, 

patvirtinama, nes p<α (α=0,05). 

Siekiant patikrinti trečią hipotezę, taikyta policijos vadovų emocinio intelekto ir transformacinio 

vadovavimo stiliaus išreikštumo koreliacinė analizė. Gauti rezultatai pateiktii 3 lentelėje (analizei naudotas 

Spearman koreliacijos koeficientas r). 
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3 lentelė. Policijos vadovų emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumo 

koreliacija  

 
Emocinis 

intelektas 

Transformacinis 

vadovavimo stilius 

r 0.307 

p 0.004 

 

Matyti, kad p<α (α=0,05), todėl galima teigti, kad egzistuoja statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys 

tarp policijos vadovų emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus. Todėl trečia hipotezė, 

teigianti, kad aukštesnis emocinis vadovaujančias pareigas užimančių policijos pareigūnų intelektas susijęs 

su labiau išreikštu transformaciniu vadovavimo stiliumi, patvirtinama. 

Atsižvelgiant į tai, kad emocinio intelekto lygis ir transformacinio vadovavimo išreikštumo laipsnis 

statistiškai reikšmingai skiriasi tarp aukštesniojo ir žemesniojo rango policijos vadovų, atlikta papildoma 

koreliacinė analizė. Ja siekiama išsiaiškinti, kaip emocinio intelekto lygis susijęs su transformacinio 

vadovavimo stiliaus taikymu skirtingose tiriamųjų grupėse, t. y. tarp aukštesniosios ir žemesniosios grandies 

policijos vadovų. 

Emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumo koreliacijos rezultatai 

aukštesniosios ir žemesniosios grandies policijos vadovų tarpe pateikiami 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumo koreliacijos rezultatai 

skirtingų grandžių policijos vadovų tarpe 

 Emocinis intelektas 

Transformaci

nis vadovavimo 

stilius 

Aukštesnioji 

grandis 

r 0.254 

p 0.066 

Žemesnioji 

grandis 

r 0.261 

p 0.130 

 

Matyti, kad tikrinant emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo išreikštumo koreliaciją 

skirtingose tiriamųjų grupėse, t. y. aukštesniosios ir žemesniosios grandies policijos vadovų tarpe, statistiškai 

reikšmingo ryšio nerasta. Visgi penktoje lentelėje pateikti duomenys p>α (α=0,05), bet p<0,1 leidžia daryti 

prielaidą apie tendenciją aukštesniosios grandies vadovų tarpe. T. y. tikėtina, kad padidinus tiriamųjų imtį 

šioje grupėje, gauti rezultatai atskleistų statistiškai reikšmingą teigiamą emocinio intelekto ir transformacinio 

vadovavimo stiliaus išreikštumo koreliaciją. Tuo tarpu kiti lentelėje atsispindintys duomenys 

vienareikšmiškai rodo, kad žemesniojo rango vadovaujančias pareigas užimančių policijos pareigūnų tarpe 

emocinis intelektas ir transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumas nesusiję, nes p>α (α=0,05) ir p>0,1. 

Šio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia ne tik patikrinti iškeltas hipotezes, bet ir panagrinėti 

vadovaujančias pareigas einančių policijos pareigūnų emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo 

stiliaus išreikštumo dalinę koreliaciją kontroliuojant vadovų bendrą darbo stažą ir stažą vadovaujamose 

pareigose. Duomenys pateikiami 5 lentelėje.  

 
5 lentelė. Emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumo dalinė koreliacija 

kontroliuojant darbo stažą ir stažą vadovaujamose pareigose 

 Emocinis intelektas 

Transformaci

nis vadovavimo 

stilius 

Bendras darbo 

stažas 

r 0.323 

p 0.002 

Stažas 

vadovaujamose 

pareigose 

r 0.343 

p 0.001 

 

Policijos pareigūnų emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajos išlieka 

statistiškai reikšmingos į analizę įtraukus tiek vadovų bendrą darbo stažą, tiek stažą vadovaujamose 

pareigose. 
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TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Kaip atskleidė mokslinės literatūros apžvalga, policijos valdymo kontekste emocinis intelektas kol kas 

nagrinėtas tik kaip konstruktas darantis teigiamą įtaką policijos vadovų darbo atlikimui ir efektyvumui 

(Hawkins, Dulewicz, 2007) bei moralinių ir etinių dilemų, iškylančių vadovavimo procese, sprendimui 

(Aremu ir kt., 2011). Šiuo tyrimu atskleistas naujas emocinio intelekto policijos valdymo kontekste raiškos 

aspektas, t. y. emocinio intelekto raiška tarp skirtingo rango vadovų hierarchinėje organizacijos valdymo 

struktūroje. Gauti rezultatai antrina privačiame sektoriuje atliktų tyrimų (Goleman, 1998; Jamali ir kt., 2008; 

Van der Zee, Wabeke, 2004) išvadoms, kad emocinio intelekto apspręstos kompetencijos ryškesnės tarp 

aukštesnio lygio vadovų. 

Tyrimo metu nustatyti transformacinio vadovavimo stiliaus kaip vientiso konstrukto, neskaidant jo į 

atskirus komponentus, išreikštumo skirtumai tarp aukštesniojo ir žemesniojo rango policijos vadovų. Kaip ir 

buvo tikimasi, pasitvirtino J. Hawkins ir V. Dulewicz (2009) nuomonė, kad transformacinio vadovavimo 

išreikštumas auga lygiagrečiai vadovavimo rangui. 

Tiriant emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajas policijos vadovų tarpe, taip 

pat pasitvirtino hipotezė, kad aukštesniu emociniu intelektu pasižymintiems policijos vadovams būdingas 

dažnesnis transformacinio vadovavimo stiliaus taikymas. Nors šio tyrimo metu nebuvo išskiriami atskiri 

emocinio intelekto ir transformacinės lyderystės komponentai, visgi gauti rezultatai neprieštarauja nei J. 

Barling ir kolegų (2000), nei L. Gardner ir C. Stough (2002), nei E. Matonienės (2008) privačiame sektoriuje 

atliktų studijų, įrodžiusių stiprius teigiamus ryšius tarp šių konstruktų komponentų, rezultatams.   

Užsienio autoriai ne retai nagrinėja įvairias emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus 

sąsajas su sociodemografinėmis charakteristikomis (Shafer, 2009; Sarver, Miller, 2013). Šiame tyrime buvo 

pagrįstos emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumo sąsajos su vadovavimo 

rangu, todėl buvo patikrinta ir pastarojo, kaip trečiojo veiksnio, įtaka šių konstruktų koreliacijai. Gauti 

rezultatai atskleidė, jog tik tarp aukštesniojo rango policijos vadovų stebima emocinio intelekto ir 

transformacinės lyderystės teigiamų ryšių tendencija, kuri, tikėtina, taptų statistiškai reikšmingu rezultatu 

didesnėje tiriamųjų imtyje. 

Papildomai patikrinus šių emocinio intelekto ir transformacinio vadovavimo stiliaus dalinę koreliaciją 

su policijos vadovų darbo stažu ir stažu vadovaujamose pareigose išsiaiškinta, kad kintamieji nekeičia 

teigiamo emocinio intelekto ir transformacinės lyderystės ryšio. Taigi pagrįsta teigti, kad emocinio intelekto 

ir transformacinio vadovavimo koreliacijos neveikia darbo stažo veiksniai (Hunt, Fitzgerald, 2013), tačiau ji 

susijusi su hierarchine padėtimi organizacijos valdymo struktūroje. 

 

TYRIMO RIBOTUMAI IR REKOMENDACIJOS ATEITIES TYRIMAMS 

Atsižvelginat į nedidelę tyrime dalyvavusių tiriamųjų imtį, buvo atsisakyta vertinti emocinio intelekto 

ir transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajas su kitais sociodemografiniais kintamaisiais. Tai daryti 

netikslinga dėl neproporcingai pasiskirsčiusių skaičių, padalinus imtį pagal tam tikrą kintamąjį, pvz. pagal 

lytį. Tyrime dalyvavo tik 17 moterų, tuo tarpu vyrų – net 71, todėl akivaizdu, kad emocinio intelekto ir 

transformacinio vadovavimo stiliaus vertinimas skirtingų lyčių grupėse nesuteiktų vertingos informacijos. 

Nors tyrimo metu patikrinta dalinė transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumo ir emocinio intelekto 

koreliacija kontroliuojant bendrą tiriamųjų darbo stažą bei stažą vadovaujamose pareigose, atsižvelgiant į 

autorių (Densten, 2003; Hawkins, Dulewicz, 2009) pastabas, tyrimu siekta ištirti būtent emocinio intelekto ir 

transformacinio vadovavimo stiliaus raiškos skirtumus tarp skirtingo lygio vadovų. 

Mokslinės literatūros apžvalga atskleidė, kad autorių (pvz.: E. N. Drodge, S. A. Murphy, 2001, 2002; 

M., G. Dean, P. Gottschalk, 2013) darbuose akcentuojama viešoji policija. Šiai grupei priklausantys 

pareigūnai tarnybos metu dėvi uniformą, todėl yra matomi ir atpažįstami, kas sąlygoja glaudesnius jų ryšius 

su visuomenės nariais bei įtakoja policijos įvaizdį. Visgi publikacijose mažai dėmesio skiriama „nematomai“ 

policijos daliai, t. y. kriminalinės policijos pareigūnams bei administracijai. Šie pareigūnai ne taip 

akivaizdžiai prisideda prie policijos įvaizdžio formavimo, tačiau įtakoja visuomenės pasitikėjimo policija 

rodiklius, todėl būtų tikslinga ištirti policijoje vadovaujančias pareigas užimančių pareigūnų emocinio 

intelekto bei transformacinio vadovavimo stiliaus raiškos sąsajas atsižvelgiant į veiklos sritį. 

 

IŠVADOS 

 

1. Aukštesniojo rango policijos vadovams būdingas aukštesnis emocinis intelektas palyginus su 

žemesniojo rango policijos vadovais. 
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2. Aukštesniojo rango policijos vadovams būdingas labiau išreikštas transformacinis 

vadovavimo stilius palyginus su žemesniojo rango policijos vadovais. 

3. Aukštesnis vadovaujančias pareigas užimančių policijos pareigūnų emocinis intelektas yra 

susijęs su didesniu transformacinio vadovavimo stiliaus išreikštumu. Į analizę įtraukus vadovų rangą, sąsajų 

tendencija išryškėjo tik aukštesniosios grandies policijos vadovų tarpe. 
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SUMMARY 

 
Nowadays leadership process is understood as social interaction. Therefore both objective (task oriented) and 

emotional components of leadership are active in private and public sector. The purpose of this study is to find out the 

relationship between emotional intelligence and transformational leadership style among police officers, who occupy 

leadership positions.  

88 police leaders from Kaunas County Police Headquarters participated in the research. 53 police officers were 

higher-ranking chiefs, 35 had lower positions in the hierarchical structure of management. The questionnaire consisted 

of three parts: socio-demographic questions, Lithuanian version (Stelmokienė, Endriulaitienė, 2009) of General 

transformational leadership scale GTL (Carless, Wearing, Mann, 2000) and short questionnaire of Trait emotional 

intelligence TEIQue-SF (Petrides, Furnham, 2006). 

The research results confirmed the following hypotheses of the study – 1) higher-ranking police chiefs have 

higher scores of emotional intelligence than lower-ranking police chiefs; 2) transformational leadership style is more 

expressed in group of higher-ranking police chiefs as compared with lower-ranking police chiefs; 3) more expressed 

transformational leadership style is related to higher scores of police leaders‘ emotional intelligence.  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Sivanathan%2C+N
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Cynthia+Fekken%2C+G
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ALYTAUS MIESTO MUZIKINIO GYVENIMO PRISTATYMAS 

 

Klaudija Aleksandravičiūtė 

Mokslinis vadovas lekt. Jolanta Bernotaitienė  
Vytauto Didžiojo universitetas Muzikos akademija 

 

Muzikinė kultūra yra viena iš sudedamųjų žmogiškosios kultūros dalių. Kultūrinė infrastruktūra, 

leidžianti kurti, platinti, skleisti ir saugoti muzikinės kultūros vertybes, disponuoja muzikos mokyklomis bei 

filharmonijomis, koncertų salėmis, įrašų studijomis, muzikine spauda, fonotekomis, muzikinės literatūros 

skyriais bibliotekose. Tačiau svarbiausias elementas, leidžiantis gyvuoti muzikinei kultūrai, yra žmonių 

suinteresuotumas, jų noras kurti, puoselėti muzikinę kultūrą ir joje dalyvauti. 

Kultūrinė padėtis reikalauja dėmesio ir teigiamų pokyčių. Reikia pripažinti, kad profesionalios 

muzikos kultūra Lietuvoje nėra populiari. Tai lemia televizija, internetas, žiniasklaida ir šiose masinėse 

informavimo medijose įsigalėjęs kičo, skandalų ir abejotino intelekto asmenybių kultas. Todėl dauguma 

žmonių žavisi masine popkultūra, kurioje vargu ar galima rasti dvasingumo užuomazgų. Taip pat 

profesionaliosios muzikinės kultūros augimą ir sklaidą stabdo net tik populiariosios masinės kultūros 

viešpatavimas, bet ir mūsų pačių abejingumas. Kiekvienas mūsų esame kultūros dalis, tačiau vertėtų suprasti, 

kad kultūra, tiesiog kaip tokia, be nuoširdaus žmogaus indėlio negyvuos. Siekiant šalies ir jos piliečių 

gerovės būtina kritiškai pažvelgti į Lietuvos kultūrinį tapatumą kaip duotybę: išmanyti istoriją ir dabartį kaip 

veiksnį, nuo kurio priklauso ateitis bei ateities perspektyvos.  

Vertinant Lietuvos muzikinę kultūrą, reikia akcentuoti, kad ją sudaro ne tik didmiesčiuose, bet ir 

mažesniuose miesteliuose vykstantis muzikinis gyvenimas. Jis taip pat gražiai įsikomponuoja į visos 

Lietuvos muzikinio gyvenimo mozaiką. ,,Lietuvos piliečių dalyvavimas kultūroje, vartojimas ir 

pasitenkinimas jos kokybe nuo šiol nėra pagrįstas tik nuojauta, kaip buvo iki šiol, bet yra pamatuotas ir 

pagrįstas skaičiais. Tai svarbu ateityje, kalbant apie naujus projektus, kultūros reikšmę šalies socialinei 

būčiai, ekonomikai, todėl tai nėra tyrimas dėl tyrimo“ (Tyrimas parodė, kuriam kiekiui lietuvių kultūra nėra 

svarbi, 2014). 2014 m. gegužės 13 dieną tyrimą ,,Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas 

kultūros paslaugomis“ pristatė kultūros ministras Šarūnas Birutis. Tyrimo duomenys parodė, kad 

,,didžiuosiuose šalies miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje) dalyvavimas 

kultūrinėse veiklose apima 42 proc. gyventojų, mažesniuose miesteliuose šis rodiklis apima 39 proc. 

respondentų, mažuose miesteliuose ir kaimuose tokių buvo 30 proc.“  

Alytaus miesto muzikinis gyvenimas plačiai atspindėtas miesto spaudoje, miestą reprezentuojančiuose 

internetiniuose portaluose, Alytaus miesto radijuje FM99 ir net vietinėje televizijoje. Apie Alytuje 

gyvuojančius saviveiklinius kolektyvus, vykstančias šventes kruopščiai aprašinėja vietos laikraštis „Alytaus 

naujienos“ ir internetiniai portalai tokie kaip www.alytusplius.lt, www.alytausgidas.lt. Minėti informacijos 

šaltiniai veikia kaip informacinė priemonė pranešti apie vykusius ar artėjančius renginius, pateikia politikos 

veikėjų, miestelėnų įžvalgas apie miesto bei šalies kasdieninius įvykius. Visgi, galime pasigesti tų įvykių, 

renginių analizės, nuomonės, kultūros veikėjų pasisakymų apie mieste vykstančius kultūrinius renginius, jų 

svarbą. Alytaus miesto gyventojui nėra atskleidžiamas miesto veidas, muzikinio gyvenimo panorama. 

Straipsnio tikslas: pristatyti Alytaus miesto muzikinį gyvenimą. 

Uždaviniai:  
1. Pristatyti muzikinio gyvenimo reikšmę kultūroje ir Alytaus miesto muzikinio gyvenimo 

aktualijas. 

2. Atskleisti Alytaus miesto muzikinės kultūros plėtros retrospektyvą. 

3. Išnagrinėti Alytaus miesto muzikinio gyvenimo problemas ir perspektyvas. 

Metodai: tyrimui pasitelktas kokybinis apklausos metodas (interviu) ir mokslinės literatūros analizė. 

ALYTAUS MIESTO MUZIKINIO GYVENIMO PRISTATYMAS: retrospektyva ir aktualijos 
 

Kultūra kiekvieno mūsų gyvenime užima skirtingą vietą, tačiau nėra abejonės, jog kiekvienas esame 

jos dalis. Kiekvienai besivystančiai demokratinei valstybei ir jos visuomenei kultūra yra būtina. Vienas 

svarbiausių argumentų kalbant apie kultūros reikšmę ir svarbą kiekvieno mūsų gyvenime yra identiteto 

sąvoka, kurią auginame ir išlaikome kultūriniu palikimu. „Kultūra [lot. cultura – apdirbimas, ugdymas, 

auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas, garbinimas]: 1. žmogaus bei visuomenės veiklos produktai, 

http://www.delfi.lt/temos/sarunas-birutis
http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
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jos formos ir sistemos, kurių funkcionavimas leidžia kurti, panaudoti ir perteikti materialines ir dvasines 

vertybes“ (Tarptautinių žodžių žodynas, 1985: 276). Kalbant apie kultūrą, retai kada yra skiriama konkreti 

kultūrą sudaranti sritis, nes dažniausiai tai menas: dailė, fotografija, kinas, muzika ir teatras. Muzikinė 

kultūra gali būti apibrėžta kaip viena iš žmogaus veiklos formų ir sistemų, kurių funkcionavimas leidžia 

kurti, naudoti ir perteikti muzikos meno vertybes (Eimontas R., 2006). Muzikinė šalies kultūra – gyvas ir 

augantis organizmas, kurio veikimas leidžia kurti, panaudoti ir perteikti muzikos meno apraiškas. Taip pat 

svarbu akcentuoti, kad muzikinė kultūra gali būti apibrėžiama kaip asmeninė atskiro žmogaus savybė, kaip 

asmenybės poreikis bei gebėjimas rinktis, jausti ir suprasti muzikoje užkoduotą žmogaus dvasinį gyvenimą – 

jausmų pasaulį, siekius, nuostatas, idealus (Rinkevičius Z., 2007). Šis, atskiro žmogaus imlumo 

bendražmogiškoms kultūrinėms vertybėms faktorius kaip tik įgalina muzikinės kultūros sklaidą, jos tradicijų 

puoselėjimą ir tolesnį vystymąsi. Šiame straipsnyje bandoma plačiau analizuoti bene vieną svarbiausių 

žmogiškosios kultūros dalių - muzikinę kultūrą, išsamiai analizuojant muzikinį kultūrinį Alytaus miesto 

gyvenimą. 

Dzūkijos sostinė – Alytus yra šeštas pagal dydį Lietuvos miestas. 2014 m. pradžioje Alytuje gyveno 

56 364 gyventojai (Lietuvos statistikos departamentas, 2014). 

Alytuje yra nemažai kultūrinių, meninio ugdymo įstaigų, bei kolektyvų, turinčių gilias kultūrines 

tradicijas. Alytaus miške, ant Nemuno kranto yra Dainų slėnis, nuo seno garsėjantis Alytaus krašto, Dzūkijos 

regiono dainų šventėmis, dainų vakarais. Prie miško taip pat yra Tautos istorinės atminties muziejus, Antano 

Jonyno muziejus. Iki šių dienų vienas didžiausių traukos centrų yra Miesto parkas, esantis pačioje Alytaus 

miesto širdyje. Miesto centre yra kraštotyros muziejus, Alytaus miesto teatras, A. Matučio muziejus, Alytaus 

Apskrities S. Kudirkos ligoninė, prie tilto per Nemuną – paminklas Antanui Juozapavičiui atminti. Mieste 

yra rajono centrinė ligoninė, kultūros ir komunikacijų centras, viešoji bibliotekos, paštas, teismas, savivaldos 

institucijos. Alytuje veikia trylika bendrojo lavinimo mokyklų, kolegija, profesinio rengimo centras, jaunimo 

laisvalaikio centras bei muzikos mokykla. Svarbu minėti miesto religinius centrus, kur pirmiausia ir 

prasidėjo miesto kultūrinis bei muzikinis gyvenimas. Alytuje yra keturios bažnyčios ir Dievo Motinos 

Globėjos cerkvė, priklausanti stačiatikiams.  

1524 m. Alytaus kairėje pusėje įkuriama Kaišiadorių vyskupijos parapija, pastatyta bažnyčia, 

įsteigiama parapijos mokykla. Alytaus II parapija priklausanti Vilkaviškio vyskupijai įkuriama 1797 m., 

bažnyčioje pastatomi vargonai, giedama lenkiškai, o nuo 1897 m. lietuviškai. 1916 m. dekanas K.Paulavičius 

I-oje parapijoje suorganizavo pirmą mišrų chorą. Bažnytinį giedojimą plėtojo Alytaus II parapijos vikarai: 

kun. Pr.Adomaitis, kun. Val. Antanavičius, kun. Jz.Luckus, kl. Pr.Baltrušaitis. 1922 m. Alytuje sukuriamas 

visuomenės pasaulietiškas choras vad. Vaclovas Dvilinskas, kuris dalyvauja 1924 m. Visuotinėje Lietuvos 

dainų šventėje. 

 

Alytaus miesto gyventojų dalyvavimas Respublikinėse ir Tarptautinėse dainų šventėse 

 

Dzūkijos regionas turi gilias chorinės muzikos tradicijas. I-oji Dzūkų (Pavasirininkų) dainų 

šventė Alytuje įvyko 1925 m., kurioje dalyvavo 450 dainininkų, vyr.dirigentai buvo J.Neimontas ir 

A.Likerauskas, chorų varžybų komisija – J.Naujalis, T.Brazys, A.Kavaliauskas ir J.Bendorius. 1937 m. buvo 

surengta Alytaus miesto chorų šventė, kurioje dalyvavo šaulių, gimnazijos, jaunalietuvių ir ulonų jungtinis 

470 dainininkų choras. 1939 m. rugsėjo 2-3 d. Alytuje įvyksta Pietinio Lietuvos regiono dainų šventė, 

kurioje dalyvavo 32 chorai apie 1500 dalyvių, tikslas – sėkmingai pasirengti Visuotinei dainų šventei. Chorų 

varžybų komisijoje dalyvavo: J.Bendorius, A.Budriūnas, K.Kaveckas, M.Karka, J.Švedas. Šventėje dalyvavo 

Alytaus valstybinės gimnazijos choras (100 dalyvių), vad. St.Navickas, Alytaus šaulių rinktinės choras (73 

dalyviai) vad. A.Likerauskas. Šventę globojo švietimo ministras Dr. L.Bistras, rengė – Lietuvių muzikų 

Draugija ir Alytaus dainų šventės komitetas. Pokario metais ir iki 1990 m. dainų šventės Alytuje vyko 

prisilaikant respublikinių dainų švenčių tradicijų, repertuaro. 1949 m. ruošiantis 1950 m. respublikinei dainų 

šventei buvo pradėta organizuoti kultūros namų chorą (vad. Kazlauskas). 1950 m Alytuje įvyko pirmoji 

pokario Alytaus rajono dainų šventė, kurioje dalyvavo apie 400 choristų. 1953 m. - 1955 m.vyko Alytaus 

rajoninės dainų šventės.  
Trečiajame dešimtmetyje lenkiška dvasia alsuojančiame Alytuje kultūra buvo apmirusi, o muzika 

egzistavo tik vargonininkų ir parapijų choro veikloje, tačiau talentingo vargininko Vaclovo Dvilinsko dėka 

muzika ir vėl skamba Alytuje. Jis subūrė nedidelį, bet stiprų chorą. Vaclovas Dvilinskas dirbo ir mokykloje -

pradinių klasių mokinius mokė muzikos, giedojimo, ruošė vaidinimus. Aktyvaus V. Dvilinsko dėka dainingi 

alytiškiai turėjo galimybę sudalyvauti Pirmojoje Dainų šventėje Kaune. Apie alytiškius dalyvavusius šioje 

dainų šventėje prisimena Alytaus miesto gyventojas Petras Bakanauskas “Į Dainų šventę vykau su Merkinės 

progimnazijos choru, vadovaujamu J.Uoginto. Įspūdžiai iš šventės liko visam gyvenimui: į šventę plaukė 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kinas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Muzika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Jonynas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Jonynas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_miesto_teatras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Juozapavi%C4%8Dius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sta%C4%8Diatikiai
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žmonės iš visos Lietuvos- kas pėsti, raiti, kas traukiniu savo lėšomis. Tai buvo neįtikėtinas reginys”. 1930 m. 

J.Stakūno vadovaujamas Alytaus jaunimo choras, kurį sudarė 65 dainininkai, sėkmingai dalyvavo ir 

Trečiojoje dainų šventėje”. (V. Juodpusis, Muzikos barai 1996 Nr.4) 

Ryškus tarpukario Alytaus kultūros ir mokslo židinys buvo gimnazija. Į 1919m. įsteigtą gimnaziją 

dėstyti muziką buvo pakviestas Stasys Navickas. S. Navickas įsteigė gimnazijos pučiamųjų orkestrą, chorą, 

ruošdavo renginius mieste, pats grodavo fortepijonu, rinko liaudies dainas (surinko vestuvinių dainų ir 

suvaidino su mokiniais “Lietuviškas vestuves). Stengdamasis papildyti to meto saviveiklinį repertuarą, 

S.Navickas sukūrė originalių fortepijoninių kūrinių, kūrinių chorui : kantatą mišriam chorui su fortepijonu 

“Darius ir Girėnas”, dainas- “Aukštas kalnas”, “Dzūkų raitelių maršas”, “Mano gimtinė”, “Į Vilnių”, 

harmonizavo liaudies dainas. Apie 1925 metus Stasys Navickas įkūrė Alytaus gimnazijos chorą. Choras 

dainuodavo nesudėtingus kūrinius, dalyvaudavo bažnytinėse mišiose, miesto renginiuose. Vienu metu su 

berniukais mokytojas pastatė Š.Guno “Mišias”. Baigę gimnaziją choristai neišsiskirstė,o susibūrę į grupę 

ėmėsi statyti M.Petrausko  operetę “Apvesdikit ir mane”, kuri buvo vaidinama gimnazijoje, rusų karių 

koplyčioje.  Pastatymo sėkmė skatino tolimesnei kūrybinei veiklai: vadovaujant S.Navickui apie 1928-1929 

metus buvo pastatyta M.Petrausko opera “Birutė”. Vėliau buvo bandyta statyti M.Petrausko “Kaminkrėtys ir 

malūnininkas”, “Consilium facultatis”. 1939 m. Alytuje buvo surengta Dzūkų dainų šventė, į kurią atvyko 

dainininkai iš aplinkinių miestelių ir Kauno.  

Nenuilstančių muzikų S.Navicko ir A.Likerausko iniciatyva muzikinis gyvenimas Alytuje klestėjo. Iki 

šių dienų miesto muzikinį gyvenimą atstovauja 1926 metais į Alytų iš Vilkaviškio atkeltas ir čia savo veiklą 

pradėjęs Antrasis DLK Birutės ulonų pulkas. “Naujasis pulkas įnešė daug gyvumo į Alytiškių gyvenimą. 

Nuo tų metų per kiekvienas Vėlines pulkas su orkestru žygiuodavo per visą miestą- nuo kareivinių iki 

Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus- pagerbti karininką A.Juozapavičių ir kitus karius, žuvusius už Lietuvos 

laisvę. Pulkas su orkestru dalyvaudavo minėjimuose, paraduose”,- prisimena S.Navicko sūnus Tadas 

Navickas knygoje “Alytus ir jo apylinkės”. Pulke grojo 35 muzikantai, tai buvo didelis, stiprus kolektyvas.  

8-ajame dešimtmetyje Alytuje ir Alytaus regione susiformavo tradicija rengti Alytaus, Varėnos, 

Lazdijų dainų šventes, dzūkų popietes (kuriose dalyvavo chorai, šokių kolektyvai, kaimo kapelos, pučiamųjų 

orkestrai, švenčių organizatoriai, įkvėpėjai buvo chorų vadovai). 1977 m. Alytui suteikus respublikinio 

pavaldumo miesto teises ši tradicija užgeso. Alytuje nebepuoselėjimas kultūrinis ir muzikinis gyvenimas – 

išnyksta miesto, regiono dainų švenčių rengimo tradicija, išblėsta kultūros skyrių, kultūros įstaigų vadovai 

iniciatyva. 

Situacija pasikeičia 1981 m., kai Alytus švenčia  400 m. Jubiliejų1926 m. Tuometinė valdžia 

nusprendžia jį paminėti įvairiais renginiais ir surengti regioninę dainų šventę, kurioje dalyvavo Alytaus 

miesto, regiono, Marijampolės, Lietuvos radijo ir televizijos chorai, liaudies šokių kolektyvai, kaimo 

kapelos, pučiamųjų orkestrai. Deja, po šios šventės miesto, regiono dainų švenčių rengimo tradicija vėl 

prigęsta, tai ir vėl dėl miesto valdininkų, kultūros, švietimo skyrių, kultūros įstaigų specialistų atsainaus 

požiūrio į dainų švenčių rengimo tradiciją ir silpnų kolektyvų vadovų kūrybinių ambicijų. 

1995 m. Alytuje surengiamas Dzūkų kongresas, Dzūkų dainų šventė, kurioje dalyvauja Alytaus m., 

regiono, LR Punsko mišrūs, iškilių dzūkų: Petro Bingelio – Kauno Valstybinis, Petro Vailionio ,,Liepaičių“ 

ir kt. chorai, šokių kolektyvai, kaimo kapelos, pučiamųjų orkestrai, dainų šventės garbės vyr.dirigentas buvo 

prof. P.Bingelis. Buvo sudaryta Dzūkijos kongreso darbo grupė vadovaujama kultūros darbuotojos, 

tremtinės, Alytaus sąjūdžio lyderės mero pavaduotojos (vėliau seimo narės) Onos Suncovienės. 

Keičiantis valdžiai 2001 m. minint Alytaus 420 metines buvo surengta Dzūkijos dainų šventė, 

kurioje dalyvavo apie 34 chorai, 10 kaimo kapelų, 2 pučiamųjų orkestrai, 3 dainų ir šokių ansambliai, apie 37 

šokių kolektyvai, chorų repertuarą formavo ir parengė choras Putinas. 2006 06 mėn. 3-4 d. Alytuje 

surengiama Respublikinė Tremtinių ir Politinių Kalinių Dainų Šventė ,,Leiskit į Tėvynę“.  

 

Alytaus muzikinio gyvenimo aktualijos - muzikinių kolektyvų pristatymas 

 

Muzikos kultūra, ypač Lietuvos periferijoje, neatsiejama nuo mėgėjiško muzikavimo, kuris gali būti 

laikomas viena iš laisvalaikio leidimo formų. Nagrinėjant laisvalaikio kultūros fenomeną, reikia pabrėžti, kad 

laisvalaikio kultūroje svarbią vietą užima mėgėjiška meninė kūryba. Tokia kūryba, neparemta specialiu 

išsilavinimu, gali būti apibrėžta kaip laisva žmonių veikla, kurioje atsiskleidžia įgimti gabumai, išmonė, 

išradingumas, proto ir vaizduotės galios (Šimkus A., 2007). Nors sovietinės santvarkos metais saviveiklinė 

kūryba, kaip ir profesionalus menas, buvo bandomi pajungti ideologijai, tačiau tai nereiškia, kad žmonės tuo 

metu menu nesidomėjo. Alytaus miesto žmonės, kaip ir visa Lietuva, dainavo, šoko, grojo. Choruose, 

vokaliniuose ar instrumentiniuose ansambliuose, šokių būreliuose buvo lavinamasi, plečiamas akiratis, 

mokomasi pažinti gyvenimą, buvo išlaikytas, tarpukariu pradėtų Dainų švenčių tęstinumas. 
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Gerėjant politinėms situacijoms savivaldybėse, iš naujo pradeda klestėti kultūrinis miestų gyvenimas, 

ne išimtis ir Alytaus miestas, kur šalia gamyklų ir kitų organizacijų saviveiklinių kolektyvų randasi nauji, 

aktyvūs kolektyvai. Muzikos mokykla ir kolektyvai : simfoninis orkestras “|Svajonė”, instrumentiniai ir 

vokaliniai ansambliai; Alytaus stygini kvartetas; Chorai “Varsa”, “Putinas”’; Alytaus Jaunimo centro 

kolektyvai; Sausumos pajėgų orkestras; Alytaus kolegija; Jamahos mokykla; TV3 projekto “Chorų karai” 

chorai : “Oranžinis choras”,“De žavu”; Pradinių ir vidurinių mokyklų, gimnazijos jaunių chorai ir vokaliniai, 

instrumentiniai ansambliai. 

Alytaus muzikos mokykla neabejotinai yra vienas pagrindinių profesionaliosios muzikos puoselėtojų 

Alytaus mieste. Mokykla įsteigta 1957 m. rugsėjo 10 d., o savo veiklą pradėjo 1957m. lapkričio  1d. Muzikos 

mokykla tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, moderni neformaliojo muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti 

Alytaus regiono vaikų ir jaunimo muzikinio ugdymo ir meninės saviraiškos poreikius. Alytaus muzikos 

mokykloje yra  sudaromos sąlygos  ir galimybės ugdyti kiekvieno vaiko muzikinius ir meninius gebėjimus ir  

poreikius, rengti  profesionalius muzikos atlikėjus, organizuoti tikslingą, moksleivių užimtumą, mokyti siekti 

meistriškumo rezultatų, jais džiaugtis. Nuo 2013 m. mokykloje pradėta įgyvendinti suaugusiųjų neformaliojo 

ugdymo programa, kviečianti suaugusius mokytis muzikos, grojimo pasirinktu muzikos instrumentu. Alytaus 

muzikos mokykla tenkina mokinių saviraiškos poreikius muzikos pažinimo, ugdymo ir įgūdžių lavinimo 

srityje, padeda jiems įgyti pradinius muzikinius įgūdžius, ugdo naujus muzikinius gebėjimus, skonį, kultūrą; 

teikia galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento 

savybėmis, teikia konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos, meninės ir kūrybinės terpės 

pažinimo pagrindus; teikia kryptingą muzikinį išsilavinimą, padedantį pasirengti tolesniam mokymuisi 

aukštesnės pakopos muzikinio ar pedagoginio profilio ugdymo institucijose muzikai gabiems vaikams, 

jaunuoliams, o suaugusiems — tęsti mokymosi visą gyvenimą galimybes.  

Alytaus miesto jaunimo simfoninis orkestras „Svajonė" buvo įkurtas Alytaus muzikos mokykloje  

2005 m., tačiau orkestro susikūrimas – tai nuo 2000–ųjų metų Alytaus styginių kvarteto vykdomų projektų 

„Svajonė" rezultatas. Šiuo metu orkestre groja 76 Alytaus muzikos mokyklos moksleiviai ir absolventai, bei 

5 mokyklos pedagogai: Antanina Pasaravičienė (violončelė), Diana Klemkaitė (smuikas), Ingrida 

Krikščiūnienė (altas), pučiamųjų grupės vadovė Justina Jočytė. Dirigentė, meno vadovė – Daiva 

Martikonytė. 

Alytaus styginių kvartetas savo kūrybinę veiklą pradėjo 1998 m. Kolektyvo repertuare – įvairių 

epochų klasikinė ir pramoginė muzika. Nuo 2000 m., prisijungus klarnetininkui, Nacionalinio simfoninio 

orkestro artistui Dainiui Platūkiui, šešetą metų kolektyvas daugiausiai dirbo ir koncertavo kaip Alytaus 

kvintetas. Nuo 2002 metų kolektyvas dalyvauja kasmet vykstančiame Dainavos šalies muzikos festivalyje, 

yra nuolatinis miesto ir šalies renginių dalyvis. 

Alytaus liaudies meno studija „Varsa“ įkurta 1972 m. Šio ansamblio įkūrėjas - Alytaus medvilnės 

kombinatas (dabar - Alytaus kultūros ir komunikacijos centras), kur kolektyvas pradėjo savo veiklą ir tęsia 

iki šiol. Nuo pat choro įkūrimo kolektyvo meno vadovas ir dirigentas yra Vidas Simanauskas. Nuo pat 

įsikūrimo kolektyvas „Varsa“ dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse, ansamblių vakaro programose. 

2005-aisiais Respublikinėje jaunimo tautinio šokio ansamblių konkurse – šventėje kolektyvas apdovanotas 

trečio laipsnio diplomu, o choras pripažintas geriausiu kolektyvu dainų ir šokių ansamblių kategorijoje. Nuo 

2006 metų kamerinis choras „Varsa“ savo veiklą vykdo Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Bėgant 

laikui pasikeitė kolektyvo sudėtis, prie kolektyvo prisijungė ir daugiau muzikos mylėtojų. Choras ruošia 

šiuolaikinį ir klasikinį chorų repertuarą, aktyviai dalyvauja miesto ir šalies renginiuose bei tarptautiniuose 

konkursuose. Kamerinis choras „Varsa” yra nuolatinis Lietuvos dainų švenčių dalyvis, pagrindinis Alytaus 

chorinio gyvenimo puoselėtojas.  

Putinas dainuoja nuo 1973 metų. Chorą įkūrė ir lig šiol jam vadovauja Jonas Vytautas Pavilonis, 

koncertmeisteris Dainius Pavilonis. Chore dainuoja Alytaus miesto mokytojai, medikai, darbininkai, 

vyresniųjų klasių moksleiviai, muzikai. Nuo 1975 m. dalyvavo visose respublikinėse, Pasaulio lietuvių dainų 

šventėse.  

Jaunimo centras – įstaiga, užimanti didžiausią ugdytinių bei lankytojų skaičių tarp neformaliojo 

švietimo mokyklų, Alytuje ir antrąją vietą šalyje, po Lietuvos vaikų ir jaunimo centro. Jaunimo centre 

siūlomas ugdomąsias veiklas, renginius, parodas ir kitas mokymosi ir užimtumo formas palaiko ir aktyviai 

jose dalyvauja per 1600 Alytaus bendruomenės narių – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų, kurių tarpe yra ir 

motyvaciją bei tikslą turinčių, ir tiesiog norinčių atrasti save bei įgyvendinti tikslą – tapti sėkminga 

asmenybe. Kasmet pastebima šio skaičiaus didėjimo tendencija. Tai vienas pagrindinių rodiklių, kad įstaiga 

atitinka šiuolaikinio gyvenimo diktuojamus reikalavimus, yra svarbi, patraukli ir naudinga plačiam 

visuomenės ratui. Alytaus jaunimo centras yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, 

saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla. Veiklos sritys: dainavimas , muzikavimas (gitaros, 



18 
 

fortepijono, smuiko klasės), šokiai ir vaizduojamieji menai, techninė kūryba.  Įstaiga yra iš dalies išlaikoma 

iš savivaldybės biudžeto, turi ribotos civilinės  atsakomybės viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Alytaus jaunimo centre siūloma rinktis iš 44 ugdymo programų 

grupių  

Alytuje Yamahos muzikos mokykla atidaryta 2015m, tai viena naujausių Yamahos mokyklų centrų 

Lietuvoje. Mokykloje vykdomos trys vaikų muzikinio ugdymo programos: Robis (nuo 4 mėnesių), Mažyliai 

ir muzika (18 mėnesių - 4 metų), Muzikos šalis (6 - 8 metų).  

Lietuvos kariuomenės orkestro uždavinys - dalyvauti oficialiuose renginiuose ir reprezentuoti Lietuvos 

valstybę ir kariuomenę renginiuose siekiant sudaryti gerą kariuomenės įvaizdį visuomenei ir užtikrinti 

protokolo reikalavimų įvykdymą. Orkestras dalyvauja iškilminguose valstybiniuose kariuomenės ritualuose 

bei šventėse. 

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos 

pajėgų orkestras atkurtas 1994 m. lapkričio mėn. Orkestro kapelmeisteris – atsargos kapitonas Viktoras 

Ščetilnikovas, dirigentas – Ramūnas Valaitis. Kolektyvą sudaro 30 profesionalių muzikantų. Orkestras 

garbingai tęsia Ulonų pulko orkestro tradicijas, kurios Alytuje puoselėjamos jau nuo 1926 metų. Mielai 

koncertuoja miesto ir respublikos visuomenei, kariniuose daliniuose, sutinka aukštus valstybės svečius, 

dalyvauja iškilminguose valstybiniuose kariuomenės ritualuose bei šventėse.  

2009 m. kovo 13 d. buvo pasirašyta sutartis su Alytaus miesto savivaldybe dėl projekto „Alytaus 

kolegijos ir miesto jaunimo choro“ įgyvendinimo.  Projekto tikslas – suburti Alytaus miesto jaunimą bei 

Alytaus kolegijos studentus bendrai chorinei veiklai.  Į Alytaus kolegijos ir miesto jaunimo choro veiklą 

sėkmingai įsiliejo gabūs ir aktyvūs kolegijos studentai, miesto jaunimas. Choras savo pasirodymais džiugina 

Alytaus kolegijos bendruomenę švenčių metu, taip pat ir Alytaus miesto visuomenę, dalyvaudamas mieste 

vykstančiuose renginiuose. Alytaus kolegijos ir miesto jaunimo choras nuo sutarties pasirašymo dienos, 

dalyvavo daugelyje bendrų renginių. Alytaus miestas aktyviai reiškėsi ir televizijoje. Puikus pavyzdys TV 

projekto„Chorų karai“ dėka susikūrę kolektyvai. Tai Alytaus oranžinis choras vadovaujamas Justino 

Lapatinsko (televizijos konkurse 2012m. užėmė 2 – ąją vietą) ir Alytaus De Žavu vadovaujamas Astos 

Pylipaitės (choro meno vadovė Lilija Bernatavičienė). De Žavu choras itin sėkmingai reprezentavo Alytaus 

mietą šalies lygmenyje, laimėjo 1-ają vietą televizijos projekte ir iki šiol yra aktyvus Alytaus miesto koncertų 

bei švenčių dalyvis. 

 

Alytaus miesto muzikinio gyvenimo tyrimas 

 
Siekiant plačiau pristatyti dabartinį Alytaus muzikinį gyvenimą buvo pasitelktas pusiau struktūruotas 

interviu metodas. Pusiau struktūruotas interviu remiasi planu, kuriame numatyti konkretūs klausimai, jų 

pateikimo seka, tačiau numatyta, kad tyrimo eigoje tyrėjas gali papildomai užduoti plane neįrašytų klausimų, 

leidžiančių labiau suprasti pašnekovą. Straipsnio uždaviniams įgyvendinti buvo sudaryti šie interviu 

klausimai: 
- Koks jūsų išsilavinimas ir kiek laiko dirbate Alytaus miesto muzikinio gyvenimo labui? 

- Kaip Jums svarbus miesto muzikinis gyvenimas? 

- Su kokiomis problemomis susiduriate dirbdami? 

- Ko trūksta Alytaus miesto muzikiniam gyvenimui, kokias problemas pastebite? 

- Ar esate patenkintas savo darbu, indėliu į miesto muzikinį gyvenimą?  

- Kaip vertinate savo kolektyvą Alytaus miesto ir visos šalies kultūriniame lygmenyje? 

- Ar jaučiate palaikymą iš miesto savivaldybės? 

- Kokia kultūrinė įstaiga ar asmuo labiausiai puoselėja Alytaus muzikinę kultūrą? 

- Koks Alytaus miesto renginys Jūsų nuomone yra profesionaliausias muzikiniu atžvilgiu?  

- Apie kokį muzikinį renginį svajojate Alytaus mieste? 

Tyrimo imtis - Dalyvauti tyrime buvo pakviesti ekspertai, susiję su nagrinėjamu klausimu - Alytaus 

muzikiniu gyvenimu, dirbantys muzikos srityje. Tyrime dalyvavo 4 tyrimo dalyviai - visi turintys aukštąjį 

išsilavinimą, šiuo metu gyvenantys ir dirbantys Alytuje. (žr. 1 lentelę) Tyrime buvo vadovaujamasi etikos 

principais tokiais, kaip konfidencialumas ir laisvanoriškumas, todėl tiriamųjų vardai yra užkoduoti: T1, T2, 

T3, T4. 

 

 



19 
 

 

 

1 lentelė. Tyrimo dalyviai 
Tyrimo dalyvio kodas Lytis Pareigos 

T1 Vyras Radijo direktorius, laidų bei koncertų vedėjas 

T2 Vyras Kultūros centro direktorius, choro vadovas 

T3 Moteris Muzikos mokytoja, jaunių choro vadovė 

T4 Moteris Savivaldybės kultūros skyriaus vedėja 

Tyrimo organizavimas - interviu buvo vykdomas 2015 metų kovo, balandžio mėnesiais. Tyrimo 

dalyviai buvo apklausiami žodžiu, gavus leidimą įrašyti pokalbį. Interviu vyko prieš choro repeticijas ar 

paskaitas. Interviu vyko nuo 15 minučių iki 40 minučių. Įrašyta medžiaga buvo transkribuota. Transkribuoti 

duomenys apdoroti taikant tradicinį kokybinės – teksto analizės metodą (Žydžiūnaitė, 2005).  

Tyrimo eiga – su tyrimo dalyviais dėl susitikimo dalyvauti interviu buvo prašoma iš anksto susitarus 

ir suderinus abiem pusėms patogų susitikimo laiką bei vietą. Ruošiantis tyrimui buvo išstudijuota mokslinė 

literatūra nagrinėjanti Alytaus miesto muzikinio gyvenimą.  

Tyrimo rezultatų pristatymas 

Interviu pradžioje paaiškėjo, kad visi tyrimo dalyviai turi daug darbo patirties, yra savo srities 

specialistai ir yra pajėgūs vertinti Alytaus miesto kultūrinį ir muzikinį gyvenimą. 

Visiems tyrimo dalyviams svarbus miesto kultūrinis, muzikinis gyvenimas: 

- Tai aktualu, svarbu ir įdomu man pačiam ką aš darau. Tai galvoju, kad gal ir kažkam kitam bus 

svarbu ir įdomu. (T1) 

- Svarbu, tai mano miestas, aš čia gyvenu. Svarbu ir kaip piliečiui, ir kaip žmogui dirbančiam šį 

darbą. Sudarbinau žmones, kolektyvus sudarbinau, turi jie etatus. Kuriu muzikinį gyvenimą čia. (T2) 

- Man ypatingai svarbus. Tai mano darbas, mano gyvenimas. (T3) 

- Muzikinis miesto gyvenimas man tiek svarbus, kiek man svarbus kultūrinis gyvenimas. Išties 

neišskiriu nei vienos kultūros srities ar tai teatras, ar muzika. (T4) 

Išsiaiškinus tyrimo dalyvių patirties ir dabartinio darbo vietą, jie buvo paklausti, su kokiomis 

problemomis susiduria dirbdami savo darbą. Gauti įvairūs atsakymai, sąlyginai suskirstyti į pasitenkinimo, 

žmogiškąsias ir finansines subkategorijas, taisyklių ir resursų kategorijas. (žr. 2 lentelę)  

 

2 lentelė. Alytaus miesto muzikantų problemos darbe 

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys (ištrauka iš interviu protokolo) 

Taisyklės Pasitenkinimas Su radiju esam savo rogėse, neesam įspausti į kažkokius rėmus, leidžiam į 

eterį tai ką norim. Gaunam pasiūlymų aišku visokių, atsirenkam. (T1) 

- Problemos kaip ir visose mokyklose… vaikams neįdomus repertuaras, jie 

juo nusivilia. Per televiziją girdi kitokią muziką. Dainuojam dainas, kurios 

nebūna panaudotos ateityje. (T3) 

Visi kuria, ieško kažko tokio, ko dar nėra. Trūksta konkurencijos, o kai jos 

trūksta nėra varomosios jėgos. (T4) 

Resursai Žmogiškieji Jaunatviško potencialo trūksta taip pat. Pavyzdžiui dabar kultūros skyrius 

ieško etnografo, chormeisterio. ir problema kaip dabartiniai meno 

kolektyvai, kurie organizuoja dabar renginius, kaip jie perduos savo patirtį 

ar turės pamainą? Trūktų dėl to jaunų žmonių. Jie negali grįžti į  Alytų 

gyventi ir neturi kaip skleisti idėjas. (T4) 

Finansiniai Kiekvieną dieną kažkas atsitinka, bet šiaip finansai riboja mus. (T2) 

Pagrindinė problema - finansavimas, lėšos, negali patenkinti visų poreikių 

(kolektyvų). Daug muzikalių žmonių turim ir muzikos mokyklą, kuri ugdo. 

Kultūros ir komunikacijų centras festivalius rengia, siūlo gerus projektus. 

(T4) 

 

Tyrimo dalyviams įvardinus problemas, su kuriomis susiduria kiekvienas asmeniškai jie buvo 

paprašyti atsakyti į klausimą - ko trūksta Alytui arba kokias problemas jie pastebi Alytaus miesto 

muzikiniame gyvenime, taip atkreipiant dėmesį į problemas miesto mastu. Galime teigti, kad problemos 
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tokios pat arba labai panašios kaip ir atsakinėjant į prieš tai buvusį klausimą. Atsakomybė (kokybės siekis - 

pasitenkinimas), resursai (žmogiškieji ir finansiniai) tyrimo dalyvių buvo įvardinti sunkumais, problemomis 

miesto muzikiniame gyvenime .(žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Alytaus miesto muzikinio gyvenimo problemos 

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys (ištrauka iš interviu protokolo) 

Atsakomybė Pasitenkinimas Trūksta lietuviškos muzikos (kalba apie Lietuvą), tai natūralu, kad jos 

trūksta ir Alytuje. Negalime išmesti Alytaus iš bendro Lietuvos konteksto. 

Nuo 6 dešimt. mes populiarūs -  kolektyvas Aisčiai, heavy metal ir kt. 

grupės, kurios atsirado Alytuje ir toliau buvo populiarūs visoje Lietuvoje. 

Dar ypatingai trūksta - jaunų, profesionalių muzikologų, teatrologų, 

kritikų. Nes kol kas tai vyksta tik draugų būrelio lygmenyje. (T1) 

Problema yra žmonių santykiuose didesnė, nei kad finansavime. 

Pavyzdžiui, stipriuose kolektyvuose sensta vadovai ir jie neturi 

potencialios pamainos. Kurti naujų vietų neleidžia biudžetas. Turi būti 

didis menininkas, kad sau susikurti darbo vietą, o jei toks būsi į Alytų 

negrįši. (T4) 

Resursai Žmogiškieji Pastebiu, kad trūksta entuziazmo. Žmonės eina lengviausiu keliu, nedirba 

sunkaus darbo ir nėra net ką suburti. Nėra koncertų, nes gi nėra tokių 

kolektyvų. (T3) 

Finansiniai Tai vėl gi finansavimas…Trūksta finansavimo, tai čia pagrindis dalykas, 

trūksta provincijos palaikymo. Rezultatai rodo, kad pusė pinigų lieka 

didmiesčiuose, nors būtent šie metai yra regiono metai, bet visi pinigai liko 

Vilniuj... Patys regionai nieko negauna. Vieni kolektyvai labai klesti, kiti 

merdėja. Didelis lobizmas čia pas mus... (T2) 

 

Atsakant į klausimą ar esate patenkintas savo darbu, indėliu į miesto muzikinį gyvenimą galime 

išskirti dvi nuomones – neigiamą ir teigiamą, nors visi tyrimo dalyviai yra linkę išskirti ir teigiamą, ir 

neigiamą nuomones. Teigiamos: 

- Mes turime laidą “ši diena muzikos istorijoje”, mes duodame žiūrovui tokią edukologinę pusę, 

nes mano nuomone šaknis reikia žinoti. Dėl šios laidos esu patenkintas tikrai. (T1) 

- Manau, kad pakankamai. Noriu ir toliau turėti kolektyvą ir manau vieno pakanka. Laiko 

atžvilgiu, negalėtų vaikai ateiti. O šiaip turėti kolektyvą tikrai verta ir naudinga. Esu patenkinta. (T3) 

- Pradėjus dirbti savivaldybėje radau visai kitokią situaciją nei dabar. Mūsų kultūros skyriaus 

komanda per kelis metus nuveikė tikrai daug. Nesakau, kad prieš tai kolegos nedirbo, bet šiuo metu viskas 

gerai, esu patenkinta savo darbu ir asmeniškai. (T4) 

Ir neigiama: „Sakyčiau ne, neesu patenkintas savo indėliu. Kai būsiu patenkintas, vadinasi kažką 

negerai darau… jei grąžinčiau laiką atgal, daryčiau viską ryžtingiau, labiau stengčiausi. (T2) 

Tyrime dalyvavusieji, savo kolektyvus vertino gerai: 

- Kamerinis choras “Varsa”  Alytaus mieste tikrai atrodo padoriai, o Lietuvos lygmeny mes 

turim pirmą kategoriją, esam aštuoniolikti - tai tikrai neblogai. (T2 ) 

- Gerai vertinu. Kitos Alytaus miesto mokyklos eina kitu keliu - pramoginės muzikos it tokių 

chorų, kurie rengia dainų šventės repertuarą yra tik du. Mes ir Panemunės pagrindinė mokykla. Na, šalies 

lygmenyje tai kaip tarp mokyklų yra, kaip visų mokyklų mokiniai. Aišku, negalim lygiuotis su meninio 

ugdymo įstaigom, konservatorijom.  Mes nei geresni šiaip, nei blogesni. (T3) 

- Pirmiausia mes stengiamės dėl lėšų ir stengiamės įtikinti politikus, kad kultūrai reikia dėmesio 

ir manyčiau, kad dabar, pastaruoju metu ta situacija yra pagerėjus. Dėmesys kultūrai tikrai yra didesnis nei 

prieš kelis metus.  Savivaldybė tikrai stengiasi dėl kultūros. Respublikos mastu, tai manau rodo dalyvavimas 

“Super miesto projekte” (LNK televizijos projektas). Tikrai turime ką parodyti, galime didžiuotis, kad 

varžomės su didmiesčiais. Gal muzikantų ne tiek daug turime, bet šokėjai ypatingai gerai reiškiasi. Muzikos 

mokyklos simfoninis orkestras, kūrybinė studija “ Miestelėnai”, chorai “Varsa”, “Putinas”. Turim įvairų 

spektrą įdomių, pajėgių kolektyvų palyginus su lėšomis kuriomis mes disponuojame. (T4) 
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Pradėjus gilintis į Alytaus miesto problemas aiškėja konkretūs, miesto muzikinį, kultūrinį gyvenimą 

ribojantys veiksniai, problemos. Kiekvienas tyrimo dalyvis minėjo miesto savivaldybę, kaip vieną 

pagrindinių miesto muzikinį gyvenimą atstovaujančių institucijų, todėl tyrimo dalyvių buvo klausta ar jie 

jaučia palaikymą iš miesto savivaldybės dirbdami savo darbą, užsiimdami miesto muzikinio gyvenimo 

puoselėjimu. Siekiant kuo objektyviau įvertinti pateiktus atsakymus, būtina atkreipti dėmesį, jog interviu 

vyko prieš pat savivaldybių rinkimus. 

- Dabartinė sakyčiau miesto valdžia tikrai stengiasi formuoti tą muzikinį gyvenimą, bet  jie gal 

kiek ne ta linkme eina… tai pavyzdžiui ne pirmą kartą remia “Chorų karų” projekte dalyvaujantį kolektyvą, 

šiemet - De Žavu choro rėmimas. Miesto kultūros skyrius turėtų formuoti vietos kultūros politiką, o ne tokiais 

proginiais projektais kurti miesto pseudo įvaizdį. Tai pigu, greita ir greitai pasimiršta. Aišku, nereikia slėpti, 

kad tokie projektai ir jiems reklama, Važiuoja į televizijos studijas palaikyti…(T1) 

- Šiemet ypatingas dėmesys, žūrėsim kas bus kai nauja valdžia ateis. Gavom naujus etatus 

(Kultūros centre atsirado septyni nauji etatai kultūros specialistam), padeda šildymo klausimais. Tikrai 

padėjo. Projektų skirstymas tik diskutuotinas, lobizmas didelis tikrai… Savivaldybėje dirbantys žmonės yra 

suinteresuoti palaikyti draugus, neišeina būti šališkam.(T2) 

- Be abejo. Mes visada būname pagerbti po dainų švenčių, apdovanoja raštais, knygomis 

dovanomis. (T3) 

- Aš kaip savivaldybės darbuotoja matau situaciją iš arti ir nuolatos pati, ir su komanda 

stengiuosi ją gerinti, remti tuos kolektyvus. Ir vėl gi, pasikartosiu dėmesys kultūrai, tuo pačiu ir muzikai 

tikrai yra didesnis nei prieš kelis metus -  savivaldybė tikrai stengiasi dėl kultūros. (T4) 

Visi tyrimo dalyviai dirba skirtingose Alytaus miesto įstaigose, taip pat nuolat stebi muzikinį 

gyvenimą Alytaus mieste ir jį vertina.  

Paklausti, kokia kultūrinė įstaiga ar asmuo labiausiai puoselėja Alytaus muzikinę kultūrą buvo 

paminėti Styginių kvartetas, simfoninis orkestras, D.Martikonytės veikla, Alytaus teatras, Kultūros ir 

komunikacijos centras, Meras, vicemerė, V. Simanauskas 

Tyrimo dalyviai buvo paklausti koks Alytaus miesto renginys jų nuomone yra profesionaliausias 

muzikiniu atžvilgiu. Atsakymai rodo, kad svarbiausi renginiai yra susiję su simfonine bei vokaline muzika, 

kuri dažniau yra atliekama miesto svečių nei Alytaus miesto gyventojų. Taip pat tyrimo dalyviai išskiria 

Alytaus miesto šventės reikšmingumą. 

- Sudėtinga pasakyti, nes tas mūsų muzikinis gyvenimas labai įvairialypis. Buvo toks neseniai 

unikalus renginys susijęs su “Svajone”- tiesioginis tiltas Alytus - Ročesteris. Aišku tai projektinis renginys, 

bet tie projektai veikia Alytuje. Projektų dėka buvom daug džiazo atvežę,(T1) 

- Dainavos šalies muzikos festivalis. Tai kasmetinis festivalis, jau tampa tradicija koncertuoja 

Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras, uždaro “Svajonė”. Kiekvienais metais pristatom nauja žvaigždę, 

muzikantą, kuris yra kilęs iš Alytaus. Turim koncertą, kuris ypatingas tuo, kad po pasauly išsibarstę 

alytiškiai muzikantai sugrįžta pamuzikuoti gimtajame mieste. Ir aišku pasirodom patys, nors apsiribojam tik 

profesionaliais kolektyvais. Vyksta kasmet. (T2) 

- Alytaus miesto dienos. Chorų diena, kai vaikai gali padainuoti savo repertuarą.  pagrindinėj 

mokykloj dar būna Panemunės gaida. Iš šalies vertinant- Miesto dienos. (T3) 

- Dainavos šalies festivalis, miesto šventė. (T4) 

Tyrimo dalyviai prisimena anksčiau vykusius renginius ir į klausimą apie kokį muzikinį renginį svajoja 

Alytaus mieste, turėdami absoliučiai visas galimybes, visi mini Dainų slėnį (nors pasak vieno tyrimo 

dalyvio: nekeisčiau kažkuo nauju, o įtraukčiau daugiau kolektyvų į jau vykstančius renginius mieste.(T4)). 

- Apie dainų šventę galvojau ne kartą...turim Dainų slėnį. Savivaldybės bendradarbiavimas, 

metai ir paruošta. Tiltas pėsčiųjų sujungiantis piliakalnį su slėniu -  ateitis su praeitim. Na taip, finalas gal ir 

Vilniuj, bet kiek dėmesio, jaunimo, veiksmo Alytuje būtų. Na, alternatyva būtų Led Zeppelin koncertas 

aerodrome skraidant Nato naikintuvams ir oro šou, bet čia turbūt reikia daugiau kažko nei M.Tyla. (T1) 

- Kol kas gera linkme einam, aišku galėtume turėt daugiau kolektyvų. Neišnaudojam gražios 

Alytaus gamtos, Dainų slėnio, nors ir aišku, vien tik Alytaus kolektyvų ten neužtektų. Bandom žmones rinkt į 

vieną vietą jau kuris laikas ir kurt kažkokį produktą. Labai blogai, kad daug kas priklauso nuo politikų, nes 

keičiasi valdžia ir taip trūksta stabilumo. Vieniem labiau tas patinka, kitiem kitas. (T2) 

- Dainų šventė. Mes turim Dainavos šalies festivalį, viskas geras, gana profesionalus renginys.. 

(T3) 

 

IŠVADOS 
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1. Lietuvos muzikinę kultūrą sudaro ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose miestuose 

vykstantis muzikinis gyvenimas. Alytaus miesto gyventojai aktyviai stengiasi įsitraukti ne tik į miesto, bet ir 

į Lietuvos muzikinę kultūrą. Alytaus miesto kolektyvų kasmet dalyvauja Lietuvos ir respublikinėse dainų 

šventėse, tarptautiniuose konkursuose. Šis faktas rodo, kad mieste gausu muzikinę kultūrą puoselėjančių ir 

siekiančių muzikinių aukštumų kolektyvų. 

Alytuje muzikinę kultūrą reprezentuoja instrumentinės muzikos, ir vokalinių kolektyvų gausa, 

koncertinis gyvenimas, įvairūs muzikiniai renginiai. Per paskutinius metus į miesto muzikinį gyvenimą 

ypatingai svarbų indėlį įneša šie kolektyvai: choras “Varsa”, simfoninis orkestras “Svajonė”, jo rengiami 

koncertai, projektinė veikla. Taip kultūros ir komunikacijų centro kolektyvai ir rengiami renginiai, miesto 

savivaldybė. 

Muzikinės kultūros puoselėtojai Alytuje daugeliu atvejų yra mėgėjiško muzikavimo laisvalaikiu 

entuziastai, dalyvaujantys įvairių kolektyvų veikloje ir taip prisidedantys prie Alytaus, o kartu ir prie visos 

Lietuvos muzikinės kultūros.  

Alytaus miesto šventė yra vienas pagrindinių muzikinių renginių skirtų plačiajai auditorijai, kur 

pasirodo visi muzikiniai kolektyvai, mieste kuriantys muzikantai.  

2. Alytaus miesto muzikinio gyvenimo retrospektyva atsispindi taip : 

 1377 m. Alytus paminėtas Vygando Marburgiečio kronikoje, o 1581 m. birželio 15 d. Alytui 

suteikiamas Magdeburgo teisės.  

 1524 m. Alytaus kairėje pusėje įkuriama Kaišiadorių vyskupijos parapija, pastatyta bažnyčia, 

įsteigiama parapijos mokykla.  

 1797 m., bažnyčioje pastatomi vargonai, giedama lenkiškai, o nuo 1897 m. lietuviškai.  

 1924 m. Alytaus choristai dalyvavo pirmojoje dainų šventėje Kaune.  

 1925m. I-oji Dzūkų (Pavasirininkų) dainų šventė Alytuje. 

 1980m. Alytus švenčia 400m. jubiliejų. 

 1995 m. Alytuje surengiamas Dzūkų kongresas. 

 2001m. buvo surengta Dzūkijos dainų šventė. 

3. Išryškėjo pagrindinės miesto muzikinio gyvenimo problemos: tinkamo finansavo ir 

žmogiškųjų išteklių stoka. Finansavimo problema siejama su visos šalies kultūrinio rėmimo stoka, taip pat 

trūksta glaudaus kolektyvų vadovų ir savivaldybės bendradarbiavimo, sprendžiant miesto problemas ir 

skirstant lėšas. Miestui trūksta veiklių ir talentingų muzikos srities profesionalų ir jau dirbančių vadovų, 

muzikantų entuziazmo. Visgi, pastaraisiais metais jaučiamas miesto kultūrinio gyvenimo aktyvumas. Tai 

rodo tokių kolektyvų kaip „Svajonė”, „Varsa”, „De Žavu” veikla, Alytaus muzikos mokyklos auklėtinių 

pasiekimai, Alytaus kultūros centro organizuojami renginiai ir projektai. 
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SUMMARY 

 
The musical culture is an integral part of human culture. Evaluation of Lithuanian musical culture should be 

emphasized that it is presented not only in cities but also in smaller towns and villages in the ongoing of musical life.  

Purpose of this article – to make musical life presantation of Alytus city. People of Alytus tries to participate not 

only in local musical events, but also be a part of musical life on a national level. For example, Alytus has been a 

parcipat of Lithuanian song festival from a very begining. It indicates that were is more than one musical collective in 

town which tries to perform on the highest musical level. Alytus musical culture is represented by instumental and vocal 

musical collectives, an organisation of musical events, competitions. Symphony orchestra of Alytus takes one of the 

most important parts in Alytus musical life. However people who tries to keep musical culture  alive in Alytus, usually 

is only amaturers musicians, not profesionals. 

The festival of Alytus is the main musical event that reaches broader audience. It gives a change to perform for 

every musical collective that exist in Alytus. Nevertheless, events that represents professional music are also very 

important, as they let people to be acknowledged with professional, classical and pop music. In past few years, an 

important part of town musical life become these collectives:  choir „Varsa“,   Symphony orchestra „Svajonė”, events 

organized by “The centre of culture and communication”, government of Alytus.  
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1991 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos 

įstatymą
1
. Juo nurodomos lygios teisės tarp civilizuotos visuomenės piliečių, kas užtikrina visų vaikų teisę į 

ugdymą. Natūralu, kad mokytojams, susiduriantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, iškyla 

sunkumų. Situacija tampa dar sudėtingesnė, kadangi pedagogai, ugdydami intelekto sutrikimų turinčius 

vaikus, turi įgyvendinti kompleksinius uždavinius: ne tik mokyti, bet ir suteikti specialiąją pedagoginę 

pagalbą, padėti integruotis klasėje. Greta šių klausimų mokytojas sprendžia dar vieną - atpažinti vaiko 

problemą ir tenkinti jo specialiuosius ugdymosi poreikius taip, kad vaikas nesijaustų kitoks (Ališauskas, 

2002).  
Anot V. Gudonio (1996), demokratizuojant ir humanizuojant švietimo sistemą, vis daugiau dėmesio 

skiriama specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. Meninis ugdymas suteikia gana plačią erdvę vaikų raiškai ir 

pozityviai veikia jų socializaciją (Vilkelienė, 2003). E. Balčytis (1986) teigia, kad muzika turi vieną 

svarbiausių ugdomųjų paskirčių – ji skatina teigiamas ir slopina neigiamas emocijas. Teigiami jausmai 

žadina teigiamas mintis, teigiamos mintys – teigiamus darbus. 

Sutrikusio intelekto vaikams artimi menai, nes meninėje – muzikinėje veikloje yra palaikomi glaudūs 

tarpusavio santykiai, bendradarbiavimas, vienovė. Meninėje – muzikinėje veikloje visi patampa lygiaverčiai, 

nes tampa atviri ir laisvi. Muzika ugdo kūrybiškumą, lavina vaizduotę, padeda sukoncentruoti dėmesį, gerina 

kalbos raišką, o svarbiausia, kad sukuria bendrumo jausmą. Muzikiniam ugdymui buvo atvertas kelias į 

šiuolaikines muzikinio ugdymo sistemas, viena iš jų yra M. Montesori, sukūrusi muzikinio ugdymo metodą, 

pagrįstą didaktine veikla, įvedančia mokinius į sudėtingas situacijas, skirtas skatinti jų vaizduotei, 

kūrybiškumui ir išradingumui.
2
 Kadangi meninė veikla, taip pat ir muzikos pamokos, yra vienos tų, kuriose 

vaikams sudaromos jausmingumą sužadinančios sąlygos, skatinančios patirti mokymosi sėkmę, kyla 

klausimas, ar netradicinio švietimo sistemoje taikoma muzikiniam ugdymui skirta Varpelių priemonė gali 

būti sėkmingai naudojama valstybinio švietimo mokyklose, siekiant mokinių, turinčių nežymaus intelekto 

sutrikimų, socialinės integracijos? 
Straipsnio tikslas. Empiriškai patikrinti Montesori muzikinio ugdymo sistemos Varpelių 

priemonės tinkamumą tradiciniame ugdyme siekiant sėkmingos nežymiai sutrikusio intelekto vaiko 

integracijos. 

Tikslui pasiekti buvo naudoti mokslinės literatūros analizė, švietimą reglamentuojančių dokumentų 

analizė, atvejo analizė, stebėjimas, veiklos tyrimas. 

Šiame straipsnyje buvo pristatomas tik tyrimas. 

Tyrimo metodologija 
Tyrimas buvo atliekamas 2 etapais.  

Pirmame etape buvo organizuojamas nežymiai sutrikusio intelekto mokinio
 3

elgesio stebėjimas 

muzikos pamokose. Stebėjimo metu buvo siekiama nustatyti mokinio socialinius įgūdžius mokymosi 

aplinkoje ir sąveikaujant su mokymosi procese dalyvaujančiais asmenimis – muzikos mokytoja ir mokiniais.  
Antrame etape buvo pakaitomis vykdomos 2 veiklos: taikomas mokymas pasitelkiant M. Montesori 

muzikinio ugdymo metodo Varpelių priemonę, vėliau vykdomas stebėjimas. Stebint mokinio elgesį muzikos 

pamokose, buvo siekiama nustatyti, ar mokinio socialiniai įgūdžiai, pritaikius M. Montesori muzikinio 

ugdymo metodo Varpelių priemonę, keitėsi.  
Tyrimo trukmė. Susitikus ir pasikonsultavus su pasirinktos mokyklos specialiaja pedagoge buvo 

pasirinktas devynių metų mokinys Marius (vardas pakeistas), kuriam pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) 

nustatė nežymiai sutrikusio intelekto diagnozę. Buvo atliktos 9 muzikos pamokos stebėjimo sesijos po 

45min. (viso 405 min) vienoje Kauno pagrindinėje mokykloje. Taip pat buvo organizuoti kassavaitiniai 

                                                           
1 
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.199156E4E004  

2 
Prieiga per internetą: 

http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=0f8a0444924b4dd0bba713de828d40cd 
3
 Mokinys mokosi tradicinio ugdymo mokykloje, antroje klasėje 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.199156E4E004
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=0f8a0444924b4dd0bba713de828d40cd
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susitikimai su nežymiai sutrikusio intelekto mokiniu. Jų metu vyko muzikinis udymas taikant M. Montesori 

Varpelių priemonę. Tyrimas buvo atliktas 2015 m. vasario – gegužės mėnesiais. Prieš pradedant tyrimą, 

buvo gautas mokyklos vadovės, specialiosios pedagogės, klasės auklėtojos, muzikos mokytojos ir nežymiai 

sutrikusio intelekto mokinio mamos sutikimai. 
Socialiniai įgūdžiai – tai adaptyvus ir adekvatus elgesys, kuris padeda įveikti kasdieninio gyvenimo 

problemas ir sunkumus, sako L. Bulotaitė (1996). Socialinius įgūdžius S. Girdzijauskienė ir A. Šimelionienė 

(1996) aiškina kaip socialinio elgesio formas, kurioms veikiant gerinami tarpusavio santykiai. Su tokiu 

teiginiu sutinka ir kiti autoriai teigdami, kad būtent socialiniai įgūdžiai lemia efektyvų bendravimą ir 

bendradarbiavimą (Greshamas, 1998, cit. Gudžinskienė, Barkauskaitė-Lukšienė, 2013). Nepakankamą 

socialinių įgūdžių išsivystymo lygį lemia socialinė problema – prastėjanti bendravimo kokybė, teigia 

Jančauskytė ir Plaušinaitė (2012). 
Daugumai nežymiai sutrikusio intelekto vaikų būdingi socialinių įgūdžių sunkumai: suvokimo, 

motorinių įgūdžių bei elgesio. Tokiems vaikams, kaip teigia A. Vilkelienė (2003), būdinga menka savivertė, 

motyvacijos stoka, silpna sveikata bei lėtas kalbos vystymasis. Dažniausiai sunkumai iškyla todėl, kad vaikai 

nežino, kaip elgtis tam tikrose situacijose (Ribakovienė, Lekarevičiūtė, Šlapikas; 2008).  
Socialiniai įgūdžiai stebėjimo metu buvo vertinami pagal skirtingus parametrus: konstruktyvus ryšys 

(geri santykiai) su bendraklasiais ir su mokytoja, adekvatus elgesys muzikos pamokoje, kalbos raida, 

dalyvavimas muzikos pamokoje, konstruktyvi emocijų raiška ir dėmesio išlaikymas. Stebint mokinio elgesį, 

buvo siekiama nustatyti jo socialinių įgūdžių (pvz., „kitų asmenų interesų paisymas“) raišką, įvertinant jo 

pasireiškimą skalėje nuo „nepastebėta“ iki „stipriai“ .  

Pirmasis etapas truko keturias muzikos pamokos stebėjimo sesijas po 45min. Prieš kiekvieną 

stebėjimą turėjau pasiruošusi stebėjimo protokolus. Stebėjimas prasidėdavo dar per pertrauką – prieš 

pamoką. Man buvo leista sėdėti prie klasės auklėtojos stalo. Marius sėdėjo pirmame suole, prie pat 

auklėtojos stalo. Taigi man buvo labai patogu stebėti Marių, nes buvau labai arti jo. Turėjau galimybę išgirsti 

ką jis kalba su suolo draugu, galėjau sekti jo judesius ir akių kontaktą su klasės draugais ir su mokytoja. 

Antrasis stebėjimo etapas truko penkias muzikos pamokas po 45min. Šio etapo eigoje Mariui vyko 

užsiėmimai su M. Montesori Varpelių priemonėmis. Montesori muzikinio ugdymo metodo Varpelių 

priemonę pasirinkau, nes instrumentavimas ugdo ne tik muzikinius gebėjimus, bet ir savarankiško mokymosi 

įgūdžius, motoriką, gilinamas emocinis – intelektualusis pradas, vaizduotė, atmintis, suvokimo įgūdžiai ir kt. 

Jareckaitė, Rimkutė-Jankuvienė teigia, kad varpeliai – tai meilės, taikos ir religijos simboliai, kurie yra ypač 

naudingi auklėjimui. Pati Montesori (cit. Jareckaitė, Rimkutė-Jankuvienė, 2010) teigė, kad gilūs varpelių 

garsai ramina ir domina vaikus, o tada vyksta prasmingas viso kūno raumenų lavinimas. Grojimas varpeliais 

sukelia estetinį pasigerėjimą, aktyvina veiklumą ir skatina kūrybinę vaizduotę. Muzika yra viena disciplinų, 

kurioje lengviausia vaikui sužadinti mokymosi džiaugsmą, leisti patirti mokymosi sėkmę. Varpelių priemonė 

gali būti taikoma siekiant paskatinti nežymiai sutrikusio intelekto mokinį lavinti gebėjimą nustatyti garsus, 

tokiu būdu stiprinant jo muzikinius gebėjimus, tuo pačiu leidžiant pajusti mokymosi sėkmę, džiaugtis ja, 

tokiu būdu stiprinant pasitikėjimą. 

Prieš atliekant tyrimą buvo nustatyta veiklos su Varpelių priemone eiga: 

Pirmojo susitikimo metu buvo siekta susipažinti su varpeliais, įvardinti varpelių spalvas, suskaičiuoti 

varpelius, taisyklingai paimti, atrasti garsus, analizuoti. 

Antrojo susitikimo metu buvo siekta išgauti varpelių garsus, nustatyti aukštus – žemus garsus, 

analizuoti garsus. 

Trečiojo susitikimo metu buvo siekta atrinkti varpelius pagal garsus, sudėlioti varpelius pagal gamos 

garsus. 

Ketvirtojo susitikimo metu buvo siekta taisyklingai sudėlioti varpelius pagal gamos garsus ant 

nebylios klaviatūros, analizuoti ir vertinti intervalų skambesį (gražiai skamba/negražiai skamba). 

Penktojo susitikimo metu buvo siekta sudėlioti varpelius pagal gamos garsus, atrinkti tinkamus 

varpelius kūrinėlio atlikimui (pagal varpelių komplekte esamą schemą su kūrinėliais skirtais varpeliams), 

patikrinti garsus, atlikti kūrinėlį. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Išanalizavus pirmojo ir antrojo etapų protokolų duomenis ir juos palyginus, buvo pastebėtas ženkus 

socialinių įgūdžių pakitimas. Ženkliai sustiprėjo:  

- Akių kontaktas (dažniau pastebėta), mokinio pasitikėjimas savimi, kitų interesų paisymas, pagalba 

bendraklasiams. Vadinasi, ryšys su bendraklasiais yra konstruktyvus ir progresuojantis. 
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- Konstruktyvus ryšys su muzikos mokytoja. Taip teigiama, nes stebėjimo metu (pritaikius Varpelių 

priemonę), buvo užfiksuotas dažnesnis akių kontaktas, abipusis simpatizavimas, mokinio 

pasitikėjimas savimi, mokinio pasitikėjimas mokytoja, pagarbos rodymas mokytojai. 
- Dalyvavimas muzikos pamokoje: atlieka individualias užduotis, atlieka užduotis grupelėje, atlieka 

užduotis kartu su klase, atsako į klausimus kai yra klausiamas.  
- Dėmesio išlaikymas: išlaukia savo eilės (žr. 1 lentelė). 

Lentelė sudaryta iš dviejų tyrimo etapų protokolų duomenų. Pirmojo etapo (iki Varpelių priemonės 

taikymo) metu stebėjimo protokoluose užfiksuoti socialiniai įgūdžiai ir antrojo etapo (Varpelių priemonės 

taikymo metu) protokolų duomenys. Varnelės ženklu (√) buvo žymimas socialinių įgūdžių pastebėjimas 

pamokų metu. Pastabose buvo įvertintas pokytis. 

 

1 lentelė. Mokinio socialinių įgūdžių stebėjimo analizė 
Iki Varpelių priemonės 

taikymo 

Varpelių priemonės taikymo metu 

Socialiniai 

įgūdžiai 

Silpnai Viduti- 

niškai 

Stipriai Nepas- 

tebėta 

Silpnai Viduti- 

niškai 

Stipriai Nepas- 

tebėta 

Pastabos 

Konstruktyvus ryšys su bendraklasiais (geri santykiai) 

Akių kontaktas √ 

 
√, √  √  √, √ √, √, √  Ženkliai sustiprėjo 

Neformalūs 

Pokalbiai 

√, √ √  √ √, √ √, √ √  Sustiprėjo  

Bendravimas 

(žaidimas) su 

bendraklasiais 

√, √ √  √ √, √  √, √ √ Sustiprėjo  

Sėdėjimas 

viename suole 

   √, √, 

√, √ 

   √, √, 

√, √, √ 

Mokiniai visuomet 

sėdi tose pačiose 

vietose, todėl nėra 

pokyčio 

Draugyst

ė 

√, √ √, √   √ √, √ √, √  Sustiprėjo  

Mokinio 

pasitikėjimas 

savimi 

√, √ 

 

√  √  √, √ √, √ √ Ženkliai sustiprėjo 

Mokinio 

pasitikėjimas 

bendraklasiais 

 √ √ √, √ √ √ √, √ √ Pokyčio nėra  

Kitų 

interesų 

paisymas 

√ √ 

 

 √, √ √ √ √, √, √  Ženkliai sustiprėjo 

Pagalba 

bendraklasams 

 √  √, √, √ √ 

 

 √, √, √ √ 

 

Ženkliai sustiprėjo 

Pagalba 

iš bendraklasių 

√ √, √, √   √ 

 

√ 

 

√ 

 

√, √ 

 

Nežymiai 

sustiprėjo 

Gebėjim

as išklausyti 

kitus 

 √, √ √, √ 

 

   √, √, √, 

√, √ 

 Sustiprėjo 

Kitų 

noras išklausyti 

mokinį 

√, √   √, √ √, √, √ 

 

√ 

 

 √ 

 

Susilpnėjo 

Pagarbos 

rodymas 

bendraklasiams 

√, √ √ √   √, √, √ 

 

√, √ 

 

 Susitiprėjo  

Bendrakl

asių pagarbos 

rodymas 

mokiniui 

√, √ √  √ √, √, √ 

 

√ 

 

√ 

 

 Nežymiai 

sustiprėjo 

Konstruktyvus ryšys su muzikos mokytoja (geri santykiai) 

Akių kontaktas √, √, √ √   √ 

 

√ 

 

√, √, √ 

 

 Ženkliai sustiprėjo 

Neformalūs √   √, √, √ √   √, √, Pokyčio nėra 
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pokalbiai  √, √ 

 

Abipusis 

simpatizavimas 

√, √ √, √    √ 

 

√, √, √, 

√ 

 

 Ženkliai sustiprėjo 

Mokinio 

pasitikėjimas 

mokytoja 

√ √, √  √ √ 

 

√ 

 

√, √, √ 

 

 Ženkliai sustiprėjo 

Mokinio 

pasitikėjimas 

savimi 

√, √ √, √   √ 

 

√, √ 

 

√, √ 

 

 Sustiprėjo  

Pagarbos 

rodymas 

mokytojai 

√ √, √ 

 

√   √, √ 

 

√, √, √ 

 

 Sustiprėjo  

Mokytojos 

pagarbos 

rodymas 

mokiniui 

  √, √, √, 

√ 

   √, √, √, 

√, √ 

 

 Pokyčio nėra 

Adekvatus elgesys muzikos pamokoje 

Drausmės 

taisyklių 

žinojimas 

 √ √, √, √   √ √, √, √, 

√ 

 

 Polyčio nėra 

Drausmės 

laikymasis 

√ √, √, √   √ 

 

√, √ 

 

√, √ 

 

 Sustiprėjo  

Tvarkos 

laikymasis 

 √ √, √, √    √, √, √, 

√, √ 

 

 Nežymiai 

sustiprėjo 

Kalbos raida 

Turtingas 

amžiaus 

tarpsniui 

būdingas 

žodynas 

√, √, √   √ √, √, 

√, √ 

 

√ 

 

  Pokyčio nėra 

Taisyklinga 

kalba 

√, √, √   √ √, √, 

√, √ 

 

√ 

 

  Pokyčio nėra 

Dalyvavimas muzikos pamokoje 

Atlieka 

individualias 

užduotis 

√, √, 

√, √ 

   √, √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Sustiprėjo  

Atlieka užduotis 

grupelėje 

√, √, √ √   √ 

 

 √, √, √ 

 

√ 

 

Ženkliai sustiprėjo 

Atlieka užduotis 

kartu su klase 

√, √, √ √   √ 

 

√ 

 

√, √, √ 

 

 Ženkliai sustiprėjo 

Atsako į 

klausimus kai 

yra klausiamas 

√ √, √  √  √, √ 

 

√, √, √ 

 

 Ženkliai sustiprėjo 

Dažnai kelia 

ranką, nes nori 

pasidalinti 

mintimis 

√  √ √, √ √ 

 

√, √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

Nežymiai 

sustiprėjo 

Konstruktyvi emocijų raiška 

Pozityviai 

išreikštos 

emocijos 

√ √ 

 

√, √   √ 

 

√, √, √, 

√ 

 

 Sustiprėjo  

Dėmesio išlaikymas 

Sutelktas 

dėmesys 

√, √, √ √   √, √ 

 

√ 

 

√, √ 

 

 Sustiprėjo  

Išlaukia savo 

eilės 

√, √   √, √ 

 

  √, √, √, 

√, √ 

 Ženkliai sustiprėjo 
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Išanalizavus ir palyginus protokolų duomenis, buvo pastebėtas socialinių įgūdžių pakitimas. 

Sustiprėjo:  

- Konstruktyvus ryšys su bendraklasiais: neformalūs pokalbiai, bendravimas (žaidimas) su 

bendraklasiais, draugystė, gebėjimas išklausyti,pagarbos rodymas bendraklasiams.  

- Konstruktyvus ryšys su muzikos mokytoja: mokinio pasitikėjimas savimi, pagarbos rodymas 

mokytojai.  

- Adekvatus elgesys muzikos pamokoje: drausmės laikymasis.  

- Dalyvavimas muzikos pamokoje: atlieka individualias užduotis.  

- Konstruktyvi emocijų raiška: pozityviai išreikštos emocijos.  

- Dėmesio išlaikymas: sutelktas dėmesys. 

Nežymiai sustiprėjo: 

- Konstruktyvus ryšys su bendraklasiais: pagalba iš bendraklasių, bendraklasių pagarbos rodymas 

mokiniui.  

- Adekvatus elgesys muzikos pamokoje: tvarkos laikymasis.  

- Dalyvavimas muzikos pamokoje: dažnai kelia ranką, nes nori pasidalinti mintimis. 

Nepakito: 

- Konstruktyvus ryšys su bendraklasiais: sėdėjimas viename suole, mokinio pasitikėjimas 

bendraklasiais. 

- Konstruktyvus ryšys su muzikos mokytoja: neformalūs pokalbiai, mokytojos pagarbos rodymas 

mokiniui.  

- Adekvatus elgesys muzikos pamokoje: drausmės taisyklių žinojimas. 

- Kalbos raida: turtingas amžiaus tarpsniui būdingas žodynas, taisyklinga kalba. 

Susilpnėjo:  

- Konstruktyvus ryšys su bendraklasiais: kitų noras išklausyti mokinį. 

 

IŠVADOS 

 

- Varpelių priemonė yra tinkama, nes:  

o Varpelių priemonė gali tapti efektyvia priemone siekiant nežymiai sutrikusio intelekto 

mokinių integracijos, 

o  tik per meninę veiklą mokinys gali atsipalaiduoti, išgyventi gilius jausmus, dažnai patirti 

pasitenkinimą ir sėkmę. 

o stiprėja konstruktyvus ryšys, geri santykiai su bendraklasiais ir mokytoja,  

o tampa aktyvesnis dalyvavimas muzikos pamokose,  

o sustiprėja konstruktyvi emocijų raiška,  

o daug ilgiau išlaikomas dėmesį. 

- Veiklos tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad Montesori Varpelių priemonė prisideda prie nežymiai 

sutrikusio intelekto mokinių socializiacijos 

- Sutrikusio intelekto mokiniai ugdymo procese reikalauja papildomo dėmesio- mokytojo padėjėjo, 

įveikiamų, aiškių ir ypač konkrečių užduočių, skatinančių dėmesio koncentraciją. Nuolatinis 

kartojimas išmoktos medžiagos kartojimas, įsitikinimas, kad mokinys tikrai išmoko yra būtinas 

dirbant su tokiais vaikais. Tyrime išryškėjo skatinimo už mažiausią pažangą būtinumas ir natūralių 

medžiagų, kurios padeda suaktyvinti pojūčius, naudojimas 
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SUMMARY 

 

Efficiency of behavior and integration of the children with mild intellectual disabilities is analyzed in this article 

by the method of Maria Montessori. The change of child behavior in the natural surrounding after the Bells approach 

application is described in this work. The article is supported with references of scientific literature and practical 

observations of activities with children. The question has been raised - What impact does the Bells approach application 

make to the children with mild intellectual disabilities. 

Key words: mild intellectual disability, social skills, integration, M. Montessori, Bells approach. 
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KRIZIŲ KOMUNIKACIJOS YPATUMAI ORGANIZACIJOJE 

 

Dovilė Černiauskaitė 

Mokslinis vadovas lekt. Gintarė Kulbeckienė 
Šiaulių valstybinė kolegija 

 

Krizių komunikacija kaip krizių vadybos proceso dalis apima strateginį pranešimų, laiko ir 

komunikacijos kanalų, reikalingų bendravimui su darbuotojais, klientais, vartotojais ir žiniasklaida, 

reguliavimą. Pasak Irimies (2013), visuomenė linkusi organizacijos poziciją krizės metu vertinti pagal 

naujienas, skelbiamas žiniasklaidoje ir aplinkos atgarsius. Siekiant išvengti didelių nesutarimų, svarbu 

suprasti, kad visuomenės suvokimas apie organizacijos padėtį ar veiksmus priklauso nuo to, kaip 

organizacija bendrauja su publikomis. Wekesa (2013) požiūriu, komunikuojant krizės metu organizacijai 

privalu vadovautis formaliomis gairėmis ir procedūromis. Ypač pabrėžiama veiksmingo krizės valdymo ir 

komunikacijos plano kūrimo bei plėtojimo svarba, sutelkiant dėmesį į tai, kad šiuolaikiniai organizacijų 

lyderiai privalo gebėti aptikti, numatyti, valdyti ir formaliai pasirengti krizėms. Panašų suvokimą atskleidžia 

ir Lando (2014): mokslininko teigimu, įmonės, kurios vadovaujasi krizių komunikacijos strategijomis ir 

planu, yra geriau pasirengusios tinkamai spręsti krizę ir turi didesnes galimybes per trumpą laiką sugrąžinti 

organizaciją į normalią, įprastą padėtį. 

Minėtas kontekstas skatina kelti tokius probleminius klausimus: kaip charakterizuojama ir grindžiama 

krizių komunikacija organizacijoje? Kaip organizuojama ir valdoma krizių komunikacija, siekiant išlaikyti 

reputaciją ir apginti organizacijos poziciją krizinės situacijos atveju? Koks viešųjų ryšių specialisto vaidmuo 

organizacijos krizių komunikacijoje? 

Straipsnio tikslas – ištirti krizių komunikacijos ypatumus organizacijoje. 

Uždaviniai: 

1. Apibrėžti krizių komunikacijos sampratą ir pagrindines krizių komunikacijos teorijas; 

2. Išnagrinėti krizių komunikacijos organizavimo ir valdymo specifiką organizacijoje; 

3. Išanalizuoti viešųjų ryšių specialisto veiklos lauką organizacijos krizių komunikacijos 

kontekste. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė. 

 

KRIZIŲ KOMUNIKACIJOS SAMPRATA IR ESMĖ ORGANIZACIJOJE 

Krizių komunikacijos sąvoka ir charakteristikos 

 

Nagrinėjant krizių komunikaciją kaip paveikų reiškinį kiekvienos įmonės atžvilgiu, būtina apibrėžti 

termino „krizė” reikšmę. Remiantis Zaremba (2010), krizių komunikacijos kontekste „krize” vadinami šie 

aspektai: reikšmingi, nenuspėjami įvykiai, darantys žalą įmonei, jos darbuotojams, produkcijai, paslaugoms, 

reputacijai bei finansinei būklei, keliantys riziką probleminiam reiškiniui greitai ir intensyviai eskaluotis, 

sutrukdantys kasdienę įmonės veiklą, statantys esamą įmonės įvaizdį į pavojų ir žalojantys finansinę įmonės 

sveikatą, keliantys grėsmę įmonės vertei, reikalaujantys greitos reakcijos ir efektyvios komunikacijos bei 

nešantys potencialiai neigiamus rezultatus organizacijai. 

Krizių komunikacijos koncepcija mokslinėje literatūroje traktuojama kaip socialinių procesų, krizių 

vadybos ir viešųjų ryšių objektas, pasitelkiamas siekiant formuoti teigiamą visuomenės nuomonę krizės 

atžvilgiu ir sumažinti neigiamas krizės pasekmes. Remiantis skirtingų mokslininkų šaltiniais, pateiktos krizių 

komunikacijos definicijų kategorijos ir sąvokos charakteristikos (1 lent.).  

 
1 lentelė. Krizių komunikacijos sąvoka: turinio nusakymas 

Definicijos kategorija Charakteristika ir pagrindiniai požymiai Autorius, metai 

Krizių komunikacija kaip 

interaktyvus procesas 

Krizių komunikacija - tai procesas, kurio metu palaikomas 

įmonės dialogas su publikomis ir siekiama sukurti arba atkurti 

ilgalaikius ryšius, kurių pagrindu susiformavo probleminis 

fenomenas. 

Ihlen O., Ruler B. ir 

Fredriksson M. 

(2009, p.45-56) 

Krizių komunikacija - tai naudingų, sklandžių santykių tarp 

įmonės ir jos auditorijų plėtojimas, gyvybiškai svarbus įmonei 

siekiant pergyventi krizę be žalingų padarinių. 

Park H. ir Reber H. 

B. (2011, p.240-260) 
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Krizių komunikacija kaip 

krizės valdymo 

instrumentas 

Krizių komunikacija - tai procesas, kurį apibūdina pasiruošimas 

krizėms, medžiagos kontruktavimas, informacijos sklaidos 

priemonių parinkimas ir sėkmės įvertinimas. 

Zaremba, 2010, p. 

23-24) 

Krizių komunikacija – tai krizių vadybos esmė, apimanti krizės 

žinių valdymą ir suinteresuotųjų šalių reakcijos kontrolę. 

Coombs W.T. ir 

Holladay J.S. (2010, 

p.25) 

Krizių komunikacija – tai neatsiejama krizinės situacijos 

kontroliavimo dalis. 

Walaski F. P. (2011, 

p.7-10) 

Krizių komunikacija – tai informacijos šaltinių, bendravimo 

kanalų, gandų kontrolė ir projektuojamų pranešimų, jų 

nuoseklumo bei perdavimo dažnio priežiūra. 

Stanciugelu I. (2013, 

p.198) 

Krizių komunikacija kaip 

požiūrio formavimo 

priemonė 

Krizių komunikacija – tai neigiamo suvokimo apie įmonę ir jos 

išgyvenamą krizę griovimas, pozityvios suinteresuotųjų 

nuomonės formavimas. 

Xu K. ir Li W.(2013, 

p.372) 

Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių, remiantis lentelėje nurodytais mokslininkais. 

 

Analizuojamos sąvokos turinio kategorijų bei pagrindinių požymių išskyrimas parodė, kad krizės 

sampratos turinį galima apibūdinti remiantis šiomis kategorijomis:  

1.   Krizių komunikacija kaip interaktyvus procesas; 

2.   Krizių komunikacija kaip krizės valdymo instrumentas; 

3.   Krizių komunikacija kaip požiūrio formavimo priemonė. 

Kalbant apie išskirtą kategoriją „Krizių komunikacija kaip interaktyvus procesas“, matyti, kad 

mokslininkai į krizių komunikaciją žvelgia iš sociologinės perspektyvos. Pasak Ihlen, Ruler ir Fredriksson 

(2009), įmonė priklauso nuo aplinkos, o tarpusavio supratimas yra abiejų šalių poreikis. Siekdama sėkmingai 

išgyventi krizinį laikotarpį įmonė pokyčius turi adaptuoti aplinkai. Krizė nėra nenuspėjamas ir staigus įvykis 

– ji vystosi lėtai kol įgauna tam tikrą realią formą ir apibrėžiama kaip įmonės gyvavimo ciklo dalis, tad ją 

galima traktuoti kaip skurdžios komunikacijos tarp įmonės ir jos auditorijų. Panašų požiūrį akcentuoja Park 

ir Reber (2011). Autorių teigimu, visuomenė įmonių išgyvenamas krizes gali suvokti skirtingai. Publikų 

supratimas priklauso nuo tokių faktorių kaip krizės vystymosi/atsiradimo greitis ar tiesioginis krizės poveikis 

asmeniui. Įmonės santykis su tikslinėmis auditorijomis lemia tai, kaip greitai ir efektyviai bus atstatomas 

sugadintas įmonės įvaizdis, išvengta žalingų padarinių (Park, Reber, 2011).  

Aptariant antrąją kategoriją „Krizių komunikacija kaip krizės valdymo instrumentas“, įžvelgta, kad jai 

priklauso daugumos autorių pateiktos krizių komunikacijos definicijos. Remiantis Zaremba (2010), galima 

teigti, kad esminiai krizių komunikacijos veiksniai yra vidinių ir išorinių gavėjų identifikavimas, pranešimų 

kūrimas, skleidimas ir atsako rengimas į grįžtamuoju ryšiu gaunamą informaciją krizės metu. Krizių 

komunikacijos procesą apibūdina pasiruošimas krizėms, medžiagos kontruktavimas, informacijos sklaidos 

priemonių parinkimas ir sėkmės įvertinimas. Šių veiksmų laikymasis ir tikslingas plėtojimas užkerta kelią 

krizinės situacijos daromai žalai ir leidžia numatyti būdus, kaip reaguoti į panašias situacijas ateityje ar jų 

išvengti. Coombs ir Holladay (2010) požiūriu, krizių komunikacija yra krizių vadybos esmė, apimanti 

šaltinių nustatymą, informacijos rinkimą, analizavimą, dalijimąsi žiniomis, sprendimų priėmimą ir 

suinteresuotųjų reakcijos valdymą.  

Krizių komunikaciją kaip neatsiejamą krizinės situacijos kontroliavimo dalį vertina ir Walaski (2011), 

kurio nuomone, pagrindiniai krizių komunikacijos tikslai yra pranešimų rengimas apeliuojant į įmonės 

tikslinių auditorijų saugumą ir krizinės situacijos neigiamo poveikio mažinimas. Stanciugelu (2013) krizių 

komunikacijos apibrėžimą pateikia kaip krizės vadybos komunikacinių elementų visumą.  

Kategorijai „Krizių komunikacija kaip požiūrio formavimo priemonė“ priskirta  Xu ir Li.(2013) 

straipsnyje pateikta krizių komunikacijos definicija. Remiantis šiais mokslininkais, teigtina, kad esminis 

krizių komunikacijos tikslas – griauti neigiamą suvokimą apie įmonę ir formuoti pozityvų visuomenės bei 

visų suinteresuotųjų požiūrį į susidariusią krizinę padėtį, pasitelkiant informaciją. Autorių požiūriu, krizių 

komunikacija taip pat yra orientuota į rizikos veiksnių minimizavimą ir organizacijos įvaizdžio palaikymą.  

Pasquier ir Fivat (2012) teigimu, krizių komunikacija gali būti charakterizuojama pagal tam tikrus 

išorinius ir vidinius parametrus. Mokslininkai krizių komunikaciją traktuoja kaip itin reikšmingą elementą 

apskritai visoje organizacijos komunikacijos sistemoje, padedantį spręsti įvairias problemines komunikacijos 

sritis krizinių situacijų atvejais (1 pav.). 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Krizių komunikaciją charakterizuojantys parametrai 

Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių, remiantis Pasquer ir Fivat (2014). Crisis Communication 

Characteristics and Errors: a Case Study. Public Communication Review, 2(1), p. 16-34. 

Remiantis 1 paveikslu, galima teigti, kad krizės metu svarbu kurti atsakomuosius pranešimus ir sekti 

visas naujienas - stengtis paveikti ir valdyti informaciją, kuri cirkuliuoja už įmonės ribų. Probleminėje 

situacijoje paveikiami ne atskiri įmonės darbuotojai ar padaliniai, bet apskritai visa organizacija. Dėl šios 

priežasties teigtina, kad svarbu palaikyti glaudžius ryšius ir skatinti komunikaciją tarp atskirų įmonės filialų, 

skyrių darbuotojų kriziniu laikotarpiu, kai visas įmonės personalas koncentruojasi į pačią krizę, o ne 

nustatytas kasdienes normas ir taisykles tam, kad būtų išlaikytas kuo efektyvesnis įmonės funkcionavimas.  

Kritikos valdymu apibrėžiamas būtinumas remtis faktais ir struktūriškai žiūrėti į krizę, stengiantis 

išvengti emocijų proveržio – galimybių didesniam kiekiui pašalinių asmenų įsitraukti į krizinę situaciją 

padidinimo. Panašių situacijų aptikimas, skelbimas ar paminėjimas konkrečios įmonės krizės metu yra 

vienas iš būdų sėkmingai komunikuoti su publikomis. Krizę pateikiant kaip dažnai pasitaikantį reiškinį ar 

įvykių seriją, remiantis visiems plačiai žinomais pavyzdžiais, galima sumažinti krizės reikšmingumą 

visuomenės atžvilgiu (Pasquier, Fivat, 2012). 

Apibendrinant mokslinę literatūrą, galima teigti, kad „krize” vadinamas reiškinys, keliantis pavojų 

įmonei ir turintis tam tikras neigiamas pasekmes. Remiantis šaltiniuose pateiktomis definicijomis, krizių 

komunikaciją galima apibūdinti kaip neatsiejamą, reikšmingą ir esminę krizių valdymo dalį, kuri stabdo 

krizės plitimą ir sudaro sąlygas kryptingai spręsti iškilusią problemą, palaikant glaudžius santykius su 

suinteresuotosiomis šalimis  bei panaudojant reikalingus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Krizių 

komunikacija sociologinu požiūriu gali būti apibrėžiama kaip žmogiškųjų ryšių plėtojimas tarp įmonės ir jos 

tikslinių auditorijų krizės metu. Atsižvelgiant į pateiktas krizių komunikacijos ypatybes ir charakteristikas, 

galima teigti, kad krizių komunikacija turi ypatumą kisti kartu su įmonės išgyvenama krize ir yra visiškai 

nuo jos priklausoma. Išsiaiškinta, kad krizių komunikacijoje didelę reikšmę turi gandai sklandantys už 

įmonės ribų bei bendravimas su žiniasklaida, tad teigtina, kad organizacijos atsakas į gaunamą informaciją ir 

periodiškas naujų pranešimų rengimas sustabdo krizės poveikio įmonės pozicijai, reputacijai ar įvaizdžiui 

didėjimą bei padeda formuoti teigiamą visuomenės požiūrį.  

 

Pagrindinės krizių komunikacijos teorijos 

 

Krizių komunikacijaa, kaip ir kitos komunikacijos mokslo šakas, gali būti traktuotina kaip disciplina,  

grindžiama teorijomis. Remiantis Zaremba (2010), krizių komunikacijos teorijos yra suformuotos iš 

biologijos, psichologijos, sociologijos ir tiksliųjų mokslų teorijų. Pagrindinės teorijos, turėjusios įtakos krizių 

komunikacijos teorijoms atsirasti yra kultūrinė teorija, postuluojanti, kad visuomenės konfliktų atsiradimo 

priežastis yra rizika, taip pat chaoso teorija, kuria grindžiamas „drugio efektas“, sistemos teorija 

(organizacijos dalyvių atributų, charakteristikos, poreikių ir lūkesčių nagrinėjimas, organizaciją vertinant 

kaip kolegialų vienetą) bei kritinė teorija, pabrėžianti reflektyvų vertinimą, visuomenės ir kultūros 

kritiškumą. 

Ulmer, Sellnow ir Seeger (2010) teigimu, egzistuoja 4 pagrindinės krizių komunikacijos teorijos (2 

lent.). 
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2 lentelė. Pagrindinės krizių komunikacijos teorijos 

Nr. Teorija Charakteristika 

1. Įmonės  

gynybos teorija 

Pabrėžia pavojaus, sukelto išorinių atakų organizacijos atžvilgiu valdymo svarbą; 

Sutelkia dėmesį į oficialaus atsiprašymo už netinkamus veiksmus būtinybę; 

Apima komunikacijos strategijas, intgeruojamas į atsiprašymo procesą. 

2. Įvaizdžio atstatymo 

teorija 

Pabrėžia sugadinto įvaizdžio elemento atstatymo svarbą; 

Dėmesys sutelkiamas į organizacinių veiksmų, sukėlusių krizę registravimą; 

Apima komunikacijos strategijas, integruojamas į registravimo procesą. 

3. Situacinė krizių 

komunikacijos teorija 

Pabrėžia įmonės atsakomybės už kilusią krizę sumažinimo būtinybę;  

Dėmesys sutelkiamas į komunikacinių veiksmų numatymą, atsižvelgiant į krizės tipą 

ir poveikį įmonės reputacijai; 

Apima sprendimų priėmimo procesą, naudojant reagavimo į krizines situacijas 

strategiją ir siekiant paveikti suinteresuotąsias šalis. 

4. Organizacijos atkūrimo 

teorija 

Pabrėžia galimybes augti ir tobulėti po įvykusios krizės; 

Dėmesys sutelkiamas į krizėms būdingų galimybių kūrimą; 

Apima plačias lyderystės ir organizacinės komunikacijos gaires, pabrėžiant stiprias, 

pozityvias vertybes, optimistišką ateities perspektyvą ir mokymąsi įveikti krizę. 

Šaltinis: Ulmer, Sellnow, Seeger (2010). Defining Crisis Communication. Moving from Crisis to Opportunity. 

SAGE Publications, p.16-17. 

 

Ulmer, Sellnow ir Seeger (2010) teigimu, įmonės gynybos teorija – tai: “atsakas į kritiką, kuriuo 

siekiama pateikti įtikinamą pasiaiškinimą į organizacijai pareikštus kaltinimus
4
”. Kaip matyti iš 2 lentelės, 

įmonės gynybos teorijos principai yra pritaikyti apologetiškų krizių sprendimui, kur figūruoja tokie veiksniai 

kaip atsiprašymas, diferenciacija, kontratakos, neigimas ar teisinių veiksmų panaudojimas. Įvaizdžio 

atstatymo teorija turi panašumų su pirmąja (gynybos), tačiau šios teorijos tikslai yra ne vien pats gynybinis 

procesas, bet ir koncentravimasis į pažeistų įmonės reputacijos ar įvaizdžio elementų atsatymą, tuo pačiu 

atsakomuoju pranešimu. Organizacijos atkūrimo teorija, priešingai negu visos kitos krizių komunikacijos 

teorijos, nėra orientuota į įmonės pozicijų išsakymą ar įvaizdį – pagrindiniai aspektai, kuriais remiamasi, yra 

organizacinis mokymasis, etiška komunikacija, retrospektyvaus požiūrio atsikratymas ir organizacinė 

retorika. Šie veiksniai yra patys svarbiausi atkūrimo teorijoje, visais etapais (ruošiantis krizei, krizės metu, 

po krizės). Situacinė krizių komunikacijos teorija grindžiama visapusišku krizės sukeltos grėsmės įmonės 

reputacijai įvertinimu ir reagavimo strategijų parinkimu, atsižvelgiant į nustatytą grėsmės lygį. Ši teorija 

traktuojama kaip visų kitų krizių komunikacijos teorijų sintezė (Ulmer, Sellnow, Seeger, 2010). 

Mokslinėje literatūroje situacinė krizių komunikacijos teorija nagrinėjama plačiausiai.  Pasak David ir 

Chiciudean (2013), situacinės krizių komunikacijos teorijos vystymąsi lėmė psichologijos teorijos, tokios 

kaip „įvaizdžio atkūrimo teorija” (kitaip dar vadinama juodosios gulbės teorija) ir „priskyrimo teorija”, 

kurios pradėtos plėtoti nuo prielaidos, kad žmonės linkę prisiimti atsakomybę už įvykusius netikėtus, 

nenumatytus įvykius, ypač turinčius tam tikras neigiamas pasekmes. 

Kryantono (2012) teigimu, situacinė krizių komunikacijos teorija akcentuoja įmonės tikslinių 

auditorijų apsaugojimą nuo galimų krizės padarinių, o ne bandymą išsaugoti įmonės reputaciją. Pasak 

autoriaus, situacinėje krizių komunikacijos teorijoje esti trys kintamieji:  

1)  pradinės krizės atsakomybė; 

2)  krizės istorija;  

3)  ankstesnė reliacinė reputacija.  

Pradinės krizės atsakomybė apibrėžia publikų informavimą apie esamą krizę: įmonės privalo skleisti 

informaciją pačios, nes išorės šaltinių (pavyzdžiui, žiniasklaidos) skelbiamos naujienos gali būti netikslios ir 

klaidinti visuomenę. Krizės metu įmonėms svarbu išlikti socialiai atsakingoms ir užtikrintomis tam, kad 

nebūtų prarastas tikslinių auditorijų pasitikėjimas. Lojalūs įmonės klientai dažniausiai nepamiršta to, kaip 

buvo reaguota ir elgtąsi su jais jau įvykusiais probleminiais atvejais. Tad susidarius krizinei situacijai, kuri 

jau kartojasi, privalu su auditorijomis elgtis dar palankiau negu ankstesnės krizės metu (Kryantono, 2012). 

Apibendrinant šaltiniuose pateiktą informaciją, galima teigti, kad krizių komunikacijos teorijos 

išsivystė iš socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų teorijų, kurios nagrinėja individo elgseną bendruomenėje, 

visuomenės konfliktus, kylančius dėl rizikos, chaosinius reiškinius bei kritiškumo reikšmę kultūroje, 

remiantis reflektyviu vertinimu. Mokslinėje literatūroje apibrėžiamos keturios pagrindinės krizių 

                                                           
4
 “A response to criticism that seeks to present a compelling competing account of organizational accusations”. 

(Defining Crisis Communication. Moving from Crisis to Opportunity, p.16). 
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komunikacijos teorijos. Išsiaiškinta, kad įmonės gynybos teorija akcentuoja organizacijos pozicijos 

apgynimą esant agresyviam puolimui ar išoriniams kaltinimams,  įvaizdžio atstatymo teorijoje postuluojama 

būtinybė koncentruotis į veiksnius, lemiančius organizacijos įvaizdį ir reputaciją krizės metu, o organizacijos 

atkūrimo teorijos esmė - perspektyvus požiūris į krizę, adekvatus grėsmių įvertinimas ir komunikacijos 

strategijų parinkimas. Mokslininkų teiginiuose atsispindi situacinės krizių komunikacijos teorijos praktinis 

reikšmingumas.  

 

KRIZIŲ KOMUNIKACIJOS ORGANIZAVIMO IR VALDYMO SPECIFIKA 

ORGANIZACIJOJE 

Krizių komunikacijos organizavimo aspektai 

 

Krizių komunikacija kaip vienas svarbiausių krizės valdymo aspektų, privalo būti organizuota. 

Sėkmingam krizės kontroliavimui užtikrinti, organizacijose neretai naudojamasi krizių valdymo planais, 

apimančiais sistemų, technikos apsaugą, evakuacijos planus ar reagavimo į krizę pratybas. Organizacijos, 

kurios turi parengtą krizių komunikacijos planą, yra geriau pasiruošusios galimai gresiančiai krizei ir turi 

didesnius šansus greičiau atsistatyti jai įvykus (Lando, 2014). 

Jarret (2009) teigimu, parengtas krizių komunikacijos planas yra tik pirmasis organizacijos žingsnis 

visoje krizės valdymo eigoje. Efektyvus krizių komunikacijos planas apima struktūrų, procesų ir priemonių 

suvedimą į vieną sistemą dar prieš krizei įvykstant. Svarbiausias aspektas – paties plano realizacija. Siekiant 

tinkamai įvykdyti parengtą krizių komunikacijos planą, būtina numatyti aiškią strategiją ir viziją, kuriomis 

vadovautųsi tiek darbuotojai, tiek vadybininkai, pasirūpinti informacijos perdavimo priemonėmis 

(tinklalapiu, el. pašto laiškais, kuriais darbuotojai būtų nuolat informuojami apie esamą situaciją įmonėje), 

įsiklausyti į darbuotojų išsakomas problemas ir pasiūlymus bei sąžiningai juos informuoti apie galimus 

pasikeitimus, tokius kaip atlyginimo sumažėjimas ar darbo vietų mažinimas (Jarret, 2009). 

Remiantis Braud (2014), krizių komunikacijos plane privalu numatyti trijų esminių aspektų parengimą 

ir valdymą (2 pav.). 

 
2 pav. Krizių komunikacijos plano elementai 

Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių, remiantis Braud (2014). Crisis Communications Plans Built to Fail: 

3 Warning Signs and How to Avoid Them. Public Relations Strategist, 20(2), p.12-13. 

Remiantis 4 paveiksle pavaizduota schema, galima teigti, kad krizių komunikacijos plane būtina 

įvardyti būdus ir priemones, kuriais bus pranešamos naujienos apie įvykusią krizę. Taip pat svarbu numatyti 

konkrečią informaciją kaupimui bei parengti tinkamą sklaidos medžiagą. Akcentuojamas ir vaidmenų 

pasiskirstymas organizacijoje, siekiant užtikrinti maksimalų funkcionalumą. Spontaniškumas krizės metu yra 

nepateisinamas, tad įmonėms būtina veikti sistemingai ir planuotai (Braud, 2014).  

Apibendrinant nagrinėtus šaltinius, galima teigti, kad krizių komunikacijos planas sudaro galimybes 

organizacijoms geriau pasiruošti krizinei situacijai ir efektyviau valdyti krizę jai įvykus, pasiskirstant 

vaidmenimis ir darbais įmonėje. Išsiaiškinta, kad krizių komunikacijos planas, kaip vienas iš krizės valdymo 

elementų, turi būti orientuotas į tam tikras gaires, o ne visišką krizinės situacijos valdymo projektavimą, 

siekiant užtikrinti jo praktinį pritaikomumą. 

 

 



35 
 

Krizių komunikacijos strateginis valdymas 

Ferguson, Wallace ir Chandler (2012) manymu, krizės valdymas sietinas su tokiais elementais kaip 

įmonės reputacija, prekinis ženklas ir įvaizdžio vadyba. Efektyviam krizės valdymui būtina imtis tinkamų 

strateginių krizių komunikacijos veiksmų.  
3 lentelė 

Krizių komunikacijos strategijos 

Nr. Kategorija Strategija Veikimo principas 

1. Taisomieji veiksmai  Atstatoma situacija arba išvengiama jos pasikartojimo 

2. 

Neigimas 

Paprastas neigimas Neigiamas krizės buvimas 

3. Kaltės perkėlimas 
Susiduriama, ginčijamasi su grupe ar asmeniu, kuris teigia, kad 

krizė egzistuoja 

4. 

Atsakomybės 

vengimas 

Atsitikimas Teigiama, kad probleminė situacija susidarė netyčia 

5. Nutraukimas Deklaruojama, kad įmonė negalėjo kontroliuoti situacijos 

6. Geri ketinimai 
Prisidengiama tuo, kad įmonės motyvai prieš įvykstant krizei 

buvo geri 

7. Provokacija Į oponentų puolimą atsakoma puolimu 

8. Nusivylimas  Pripažįstama įmonės atsakomybė 

9. 

Skriaudos 

sumažinimas 

Sustiprinimas Iškeliamos pozityvios probleminės situacijos savybės 

10. Minimizacija Stengiamasi sumažinti krizės reikšmingumą 

11. Diferenciacija 
Teigiama, kad susidariusi krizinė situacija yra mažiau žalinga 

negu tam tikri kiti veiksmai 

12. Transcendencija Krizė vaizduojama didesniame, kitokiame kontekste 

13. Ataka Kontratakuojami oponentai 

14. Kompensacija Pažadama atlyginti žalą nukentėjusiesiems  

15. Tyla  
Kaltinimai ignoruojami arba atsisakoma komentuoti krizinę 

situaciją 

Šaltinis: Ferguson, Wallace, ir Chandler (2012). Rehabilitating Your Organization’s Image: Public 

relations Professionals’ Perceptions of the Effectiveness and Ethicality of Image Repair Strategies in Crisis Situations. 

Public Relations Journal, 6(1), p.4. 

 

Strateginiame krizių komunikacijos valdyme figūruoja trys pagrindiniai veiksniai: informacijos 

numatymas, informacijos pritaikymas ir informacijos internalizacija. Krizės metu organizacijai būtina 

bendrauti su žiniasklaida, visuomene ir suinteresuotaisiais, vadovaujantis komunikacijos strategijomis, 

kurios skirstomos į keturias pagrindines kategorijas: neigimo, mažinimo, atstatymo ir sustiprinimo 

(Holladay, 2009).  

Krizinė situacija formuoja poreikį palaikyti tvirtus strateginius ryšius su visomis suinteresuotosiomis 

šalimis. Tiek vidaus, tiek išorės suinteresuotųjų suvokimas apie susidariusią situaciją turi didelę reikšmę 

įmonei, todėl bendravimas tarp įmonės ir kitų auditorijų privalo būti abipusis procesas, pasitelkiant visas 

būtinas priemones (Slabbert, Barker, 2011).  

Apibendrinant galima teigti, kad krizių komunikacijos organizuotumas atsispindi tokiuose elementuose 

kaip krizių komunikacijos planas ir krizių komunikacijos strategijos. Efektyvus krizės valdymas reikalauja 

pasiruošimo, informacijos, sklaidos priemonių ir auditorijų numatymo, tačiau neprivalo būti detaliai 

suplanuotas tam, kad visus krizių komunikacijos valdymo parengties veiksmus organizacijos galėtų 

praktiškai pritaikyti atsižvelgiant į specifinę situaciją. Svarbiausias aspektas – tinkamos krizių komunikacijos 

strategijos parinkimas. Mokslininkų teigimu, egzistuoja kelios esminės krizių komunikacijos strategijų 

grupės ir kategorijos (neigimo, tylos, pripažinimo, padarinių mažinimo, distancinės ir kt.), kurios gali būti 

skaidomos į smulkesnes strategijas, priklausomai nuo organizacijos pasirinktos pozicijos krizės atžvilgiu.  

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO VEIKLOS LAUKAS ORGANIZACIJOS KRIZIŲ 

KOMUNIKACIJOJE 

Krizinės situacijos metu viešųjų ryšių padalinio darbuotojai įmonėje jaučiasi nusivylę, nesaugūs ir 

demonstruoja sustiprintą informacijos poreikį. Daug didesnį stresą krizės atveju jaučia  viešųjų ryšių 

specialistas, kuris atsakingas už įmonės reputacijos atsatymo procesą. Padėtį netikėtai gali apsunkinti 

suinteresuotieji, skleisdami klaidingus faktus aplinkiniams – viešųjų ryšių specialistas privalo pasirūpinti 

netikslios informacijos strautų kontrole ir valdymu (Conner, Brokaw, McManus, 2014). 
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Pagal Naveed (2013), krizių valdymas yra viena iš svarbiausių ir sunkiausių viešųjų ryšių specialisto 

pareigų. Įmonei praradus turėtą poziciją ar atsiradus vadovybės kaitai krizės metu, viešųjų ryšių specialistas 

atsakingas už padėties sušvelninimą ir padidėjusio suinteresuotųjų informacijos poreikio tenkinimą. 

Sunkiuoju laikotarpiu gali kilti interesų konfliktas tarp įmonės ir visuomenės, tad komunikacijos specialistas 

turi būti pajėgus susidoroti su tokiomis problemomis, nedarant žalos įmonės reputacijai (Naveed, 2013). 

Krizės atveju viešųjų ryšių specialisto veikloje išryškėja dvi esminės atsakomybės (Palea, 2014): 

 Problemų identifikavimas ir apibūdinimas panaudojant analitinius gebėjimus; 

 Kūrybiškų, naujų, efektyvių problemos sprendimo būdų paieška ir taikymas. 

Viešųjų ryšių specialistas dažniausiai yra svarbiausias asmuo krizės valdyme. Jausdamas įtampą ir 

spaudimą, jis turi priimti itin sunkius sprendimus, ieškoti krizės priežasčių, patarti kitiems darbuotojams 

krizės klausimais, atsižvelgti į nuostatas ir kritiką bei informuoti klientus apie esamą padėtį (Palea, 2014). 

Hussain ir Rawjee (2014) manymu, krizių komunikacijos valdymo komandos specialistai yra atsakingi 

už potencialių pavojų, konfliktų įvertinimą, prevenciją ir vadybą bei įmonės pozicijos ir komunikacijos plano 

numatymą grėsmės atžvilgiu.Viešųjų ryšių specialistai geba kūrybiškai veikti techninio darbuotojo 

vaidmenyje, tačiau krizės metu turėtų koncentruotis į strateginį komunikacijos valdymą ir organizavimą 

(Hussain,  Rawjee, 2014).  

Organizacijai išgyvenant krizę, darbuotojai ir įmonės aplinkos patiria neigiamas emocijas. Viešųjų 

ryšių specialistui tokiu metu svarbu sutelkti dėmesį į stipriąsias organizacijos puses, nustatyti tikslines 

auditorijas, komunikacines priemones ir į viešumą iškelti kuo daugiau pozityvios informacijos. Taip pat 

specialistas turi atsižvelgti ir į savo asmenines savybes: stengtis motyvuoti, padrąsinti organizacijos vadovus 

ir darbuotojus, kūrybiškai žvelgti į susidariusią padėtį ir adekvatyviai įvertinti galimybes. Krizinė situacija 

reikalauja greitos reakcijos ir skubaus veiksmo, tad viešųjų ryšių specialistas privalo būti tam pasiruošęs 

(Chambers, 2008). 

Siekiant plėtoti efektyvią krizių komunikaciją, viešųjų ryšių specialistas pirmiausia privalo pasirūpinti, 

kad bendravimo kokybė, kaip atskiras veiksnys, netaptų problema. Komunikacijos naudos maksimizavimas, 

išoriniams suinteresuotiesiems teikiamų pranešimų nuoseklumas ir demonstratyvus supratingumas 

visuomenės atžvilgiu yra pagrindinės viešųjų ryšių specialisto atsakomybės krizės metu (Irimies, 2013). 

 

 
3 pav. Viešųjų ryšių specialisto pareigos krizės metu 

Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių, remiantis Irimies (2013). Crisis Communication and the Role of the 

PR Specialist. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue: the International Scientific Conference, p. 98-99. 

 

Apibendrinant mokslinę literatūrą, teigtina, kad įsitraukdamas į krizės valdymą, viešųjų ryšių 

specialistas rengia komunikacijos planus, plėtoja tinkamas komunikacijos strategijas, parenka komunikacines 

priemones bei numato bendravimo kanalus. Kūrybiškai žiūrėdamas į susidariusią padėtį, priima sprendimus 

ir viešai atstovaudamas įmonei, stengiasi formuoti teigiamą visuomenės nuomonę, probleminio reiškinio ir 

pačios organizacijos atžvilgiu. Taigi, galima daryti išvadą, kad viešųjų ryšių specialistas krizių 

komunikacijos situacijoje atsižvelgdamas į susiklosčiusias aplinkybes ir sekdamas krizės kaitą, visapusiškai 
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kontroliuoja, skleidžia, dalijasi informacija su suinteresuotosiomis šalimis, konsultuoja vadovus, užtikrina 

įmonės matomumą, motyvuoja darbuotojus bei stengiasi suprasti ir palaikyti kontaktą su įmonės klientais. 

 

IŠVADOS 

 

1.  Mokslinės literatūros analizė parodė, kad krizių komunikacija yra apibrėžiama trimis 

skirtingais požiūriais. Krizių komunikacija traktuotina kaip interaktyvus procesas tarp organizacijos ir 

suinteresuotųjų krizės metu, kaip krizių vadybos dalis ir kaip požiūrio apie organizacijos krizinę padėtį 

formavimo priemonė. Krizių komunikacija grindžiama keturiomis pagrindinėmis teorijomis: įvaizdžio 

atstatymo, įmonės gynybos, situacine krizių komunikacijos ir organizacijos atkūrimo.  

2. Išsiaiškinta, kad krizių komunikacijos organizavimą atspindi tokie veiksniai kaip krizių 

komunikacijos planas, kuriuo vadovaujantis numatomi sprendimai ir veiksmai, kurių organizacija žada imtis 

krizės metu. Kai kuriais atvejais organizacijos neplanuoja komunikacinės veiklos krizės metu, tačiau sutelkia 

pajėgas lanksčios, kūrybiškos ir kompetentingos krizių valdymo komandos parengčiai. Atskleista, kad krizių 

komunikacijos valdymo principai yra grįsti strategine komunikacine organizacijos elgsena. Organizacijos 

priklausomai nuo krizės tipo ar suinteresuotųjų reakcijos gali plėtoti įvairias krizių komunikacijos strategijas: 

neigti krizės egzistavimą, prisiimti kaltę, bandyti sumažinti padarinius, versti kaltę kitiems asmenims, 

subjektams ar apskritai neteikti jokios informacijos susiklosčiusios kritinės padėties klausimu. Nustatyta, kad 

krizių komunikacijos strategijos ne tik padeda suvaldyti krizinę situaciją, bet ir atspindi visos organizacijos 

poziciją krizės atžvilgiu. 

3. Remiantis nagrinėtais moksliniais šaltiniais, viešųjų ryšių specialistas yra darbuotojas, 

kuriantis, valdantis ir vykdantis komunikacinius procesus įmonėje, krizių atvejais - visapusiškai 

besirūpinantis skleidžiama informacija apie krizę ir viešai atstovaujantis įmonei palaikant ryšius su 

visuomene arba žiniasklaida. 
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SUMMARY 

 

Crisis communication is a part of crisis management and plays an important role in today‘s organizations. Based 

on specific organization‘s activity, crisis endangers the main aspects such as reputation, image, financial stability, 

production or services. In order to defend the business, organizations must follow the crisis communication plan and 

develop the strategies as well. The principal advantage of working on crisis systematically is the ability to return 

organization from crisis to its basic  position in a short period of time. The staff that maintains crisis communication 

principles in organization is essential – on the basis of scientific literature, public relations specialist usually is one of 

the most significant and needful employee in the situation of crisis communication.  

The purpose of this article is to examine the peculiarities of organizational crisis communication. The objectives 

are: 1) to define crisis communication and main theories; 2) to analyze the particularity of crisis communication 

organization al aspects and management; 3) to examine public relations specialist‘s field of activity in organization‘s 

crisis communication. Research methods are the analysis and synthesis of scientifical literature. In the context of crisis 

communication, there are three problematic questions raised:  what is the definition of organization‘s crisis 

communication and what it is based on;? How crisis communication is organized and managed, in order to maintain 

organizations reputation and protect its position in a crisis situation? What is the role of public relations specialist in 

organizational crisis communication?  

This research has shown, that crisis communication can be defined from three different perspectives. Crisis 

communication can be considered as a part of crisis management, as an interactive process between organization and its 

publics and as a tool, to form a positive stakeholders opinion of organization and its crisis. It is found that crisis 

communication is based on three main theories: the image reconstruction theory, organizational defense theory 

situational crisis communication theory and organizational recovery theory. Based on analysis, crisis communication is 

organized and managed by seeking the crisis communication plan and strategies. In some cases, organizations do not 

plan crisis communication activities but work on flexible, creative and competent preparedness of crisis communication 

team. It is revealed that crisis communication strategies reflect organizations position in relation to crisis and help to 

manage the critical situation. Organizations can easily deny the excistence of crisis, shift blame or choose not to provide 

any information to sočiety or media – it depends on its chosen crisis communication strategy. Analysis of scientific 

sources also shown that public relations specialist is an employee, who creates, manages and carries out organizational 

communicational processes, is responsible for dissemination of information and public representation of organizations 

situation during the times of crisis.  
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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETE 

TEIKIAMŲ GROŽIO PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU 
 

Viktorija Česnauskaitė 

Mokslinė vadovė lekt. Audronė Ožalienė 
Šiaulių valstybinė kolegija 

 

Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojama paslaugų kokybės samprata, aptariami paslaugų kokybės 

spragų ir Servqual modeliai. Akcentuotina, jog didėjant vartotojų poreikiams ir lūkesčiams organizacijos turi 

nuolat tobulėti ir skirti vis didesnį dėmesį teikiamų paslaugų kokybei. Siekiant išlaikyti klientus, paslaugų 

kokybės tyrimai tampa būtinybe bet kokioje organizacijoje. Paslaugų kokybės vertinimas yra sudėtingas 

procesas, kadangi paslaugos yra neapčiuopiamos, neatskiriamos ir naudojamos paslaugų teikimo metu. 

Straipsnyje pateikiami ir analizuojami Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 

(toliau – SPF) teikiamų grožio paslaugų kokybės tyrimo rezultatai. Tyrimo instrumentas parengtas 

panaudojant paslaugų kokybės spragų (laukiamos ir suvoktos kokybės) modelį ir Servqual kokybės modelio 

vertinimo kriterijus: apčiuopiamumą, patikimumą, empatiškumą, tikrumą. Ši vertinimo metodika leidžia 

nustatyti ne tik skirtumą tarp vartotojų patirtos kokybės ir lūkesčių, bet ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę 

pagal kiekvieną kriterijų. 

Įvadas. Vienas iš svarbiausių kriterijų rinkoje, skatinančių organizacijas plėstis, yra parduodamų 

prekių bei paslaugų kokybė. Paslaugų vartotojai vertina ne tik pačią paslaugą kaip procesą, bet ir tai, kaip ji 

kokybiškai suteikta. Kokybė formuoja organizacijos įvaizdį ir daro įtaką vartotojų pasitenkinimui, 

produktyvumui bei pelno augimui. Didėjant vartotojų poreikiams ir lūkesčiams organizacijos turi nuolat 

tobulėti ir skirti vis didesnį dėmesį teikiamų paslaugų kokybei.  

Siekiant išlaikyti klientus, paslaugų kokybės tyrimai tampa būtinybe bet kokioje organizacijoje, nes tik 

kokybiškos paslaugos lemia vartotojų pasitenkinimą. Vartotojų poreikių patenkinimo lygis organizacijai 

leidžia pasiekti didesnių galimybių rinkoje, suteikia vartotojų lojalumo, geresnės reputacijos, būsimųjų 

sandorių, mažesnių sąnaudų, didesnio darbuotojų efektyvumo (Poškutė, Bivainienė, 2011).  

Nuolat tobulinant teikiamas paslaugas ir stengiantis operatyviai bei dinamiškai reaguoti į visų klientų 

poreikius atsiranda neigiamai ir priešiškai nusiteikusių vartotojų. Kaip žinoma, paslaugų vartotojai kreipia 

dėmesį ne tik į pačią paslaugą, kurią gauna iš organizacijos, bet ir į tai, kaip vyksta paslaugos teikimo 

procesas ir kokiu būdu pasiekiamas galutinis rezultatas. Netinkamai atliktos paslaugos žmogui suteikia 

neigiamų emocijų ir nepasitenkinimų. Todėl tikslinga iškelti šį probleminį klausimą – Ar teikiamų paslaugų 

kokybė atitinka vartotojų lūkesčius? 

Tyrimo tikslas. Ištirti Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto teikiamų grožio 

paslaugų kokybę vartotojų požiūriu. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti paslaugų kokybės sampratą.  

2. Apibūdinti paslaugų kokybės spragų ir Servqual modelius.  

3. Įvertinti Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto teikiamų grožio paslaugų 

kokybę vartotojų požiūriu. 

Tyrimo metodai ir priemonės. Aktualios mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa raštu, 

statistinė kiekybinių duomenų analizė PSPP, MS Excel programomis. 

 

PASLAUGŲ KOKYBĖS SAMPRATA IR MODELIAI 

 

Paslaugų kokybės samprata 

 

Siekiant suprasti kas yra paslaugos kokybė, pirmiausia būtų tikslinga atskirai išanalizuoti sąvokas – 

paslauga ir kokybė. Šiandien paslauga tampa kaip privaloma priemonė, siekiant patenkinti pagrindinius 

norus bei reikmes ir kelti visuomenės gerovę. Dėl veiklos įvairovės surasti vieną universalų paslaugos 

apibūdinimą yra gana sunku. Ši sąvoka turi daug reikšmių nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos kaip 

produkto sudedamosios dalies. Todėl daugelis autorių sutinka, kad šią sąvoką tiksliai apibūdinti yra gana 

sudėtinga. Surasti universalią paslaugos sąvoką pirmiausia trukdo egzistuojanti paslaugų įvairovė ir joms 
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prilygstančios skirtingos veiklos rūšys, kurios taip pat yra pripažįstamos kaip paslaugos (Patapas, Viliulyte-

Žilienė, 2013). 

 Vartotojai, apibrėždami paslaugos sąvoką, naudoja tokius žodžius: saugumas, pasitikėjimas, 

patirtis ir pan. L. Bagdonienė ir R Hopenienė (2004) paslaugos sąvoką apibūdina kaip evoliuciją, kuri 

susijusi su pasaulio plėtra. Kiti autoriai paslaugą apibūdina kaip prekę ir išryškina jos savybes. Anot J. R. 

Lehtinen, paslauga tai vartotojui ir personalui arba įrenginiams sąveikaujant vykstanti veikla, skirta vartotojo 

poreikiams tenkinti (Bagdonienė, Hopenienė, 2008).  

Vienas iš svarbiausių veiksnių versle ir vadyboje, skatinančių organizacijas išsilaikyti rinkoje – 

kokybė (Vitkienė, 2008). Kokybės sąvokų aiškinimų literatūroje yra labai daug ir įvairių, jos apima įvairias 

veiklos sritis nuo idėjos iki realizavimo. S. Žičkienė, I. Dasevskienė (2009) kokybę apibūdina kaip savybių 

visumą, atitinkančią vartotojų reikalavimus, kurie nustatyti standartuose. J. Ruževičiaus (2006) teigimu, 

kokybė pripažinta pagrindine Europos organizacijų konkurencingumo didinimo priemone. Vadyboje ir versle 

tai viena iš svarbiausių sąvokų, kuri lemia ne tik įmonės vardo vertę, bet ir jos tobulėjimo galimybes bei 

siekius (Ruževičius, 2006). 

Daugelis autorių teigia, kad paslaugų kokybės sąvoka yra gana plati ir apibūdinti šią sąvoką yra 

gana sudėtinga. J. D. Shonk, P. Chelladurai (2008) teigia, kad paslaugų kokybė yra apibrėžiama nuo 

kliento suvokimo apie paslaugą iki jos suteikimo. L. Pilelienės ir J. Šimkaus (2012) teigimu, paslaugų 

kokybė gali būti apibrėžiama ir kaip kliento verdiktas apie teikiamas paslaugas. Todėl norint, kad 

organizacija ilgai gyvuotų ir būtų pelninga, būtina nuosekliai įvertinti klientų lūkesčius bei juos patenkinti 

(Köksal, Çırpın, Küçük, 2014). Apibendrinant autorių nuomonę apie paslaugos kokybės sampratą, galima 

teigti, kad daugelis autorių paslaugos kokybę sieja su vartotoju. Vartotojas – tai vienas reikalingiausių ir 

geriausiai nusakančių kokybės vertę rinkoje. Paslaugų kokybės apibrėžtis rodo, kad organizacijoms reikia 

suvienyti darbuotojus ir padalinius kokybės misijai įgyvendinti, t. y. patenkinti vartotojų ir savininkų 

poreikius.  

 

Paslaugų kokybės vertinimo modeliai 

 

Anot A. Šimkaus ir L. Plinienės (2010), paslaugų kokybę įvertinti galima vartojimo metu, nes 

paslaugos yra patirties produktas ir jas vertinti galima tik vartojant. Taigi paslaugų kokybės vertinimas yra 

sudėtingas procesas, kadangi paslaugos yra neapčiuopiamos, neatskiriamos ir naudojamos paslaugų teikimo 

metu. Dažniausiai paslaugų kokybė yra vertinama pasitelkus A. Parasuraman, V.  Zeithaml ir L. Berry 

paslaugų kokybės spragų modelį ir Servqual kokybės matavimo instrumentą.  

Paslaugų kokybės spragų modelis (žr. 1 pav.) atskleidžia, kad kokybę formuoja du subjektai – 

vartotojas ir paslaugų teikėjas ir kaip įvairios spragos paslaugų teikimo procese gali paveikti vartotojo 

kokybės supratimą (Bagdonienė, Hopenienė, 2009). Anot J. Svidrutės (2011) modelio spragos gali paveikti 

ne tik vartotojo kokybės suvokimą, bet ir pats paslaugos teikėjas gali tobulinti paslaugų kokybės spragas. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Sar%C4%B1ca%2C%20K%C3%B6ksal%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22%C3%87%C4%B1rp%C4%B1n%2C%20Birg%C3%BCl%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%22%7C%7Csl~~rl','');
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1 pav. Paslaugų kokybės spragų modelis 

Šaltinis: L. Bagdonienė, R. Hopenienė, 2009 

 

Vienas iš populiariausių paslaugų kokybės modelių – Servqual. Servqual paslaugų kokybės vertinimo 

metodika leidžia nustatyti ne tik skirtumą tarp vartotojų patirtos kokybės ir lūkesčių, bet ir įvertinti įmonės 

teikiamų paslaugų kokybę pagal kiekvieną kriterijų, palyginti dviejų konkuruojančių įmonių paslaugų 

kokybę, bei nustatyti atskirų paslaugos vartotojų segmentų suvoktos paslaugų kokybės vertinimo skirtumus 

(Bagdonienė, Hopenienė, 2009). 

Pradiniame Servqual modelyje buvo įvardyta dešimt dimensijų, kurios po įvairių mokslininkų tyrimų 

buvo apibendrintos iki penkių, kadangi kai kurie veiksniai buvo labai glaudžiai susiję. Paslaugų kokybės 

vertinimo Servqual metodikos instrumento dimensijų apibūdinimas pateikiamas 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Paslaugų kokybės vertinimas SERVQUAL metodika: instrumento dimensijos 

 

Dimensija Apibūdinimas 

Apčiuopiam

umas 

Fizinė aplinka, gaunama iš objektų (pvz., interjero dizainas) ir subjektų (pvz., 

darbuotojų išvaizda) 

Patikimuma

s 

Paslaugų teikėjo įsipareigojimas teikti tikslias ir patikimas paslaugas 

Reagavimas 
Įmonės noras asistuoti savo pirkėjams užtikrinant skubų ir efektyvų paslaugos 

atlikimą 

Tikrumas 
Bruožai, kurie suteikia pirkėjams pasitikėjimo (pvz., specifinis paslaugos 

išmanymas ir mandagus bei patikimas darbuotojų elgesys) 

Empatija Įmonės pasirengimas ir gebėjimas suteikti kiekvienam asmenines paslaugas 

Šaltinis: P. A. Korda, B. Snoj, 2010 

 

Žodinė 

komunikacija 

Asmeniniai 

poreikiai 

Patirtis 

Laukiama paslauga 

Suvokta paslauga 

Suteikta pasalauga 

(įskaitant kontaktus prieš 

paslauga ir po jos) 

Paslaugos kokybės 

standartai 

Paslaugos teikėjo 

sugebėjimas suvokti 

vartotojo lūkesčius 

Išorinė 

komunikacija su 

vartotoju 

5 spraga 

3 spraga 

2 spraga 

1 spraga 

TIEKĖJAS 
4 spraga 
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Šis kokybės matavimo būdas yra ganėtinai paprastas bet efektyvus, kad atskleistų stipriąsias ir 

silpnąsias teikiamų paslaugų kokybės puses. Serqual metodika yra labai praktiška, nes padeda įvertinti ne tik 

bendrąją paslaugų kokybę, bet ir tiksliai identifikuoti paslaugų tobulinimo sritis, t. y. tas sritis, kurias 

paslaugos kokybėje galima arba net būtina tobulinti (Poškutė, Bivainienė, 2011). 

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO  

TEIKIAMŲ GROŽIO PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO VARTOTOJŲ POŽIŪRIU  

ANALIZĖ 

 

Siekiant įvertinti SPF teikiamų grožio paslaugų kokybę atlikta anketinė apklausa. Kiekybiniame 

tyrime dalyvavo 114 respondentų – SPF teikiamų grožio paslaugų klientų, atrinktų atsitiktiniu būdu. 

Pasirinkta tikimybinė (atsitiktinė) tyrimo imtis atspindinti visą generalinę aibę. Apklausa vykdyta kovo–

balandžio mėn., t. y. nuo 2015-03-19 iki 2015-04-18, Kosmetologijos studijų programos trečio kurso 

studentų profesinės veiklos praktikos metu. Tyrimo instrumente (anketoje) pateikti SERVQUAL paslaugų 

kokybės kriterijai: apčiuopiamumas, patikimumas, empatiškumas ir atsakingumas / tikrumas, kurie vertinami 

pagal penkių taškų vertinimo skalę (kur, 5 – labai gerai, 1 – labai blogai). 

Išanalizavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad didžiąją grožio paslaugų klientų dalį sudaro moterys – 87 

proc., ir tik 12 proc. – vyrai. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad grožio paslaugomis daugiausia (64 proc.) 

naudojasi užimti ir darbingi žmonės, turintys aukštąjį (36 proc.) ar aukštesnįjį (33 proc.) išsilavinimą. Taip 

pat susisteminus duomenis buvo išsiaiškinta, kad grožio paslaugomis daugiausia naudojasi vidutines pajamas 

(nuo 301 iki 500 Eur) gaunantys respondentai, kurie sudaro 34 proc. visų apklaustųjų.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad apčiuopiamumą respondentai vertina gerai, t. y. laukiama ir patirta 

paslaugos kokybė siekia 4,36 balo (žr. 2 pav.). 

 

 
2 pav. Paslaugos „apčiuopiamumo“ vertinimas 

 

Respondentai aukščiausiai įvertino, tiek laukiamoje kokybėje (4,73) tiek patirtoje (4,47), kokybiškas ir 

profesionalias priemones. Galima teigti, kad ši savybė yra viena svarbiausių. Didžiausią skirtumą (po 0,34 

balo) tarp lauktos ir patirtos kokybės respondentai įžvelgia patalpų estetiškume ir paslaugų įvairovėje. Darbo 

laiką respondentai įvertino labai gerai (4,36 balų vidurkis), nes intervalas tarp laukiamos ir patirtos kokybės 

yra mažiausias (0,07 balo). 

Išanalizavus gautus duomenis apie paslaugų patikimumą, nustatyta, kad respondentų laukta ir patirta 

paslaugos kokybė skyrėsi tik 0,16 balo (žr. 3 pav.). 
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3 pav. Paslaugos „patikimumo“ vertinimas 

 

Pastebėta, jog didžiausias balų skirtumas tarp laukiamos ir patirtos kokybės – teikiant paslaugą 

išvengiama klaidų ir netikslumų – 0,25. Todėl galima daryti prielaidą, kad atliekant grožio paslaugas kai 

kurie respondentai jautėsi nevisiškai saugiai ir tikėtina, kad paslaugos atlikimo metu buvo netikslumų. 

Apibendrinus tyrimo duomenis galima teigti, kad respondentai procedūromis yra nenusivylę ir pasitiki kitų 

klientų atsiliepimais bei rekomendacijomis, nes šių savybių vertinimas sudaro mažiausia balų skirtumą – 

0,04. 

Empatiškumo dimensija padeda nustatyti personalo komunikabilumą, dėmesingumą, mandagumą, 

todėl atliekant tyrimą siekta išsiaiškinti ir grožio paslaugas teikiančio personalo kompetetingumą (žr. 4 pav.). 

 

 

4 pav. Paslaugos „empatiškumo“ vertinimas 

 

Apibendrinus gautus rezultatus nustatyta, kad respondentai personalo empatiškumą vertina labai gerai 

(4,61 balo). Tarp patirtos ir laukiamos kokybės nėra labai ryškaus balų skirtumo. Didžiausias balų skirtumas 

tarp patirtos ir laukiamos kokybės – 0,22, vertinant personalo mandagumą. Tačiau kitų savybių – personalo 

dėmesingumo, požiūrio į klientą vertinimas parodė, kad paslaugas atlieka dėmesingas ir teigiamai nusiteikęs 

personalas.  

Atliekant tyrimą respondentų buvo prašoma įvertinti personalą pagal atsakingumo dimensiją, kurios 

savybes respondentai įvertino gerai (4,58) (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Paslaugos „atsakingumo / tikrumo“ vertinimas 

 

 Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausias balų skirtumas – 0,38, vertinant personalo orientavimąsi į 

klientų problemų sprendimą. Laukiamoje kokybėje buvo tikėtasi, kad personalas bus linkęs spręsti 

problemas (4,75), tačiau gavus įvertinimą nustatyta, kad dalis personalo problemų sprendimu nebuvo 

suinteresuoti.  

Bendrai vertinant SPF teikiamas grožio paslaugas tyrimo rezultatai parodė, kad respondentai 

paslaugomis yra patenkinti ir paslaugas vertina gerai (žr. 6 pav. ).  

 

 
6 pav. Respondentų bendrai suvokta SPF teikiamų grožio paslaugų kokybė 

 

Daugiau nei pusė respondentų (60 proc. ) paslaugas vertina gerai, 38 proc. apklaustųjų paslaugas 

vertina labai gerai. Tyrimo rezultatai parodė, kad nebuvo nei vieno respondento kuris paslaugas būtų 

įvertinęs blogai ar labai blogai. Tai dar kartą patvirtina, kad SPF teikiamos kokybiškos grožio paslaugos. 

Nors respondentai teikiamas paslaugas vertina gerai, tačiau jie pateikė ir pasiūlymų paslaugų kokybei 

gerinti. Išskirtini šie respondentų pasiūlymai: 

1) „Padidinti paslaugų asortimentą, atnaujinti patalpas, daugiau privatumo“; „[...] daugiau privatumo, 

širmų“; „Didesnio procedūrų skaičiaus, bei atskiro kabineto kūno priežiūros aparatams [...]“; „Praplėsti 

patalpas teik procedūrų atlikimui, tiek rūbinėje“; „Kad paslaugos vyktų keliuose kabinetuose [...]“; 

2) „[...] įvedus elektroninį registravimą kiltų mažiau problemų dėl laiko rezervacijos [...]“; 

3) „Orientuotis į paslaugos kokybę ir profesionalumą“; 

4) „Jei aparatų garsumas neužgožtų muzikos būtų galimybė dar labiau atsipalaiduoti [...]“. 

Daugumoje rekomendacijų respondentai siūlo praplėsti patalpas, padidinti širmų skaičių ir didinti 

paslaugų įvairovę. 
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IŠVADOS 

 

1. Paslauga ir kokybė yra labai svarbios sąvokos paslaugų sektoriuje. Paslaugos sąvoka 

dažniausiai asocijuojasi su tiekėjo ir vartotojo atliekamais veiksmais. Kokybės sąvoka galima apibendrini 

kaip vartotojų pasitenkinimą dėl prekės ar paslaugos suteikimo. Paslaugos kokybė išreiškiama kaip vartotojų 

poreikių patenkinimas. Paslaugų kokybė yra svarbi tiek vartotojui tiek jos teikėjui, todėl norint, kad įmonė 

ilgai gyvuotų ir būtų pelninga būtina nuosekliai įvertinti klientų lūkesčius bei juos patenkinti. 

2. Paslaugas teikiančios įmonės, norėdamos išlikti konkurencingos, privalo nuolat kelti teikiamų 

paslaugų kokybę, atsižvelgdamos į klientų pageidavimus bei lūkesčius. Todėl įmonės atlieka paslaugų 

kokybės tyrimus, pasitelkdamos paslaugų kokybės vertinimo modelius, padedančius sujungti teoriją ir 

praktiką. Modelių gausa rodo, kad paslaugų kokybė vertinama sudėtingai. Vienas iš tinkamiausių vertinant 

paslaugas – SERVQUAL modelis. Su paslaugų kokybės modeliu SERVQUAL glaudžiai susijęs paslaugų 

kokybės spragų modelis padedantis vertinti vartotojų lūkesčius lyginant su patirta paslauga. 

3. Atlikus tyrimą buvo išsiaiškinta, kad SPF teikiamų grožio paslaugų kokybė yra vertinama gerai. 

Respondentai laukiamą kokybę įvertino geriau nei patirtą, tačiau didelio skirtumo tarp patirtos kokybės ir 

laukiamos nebuvo pastebėta. Didžiausias balų skirtumas tarp laukiamos ir patirtos kokybės pastebėtas 

vertinant patalpų estetiškumą, paslaugų įvairovę, personalo mandagumą, problemų sprendimą. 
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SUMMARY 

 

In the theoretical part of the article the concept of service quality is analyzed, the gaps of service quality and 

Sevrqual models are discussed and the model of service’s quality overview and problems are presented. The results and 

analysis of the quality service at Siauliai State College, Health Care Faculty regarding the beauty service quality are 

provided in empirical part (taking in consideration the expected and received service quality). The research instrument 

is based on using the model of the gaps (expected and perceived quality) of service quality. Also it is based on Servqual 

quality model evaluation criteria: tangibility, reliability, empathy, authenticity.  

The research result showed that Siauliai State’s College Health Care Faculty’s providing services regarding 

beauty services quality is evaluated as good, e.g. clients are satisfied with the provided services’ quality. Respondents 

evaluated the expected service quality better than received but still they do not see the big difference between expected 

and received service quality. The biggest difference in points where in the expected and received experience evaluating 

the environment (esthetical appearance), variety of services, staff courtesy and solving problems. 
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KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ ĮTAKA PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMUI/-SI 

 

Ieva Gerulaitytė 

Mokslinis vadovas Asta Kochanskienė  
Kauno kolegija Justino Vienožinskio menų fakultetas 

 

Temos aktualumas.  Kompiuteriniai žaidimai vis labiau populiarėja kaip laisvalaikio praleidimo ir 

ugdymo/-si priemonė (Peciukonienė, 2014).  Pasak V. Gesevičienės (2005) priešmokyklinio amžiaus vaikai 

vis dažniau susiduria su kompiuteriu. Tyrimais nustatyta, kad šeši iš dešimties priešmokyklinio amžiaus 

šalies vaikų turi galimybę naudotis kompiuteriais, keturi iš dešimties yra įgiję pradinius kompiuterinio 

raštingumo įgūdžius. Apie du trečdaliai šeimų turi kompiuterius ir leidžia jais naudotis priešmokyklinio 

amžiaus vaikams. Tyrimų duomenimis, gana dažnai besinaudojantys kompiuteriu 6-7 metų vaikai šeimoje 

prie jo praleidžia vidutiniškai 66,4 min. per dieną. Mokslinėje literatūroje gausu straipsnių apie 

kompiuterinių žaidimų naudą ir žalą tiek ikimokyklinio, tiek priešmokyklinio amžiaus vaikams 

(Peciukonienė, 2014; Gesevičienė, 2005; Kvieskienė, 2005; Lang, 2010;Sylven, 2010).  Teigiama, kad vis 

dažniau per daug "įsijausdami" į kompiuterinių žaidimų pasaulį, vaikai tampa įsitempę, nepasitiki išoriniu 

pasauliu, sunkiai adaptuojasi ugdymo ar kitose įstaigose (Kvieskienė, 2005). Kaip teigia P. Lang (2012) 

kompiuterinių žaidimų turinys dažniausiai yra kupinas žiaurumo, o tai didina vaiko nervinę įtampą ir ugdo 

abejingumą. Atlikti tyrimai parodė, kad smurtniai kompiuteriniai žaidimai  neigiamai veikia vaikų elgesį, 

skatina agresyvumą, vaikai vis labiau toleruoja žiaurumą arba laiko jį normaliu reiškiniu. 

Darbo tikslas – išanalizuoti kompiuterinių žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės 

kompetencijos ugdymui/-si 

Uždaviniai: 

1. Teoriškai pagrįsti kompiuterinių žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės 

komptencijos ugdymui/-si. 

2. Atlikti pedagogų požiūrio į kompiuterinių žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų 

socialinės kompetencijos ugdymui/-si empirinį tyrimą. Pateikti tyrimo rezultatus. 

Tyrimo objektas – kompiuterinių žaidimų įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės 

kompetencijos ugdymui/-si. 

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apklausa (raštu). 

Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiami teoriniai tyrimo aspektai. Antroje pristatoma 

tyrimo metodika ir organizavimas. Trečioje – analizuojami tyrimo rezultatai. 

 

 

1. Kompiuterinių žaidimų įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos 

ugdymui/-si. Priešmokyklinis ugdymas - tai vienerių metų visuotinis, institucinis, visiems prieinamas vaikų 

nuo šešerių metų ugdymas/-is (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis 

mokykloje, kuriuo tiesiogiai rūpinasi valstybė. Priešmokyklinio ugdymo/-si siekiamybė yra padėti vaikui 

įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui/-si mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – 

jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties plėtojimas, pasitikėjimo savimi ir savo 

jėgomis stiprinimas.Visa tai yra sėkmingo ugdymo/-si mokykloje prielaida (Monkevičienė,2004; Neifachas, 

2004). 

Socialinės kompetencijos ugdymas/-is priešmokykliniame amžiuje. Remiantis priešmokyklinio 

ugdymo programa (2002; 2014) socialinę kompetenciją sudaro šios, tarpusavyje glaudžiai susijusios, 

ugdymo/-si sritys: vaiko santykis su pačiu savimi (savivoka ir saviugda), santykiai su bendraamžiais, 

santykiai su suaugusiaisiais (šeimos nariais, globęjais, pedagogais) bei santykiai su gamtine ir 

sociokultǔrine aplinka. Siektina, kad baigdamas priešmokyklinio ugdymo/-si programą, vaikas gebėtų 

turęti supratimą apie save kaip asmenį, pasižymintį unikaliomis savybęmis, suvoktų, kaip jis 

keic̨iasi augdamas, mokętų elgtis artimiausioje aplinkoje – šeimoje, grupęje, su draugais ir 

suaugusiaisiais, gerbtų kitų žmonių jausmus, nuotaikascharakterio savybes, toleruotų jų 

pomęgius, gebęjimus, įproc̨ius ir pan., tinkamai bendrautų ir bendradarbiautų su kitais: 

atpažintų savo paties ir kitų emocines reakcijas, mokętų tinkamų jausmų reiškimo bųdų, 

skirtų gerą elgesį nuo blogo, ugdytųsi asmeninę atsakomybę ir toleranciją kitiems, kantrybę ir 

tvarkos palaikymo įgųdžius, laikytųsi tam tikrų socialinio gyvenimo taisyklių (elgesio taisyklių 
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viešose vietose, gamtoje ir kt.) ir tradicijų, pareigų šeimoje, grupęje, ugdytųsi tautinį ir kultųrinį 

tapatumą, domętųsi kitomis kultųromis ir jas gerbtų. 

Kaip teigiama Bendrojoje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje (2014) socialinė 

kompetencija - tai gebėjimas palaikyti ir puoselėti vaiko orumą, pasitikėjimą savimi bei savo gebėjimais, 

artimumo grupės draugams bei greta esantiems suagusiesiems jausmą. 

Kompiuterinių žaidimų įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos 

ugdymui/-si. Kompiuteriniai žaidimai puikiai tinka ugdant vaikų loginius gebėjimus, skaičiavimo, skaitymo 

įgūdžius, užsienio kalbos žinias, savarankiškumą, dėmesio sutelkimą (Lūžaitė, 2012),   tačiau vaiko 

socializacijos aspektu,  kompiuteriniai žaidimai yra daugiau žalingi nei naudingi vaikams (Kvieskienė, 2005; 

Valionienė, 2003; Mielke, 1997; Wadley, 2007) .  Siūlydami  mėgdžioti ir kopijuoti realų pasaulį, 

kompiuteriniai žaidimai neigiamai veikia vaiko socializaciją, kelia problemas bendraujant su bendraamžiais, 

šeima, pedagogais (Anderson, 2001; Lang, 2006). Tačiau dabarties vaikai jau neįsivaizduoja gyvenimo be 

kompiuterio.  Tad, atliepiant šiandienos vaikų ir tėvų poreikius,  kompiuterinius žaidimus iki valandos laiko 

per dieną galima žaisti visai šeimai drauge. Kartu su tėvais žaidžiant pozityvius  kompiuterinius žaidimus,  

gerėja vaiko nuotaika,  mažėja stresas, aktyvėja smegenų veikla ir  ugdosi  socialinė adaptacija (Oxford 

University study, 2014; Paulauskienė, 2005). 

 

2. Pedagogų požiūrio į kompiuterinių žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės 

kompetencijos ugdymui/-si empirinis tyrimas. Siekiant išsiaiškinti pedagogų požiūrį į kompiuterinių 

žaidimų įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymui/-si 2015 metų kovo mėnesį 

buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimas vyko Kauno miesto 5 bazinėse ikimokyklinio ugdymo/-si įstaigose. 

Pasirinktas tyrimo metodas - apklausa (raštu). Apklausos (raštu) respondentais tapo 20 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų, dirbančių bazinėse Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto  Ikimokyklinio 

ugdymo katedros įstaigose.  

 

3.Tyrimo rezultatai. Kompiuteriniai žaidimai puikiai tinka ugdant vaikų loginius gebėjimus, 

skaičiavimo, skaitymo įgūdžius, užsienio kalbos žinias, savarankiškumą, dėmesio sutelkimą,   tačiau vaiko 

socializacijos aspektu,  kompiuteriniai žaidimai yra daugiau žalingi nei naudingi vaikams. P. Lang (2006) 

teigimu, norint, kad vaikai suprastų ir suvoktų pasaulį, jiems reikia jutiminio suvokimo. Jie nori paliesti, 

paragauti, pauostyti, išgirsti ir pamatyti. Nuo pačiupinėjimo iki suvokimo veda kelias į  kiekvieno asmeninį 

supratimą,  o kompiuteris siūlo tik vieną pasaulį ,,iš antrųjų rankų", jis pateikia kopijas ir pamėgdžiojimą.  

Siūlydami  mėgdžioti ir kopijuoti realų pasaulį, kompiuteriniai žaidimai, anot respondentų,  neigiamai veikia 

vaiko socializaciją, kelia problemas bendraujant su bendraamžiais, šeima, pedagogais (žr. 3.1. paveikslą). 

Išanalizavus atsakymus į klausimą „ Manau, kompiuteriniai žaidimai skirstomi į dvi rūšis - ,,gerus’’ ir 

,,blogus’’ žaidimus “ paaiškėjo, kad informantai sutinka, jog kompiuteriniai žaidimai skirstomi į dvi rūšis - 

,,gerus" ir ,,blogus", tačiau mano, kad kompiuteriniai žaidimai yra tokia pati vaikų laisvalaikio praleidimo 

priemonė kaip ir kitos veiklos, tik labiau atitinkanti dabarties vaikų poreikius (žr. 3.2. paveikslą). 

  

   
3.1. pav. Kompiuteriniai žaidimai - grėsmė vaikams        3. 2. pav. Kompiuteriniai žaidimai yra 

               skirtingų rūšių           

 

Paklausus ,,Kur vaikai išmoksta būti komandos nariais" didžioji dauguma respondentų teigė, kad 

vaikai komandos nariais išmoksta būti darželyje. Iš diagramoje pateiktų duomenų (žr. 3.3 pav.) matyti, jog 

pedagogai mano, kad vaikai komandos nariais išmoksta būti darželyje,  bet ne žaisdami kompiuterinius 

žaidimus.  Kompiuteriniai žaidimai riboja bendravimą, vaikai paveikti naujų technologijų auga egocentriški, 

nesugeba prisitaikyti prie kitų (Valionienė , 2003). 
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3.3. pav.“Darželyje vaikai išmoksta būti komandos nariais“ 

 

Anot A. Landsbergienės (2008) žaidžiant bendrus kompiuterinius žaidimus vaikai ugdo/-si 

bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, mokosi laukti eilėje, būti komandos nariais, tačiau tai galima 

pasakyti apie kiekvieną bendrą veiklą, nepriklausomai, ar ji vykdoma kompiuterinių technologijų pagalba, ar 

tai yra ,,gyvas" bendravimas.  Pedagogų pasiteiravus, ar  vaikai ilgai žaisdami kompiuterinius žaidimus 

namuose,  grupėje mažiau nori užsiimti kitomis veiklomis, paaiškėjo, kad dauguma pedagogų įsitikinę, jog 

pernelyg ilgai žaisdami kompiuterinius žaidimus vaikai nebenori užsiimti kitomis veiklomis (žr. 3.5. 

paveikslą), tačiau, respondentų teigimu,  kompiuteriniai žaidimai vis labiau populiarėja ir daro neigiamą 

įtaką vaikų socialinei bei  akademinei sėkmei (Wadley, 2007).  

. 

            

85%

10%

5%
0%

Sutinku Nesutinku Neturiu nuomonės

 
3. 5. pav. „Kompiuteriniai žaidimai - tokia pati vaikų laisvalaikio praleidimo priemonė kaip ir 

kitos veiklos" 

 

Išanalizavus informantų atsakymus į klausimą „Ar smurtiniai kompiuteriniai žaidimai provokuoja 

vaikus grupėje elgtis agresyviai?“, gauti tokie rezultatai (žr. 3.6. pav.): 

 

 
 

3.6. pav. „Ar smurtiniai kompiuteriniai žaidimai provokuoja vaikus grupėje elgtis agresyviai?“ 
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Iš pateiktų atsakymų matyti, kad pedagogai supranta smurtinių kompiuterinių žaidimų daromą 

neigiamą įtaką vaikams ir sutinka su teiginiu, jog smurtiniai kompiuteriniai žaidimai provokuoja vaikus 

grupėje elgtis agresyviai. Respoondentų teigimu, smurtiniai žaidimai daro poveikį ne tik vaikams, kurie ir 

taip yra labiau linkę elgtis agresyviai - jie provokuoja ir neagresyvius vaikus. Strateginiuose (koviniuose) 

žaidimuose, kuriuos  itin mėgsta žaisti vaikai, yra nemažai žiaurumo, prievartos, šaudymo, naikinimo 

elementų. Tyrimai rodo, kad toks vaikų užsiėmimas sukelia pernelyg aštrius pojūčius, norą demonstruoti 

jėgą, narsą, skatina agresiją, žiaurumą, dėl to nukenčia gerųjų savybių, tokių kaip užuojauta, meilė, noras 

padėti, rūpintis kitais žmonėmis, ugdymas/-is.  

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad: 

 pedagogai puikiai žino kompiuterinių žaidimų daromą neigiamą įtaką vaikų socialinei brandai. 

 Respondentai mano, kad vaikai komandos nariais išmoksta būti darželyje,  bet ne žaisdami 

kompiuterinius žaidimus. 

 Pedagogai pastebi,  kad pernelyg ilgai žaisdami kompiuterinius žaidimus vaikai nebenori 

užsiimti kitomis veiklomis, kas daro neigiamą įtaką vaikų socialinei ir akademinei sėkmei. 

 Respondentai supranta smurtinių kompiuterinių žaidimų daromą neigiamą įtaką vaikams ir 

sutinka su teiginiu, jog smurtiniai kompiuteriniai žaidimai provokuoja vaikus grupėje elgtis agresyviai. 

 

 

IŠVADOS 

 

1. Kompiuteriniai žaidimai puikiai tinka ugdant vaikų loginius gebėjimus, skaičiavimo, skaitymo 

įgūdžius, užsienio kalbos žinias, savarankiškumą, dėmesio sutelkimą,   tačiau vaiko socializacijos aspektu, 

kompiuteriniai žaidimai yra daugiau žalingi nei naudingi vaikams.  Siūlydami  mėgdžioti ir kopijuoti realų 

pasaulį, kompiuteriniai žaidimai neigiamai veikia vaiko socializaciją, kelia problemas bendraujant su 

bendraamžiais, šeima, pedagogais. Tačiau dabarties vaikai jau neįsivaizduoja gyvenimo be kompiuterio.  

Tad, atliepiant šiandienos vaikų ir tėvų poreikius,  kompiuterinius žaidimus iki valandos laiko per dieną 

galima žaisti visai šeimai drauge. Kartu su tėvais žaidžiant pozityvius  kompiuterinius žaidimus,  gerėja 

vaiko nuotaika,  mažėja stresas, aktyvėja smegenų veikla ir  ugdosi  socialinė adaptacija. 

2. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad pedagogai puikiai žino kompiuterinių žaidimų daromą 

neigiamą įtaką, tačiau mano, kad tai dabarties vaikų laisvalaikio priemonė. Dauguma pedagogų įsitikinę, kad 

kompiuterinius žaidimus reikia griežtai riboti, nes jie daro neigiamą įtaką vaiko socialinei brandai ir 

akademinei sėkmei.  Smurtiniai koviniai žaidimai provokuoja vaikų agresiją sukelia pernelyg aštrius 

pojūčius, norą demonstruoti jėgą, narsą, skatina žiaurumą, dėl to nukenčia gerųjų savybių - užuojautos, 

meilės, noro padėti, rūpintis kitais žmonėmis, ugdymas/-is.  
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SUMMARY 

 

In the scientific literature, a lot of articles is about the benefits of computer games and damage to pre-

school age children. It is argued that a growing too "empathize" in the world of computer games, children 

become tense, don't trust the outside world, hardly adapt education or other institutions. The content of 

computer games are often fraught with cruelty, and this increases the child's nervous tension and improves 

indifference. Studies have shown that computer games violent adversely affects children's behavior, 

encourage aggressiveness, children increasingly tolerate cruelty or take the time to normal. 

Purpose of this article – to analyze the influence of computer games for preschool children's social 

competence development /learning. The research will be aimed at revealing the computer games the 

negative impact on children. Teachers' opinion on gaming strict restriction on the resultant negative impact 

on children's social maturity and academic success. Provocation of violent games to children to behave 

aggressively. 
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DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į RYŠIUS SU VISUOMENE UAB „ŠIAULIŲ 

VANDENYS“ 

 
Jolita Globytė  

Mokslinis vadovas lekt. G. Kulbeckienė  
Šiaulių valstybinė kolegija  

 

Šiame straipsnyje nagrinėjamas ryšių su visuomene teorinis ir praktinis kontekstas. Remiantis 

mokslinės literatūros analize ir sinteze nagrinėjama ryšių su visuomene samprata, išskiriamos pagrindinės 

ryšių su visuomene funkcijos ir priemonės organizacijoje, aptariami ryšių su visuomene tikslai. Taikant 

interviu metodą atliktas kokybinis tyrimas, kuris atskleidė kaip UAB „Šiaulių vandenys“ ryšių su visuomene 

specialistės apibūdina ryšių su visuomene ypatumus šioje institucijoje. Išsiaiškinta, kad organizacija siekia 

šių 2 pagrindinių tikslų: kurti pasitikėjimą tarp visuomenės ir organizacijos bei formuoti objektyvią nuomonę 

apie bendrovę. Nustatyta, kad ryšių su visuomene specialistės tirtoje organizacijoje yra atsakingos už 

straipsnių ir skelbimų rengimą, bendradarbiavimą su televizija, ekskursijų organizavimą įmonės objektuose, 

vartotojų nusiskundimų analizę ir kita. Informantai teigia, jog ryšių su visuomene veiklos tobulinimas susijęs 

patrauklios informacijos pateikimu, vaikų kaip būsimų vartotojų sąmoningumo ugdymu ir vartotojų 

apklausa.  

Kiekvienai organizacijai vienas iš pagrindinių elementų yra ryšiai su visuomene ir jos priemonės. Tai 

labai svarbu, nes tikslingai naudojant  ryšių su visuomene priemones informacija yra perduodama 

visuomenei bei gaunamas grįžtamasis ryšys. Kiekviena organizacija siekia keisti visuomenės auditorijų 

požiūrį ar elgesį, pritaikant jį prie savo veiklos pobūdžio. Prie šio tikslo būtų galima priskirti nežinojimą, 

žinojimu, priešiškumą pakeisti palankumu, abejingumą- susidomėjimu. Pagrindinis organizacijos tikslas 

formuoti objektyvią vartotojų nuomonę bei kurti pasitikėjimą tarp organizacijos ir darbuotojų, siekiant gauti 

grįžtamąjį ryšį. Šiems tikslams pasiekti yra naudojami ryšiai su visuomene.  Būtent UAB „Šiaulių vandenys“ 

organizacijai labai svarbu sukurti pasitikėjimą tarp vartotojų ir gauti grįžtamąjį ryšį. Todėl būtų aktualu ištirti 

ryšių su visuomene efektyvumą šioje organizacijoje.  

Nagrinėjamos temos problemą išreiškia šis probleminis klausimas: ar ryšiai su visuomene 

organizacijoje yra efektyvūs ? ar ryšiai su visuomene yra vystomi tinkama kryptimi? Kaip juos būtų galima 

tobulinti? Šiais probleminiais klausimais siekiama išsiaiškinti ar ryšiai su visuomene yra efektyvūs ir 

naudingi UAB „Šiaulių vandenys“ organizacijai.  

Straipsnio tikslas – nustatyti, kaip UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojai vertina ryšius su visuomene 

organizacijoje.  

Uždaviniai:  

1. Išanalizuoti ryšius su visuomene teoriniu aspektu.  

2. Empiriškai pagrįsti UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų požiūrį į ryšių su visuomene 

organizacijoje.  

Metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė; kokybinis tyrimas (interviu). 

 

ORGANIZACIJOS RYŠIŲ SU VISUOMENE TEORINIAI ASPEKTAI 

Ryšių su visuomene samprata ir esmė 

 

Šiame straipsnyje visų pirma svarbu apibrėžti ir įvardyti ryšių su visuomene (toliau – RsV) sampratą.  

Mokslinėje literatūroje sutinkama daug panašių ir skirtingų apibrėžimų, skirtų apibūdinti ryšius su 

visuomene (1 lent.).  

 

1 lentelė. RsV samprata: turinio nusakymas 

Kategorija Charakteristika ir pagrindiniai požymiai Autorius, metai 

Ryšiai su visuomene kaip 

integruotos 

komunikacijos vadyba 

„Ryšiai su visuomene – integruota komunikacijos 

vadyba. Ryšiais su visuomene siekiama puoselėti 

organizacijos reputaciją.  

 

(Lietuvos ryšių su visuomene 

specialistų sąjunga, 2010) 

Ryšiai su visuomene kaip  

organizacijos 

komunikacija  

„Ryšiai su visuomene – organizacijos komunikacija su jai 

svarbiais adresatais (publika), esančiais organizacijos 

išorėje ir  viduje“ 

(V. Skvarčinskienė, 2011) 
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Ryšiai su visuomene kaip 

valdymo funkcija 

 

„Ryšiai su visuomene – komunikacinė vadybos funkcija, 

kuri pagal moralines ir etines normas formuoja, plėtoja ir 

derina organizacijų ir įvairių visuomenės grupių 

santykius abipusės (organizacijos ir visuomenės) naudos 

pagrindu“ 

(Kazokienė, Stravinskienė, 

2014) 

 

„Ryšiai su visuomene yra valdymo funkcija, kuri nustato 

ir palaiko abipusiai naudingus santykius tarp 

organizacijos ir visuomenės“ 

(P. Swann, 2014)  

 

„Ryšiai su visuomene yra valdymo funkcija, kuri apima 

planavimo, tyrimų viešinimo skatinimą ir bendrą 

sprendimų priėmimą“ 

(R. Health,  T. Coomb‘s, 2014) 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis lentelėje nurodytais autoriais. 
 

Analizuojamos sąvokos turinio kategorijų bei pagrindinių požymių išskyrimas parodė, kad ryšių su 

visuomene sampratos turinį galima apibūdinti, remiantis 3 išskirtomis kategorijomis:  

1. Ryšiai su visuomene kaip valdymo funkcija.  

2. Ryšiai su visuomene kaip integruotos komunikacijos vadyba.  

3. Ryšiai su visuomene kaip organizacijos komunikacija. 

Analizuojant išskirtą kategoriją „ryšiai su visuomene kaip integruotos komunikacijos vadyba“, galima 

pastebėti, kad Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga (2010) teigia, kad ryšiai su visuomene padeda 

puoselėti organizacijos reputaciją. Kalbant apie antrą išskirtą kategoriją galima teigti, kad V. Skvarčinskienė 

(2011) supranta RsV kaip organizacijos komunikaciją su tikslinėmis auditorijomis, esančiomis organizacijos 

išorėje ir viduje. Aptariant sekančią kategoriją galima teigti, kad (L. Kazokienė, J. Stravinskienė, 2014), (P. 

Swann, 2014) ryšius su visuomene traktuoja kaip abipusiai naudingus santykius  tarp organizacijos ir 

visuomenės auditorijų, o (R. Health, T. Coomb‘s, 2014) kaip funkciją, kuria siekiama planuoti, viešinti 

informaciją ir priimti bendrus sprendimus.  

Apibendrinant galima teigti, kad ryšių su visuomene sąvokos turinys skleidžiamas trijų prasminių 

kategorijų kontekste. Nustatyta, kad RsV gali būti suvokiami kaip integruotos komunikacijos vadyba, 

organizacijos komunikacija su jai svarbiomis tikslinėmis grupėmis, valdymo funkcija, palaikanti abipusiai 

naudingus santykius tarp organizacijos ir visuomenės bei apimanti viešinimą, planavimą ir sprendimų 

priėmimą.  

 

RsV funkcijos ir tikslai organizacijoje 
 

Analizuojant RsV, tikslinga sutelkti dėmesį į ryšių su visuomene funkcijas (2 lent.). 

 

2 lentelė. RsV funkcijų klasifikacija 

 
Esminės ryšių su visuomene funkcijos  

U
žs

ie
n

io
 a

u
to

ri
a

i 
 

(G. Broom 

(2009) 
1. Vidinė 

komunikacija; 

2. Viešinimas;  

3. Lobizmas;  

4. Reklama, spauda;  

5. Ryšiai su 

investuotojais; 

6. Plėtra arba 

vystymasis;  

7. Krizinių situacijų 

valdymas.  

 

(G. Halder 

(2014) 
1. Planavimas;  

2. Ryšių palaikymas; 

3.  Pranešimai spaudai;  

4. Renginių organizavimas;  

5. Informacijos atnaujinimas;  

6. Rinkos tyrimų analizė; 

7. Krizių valdymas;  

8. Straipsnių analizė; 
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(L. 

Laurinčiu- 

kienė (2014) 

1. Vidinė 

komunikacija;  
2. Organizacijos 

įvaizdžio 

formavimas;  
3. Ryšių palaikymas 

su žiniasklaidos 

atstovais;  
4. Krizių ir konfliktų 

valdymas;  
5. Fondoieška;  
6. Lobizmas;  
7. Konsultavimas;  
8. Tyrimai;  

 

(S. 

Mamedaitytė 

(2003)  

1. Įvaizdžio formavimas;  

2. Organizacijos reprezentavimas;  

3. Vadovybės konsultavimas;  

4. Krizių ir konfliktų valdymas;  

5. Ryšiai su visuomene (lobizmas);  

6. Fondoieška;  

7. Vidiniai ryšiai;  

8. Ryšiai su vartotojais;  

9. Ryšiai su bendruomene;  

10. Ryšiai su žiniasklaida;  

  

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis lentelėje nurodytais autoriais. 

 

Kaip matyti iš 2 lentelės  užsienio autoriai įvardija vienodai šias RsV funkcijas: 1. Ryšių palaikymas. 

2. Krizių valdymas. Tik G. Broom (2009) tiksliai įvardija ryšių palaikymą su investuotojais, o G. Halder 

(2014) abstrakčiai apibrėžia ryšių palaikymą.  

Užsienio autorius G. Broom (2009) pateikia šias pagrindines RsV funkcijas: vidinė komunikacija, 

viešinimas, lobizmas, reklama, plėtra arba vystymasis, o G. Halder (2014) apibrėžia šias funkcijas: 

planavimas, pranešimai spaudai, renginių organizavimas, informacijos atnaujinimas, rinkos tyrimų analizė, 

straipsnių analizė. Lietuvių autorės panašiai apibrėžia RsV funkcijas. Tik skirtingai įvardija šias funkcijas: 

konsultavimas, tyrimai, organizacijos reprezentavimas, vadovybės konsultavimas, ryšiai su vartotojais, ryšiai 

su bendruomene. Galima pastebėti, jog užsienio autoriai skirtingai traktuoja ryšių su visuomene funkcijas, o 

pateikia tik 2 sutampančias. Tai ryšių palaikymas bei krizinių situacijų valdymas, o lietuvių autorės vieningai 

sutaria dėl funkcijų  ir jas panašiai įvardija.  

Organizacijos investuodamos lėšas į ryšius su visuomene, siekia teigiamų pokyčių savo naudai, todėl 

dažnai pasirenkami veiklos tikslai koreliuoja su esama situacija, kuri verčia imtis veiksmų siekiant šių tikslų 

(Bučinskas, 2007): 

1. Skatinti naują publikos elgseną ir požiūrį, jei esama neatspindi institucijoje vykstančių pokyčių;  

2. Sustiprinti esančią pozityvią elgseną ir požiūrį;  

3. Pakeisti esamą negatyvią elgseną ir požiūrį; 

 

 

    NEGATYVI SITUACIJA                 POZITYVI SITUACIJA 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

1 pav. Ryšių su visuomene tikslų formulavimas, remiantis situacija (Skvarčinskienė, 2011) 

 
Ryšių su visuomene veiklos tikslų formulavimas remiantis situacija orientuoja organizacijas į 

konkrečių rezultatų programavimą.  

Taigi ryšių su visuomene veiklos tikslai saistomi su  galutiniais rezultatais. Kiekvienos organizacijos 

pagrindinis siekis yra priešiškumą pakeisti palankumu, nepalankų nusistatymą pritarimu, nežinojimą 

žinojimu.   

Apibendrinant galima teigti, jog pagrindinės ryšių su visuomene funkcijos yra krizinių situacijų 

valdymas, ryšių palaikymas, vidinė komunikacija, įvaizdžio formavimas, fondoieška ir lobizmas. Kiekviena 

Priešiškumas 

Nepalankus 

nusistatymas 

Apatija / 

abejingumas 

Nežinojimas / 

ignoravimas 

Palankumas / 

simpatija 

Pritarimas 

Susidomėjimas 

Žinojimas 
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organizacija pasitelkdama ryšius su visuomene siekia nežinojimą pakeisti žinojimu, abejingumą – 

susidomėjimu, priešiškumą – palankumu.  
 

Pagrindinės RsV komunikacinės  priemonės 
 

Galima pastebėti, jog organizacijai labai svarbu pasirinkti tinkamas ryšių su visuomenes priemones, 

nes nuo to priklauso pelningumas, tikslinga veikla ir kt.  

 

3 lentelė. RsV priemonių klasifikacija 

Ryšių su visuomene priemonių tipai  Ryšių su visuomene priemonės Ryšių su visuomene kanalai 

Pristatančios ir informuojančios  Pranešimai spaudai, konferencijos, 

lankstinukai, skelbimai, vidiniai 

organizacijos leidiniai.  

Spauda, radijas, televizija.  

Įvykiai ir renginiai  Šventės, specialūs įvykiai, 

prezentacijos, rėmimas, labdara.  

Internetas.  

Skatinamosios  Pažymėjimai, prizai, premijos, 

kvietimai.  

 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis R. Matkevičienės (2005) nurodytomis priemonėmis. 

 
Remiantis 3 lentele galima pastebėti, jog ryšių su priemonės skirstomos į šiuos tipus: 1. Pristatančios ir 

informuojančios. 2. Įvykiai, renginiai. 3. Skatinamosios. Pristatančioms ir informuojančioms priemonėms 

priskiriami šie RsV kanalai: spauda, radijas, televizija, o įvykiams ir renginiams – internetas. Pristatančios ir 

informuojančios priemonės naudojamos, kai organizacija siekia pristatyti savo veiklą, teikiamas paslaugas ar 

siūlomas prekes. Įvykiai ir renginiai, kai siekiama visuomenei pranešti apie kokį nors konkretų įmonės 

organizuojamą renginį. Skatinamosios naudojamos, kai norima paskatinti darbuotojus už puikų darbą ir  pan.  

 

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į RsV ORGANIZAICJOJE 

Tyrimo metodologija 

 

Kokybinis tyrimas vykdytas 2015 m. balandžio 1-5 d. Kokybinio tyrimo rezultatai apdoroti ir 

analizuoti 2015 m. balandžio 6-11 d. Empiriniam tyrimui atlikti taikytas kokybinis (informantų interviu) 

metodas, kurio tikslas – empiriškai pagrįsti UAB „Šiaulių vandenys“ ekspertų požiūrį į ryšių su visuomene 

ypatumus.  Interviu buvo atliekamas su kiekvienu informantu individualiai institucijos patalpose (darbo 

vietoje, kabinete). Interviu su kiekvienu informantu vidutiniškai trukdavo apie 20 min. Su interviu 

klausimais informantai buvo supažindinti iš anksto ir tai užtikrino sklandžią interviu pradžią ir eigą.  

Visi interviu (informantams sutikus) buvo fiksuojami įrašant informantų pasisakymus į diktofoną. Po 

kiekvieno įrašo interviu įrašas būdavo išklausomas bei informantų pasisakymai netaisyti ir neredaguoti, 

išskyrus gramatines arba stiliaus klaidas, kad būtų teisingai suprasta pasisakiusio mintis.  

Empirinio tyrimo instrumentas – interviu klausimynas, kuris sudarytas straipsnio autorės mokslinės 

literatūros analizės pagrindu. Interviu klausimyną sudarė 5 klausimai.  

Tyrimas paremtas su tiesiogiai ryšių su visuomene procesu, susijusių asmenų interviu turinio analize. 

Jie baigiamojo darbo empiriniame tyrime įvardijami kaip informantai, nes išmano ryšių su visuomene sritį ir 

dėl profesinės patirties  turi daugiausia kompetencijų ir gali suteikti informacijos apie tiriamą problemą.  

Kokybinio tyrimo imtį sudaro 2 žmonės, dirbantys ryšių su visuomene srityje. Siekiant tyrimo 

rezultatų tikslumo apklausti visi asmenys, kurie galėjo suteikti pakankamai informacijos apie tiriamą 

problemą.  

Šio kokybinio tyrimo metu siekta išsiaiškinti ekspertų požiūrį į ryšių su visuomene ypatumus. Tyrimo 

metu buvo apklausti 2 informantai, dirbantys ryšių su visuomene skyriuje. Išanalizavus demografinius 

tyrimo dalyvių duomenis buvo suformuluota apibendrinamoji UAB „Šiaulių vandenys“ organizacijos 

informantų charakteristika (4 lent.).  

 

4 lentelė. Demografinė ekspertų charakteristika UAB „Šiaulių vandenys“ organizacijoje  
Demografinis veiksnys UAB „Šiaulių vandenys“ 

Imties dydis n = 2 

Lytis  Moterys (100 proc.)  

Darbo laikotarpis ryšių su 

visuomene srityje 

Viena ekspertė jau dirba 10 m., o kita-5 m.  

Pasiskirstymas pagal institucijos tipą Visų eksperčių pagrindinė darbovietė – UAB „Šiaulių vandenys“  Ryšių su 
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visuomene skyrius 

Geografinė sklaida Ekspertės apklaustos UAB „Šiaulių vandenys“ administracijos pastate. 

 

Tyrimo rezultatai ir analizė 

 

Pirmuoju klausimu siekta išsiaiškinti, kaip tyrimo dalyviai suvokia kas yra ryšiai su visuomene 

organizacijoje. Remiantis informantų atsakymais išskirta tokia kokybinė kategorija – Ryšių su visuomene 

samprata. Šią kategoriją papildo trys subkategorijos: tyrimų atlikimas, renginių organizavimas, 

bendradarbiavimas (5 lent.).  

 

5 lentelė. RsV samprata organizacijoje 

Kategorija  Subkategorija Įrodantis teiginys  

Ryšių su visuomene 

samprata  

Tyrimų atlikimas „Ryšiai su visuomene yra ganu platu organizacijoje ir 

mūsų įmonėje nėra dirbama pagal vadovėlį. Mūsų 

įmonėje yra atliekami tyrimai <...>“ 

Renginių organizavimas „<...> Mūsų įmonėje organizuojami įvairūs renginiai 

<...>“  

Bendradarbiavimas „<...> Bendradarbiaujama su žiniasklaidos atstovais.“ 

 

Informantai ryšius su visuomene organizacijoje suvokia kaip tyrimų atlikimą. Tai patvirtina toks 

teiginys: „Ryšiai su visuomene yra ganu platu organizacijoje ir mūsų įmonėje nėra dirbama pagal vadovėlį. 

Mūsų įmonėje yra atliekami tyrimai <...>“, renginių organizavimą „<...> Mūsų įmonėje organizuojami 

įvairūs renginiai <...>“ ir bendradarbiavimą „<...> Bendradarbiaujama su žiniasklaidos atstovais.“. Galima 

pastebėti, kad ekspertės nepateikia konkrečios ryšių su visuomene definicijos, o tik pasako kas yra veikiama 

jų organizacijoje.  

Apibendrinant informantų atsakymus į šį klausimą, galima daryti prielaidą, kad jie ryšius su visuomene 

traktuoja kaip bendradarbiavimą, renginių organizavimų, tyrimų atlikimą ir veikla orientuojama labiau į 

išorinę organizacijos komunikaciją.  

Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti ryšių su visuomene specialisto vaidmenį organizacijoje. 

Remiantis informantų atsakymais, išskirta tokia kokybinė kategorija – ryšių su visuomene specialisto 

vaidmuo. Šią kategoriją papildo penkios subkategorijos: straipsnių ir skelbimas rengimas, bendradarbiavimas 

su televizija, ekskursijų organizavimas bendrovės objektuose, vartotojų nusiskundimų analizė, kasmetinės 

vartotojų apklausos.  

 

6 lentelė. RsV specialisto vaidmuo organizacijoje  

Kategorija  Subkategorija Įrodantis teiginys 

RsV specialisto 

vaidmuo  

Straipsnių ir skelbimų rengimas „Straipsnių parengimas.  

Skelbimų parengimas ir publikavimas spaudoje.“  

 

Bendradarbiavimas  su televizija „Patys nefilmuojame, bet jei reikia medžiagos pasiimame 

iš televizijos...“ 

Ekskursijų organizavimas 

bendrovės objektuose 

„Ekskursijos pas mus organizuojamos Birutės 

vandenvietėje, nuotekų valykloje bei Šiaulių 

vandentvarkos muziejuje.“ 

Vartotojų nusiskundimų analizė „Ji atliekama kas ketvirtį.“ 

Kasmetinės vartotojų apklausos „Siekiama išsiaiškinti paslaugų kokybę...>. 

 

Tyrime dalyvavę informantai apibūdindami RsV specialisto vaidmenį išskiria tokią subkategoriją 

„Straipsnių ir skelbimų rengimas“. Tai patvirtina toks teiginys: „Straipsnių parengimas. Informantai ryšių su 

visuomene specialisto vaidmenį suvokia kaip ekskursijų organizavimą bendrovės objektuose, 

bendradarbiavimą su televizija, vartotojų nusiskundimų analize ir kasmetinėmis vartotojų apklausomis.  

Apibendrinant informantų pasisakymus, galima pastebėti, kad RsV specialisto vaidmuo yra labai 

svarbus organizacijoje, nes jis atlieka daug funkcijų.  

Interviu metu taip pat siekta išsiaiškinti kodėl ryšiai su visuomene yra reikalingi organizacijoje. 

Remiantis informantų atsakymais, išskirta tokia kokybinė  kategorija – Ryšių su visuomene poreikis 

organizacijoje. Šią kategoriją papildo šios 2 subkategorijos: Visuomenės informavimas ir Veiklos viešinimas 

(7 lent.).  
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7 lentelė. RsV reikšmė organizacijoje 

Kategorija  Subkategorija Įrodantis teiginys 

RsV poreikis 

organizacijoje 

Visuomenės informavimas „<...> gyventojai moka už paslaugas ir turi teisę žinoti apie 

įmonės veiklą.“ 

Veiklos viešinimas „Manau, kad ryšiai su visuomene padeda išviešinti mūsų 

įmonės veiklą.“ 

 

Tyrime dalyvavę informantai nurodė, kad ryšiai su visuomene yra reikalingi organizacijoje norint 

informuoti visuomenę. Tai patvirtina toks teiginys: „<...> gyventojai moka už paslaugas ir turi teisę žinoti 

apie įmonės veiklą.“ Taip pat tyrimo dalyviai įvardijo, jog RsV reikalingi, siekiant išviešinti įmonės veiklą 

„Manau, kad ryšiai su visuomene padeda išviešinti mūsų įmonės veiklą.“.  

Apibendrinant informantų pasisakymus, galima pastebėti, kad RsV reikalingi informuoti visuomenę 

bei išviešinti įmonės veiklą.  

Tyrimo metu aiškintasi ryšių su visuomene tikslus organizacijoje. Remiantis informantų atsakymais 

išskirta ši kategorija – ryšių su visuomene tikslai. Ją papildo šios dvi subkategorijos: pasitikėjimo kūrimas 

tarp visuomenės ir organizacijos, objektyvios nuomonės formavimas (8 lent.).  

 

8 lentelė. RsV tikslai organizacijoje  

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys 

RsV tikslai  Pasitikėjimo kūrimas tarp 

visuomenės ir organizacijos 

„Pagrindinis ryšių su visuomene tikslas kurti pasitikėjimą 

tarp visuomenės ir įmonės.“ 

Objektyvios  nuomonės 

formavimas 

„UAB „Šiaulių vandenys“ turi susidariusi strateginį planą, 

kuriame buvo vienas iš ryšių su visuomene tikslų: Formuoti 

objektyvią nuomonę apie bendrovę.“ 

 

Tyrime dalyvavę informantai nurodė, kad pagrindinis ryšių su visuomene tikslas tai pasitikėjimo 

kūrimas tarp visuomenės ir organizacijos. Tai patvirtina toks teiginys:  „Pagrindinis ryšių su visuomene 

tikslas kurti pasitikėjimą tarp visuomenės ir įmonės.“ Taip pat ekspertės minėjo, jog UAB „Šiaulių 

vandenys“ turi susidariusi strateginį plane ir jame yra paminėtas vienas iš RsV tikslų. Informantų 

pasisakymus įrodo toks teiginys: „UAB „Šiaulių vandenys“ turi susidariusi strateginį planą, kuriame buvo 

vienas iš ryšių su visuomene tikslų: Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.“ 

Apibendrinant galima pastebėti, kad pagrindiniai RsV tikslai organizacijoje yra kurti pasitikėjimą tarp 

tikslinių grupių ir organizacijos ir formuoti objektyvią nuomonę.  

Interviu metu aiškintasi ryšių su visuomene tobulinimo kryptis organizacijoje. Remiantis informantų 

atsakymais išskirta ši kategorija: ryšių su visuomene veiklos tobulinimas. Ją papildo trys subkategorijos: 

vartotojų apklausa, vaikų kaip būsimų vartotojų sąmoningumo ugdymas, patrauklus informacijos pateikimas. 

(9 lent.)  

 

9 lentelė. RsV veiklos tobulinimas UAB „Šiaulių vandenys“ 

Kategorija Subkategorija Įrodantis teiginys 

RsV veiklos tobulinimas Vartotojų apklausa „Kiekvienais metais atliekame vartotojų apklausos analizę ir 

iš tyrimo stengiamės suprasti vartotojų nuomonę ir į tai 

atsižvelgdami galime tam tikras priemones koreguoti“ 

Vaikų kaip būsimų vartotojų  

sąmoningumo  ugdymas 

„Be to, norisi vaikus pasiekti, nes jie bus būsimi mūsų 

vartotojai ir reikėtų ugdyti jų sąmoningumą bei reikėtų 

sugalvoti priemonių vaikams ir mes apie tai mąstome ir 

turime idėjų“. 

Patrauklus informacijos 

pateikimas 

„Pokyčiai būtų susiję su įdomios informacijos pateikimu, 

kad žmogus norėtų skaityti ir domėtųsi įmonės veikla“. 

 

Tyrime dalyvavę informantai ryšių su visuomene veiklos tobulinimą sieja su patrauklios informacijos 

pateikimu. Tai įrodo toks teiginys: „Pokyčiai būtų susiję su įdomios informacijos pateikimu, kad žmogus 

norėtų skaityti ir domėtųsi įmonės veikla“. Taip pat informantai nurodė, jog reikėtų ugdyti vaikus kaip 

būsimus vartotojus: „Be to, norisi vaikus pasiekti, nes jie bus būsimi mūsų vartotojai ir reikėtų ugdyti jų 

sąmoningumą bei reikėtų sugalvoti priemonių vaikams ir mes apie tai mąstome ir turime idėjų“. Ir 

kiekvienais metais yra atliekama vartotojų apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie 

įmonės teikiamas paslaugas, įvaizdį: „Kiekvienais metais atliekame vartotojų apklausos analizę ir iš tyrimo 

stengiamės suprasti vartotojų nuomonę ir į tai atsižvelgdami galime tam tikras priemones koreguoti“.  
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Apibendrinant informantų atsakymus į šį klausimą  galima teigti, kad ryšių su visuomene veiklos 

tobulinimas ateityje bus susijęs su patrauklios informacijos pateikimų bei vaikų kaip būsimų vartotojų 

sąmoningumo ugdymu.  

 

IŠVADOS 

 

1. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad ryšiai su visuomene gali būti suvokiami kaip 

valdymo funkcija, organizacijos komunikacija su jai svarbiais adresatais bei integruotos komunikacijos 

vadyba. Išsiaiškinta, jog pagrindinės ryšių su visuomene funkcijos yra krizinių situacijų valdymas, ryšių 

palaikymas, vidinė komunikacija, įvaizdžio formavimas, fondoieška, lobizmas, o  kiekvienos organizacijos 

tikslas: nežinojimą pakeisti žinojimu, abejingumą – susidomėjimu, nepalankų nusistatymą – pritarimu. 

Nustatyta, kad ryšių su visuomene komunikacinės priemonės skirstomos į pristatančias ir informuojančias, 

įvykius, renginius bei skatinančias.  

2. Empirinio tyrimo rezultatų analizė parodė, kad RsV specialistai tirtoje organizacijoje yra 

atsakingi už skelbimų, straipsnių  rengimą, bendradarbiavimą su televizija, ekskursijų organizavimą 

organizacijos objektuose, kasmetinių vartotojų apklausų ir nusiskundimų analizės rengimą. Išsiaiškinta, kad 

organizacija siekia šių dviejų pagrindinių tikslų: formuoti objektyvią nuomonę bei kurti pasitikėjimą tarp 

organizacijos ir visuomenės. Nustatyta, kad informantai vieningai sutinka dėl RsV tobulinimo organizacijoje. 

Informantų nuomone ryšius su visuomene reikėtų tobulinti ugdant vaikus kaip būsimus vartotojus, pateikiant 

patrauklią informaciją visuomenei bei organizuojant kasmetines vartotojų apklausas.  
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SUMMARY 

 

This article deals with public relations theoretical and practical context. Based on the literature analysis and 

synthesis examines public relations concept highlights key PR functions and organization measures discussed in public 

relations goals. For the purposes of the interview method conducted a qualitative study, which revealed how the 

company “Šiaulių vandneys” public relations specialist describes the peculiarities of communication with the public in 

this institution.  

They found that the organization seeks to these two main objectives: to build trust between the public and 

organizations and to form an objective opinion on the company. It was found that public relations specialists 

investigated the organization responsible for the preparation of articles and ads, cooperation with TV, tour organizing 

company objects, consumer complaints and other analysis. The informants said that public relations activities related to 

development of attractive content on children as future consumer awareness and consumer survey. 
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APLINKOSAUGINIŲ VADYBOS SISTEMŲ ĮTAKA ĮMONĖS FINANSINIAMS 

RODIKLIAMS: X ĮMONĖS ATVEJIS 

 

Giedrė Jievaitytė 

Mokslinis vadovas prof. dr. Rasa Kanapickienė 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas 

 

Šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu tai, kad greta finansinių tikslų įmonės vis labiau atsigręžtų į 

žmogų, rūpintųsi saugia ir ekologiška aplinka. Kaip rašoma knygoje „Užterštas oras“ (L. Botonas) ,,galimi 

du variantai: arba žmonės padarys taip, kad ore liks mažiau dūmų, arba dūmai padarys taip, kad Žemėje liktų 

mažiau žmonių“. Todėl nuostabos nekelia verslo ir aplinkos tarpusavio ryšys. Ilgalaikio ekokologinio 

švarumo kūrimas užtikrina taršos stabilizavimą ir sveikatos išsaugojimą. Įmonių atstovai ir vartotojai vis 

labiau reikalauja aplinkosauginiu požiūriu tinkamų produktų, kuriuos kuria įmonės, turinčios tai 

įgyvendinančius mechanizmus.  

Lietuvos rinka dar pakankamai jauna, tačiau yra tikslinga vertinti aplinkosauginių vadybos sistemų 

(AVS) įtaką finansiniams rodikliams remiantis ilgaamže patirtimi, patikimumu ir informacijos prieinamumu. 

Iki šiol Lietuvoje AVS įmonės veikloje buvo gan nauja ir tik didelėms organizacijoms prieinama priemonė, 

nes reikalingos didelės finansinės investicijos. Daugelis Lietuvos įmonių vadovų teigdavo, kad aplinkos 

apsauga kuria papildomas išlaidas, kurios mažina ekonominę naudą. Tačiau po ilgų ir sudėtingų diskusijų, 

mokslininkų suformuotos teorinės ir empyrinės įžvalgos pakeitė šią nuostatą. Nuo šiol daugelis sutinka, kad 

aplinkosauginių vadybos sistemų taikymas kuria teigiamus ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius 

sąryšius. 

Straipsnio tikslas – remiantis teorinėmis aplinkosauginių kaštų ir indikatorių vertinimo metodikomis, 

atlikti X įmonės AVS įtakos finansiniams rodikliams įvertinimą. 

Uždaviniai: 

4. Išanalizuoti aplinkosauginių kaštų ir indikatorių teorinius aspektus. 

5. Pateikti X įmonės aplinkosauginių kaštų, indikatorių ir finansinių rodiklių vertinimą. 

6. Ištirti X įmonės aplinkosauginių indikatorių ir finansinių rodiklių ryšio stiprumą. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas, tyrimui atlikti  taikyta atvejo analizė 

(suformuota aplinkosauginių kaštų ataskaita, vertinami aplinkosauginiai indikatoriai, atliekama finansinių 

rodiklių analizė ir koreliacinė analizė) 

 

APLINKOSAUGINĖ VADYBOS SISTEMA IR JOS TAIKYMAS ĮMONĖJE 

Aplinkos apsaugos kaštų svarba aplinkosauginės veiklos vertinime 

 

Daugelis įmonių aplinkosauginių kaštų vertinimą savo veikloje įvardina kaip papildomas išlaidas, 

kurios atsiranda dėl aplinkosaugos reguliavimo. Neoklasikinės teorijos sekėjai teigia, kad taršos mažinimas 

bei aplinkos apsauga sumažina grynąją naudą. M. E. Porter ir kt. (1995) pastebi tai, kad tinkamai vykdoma 

aplinkos apsaugos politika kuria ne tik socialinę gerovę, bet ir didina įmonės naudingumą. Įmonėje taikant 

AVS atsižvelgiama į aplinkos apsaugos valdymą derinant jį su finansine apskaita. 

Analizuojant įvairių autorių mokslinius veikalus pastebima tai, kad ne visos įmonės privalo spręsti 

aplinkosaugines ir socialines problemas. Tai daugiau nukreipta į gamybines organizacijas, kurios 

savanoriškai pasirenka tai savo įmonės politikoje. Aplinkos kaštai – tai vidaus ir išorės išlaidos, kurios 

susijusios su pažeidimais dėl žalos aplinkai ir jos apsaugai. Aplinkos kaštai apima prevencijos priemones, 

šalinimo, planavimo, kontrolės išlaidas, kurios atsiranda dėl įmonės vykdomos veiklos (Staniškis ir kt. 

2005). Taip pat AVS taikymas padeda įmonei susikurti socialinę aplinką, kuri pritraukia suinteresuotųjų šalių 

dėmesį bei užtikrina visuomenės palankumą, kas kartu padidina įmonės vertę. AVS vienas iš svarbiausių 

kriterijų yra tai, kad įmonė turi nuolat gerinti savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. Tai įvertinti ir išmatuoti 

padeda aplinkosaugos kaštų kategorijos. Tradicinės apskaitos išplėtimas įmonėje reikalingas dėl to, kad 

tradiciniai metodai nesuteikia idealaus sistemos funkcionavimo, kuomet susitelkiama į aplinkosauginių kaštų 

vertinimą. 

C. Jasch (2009), J. C. Stanciu, A. M. Joldos ir kt. (2011), J. K. Staniškis ir kt. (2005), P. Beer, F. 

Friend (2006), M. A. Cortez ir kt. (2014) ir M. J. Jones (2010) savo moksliniuose darbuose aprašo kaip 

vertinami aplinkosauginiai kaštai, todėl toliau pateikiama susisteminta aplinkosauginių kaštų vertinimo 

lentelė. Dažniausiai aplinkosauginiai kaštai padeda išskirti problemines aplinkosaugos sritis. Įmonė 

vertindama aplinkosauginius kaštus gali tikslingai nukreipti modernizavimo ir investicinius planus: taikyti 
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inovacijas gamyboje ir sistemose. Kaip numatyta aplinkosauginio vadybos standarto reikalavimuose, įmonė 

įpareigota kiekvienais metais gerinti savo aplinkosauginės veiklos rezultatus. Toliau pateikiama aplinkos 

kaštų kategorijų lentelė (1 lentelė): 

1 lentelė. Aplinkos kaštų kategorijos 
Nr. Kategorija 

1. Atliekų ir emisijos tvarkymas: apima: tvarkymo, apdorojimo ir atliekų šalinimo išlaidas; regeneravimo ir 

kompensavimo išlaidas, kurios susijusios su žala aplinkai; visos kontrolės išlaidos, susijusios su reguliavimo 

reikalavimų laikymųsi. 

2. Prevencija ir kiti su aplinkosaugos vadyba susiję kaštai: apima prevencinius aplinkosaugos vadybos kaštus (pvz.: 

projektas dėl švaresnės gamybos). Taip pat šioje kategorijoje įtraukiamos personalo ir mokslinių tyrimų ir plėtros 

išlaidos, papildomi kaštai skirti TIPK technologijoms. 

3. Į gaminį nepatekusių medžiagų įsigijimo vertė. Apima gamtinių išteklių pirkimo sąnaudas (pvz.vanduo, energija), 

kurios įtraukiamos į produktą, pakuotę ir atsiradusius šalutinius produktus.  

4. Į gaminį nepatekusių medžiagų apdorojimo kaštai: apima pirkimo (kartais ir perdirbimo) sąnaudas, energijos, 

vandens ir kitų medžiagų, kurios tampa produkto išeigos atliekomis, nuotekomis arba emisija. 

5. Aplinkos apsaugos pajamos: apima subsidijas ir premijas, valstybės ar savivaldybės skiriamą paramą bei kitas 

įplaukas, kurios gautos iš aplinkosauginės veiklos: nekondicinių produktų pardavimai arba perteklinė nuotekų valymo 

dalis. 

Šaltinis:  sudaryta autorės remiantis J. K. Staniškiu ir kt (2005). 

 

Detalizuojant 1 lentelėje pateiktus duomenis, galima teigti, kad pirmoji kategorija apima įrenginius, 

kurie susiję su atliekų ir emisijų tvarkymu. Šioje kategorijoje nagrinėjamas įrengimų nusidėvėjimas, 

eksploatacija bei priežiūra. Pirma kategorija parodo tradicinį aplinkosaugos kaštų supratimą, nes įtraukiama 

emisijų ir atliekų tvarkymo kaina, šalinimas bei valymas (Jasch, 2006). Taip pat šioje kategorijoje 

įtraukiamos darbo ir įrenginių priežiūros sąnaudos, draudimo ir aplinkosauginių įsipareigojimų kaštai 

(Cortez ir kt. 2014).  

Antroji kategorija yra vadinama prevencija ir kiti su aplinkos apsaugos vadyba susiję kaštai. Joje 

vertinamos darbo sąnaudos, išorinės aplinkosauginės vadybos paslaugos, taip pat technologijų pirkimas, 

kuriose yra taikoma švaresnė gamyba. Prevencinė veikla būdinga AVS. Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos 

apsaugos projektams taip pat įeina į šią kaštų vertinimo kategoriją. Pagrindinis dėmesys skiriamas metinių 

išlaidų, susijusių su prevencija ir išmetamųjų teršalų apskaičiavimu bei šių kaštų mažinimu. Taip pat 

atsižvelgiama į kaštus, kurie yra pagalbinė ir operacinė medžiagų dalis, TIPK technologijos ir palankių 

aplinkai produktų kūrimas. Šioje kategorijoje įtraukiamos ir audito paslaugų išlaidos. Audito metu surinkta 

informacija padeda efektyviau nustatyti produkcijos savikainą, įvertinti priemones, kurios reikalingos 

aplinkos efektyvumo užtikrinimui. 

Galima teigti, kad verslo adminstravimo procese išskiriami trys gamybos veiksniai: medžiagų, kapitalo 

(investicijų, kurios susijusios su nusidėvėjimu ir finansavimo išlaidomis) ir darbo. Taip pat yra apsvarstomi 

medžiagų panaudojimai, kapitalo ir darbo jėgos. Gamybos atliekos ir išmetamieji teršalai sukuria 

neefektyvios gamybos kaštus.  

Trečioje kategorijoje nagrinėjama į gaminį nepatekusių medžiagų įsigijimo vertė. Visa produkcija, kuri 

dar nėra produktas, bet skirta jam pagaminti, vertinama pagal medžiagų srautų balansą. Į gaminį 

nepatekusios (švaistomos) medžiagos yra apskaičiuojamos pagal jų materialiąją pirkimo vertę arba 

sunaudotų medžiagų kiekį. Techninio proceso metu, kuomet susidaro srautų likučiai, tiksliau įvertinama į 

gaminį nepatekusi neprodukcinė medžiagų dalis (Beer, Friend, 2006). Taip pat šioje kategorijoje įtraukiamos 

į gaminį nepatekusių bet jo gamybai reikalingų resursų sąnaudos (Vasile, Man, 2012).  

Ketvirtoji kategorija - į gaminį nepatekusių medžiagų apdorojimo kaštai – tai išlaidos, kurios susijusios 

su neprodukcine medžiaga. L. Constantin ir kt. (2013) teigia, kad šioje grupėje neprodukcinės medžiagų 

išlaidos vertinamos 3 kartus: kai nuperkamos žaliavos, perdirbimo metu bei tvirtinant biudžetą galutiniame 

etape. Šie kaštai kartais susidaro labai dideli, kuomet lyginami su nustatytomis normomis. Jie vertinami 

pagal atitinkamą gamybos sąnaudų mokesčių ciklą: atsižvelgiant į darbo valandas, įrenginių nusidėvėjimą ir 

eksploatavimo medžiagas, finansavimo išlaidas. Jų peržiūrėjimai daugiau nei kartą per vienerius metus, 

padėtų atrasti išteklių naudojimo galimybes, o modernizuoti įrenginiai sukurtų mažiau neprodukcinių 

medžiagų. 

Penktoji aplinkosauginių kaštų kategorija - tai aplinkos apsaugos pajamos. Tai pajamos, kurios mažina 

žalą aplinkai, ypač vertinant išmetamųjų kietųjų dalelių kiekius ore. Aplinkosauginės pajamos gaunamos iš 

nekondicinių produktų pardavimo. Gautos lėšos nukreipiamos į efektyvesnių būdų naudojimą mažinant taršą 

(OECD, 2006). Aplinkosaugos pajamoms priskiriamos subsidijos ir premijos. Tai yra valstybės ir 
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savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų skiriami ištekliai 

aplinkosauginei veiklai arba projektams. 

Apibendrinant galima teigti, kad aplinkosauginių kaštų vertinimas padeda atrasti problemines įmonės 

sritis: nustatyti taršos susidarymo šaltinius. Taip pat atlikus aplinkos kaštų vertinimą lengviau nustatyti 

aplinkosaugius indikatorius, kurie padeda vertinti aplinkosauginį veiksmingumą. 

 

Aplinkosauginiai indikatoriai 

 

Aplinkos apsauga įmonėje susijusi su specialiąja ekonomikos sritimi, kuri apima taršos kontrolę, 

klimato kaitą, gamtos apsaugą, ribotų išteklių saugojimą, biologinę įvairovę ir ekonominių priemonių rinkinį. 

Aplinkosauginė vadybos sistema nukreipiama į aplinkos išteklių naudojimą versle, kuomet mažinamas 

poveikis aplinkai ir sveikatai. Mokslinėje literatūroje pateikiami du pagrindiniai aplinkosauginių indikatorių 

privalumai: indikatoriai sumažina matavimų ir parametrų, kurie paprastai būtų reikalingi siekiant tiksliai 

įvertinti situaciją įmonėje, skaičių, ir supaprastina finansinių matavimo rezultatų pateikimo procesą 

(Oudenhoven, 2012). Daugelis autorių nurodo, kad aplinkosauginiai indikatoriai - tai matavimo priemonė, 

kuri padeda ekonomiškai įvertinti aplinkos būklės pokyčius. Didelės gamybos organizacijos pasitelkdamos 

aplinkosauginius indikatorius gali išmatuoti vykdomos veiklos aplinkosauginį veiksmingumą. Indikatorių 

taikymas padeda sistemingai vertinti veiklos rezultatus. Taip pat jų matavimas padeda įvertinti informaciją, 

kuri turi reikšmės sprendimų priėmimui, naudojant tinkamą formą.  

Dažniausiai įmonėje priimant sprendimus svarbiausia visapusiškai išnagrinėti problemas, įvertinti 

sisteminiu požiūriu, kuris padėtų sujungti visas 3 sritis: aplinkosaugines, socialines ir ekonomines. Toliau 2 

lentelėje pateikiamas indikatorių skirtymas.  

2 lentelė. Indikatorių skirstymas 

Šaltinis: sudaryta autorės. 

 

2 lentelėje pateiktas indikatorių skirstymas padeda parodyti, kaip ilgainiui keičiasi aplinkos apsaugos 

būklė, nustatyti veiklos optimizavimo galimybes ir problemas, numatyti tinkamus aplinkos apsaugos tikslus, 

efektyviai organizuoti vidaus ir išorės ryšius, įdiegti aplinkos vadybos sistemą ir užtikrinti, kad aplinkos 

apsaugos veiksmingumas nuolat didėtų (Staniškis ir kt. 2010). 2 lentelėje pateikta aplinkos  indikatorių 

klasifikacija išskiriama į 3 dalis: aplinkos (procesų) apsaugos veiksmingumo, vadybos veiksmingumo ir 

aplinkos sąlygų indikatorius. 2 lentelėje pateikiamas aplinkos apsaugos veiksmingumo ir vadybos 

veiksmingumo indikatorių pasiskirstymas atitinkamose grupėse. Poveikio aplinkai įvertinimas (procesų 

indikatorių) parodo aplinkos būklės pokyčius, todėl bandant juos sumažinti vertinami priemonių indikatoriai. 

Šių dviejų grupių vertinimas padeda stebėti aplinkos būklės pasikeitimus ir priemonių taršai mažinti 

efektyvumą. Aplinkos sąlygų indikatorių vertinimas atskirai vertinamas tik didelėse kompanijos.  

Apibendrinant galima teigti, kad visi išvardinti indikatoriai parodo aplinkosauginės vadybos sistemos 

veiksmingumą kiekybine išraiška, kurie paveikia įmonės finansinius rezultatus. Juos vertinant atrandamos 

probleminės sritys įmonės veikloje (gamyboje). Taip pat vertinant periodiškai aplinkosauginius indikatorius 

ir jų kitimą matomas poveikis aplinkai (Moldan ir kt. 2012). Analizuojant aplinkos pokyčius siekiama 

padidinti AVS veiksmingumą bei atrasti tinkamas priemones, kurios padėtų indikatorius stabilizuoti. 

 

Indikatorių grupės Ekonominiai Socialiniai Aplinkosauginiai Indikatorių tipas 

Aplinkos apsaugos veiksmingumo indikatoriai 

Medžiagų  +  + 
Įvediniai 

Energija, vanduo +  + 

Produktai, paslaugos, atliekos +  + 
Išvediniai 

Emisijos į atmosferą + + + 

Pastatai ir teritorija + + + Infrastruktūra 

Vadybos veiksmingumo indikatoriai 

Aplinkos apsaugos kaštai + + + 
Funkcinės sritys 

Aplinkos vadyba + + + 

Aplinkos sąlygų indikatoriai 

Oras  + + 
Vietinis, regioninis 

Vanduo  + + 
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APLINKOS VADYBOS SISTEMOS ĮTAKOS FINANSINIAMS RODIKLIAMS TYRIMAS 

Aplinkosauginių kaštų vertinimas X įmonėje 

Teršalų valymas ir modernizuoti įrenginiai yra pagrindinės sritys, kurios aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos pagalba leidžia sumažinti poveikį aplinkai bei užtikrina teisinių reikalavimų atitiktį. Analizuojant X 

įmonės aplinkosauginius kaštus, pastebima tai, kad nuotekų valymo įrenginiai, išmetamųjų teršalų, garso 

izoliacijos įrangos yra ekologiškai svarbios įmonės veikloje. Vykdant aplinkosauginę politiką, reikalaujama, 

kad investicijos būtų nuolat peržiūrimos ir nukreipiamos į sritis, kurios padeda išlaikyti ekologiškos gamybos 

procesą. Toliau bus aptariamos bendrosios išlaidos, kurios X įmonėje priskiriamos aplinkos apsaugos 

kaštams: pateikiamas bendrųjų aplinkos apsaugos kaštų ir kaštų pasiskirstymo procentais palyginimas.  

 

3 lentelė. Aplinkos apsaugos kaštų pasiskirstymas procentais (1 metų vid. (2011 – 2013 m.)) 

Aplinkos apsaugos sritis 
Oras ir 

klimatas 
Nuotekos Atliekos 

Dirvožemis 

ir 

gruntinis 

vanduo 

Triukšmas 

ir vibracija 

 

Kita 

Aplinkos apsaugos kaštų kategorijos (%) 

1.Atliekų ir emisijos tvarkymas 41,0 9,9 19,5 7,8 2,4 7,4 

2. Prevencija ir aplinkos apsaugos 

vadyba 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 

3 Į gaminį nepatekusių medžiagų 

įsigijimo vertė 
19,6 1,3 5,3 0,9 0,0 2,8 

4. Į gaminį nepatekusių medžiagų 

apdorojimo kaštai 
  4,5    

Bendrieji aplinkos apsaugos kaštai 60,6 11,3 29,4 8,7 2,4 10,9 

5. Aplinkos apsaugos pajamos -15,2 -1,7 -4,7 0,0 0,0 0,0 

Bendrosios aplinkos apsaugos 

įplaukos 
-15,2 -1,7 -4,7 0,0 0,0 0,0 

Kaštų likutis/ Įplaukos 45,5 9,6 24,7 8,7 2,4 10,9 

Bendri aplinkos apsaugos kaštai ir likutis (Eur) 

Bendrieji aplinkos apsaugos kaštai 13.568.733 2.520.168 6.572.013 1.946.827 538.299 2.453.772 

Bendrosios aplinkos apsaugos 

įplaukos 
-3.381.178 -369.838 -1.032.417 0,0 0,0 0,0 

Kaštų likutis/ Įplaukos 10.187.554 2.150.330 5.539.596 1.946.827 538.299 2.453.772 

    Šaltinis: sudaryta autorės.  

 

Kaip matyti 3 lentelėje pateiktų rezultatų, X įmonė vidutiniškai per vienerius metus 45,5 % visų 

aplinkosaugos kaštų skiriama oro ir klimato sričiai, o tai yra 10 187 554 Eur. Didžiausią dalį šių kaštų sudaro 

atliekų ir emisijos tvarkymas (41 %): įrenginių nusidėvėjimas (30,8 %), mokesčiai (10%) ir sekanti 

kategorija - į gaminį nepatekusių medžiagų įsigijimo vertė (19,6 %): žaliavos (10,3 %), energija (9,3 %). 

Cheminių medžiagų ir trašų gamybos procesas reikalauja didelio elektros energijos kiekio. X įmonė turėtų 

sumažinti praradimus, kurie susidaro gamybos metu, energijos panaudojime. Dažniausiai integruota taršos 

prevencija bei kontrolė yra sąlyginai brangesnė, tačiau ekonomiškesnė. Vienas iš sprendimų būtų įrenginių 

modernizavimas, uždaro gamybos proceso tobulinimas.  

Kita sritis, kuriai išleidžiama daug pinigų yra atliekos 5 539 596 Eur. Vidutiniškai per vienerius metus 

24,7 % pagrindinių žaliavų patenka į atliekas. Atliekos susidaro dėl gamybos proceso – cheminių medžiagų 

ir trašų. Didelė dalis kaštų skiriama atliekų ir emisijos tvarkymui (19,5 %), kurioje įrangos nusidėvėjimas 

sudaro 16.3 %. Vertinant į gaminį nepatekusių medžiagų įsigijimo vertę (5,3 %), nustatyta, kad 

eksploatacinės medžiagos sudaro 4 %. X įmonės aplinkos apsaugos pajamos sudaro 4,7 %, kurioje didžiausią 

dalį užima įplaukos už broko pardavimus  (2,8 %). Susidaręs brokas svyruoja nuo 18.51 % iki 33.50 %. Jis 

parduodamas kaip nekondicinė prekė. Deja, bet gaunamos pajamos už atliekų kiekį nepadengia patiriamų 

išlaidų, todėl svarbu įvertinti šios srities problemą ir kontroliuoti susidariusio broko mažinimą. 

Taigi įvertinus bendrus duomenis, susumavus ir įplaukas, opiausia ir daugiausiai kaštų reikalaujanti 

aplinkos apsaugos sritis yra oro ir klimato sritis. Įmonės gamybos procesui reikalingas didelis kiekis šilumos 

bei elektros energijos, taip pat gaminant produkciją išskiriamas didelis kietųjų dalelių kiekis ir sudaroma 

tarša iš stacionarių bei mobilių įrenginių. Taip pat dideli aplinkosauginiai kaštai susidaro atliekų srityje, 

kadangi gamyboje susidaro dalis broko. Siekiant sumažinti aplinkos apsaugos kaštus bei sumažinti oro taršą 

ir atliekų susidarymą, reikia detaliau įvertinti gamybos procesus ir kaštų mažinimo būdus. 
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Aplinkosauginių indikatorių vertinimas X įmonėje 

 
Šioje tyrimo dalyje aptariamos trys X įmonės indikatorių grupės – aplinkosauginiai, ekonominiai bei 

socialiniai. Remiantis 4 lentelėje pateiktais indikatoriais vertinami ir stebimi 3 metų laikotarpio įmonės 

aplinkos apsaugos veiksmingumo, vadybos veiksmingumo ir aplinkos sąlygų indikatoriai. Indikatorių 

pagalba identifikuojamos probleminės sritys, kuriose galima taikyti, įdiegti naujus procesus, technologijas. 

Pagrindinės socialinės problemos įmonėje – gamyklų užstatymo ploto padidėjimas, darbo užmokesčio 

sumažėjimas, DU neatitikimas Lietuvos Statistikos departamento nustatyto dydžio normai, aplinkosauginių 

kaštų dydžio tenkančio AVS padaliniams svyravimai. 

Kaip jau buvo išsiaiškinta aplinkosauginių kaštų vertinime, viena iš pagrindinių įmonės problemų yra 

didelis žaliavų suvartojimas. Didelis kiekis žaliavų, kurios nepatenka į gaminį lemia dideles išlaidas, kurios 

neigiamai veikia ne tik ekonominius rodiklius, bet ir aplinkosauginius. Indikatoriai vertinami nuo 2011 - 

2013 metų ir pateikiamas 1 metų vidutinis rodiklis.  

 

4 lentelė. Indikatoriai 

 Indikatorius 
Mato 

vnt. 
2011 m. 2012 m. 2013 m. 3 m. vid. 

E
k

o
n

o
m

in
is

 

S
o

ci
a

li
n

is
 

A
p

li
n
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o
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u

g
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is
 

Aplinkos apsaugos (procesų) veiksmingumo indikatoriai 

Įvediniai 

1. Teršalų dalis % 0,06185 0,06252 0,06790 0,0639 +  + 

2. 
Pasigaminamos energijos 

dalis 
% 47.81 97.92 49.13 66.17 +  + 

3. 
Energijos intensyvumas 

azoto oksido išmetimuose  
% 0,2004 0,1635 0,1631 0,1757 +  + 

Išvediniai 

4. 
Brokuotų produktų  dalis 

priklausanti nuo gamybos 
% 18,51 23,95 33,50 25,32 +  + 

5. Broko pardavimo dalis % 0,54 0,43 14,63 5,20 +  + 

Infrastruktūra 

6. 
Ploto naudojamo 

pagrindinei veiklai dalis 
% 25,92 43,85 43,85 37,88  + + 

Vadybos veiksmingumo indikatoriai 

Funkcinės sritys 

7. 
Kaštų dydis, tenkantis 

AVS padaliniams 
Eur 15128,79 14718,50 14894,73 14904,89 + + + 

8. 

Darbuotojų, dalyvavusių 

su AA susijusiuose 

mokymuose, dalis 

% 42,31 53,85 60,00 52,05  +  

9. 

Vidutinis DU tenkantis 1 

AVS darbuotojui per 

mėnesį 

Eur 498,81 570,61 510,48 526,63 + + + 

10. 
Aplinkosauginių kaštų 

dalis 
% 8,39 8,19 8,20 8,26 + + + 

Šaltinis: sudaryta autorės 

Pirmasis indikatorius - teršalų dalis – tai santykinis teršalų kiekis tenkantis gamybos kiekiui, kuris 

išreiškiamas santykiu tarp teršalų kiekio (t) ir bendro gamybos kiekio (t). Nuo 2011 metų iki 2013 metų 

teršalų dalis X įmonėje didėjo: nuo 2011 m. 0,06185 % iki 2013 metais dalis padidėjo 0.06790 %. 

Padidėjusiam teršalų dalies indikatoriui įtakos turėjo tai, kad įmonėje 2013 metais gamybos kiekis ženkliai 

sumažėjo, o teršalų kiekio sumažėjimas nebuvo reikšmingas. Tai reiškia, kad modernizuota gamyba 

netiksliai pritaikyta ir turėtų būti peržiūrėta, bandant surasti neatitikimus sistemoje.  

Kaip jau išsiaiškinta kaštų vertinime elektros energijos suvartojimas X įmonėje yra labai didelis. 

Antrasis rodiklis – santykinis pasigaminamos ir sunaudojamos elektros energijos dydis - leidžia įvertinti 

elektros energijos kiekį, kurį X įmonė pasigamina pati, o kurią dalį jos tenka pirkti. Šio indikatoriaus pagalba 

parodomas santykinis dydis, kiek įmonė pasigamina savo elektros energijos (tūkst. kWh) ir kiek jos 

sunaudoja iš viso (tūkst. kWh) per 1 metus. 2011 m. rugsėjo mėnesį buvo eksploatuota 47 MW kogeneracinė 



65 
 

dujų jėgainė, kuri gali X įmonę visiškai aprūpinti elektros energija ir, esant palankioms sąlygoms, dalį 

elektros energijos tiekti rinkai. 2011 metais X įmonė pati pasigamino 47,81 % reikiamos energijos gamybos 

procesui. 2012 metais energijos pirkti beveik nereikėjo, nes pasigaminamos energijos indikatorius siekė 

97,92 %. Tačiau dėl elektros skirstymo sistemos modernizavimo (pradėto 2011 m.), kurio taikymas 

apsunkino efektyvios elektros energijos gamybos proceso veikimą, santykinis pasigaminamos energijos 

kiekis 2013 m. vėl sumažėjo iki 49,13 %. Be to, 2013 m. X įmonė siekdama sumažinti energetinių resursų 

vartojimą pradėjo amoniako cecho Nr. 2 modernizacijos procesą. Tačiau vertinant rodiklį bendrame 

kontekste galima teigti, kad kongeneracinės jėgainės eksploatavimas sėkmingas, nes vidutinškai per vienus 

metus įmonėje reikalingos energijos pagaminama 66,17 %, o tai daugiau nei pusė kiekio, kurio nereikia 

pirkti iš kitų tiekėjų. Ir ateityje šis rodiklis didės. 

Atliekant aplinkosauginė veiklos vertinimą buvo skaičiuojamas energijos sunaudojimo intensyvumas 

pagal išmetamųjų teršalų kiekį. Išskiriamas didžiausias gamybos metu susidaręs teršalas: azoto oksidas.  

2012 m. X įmonė užbaigė du azoto rūgšties cecho bendro įgyvendinimo (BĮ) projektus, kurių tikslas buvo 

daugiau nei 85% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (azoto oksidų) emisiją į atmosferą, todėl 

pasitelkiamas trečiasis indikatorius – energijos naudojimo intensyvumas atsižvelgiant į azoto oksido 

išmetimus. Rodiklis gaunamas azoto oksido ir kiekį (t) dalinant iš bendrai sunaudojamos energijos kiekio 

(tūkst. kWh). Energijos intensyvumas vertinant azoto oksido išmetimus nuo 2011 m. 0,20 % kiekvienais 

metais mažėjo, ir 2013 metais gavosi 0,163 %. Tai rodo sėkmingą BĮ projektų įgyvendinimą.  

4 lentelėje pateiktas ketvirtas indikatorius - broko dalis nuo apyvartos kiekio kiekvienais metai nuo 

2011 metų didėjo. 2011 m. susidarė 18,51 %, 2012 m. – 23,95 %, 2013 m. siekė jau 33,50 %. Tai parodo 

probleminę X įmonės sritį - broko susidarymą ir reguliavimą. Įmonės vidiniame procese atsirandantis brokas 

turi pernelyg didelius apdorojimo kaštus, nes nepaisant produktų apyvartos sumažėjimo, broko kiekis didėjo. 

Brokas kiekvienais metais didėjo dėl to, kad įmonėje buvo modernizuota oro skaidymo produktų gamybos 

technologija. Rodiklis didėjo dėl netikslaus technologijos pritaikymo. Todėl galima teigti, kad X įmonėje 

broko susidarymas kiekvienais metais didėjo, nors ir buvo pritaikyta technologija tam reguliuoti ir mažinti.  

Atsižvelgiant į šią problemą, analizuojami kiti indikatoriai vertinantys to sprendimo būdus. Kaip 

išsiaiškinta aplinkosauginiuose kaštuose, dalį nekondicinės paskirties prekių X įmonė parduoda. Remiantis 

aplinkosauginių kaštų duomenimis, įplaukos iš broko pardavimo 2011 metais sudarė 143 860 Eur, 2012 m. – 

86 017 Eur., o 2013 m. – 1 622 451 Eur, vadinasi jie didėjo. Todėl vertinamas penktasis indikatorius - broko 

pardavimo dalis, priklausanti nuo bendros aplinkosauginį ženklą turinčių produktų apyvartos. Šis rodiklis 

rodo už broką gautų pajamų dydį atsižvelgiant į aplinkosauginį ženklą turinčių produktų pardavimo apyvartą. 

Analizuojant broko pardavimo dalį galima įžvelgti, kad pajamos, gautos už nekondicines prekes, 

analizuojamu laikotarpiu svyravo: 2011 m. 0,54 %, 2012 m. – 0.43 %, 2013 m. – 14.63 %. Rodiklis 2013 

metais ženkliai padidėjo, nes broko pardavimai sudarė 1 622 451,00 Eur. Brokas yra prarasta žaliava, kuriai 

buvo naudojama energija ir kiti gamybai reikalingi resursai. Vadinasi, X įmonės modernizuotas gamybos 

procesas broko kiekį turėjo sumažinti, kas taip pat didintų produkcijos kiekį bei pajamas gautas už jų 

pardavimą. Todėl įmonėje netiksliai pritaikyti modernizavimo procesai, neleido tikslingai optimizuoti 

gamybos. 

Šeštasis indikatorius – ploto dalis, naudojama pagrindinei gamyklos veiklai – parodo kokią dalį įmonės 

sklypo ploto užima gamyklų pastatai. 2011 metais apstatyto ploto dalis sudarė 25,92 %, 2012 – 2013 metais 

apstatymo plotas padidėjo ir sudaro 43,85 %. Todėl šeštojo indikatoriaus padidėjimas gali turėti įtakos aplink 

įmonę esančiai gamtai, todėl labai svarbu statant naują gamyklos cechą itin griežtai reguliuoti gamyklos 

įrangos veikimą ir gamybos procesą, kartu sustiprinant teršalų valymo mechanizmų sistemą.  

 

Septintasis indikatorius – AVS aplinkos kaštų dydis, tenkantis AVS padaliniams – įvertina koks 

aplinkosauginių kaštų dydis skirtas prevencijai ir aplinkos apsaugos vadybos paslaugoms tenka kiekvienam 

AVS sistemą taikančiam padaliniui. Visi X įmonėje esantys padaliniai taiko AVS sistemos reikalavimus. Šis 

indikatorius gaunamas skaičiuojant santykį tarp AVS kaštų dydžio ir padalinių skaičiaus (15 vnt.). Gauti 

rezultatai rodo, kad dydis kiekvienais metais svyruoja: 2011 m. 15 128 Eur., 2012 m. – 14 718 Eur., 2013 m. 

– 14 894 Eur. Įmonės personalas didina AVS efektyvumą, nes kiekvienais metais dalyvauja apmokymuose, 

kurie kelia darbuotojų kompetenciją. Todėl būtina įtraukti aštuntąjį indikatorių – tai darbuotojų, dalyvavusių 

su aplinkos apsauga (AA) susijusiuose mokymuose, dalis. Jis padeda įvertinti kokia dalis darbuotojų, kurie 

susiję su AVS, kasmet dalyvauja mokymuose. Kiekvienais metai nuo 2011 m. šis rodiklis didėjo nuo 42,31 

% iki 60 % (2013 m). Tokiems rezultatams reikšmės turėjo tai, kad įmonėje buvo pradėti nauji projektai: 

2011 m. pradėtas vystyti investicinio projekto „Naujų skystų ir dujinių produktų gamybos“ technologijos 

diegimas, atliktas elektros skirstymo sistemos modernizavimas, 2012 m. užbaigti du azoto rūgšties cecho 
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bendro įgyvendinimo projektai, 2013 m. užbaigtas pirmasis amoniako cecho Nr.1 modernizacijos etapas, 

naujų skystų ir dujinių produktų gamybos technologijos diegimas. 

Vertinant devintąjį indikatorių – X įmonės AVS darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį – jis 

lyginamas su Lietuvos vidutiniu mėnesiu darbo užmokesčiu privačiame sektoriuje. Indikatorius parodo 

santykį tarp AVS personalo kaštų ir AVS personalo skaičiaus (įvertinant 12 mėnesių laikotarpį). Lietuvoje 

vidutinis mėn. darbo užmokestis nuo 2011 metų didėjo nuo 557,89 Eur. iki 2013 metais – 619,49 Eur. 

Lyginant X įmonės ir Lietuvos bendro DU duomenis panašus rodiklis buvo fiksuojamas 2012 metais (X 

įmonėje 570,61 Eur., LT – 583,78 Eur.). X įmonės DU mažesnis nei Lietuvos vidutinis DU buvo 2011 

metais – skirtumas 59 Eur, o 2013 metais - 109 Eur. Tačiau X įmonė veikia netoli Jonavos esančiame 

Jonalaukio kaime, todėl Lietuvos privačių įmonių ir X įmonės DU palyginimas bendrame kontekste parodo, 

kad įvertinus pastarąją aplinkybę vidutinis AVS darbuotojo darbo užmokestis X įmonėje  yra pakankamai 

geras ir motyvuojantis.  

Atlikus aplinkos kaštų vertinimą nuo 2011 – 2013 metų gauta, kad aplinkosauginiai kaštai X įmonėje 

svyruoja, todėl tikslinga vertinti dešimtąjį indikatorių – aplinkosauginių kaštų dalis – tai santykinis dydis tarp 

aplinkosauginių kaštų ir įmonės turto. Šis rodiklis parodo kokia dalis tenka aplinkosauginiams kaštams 

atsižvelgiant į turimą turtą. 2011 metų aplinkosauginių kaštų dalis yra didžiausia per 3 metų analizuojamą 

laikotarpį ir sudaro 8,39 %. Mažiausias dydis gautas 2012 m. – 8,19 %. 2013 metais aplinkosauginių kaštų 

dalis šiek tiek padidėjo ir siekė 8,20 %. Šį pasikeitimą įtakojo sumažėjusi turto vertė ir aplinkosauginiai 

kaštai. Vidutiniškai per metus šis rodiklis sudaro 8,26 %, vadinasi aplinkosauginių kaštų dalis kiekvienais 

metais mažėjo, tai rodo efektyvų AVS veikimą. 

Naudojant X įmonės monitoringo ataskaitų duomenis, atliktas aplinkos sąlygų indikatorių vertinimas. 

Nustatyta, kad oro sąlygų indikatoriai nuo 2011 iki 2013 metų gerėjo. Amoniako kiekis kiekvienais metais 

sumažėjo. Vandens srities vertinime pastebina tai, kad azoto koncentracijos kiekis nuotekose ir azoto vertyse 

nuo 2011 iki 2013 metų taip pat mažėjo. Vadinasi, vietinė ir regioninė aplinkosauga atitinka nustatytas 

normatyvines ribas. Toliau pateikiama X įmonės finansinių rodiklių analizė. 

 

5 lentelė. X įmonės finansiniai (pelningumo) rodikliai (%) 
Rodiklis 2011 2012 2013 

Grynasis pelningumas 4,44 2,76 0,30 

Bendrasis pelningumas 16,78 11,63 6,79 

Veiklos pelningumas 4,75 2,96 0,03 

ROA 10,55 6,48 0,58 

ROE 14,94 9,47 0,82 

Šaltinis: sudaryta autorės.  

 

Kaip matoma 5 lentelėje X įmonės pelningumo rodikliai nuo 2011 – 2013 metų sumažėjo. 

Sumažėjusius pelningumo rodiklius veikė makroekonominiai ir mikroekonominiai veiksniai. X įmonės 

grynojo pelningumo rodiklio mažėjimas paveiktas smukusios Lietuvos tarptautinės prekybos analizuojamu 

laikotarpiu, taip pat įtakos turėjo prekių konkurencingumo kritimas. Bendrojo pelningumo sumažėjimas 

atskleidžia tai, kad X įmonės kainodara ir gamybos kaštai kontroliuojami teisingai. Dėl sumažėjusių 

cheminės pramonės produktų eksporto įmonė buvo įpareigota taikyti mažų kainų strategiją, kad išlaikytų 

poziciją rinkoje. X įmonės ROA smukimas patvirtina diegiamų sistemų ir modernizacijos naudojimo 

efektyvumą, nes chemijos pramonės įmonėse svarbus turimas kapitalas. ROE rodiklis mažėjo materialaus 

turto perkainojimo ir sumažėjusio X įmonės grynojo pelno. Lyginant ROA ir ROE nustatyta, kad nuo 2011 - 

2013 m. X įmonėje ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dalis sumažėjo.  

 

Ryšio tarp aplinkosauginės vadybos sitemos ir finansinių rodiklių analizė 

 

Remiantis koreliacinės analizės rezultatais, užfiksuotas statistiškai reikšmingas ryšys tarp 8 

aplinkosauginių indikatorių ir 5 finansinių rodiklių. Nustatyta, kad yra neigiama labai stipri koreliacija tarp 

visų 5 finansinių rodiklių (grynojo, bendrojo, veiklos pelningumų, ROA, ROE) ir teršalų dalies (1) (išskyrus 

koreliaciją su bendruoju pelningumu), brokuotos produktų dalies, kuri priklauso nuo gamybos (4), broko 

pardavimo dalies (5) (išskyrus koreliaciją su bendruoju pelningumu). Socialinis – ekonominis rodiklis 

neigiamos koreliacijos su finansiniais rodikliais labai stiprų ryšį turėjo su darbuotojų dalimi, kuri dalyvavo su 

aplinkos apsauga susijusiuose mokymuose (8). Neigiamas koreliacijos ryšys rodo, kad vienam rodikliui 

didėjant, mažėja kitas rodiklis. Vertinant aplinkosauginių – ekonominių indikatorių stipriąją teigiamą 

koreliaciją gauta, kad elektros energijos sunaudojimo intensyvumas azoto oksido teršalo išsiskyrimuose (3) 
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koreliuoja su visais pelningumo rodikliais. Analizuojant socialinius - ekonominius indikatorius, stiprus 

teigiamas ryšys rastas aplinkosauginių kaštų dalies (10) ir visų pelningumo rodiklių. Šiam indikatoriui 

didėjant didėja ir pelningumo rodikliai. Neigiamas stiprus ryšys fiksuojamas broko pardavimo dalies (5) 

koreliavime su bendruoju pelningumu. Vadinasi, šiam rodikliui didėjant, mažėja pelningumas ir atvirkščiai. 

Visiškai nekoreliuojantys indikatoriai su pelningumo rodikliais yra pasigaminamos ir suvartojamos 

energijos dalis (2) ir vidutinis DU tenkantis 1 AVS darbuotojui per mėnesį (9). 

Taigi atlikus koreliacinę analizę išskiriami labai stiprų koreliacinį ryšį su visais finansiniais rodikliais 

(grynojo, bendrojo, veiklos pelningumų, ROA, ROE) turintys 3 aplinkosauginiai – ekonominiai indikatoriai 

ir 1 socialinis – ekonominis. Aplinkosauginiai – ekonominiai indikatoriai: teršalų dalis (1) (išskyrus 

koreliaciją su bendruoju pelningumu), brokuotų produktų dalis, kuri priklauso nuo gamybos (4), broko 

pardavimo dalis (5) (išskyrus koreliaciją su bendruoju pelningumu), o socialinis – ekonominis - darbuotojų 

dalis, kuri dalyvavo su aplinkos apsauga susijusiuose mokymuose (8). Todėl galima teigti, kad 

aplinkosauginiai indikatoriai turi įtakos finansiniams X įmonės rodikliams. 

 

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą apie AVS įtakos finansiniams 

rodikliams vertinimą nustatyta, kad aplinkosauginė veikla vertinama pagal aplinkosauginius kaštus ir 

indikatorius. Aplinkosaugos kaštai skirstomi į 5 aplinkos kaštų kategorijas: atliekų ir emisijos tvarkymas, 

prevencija ir kiti su aplinkosaugos vadyba susiję kaštai, į gaminį nepatekusių medžiagų įsigijimo vertė, į 

gaminį nepatekusių medžiagų apdorojimo kaštai, aplinkos apsaugos pajamos. Aplinkosauginiai indikatoriai 

padeda nustatyti veiklos optimizavimo galimybes/ problemas, tinkamus aplinkos apsaugos tikslus, padeda 

efektyviai organizuoti vidaus ir išorės pasikeitimą informacija, įdiegti aplinkos vadybos sistemą bei užtikrinti 

nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo didėjimą. Šie indikatoriai padeda įmonei rengti aplinkos 

apsaugos veiksmingumo ataskaitas ir/ ar kitaip skleisti reikšmingą informaciją apie vykdomas 

aplinkosaugines iniciatyvas ir jų poveikį aplinkai. 

2. Atlikus aplinkosauginių kaštų vertinimą nustatyta, kad X įmonės probleminė aplinkos 

apsaugos sritis yra oro ir klimato. Įmonės gamybos procesui reikalingas didelis kiekis šilumos bei elektros 

energijos, be to gaminant produkciją išsiskiria didelis kietųjų dalelių kiekis ir sudaroma tarša iš įrenginių. 

Taip pat dideli aplinkosauginiai kaštai susidaro atliekų srityje, kadangi gamyboje susidaro dalis broko. 

Vertinant aplinkos apsaugos veiksmingumo (procesų) indikatorius gauta, kad teršalų dalis įmonėje didėjo, 

nors gamyba ir buvo sumažėjusi. Vadinasi, diegiamos naujos technologijos nepagerino aplinkosauginės 

būklės. X įmonės elektros energijos pagaminama daugiau nei 60 %, broko susidaryme švaistomos energijos 

kiekis kiekvienais metais nuo 2011 iki 2013 metų didėjo. Įmonėje sėkmingai įgyvendintas amoniako cecho 

nr. 1 modernizacijos etapas, nes energijos intensyvumas vertinant teršalų išmetimus sumažėjo azoto oksido 

išmetimuose. Broko susidarymui įtakos turėjo netikslus technologijos pritaikymas. Atlikus vadybos 

veiksmingumo indikatorių vertinimą gauta, kad AVS kaštų dydis kiekvienais metais svyruoja dėl naujos 

valdymo sistemos taikymo. Kiekvienais metais didėja dalis darbuotojų, kurie dalyvauja mokymuose. Nuo 

2011 iki 2013 metų aplinkosauginiai kaštai mažėjo, tai rodo veiksmingą AVS. Vertinat aplinkos sąlygų 

indikatorius nustatyta, kad vietinė ir regioninė aplinkosauga atitinka nustatytas normatyvines ribas. Atlikus X 

įmonės finansinių rodiklių analizę, galima teigti, kad pelningumo rodikliai nuo 2011 – 2013 metų mažėjo. 

Sumažėję pelningumo rodikliai buvo įtakoti makroekonominių ir mikroekonominių veiksnių. 

3. Atlikus koreliacijos analizę išskiriami labai stiprų koreliacinį ryšį turintys visi finansiniai 

rodikliai (grynasis, bendrasis, veiklos pelningumai, ROA, ROE) ir 3 aplinkosauginiai – ekonominiai 

indikatoriai: teršalų dalis (1) (išskyrus koreliaciją su bendruoju pelningumu), brokuotų produktų dalis, kuri 

priklauso nuo gamybos (4), broko pardavimo dalis (5) (išskyrus koreliaciją su bendruoju pelningumu), ir 1 

socialinis – ekonominis - darbuotojų dalis, kuri dalyvavo su aplinkos apsauga susijusiuose mokymuose (8). 
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SUMMARY 

 

Importance of developing and integrating modern business management systems in companies is growing by 

increasing amount of companies in the world. Afterwords, more and more companies choose to incorporate their 

operational mechanism and environmental activities. The aims of this topic is to discuss the environmental costs and 

environmental indicators. The paper presents the main financial indicators of the impact on the EMS results of study in 

AB „X“. Along with this, article provides research on correlation between environmental and financial indicators.  

Furthermore, it helps to assess environmental AB „X“ performance by identifying problematic areas and discover better 

implementation of environmental policy. 

Keywords: environmental protection,  costs, indicators, environmental management system, environmental 

pollution. 
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TĖVŲ POŽIŪRIS Į PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO/-SI 

TURINĮ 
 

Jovita Jukėnaitė 

Mokslinis vadovas Asta Kochanskienė 
Kauno kolegija Justino Vienožinskio menų fakultetas 

 

Bendroje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje (2002; 2014), priešmokyklinis ugdymas 

apibrėžiamas kaip visuotinis, visiems prieinamas vienerių (išimties atveju – dvejų) metų trukmės institucinis 

vaikų nuo šešerių ar penkerių metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai 

mokytis mokykloje, tačiau dažnai priešmokyklinis ugdymas sietinas  su siauru vaiko pasiruošimu skaityti, 

rašyti ir skaičiuoti.  Tyrimu siekta išsiaiškinti tėvų požiūrį į priešmokyklinio ugdymo/-si turinį. 

Temos aktualumas.  Nors, Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos (2014), tikslas – 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir 

demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio 

ugdymo/-si programą, priešmokyklinio ugdymo reikšmė visuomenėje dar dažnai siejama su siauru vaiko 

„pasirengimu“ mokytis (skaityti, rašyti, skaičiuoti). Leisdami vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai neretai 

pernelyg daug tikisi ir iš jo, ir iš pedagogo, nes nori, kad jų vaikas išmoktų skaityti, rašyti, skaičiuoti 

(Grinevičiūtė, Kochanskienė, Sadauskienė, 2014)  Atsiranda tėvų, kurie būtų patenkinti matydami suoluose 

po 30 min. sėdinčius vaikus (Liaudanskienė, 2002). 

Taigi, ar tėvai yra pakankamai gerai susipažinę su  Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programos (2014)  ugdymo turiniu, ar žino kokių žinių ir gebėjimų turi įgyti priešmokyklinukas, kaip vyksta 

ir kaip vertinamas ugdymo/-si procesas priešmokyklinio amžiaus grupėje?  

Darbo tikslas – atskleisti tėvų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si turinį. 

Uždaviniai: 

1. Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si turinį. 

2. Atlikti priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų požiūrio į priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo/-si turinį empirinį tyrimą. Pateikti tyrimo rezultatus. 

Tyrimo objektas – tėvų požiūris į priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si turinį.  

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; apklausa (raštu).  

Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiami teoriniai tyrimo aspektai. Antroje pristatoma 

tyrimo metodika ir organizavimas. Trečioje – analizuojami tyrimo rezultatai. 

 

1. Tėvų požiūrio į priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi turinį teorinė analizė. „Bendroje 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje“ (2002; 2014) priešmokyklinis ugdymas apibrėžiamas 

kaip visuotinis, visiems prieinamas vienerių (išimties atveju – dvejų) metų trukmės institucinis vaikų nuo 

šešerių ar penkerių metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis 

mokykloje. 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, 

vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti 

pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo/-si programą (Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programa, 2014). 

Priešmokyklinio ugdymo turinys. Ugdymosi turinys - tai iš anksto suplanuota, aiškiai pateikta  

valstybinė ugdymo/-si programa, turinti esminius elementus: numatomą ugdymo/-si turinį, kuris išdėstytas 

tam tikru nuoseklumu, t.y. pažangos laipteliais, orientuotas į besimokantįjį ir jo poreikius, keliantis iššūkius 

jo ugdymuisi. Oficialus turinys gali būti pateiktas kaip nacionalinės ugdymo/-si gairės, kurios įgyvendinant 

praplečiamos, praturtinamos, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius, mokyklos ir vietos bendruomenės 

sąlygas (Pollard, 2008). 

Pagal, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011), 4 straipsnio, 1 skirsnį - ugdymo turinį sudaro 

tai, ko mokoma ir mokomasi, kaip mokoma ir mokomasi, kaip vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai, 

kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos.  

Ugdymo/-si kompetencijos (ko mokoma). Priešmokyklinio ugdymo turinys yra orientuotas į penkias 

esmines kompetencijas įgytinas priešmokykiniame amžiuje (socialinę, pažinimo, komunikavimo, meninę, 

sveikatos).  Priešmokyklinio  ugdymo/-si turinio skirstymas pagal priešmokykliniame amžiuje įgytinas 

atskiras kompetencijas yra sąlygiškas. Kompetencijos atskiriamos siekiant aiškiau apibrėžti ir išskleisti 
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konkrečių kompetencijų sandarą (turinį).  Pedagoginėje praktikoje kompetencijos ir bendrieji gebėjimai 

ugdomi integraliai, visos - tiek  spontaniškos, tiek  organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio 

ugdymo grupėje ar kitoje ugdymo vietoje, bet ir renginiuose, sporto varžybose, kelionėse, išvykose, taip pat 

namuose, šeimoje. Ugdytinos kompetencijos pateikiamos kaip orientaciniai vaiko ugdymosi pasiekimai, 

skirti pedagogams ir  priešmokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams (Bendroji priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programa, 2014). 

Ugdymo/-si metodai ir aplinka (kaip mokoma). Ugdymo/-si aplinka priešmokyklinio ugdymo/-si 

grupėje yra ugdymo turinio dalis, jos sukūrimas turi padėti siekti priešmokyklinio ugdymo tikslo. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės aplinką sudaro ugdomosios priemonės, skatinančios aktyvią vaiko veiklą, jo 

smalsumą, kūrybiškumą. Veikui sudaromos sąlygos veikti netrukdomam, pačiam pasirinkti priemones, 

veiklą, žaidimų draugus, tai pat, skleistis kritiniam ir kūrybiniam vaikų mąstymui, skatinamas problemų 

sprendimas, minčių įvairovė; išgyventi kūrybos ir atradimo džiaugsmą, lavinama vaizduotė, žadinamas 

jautrumas, smalsumas. 

Brandinant vaiko asmenybę ir rengiant jį mokytis pagal pradinio ugdymo programą, taikomi šie 

metodai: mokymo ir mokymosi veikiant, patirtinio mokymo ir mokymosi metodai: projektai, jų pristatymas 

ir aptarimas, diskusijos, tyrinėjimai (naudojant visus jutimus – regėjimą, lytėjimą, uoslę ir t. t.), 

eksperimentavimas, kūrybinės užduotys, pažintinės išvykos (ir pasirengimas joms), ekskursijos; spontaniškas 

arba priešmokyklinio ugdymo pedagogo inicijuotas ar organizuotas vaiko žaidimas, priešmokykliniame 

ugdyme papildomas kitomis ugdymo ir ugdymosi strategijomis; spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos 

derinimas (metų pradžioje daugiau laiko skiriant savaiminei, o pabaigoje – labiau organizuotai veiklai); 

ugdymo ir ugdymosi veikla vaikams turėtų būti įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti jų 

mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas (Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2014); 

Pasiekimų ir pažangos vertinimas. Vertinimo paskirtis - padėti vaikui augti, tobulėti, mokytis, 

skleisti ir plėtoti svarbiausias kompetencijas (sveikatos, socialinę, komunikacinę, pažinimo, meninę) bei 

kūrybiškumo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis ir kitus gebėjimus, ugdytis norą ir poreikį nuolat 

tobulėti, mokytis. Ugdymo/-si pasiekimų ir pažangos vertinimas turėtų būti grindžiamas individualizavimo 

principu, t.y. vertinimi kiekvieno vaiko pasiekimai atskirai, nelyginant su kitais. Vertinimas atliekamas, 

lyginant dabartinius vaiko pasiekimus su ankstesniaisiais, vertinama, atsižvelgiant į prigimtines - fizines, 

intelektines, emocines - vaiko išgales (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projektas, 2013). 

Vertinamosios išvados (įvertinimai) pateikiamos aprašomuoju būdu – trumpais komentarais, nusakančiais, 

kokios yra stipriosios vaiko pusės, kas jau pasiekta, kokių dar yra spragų ir kas siektina. Vertinant vaiko 

pasiekimus, pažymiai (balai) arba jų pakaitalai (ženklai, simboliai) nenaudojami (Bendroji priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programa, 2014). 

 

2. Tėvų požiūrio į priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si turinį empirinis tyrimas. Siekiant 

išsiaiškinti tėvų, auginančių priešmokyklinio amžiaus vaikus, požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo/-si turinį, 2015 metų kovo – balandžio mėnesiais buvo atliktas užsakomasis empirinis tyrimas. 

Tyrimas vyko vienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje “X“. Pasirinktas tyrimo metodas – kiekybinis tyrimas. 

Tyrime dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos „X“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvai. 

 

 

3. Tyrimo rezultatai. Išanalizavus respondentų teiginių vertinimus „Manau, kad priešmokyklinėje 

grupėje, vaiko savęs pažinimas ir santykiai su bendraamžiais yra vienas pagrindinių ugdymo/-si dalykų“, 

„Manau, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogo uždavinys – suteikti vaikams žinių kaip sveikai ir saugiai 

gyventi.“, „Manau, kad mano vaikas, priešmokyklinio ugdymo grupėje turėtų įgyti gebėjimą kurti ir užsiimti 

menine kūryba“, išsiaiškinta, kad didžioji dalis (nuo 58% iki 97%) tėvų geba apibrėžti  ir teigiamai vertina 

dabartinį Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos (2014)  turinį.  Respondentai žino, kad 

priešmokyklinio ugdymo turinys yra orientuotas į penkias esmines kompetencijas (socialinę, pažinimo, 

komunikavimo, meninę, sveikatos), kurios įgyjamos integralaus vaiko ugdymo/-si metu (Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2014). 

Į atviro tipo klausimą atsakė šiek tiek daugiau nei pusė (54%) respondentų. Respondentų paklausus 

„Ką priešmokyklinio ugdymo grupėje, Jūsų manymu, vaikas turi sužinoti, išmokti?“ gauti tokie atsakymo 

variantai (žr. 3.1. pav.): 
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3.1. pav. „Ko turėtų išmokti vaikas priešmokykliniame amžiuje“

Kaip matyti  3.1. paveiksle,  daugumos respondentų teigimu, priemokyklinio ugdymo grupėje 

vaikas turėtų išmokti bendrauti ir bendradarbiauti, rašyti ir skaityti bei susikaupti. Mažesnė dalis tėvų 

mano, kad priešmokyklinukas turėtų sužinoti kaip naudotis, informacija ir kur jos ieškoti bei 

kūrybiškai veikti. tik nedaugelis respondentų mano, jog priešmokyklinio ugdymo grupėje svarbu įgyti 

disciplinos bei gerai praleisti laiką.  

Apibendrinus galima teigti, kad  nors tėvai supranta, jog priešmokykliniame amžiuje vaikas turi 

įgyti įvairiapusių gebėjimų ir kompetencijų, tačiau prioritetus teikia bendravimui ir  

bendradarbiavimui, akademinių žinių įgijimui bei gebėjimui susikaupti, ko jų manymu, ypatingai 

reikės mokykliniais metais. Taigi, tėvų atsakymai rodo, kad tėvai pirmumą teikia pažinimo ir 

socialinei kompetencijoms.  

Išanalizavus respondentų pritarimą teiginiams  „Manau, kad mano vaikas gali įgyti naudingų 

mokyklai žinių ir gebėjimų pats tyrinėdamas, atlikdamas įvairius eksperimentus“, gauti tokie 

rezultatai (žr. 3.2 pav.) 

 

  
3.2. pav. „Vaikas gali įgyti naudingų mokyklai žinių ir 

gebėjimų pats tyrinėdamas, atlikdamas įvairius eksperimentus“ 
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Kaip matyti 3.2. paveiksle, didžioji dalis (79%) respondentų sutinka, kad vaikas gali įgyti 

naudingų mokyklai žinių ir gebėjimų pats tyrinėdamas, atlikdamas įvairius eksperimentus ir 21% 

apklaustųjų nepritaria minėtajam  teiginiui. Visi tėvai (100%) sutiko ir su teiginiu „Manau, kad 

žaisdamas žaidimus mano vaikas gali įgyti žinių bei gebėjimų, kurie padeda jam ruoštis sėkmingam 

startui mokykloje“. Apibendrinus galima manyti, kad tėvai vaikų eksperimentus, tyrinėjimus, 

žaidimus vertina pozityviai.  Galima manyti, kad respondentai supranta, jog ugdymo ir ugdymosi 

veikla priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse  turėtų būti ne tik  prasminga,  tiesiogiai palaikanti ir 

stiprinanti mokymosi motyvaciją tačiau ir įdomi, atitinkanti vaikų poreikius, padedanti įvaldyti 

įvairias mokymo ir mokymosi strategijas (Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 

2014).   Tačiau, kad priešmokyklinukas būtų ugdomas tik eksperimentais, tyrinėjimais, žaidžiant, 

didžioji dalis respondentų nemano. 61% apklaustųjų teigimu „pamokėlių“ metodas – puikus būdas 

pratinti vaiką prie pamokų mokykloje (žr. 3.3. pav.):  

  

  

  
3.3. pav. „Sutikčiau, kad  mano vaikas, priešmokyklinio ugdymo 

grupėje būtų ugdomas pamokėlių metodu“ 

 

  

Taigi, nors tėvai pripažįsta  žaidimo, eksperimentų tyrinėjimų naudą bei svarbą vaikui tačiau jo 

ugdymo/-si procese neatsisako ir  „pamokėlių“ metodo, kuris, anot tėvų, „naudingas, priešmokyklinio 

amžiaus vaikams ruošiantis sėkmingam startui mokykloje“.  Bendrojoje priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programoje (2004; 2014) toks metodas minimas nėra. 

Teiginiais „Sutikčiau, kad mano vaikas būtų vertinamas pagal nustatytą ir visiems vienodą 

standartą“ bei „Manau, kad mano vaikas yra individualus, todėl jo pasiekimai turėtų būti vertinami 

atsižvelgiant į jo raidą, ne į bendrus rodiklius“ norėta išsiaiškinti respondentų nuomonė apie pažangos 

ir pasiekimų vertinimą priešmokykliniame amžiuje. Išanalizavus respondentų atsakymus gauti tokie 

rezultatai (žr. 3.4. pav.): 
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3.4. pav. „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“ 

 

Apklausos rezultatai parodė, jog didžioji dalis (70%) respondentų sutinka, jog kiekvienas 

vaikas yra individualus, todėl jo pasiekimai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į individaulią raidą, ne į 

bendrus grupės/-ių rodiklius. 12% atsakiusiųjų su šiuo teiginiu nesutinka. 18% respondentų netruri 

nuomonės. 

Taigi,  didžioji dalis tėvų supranta, jog priešmokykliniame amžiuje vaikas neturi būtų 

vertinamas pagal nustatytą ir visiems vienodą standartą, o  kiekvieno vaiko raida turi būti matuojama 

pagal jo individualių vystymąsi, patirtį, gebėjimus ir   pasiekimus.  

 

Apibendrinus tyrimo rezultataus galima teigti, kad: 

 tėvai žino, kad priešmokyklinio ugdymo turinys yra orientuotas į penkias esmines 

kompetencijas (socialinę, pažinimo, komunikavimo, meninę, sveikatos), kurios įgyjamos 

integralaus vaiko ugdymo/-si metu;  

 nors tėvai supranta, kad priešmokykliniame amžiuje vaikas turi įgyti įvairiapusių gebėjimų, 

pirmumą teikia pažinimo ir socialinei kompetencijoms.  

 nors tėvai pripažįsta  žaidimo, eksperimentų tyrinėjimų naudą bei svarbą vaikui tačiau jo 

ugdymo/-si procese neatsisako ir  „pamokėlių“ metodo, kuris, anot tėvų, „naudingas, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams ruošiantis sėkmingam startui mokykloje“; 

 tėvai supranta, kad priešmokykliniame amžiuje vaikas neturi būtų vertinamas pagal nustatytą 

ir visiems vienodą standartą, o  kiekvieno vaiko raida turi būti matuojama pagal jo 

individualių vystymąsi, patirtį, gebėjimus ir   pasiekimus 

 

,h
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IŠVADOS 

 

 

1. Ugdymo turinį sudaro tai, ko mokoma ir mokomasi, kaip mokoma ir mokomasi, kaip 

vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai, kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos. 

priešmokyklinio ugdymo turinys yra orientuotas į penkias esmines kompetencijas (socialinę, pažinimo, 

komunikavimo, meninę, sveikatos), kurios įgyjamos integralaus vaiko ugdymo/-si metu. 

 

2. Tėvai žino,  kas sudaro priešmokyklinio ugdymo turinį, tačiau pirmumą teikia pažinimo ir 

socialinei kompetencijoms. Pripažindami žaidimo, eksperimentų tyrinėjimų naudą bei svarbą vaikui,  

ugdymo/-si procese tėvai neatsisako ir  „pamokėlių“ metodo, kurį vertina kaip naudingą  priešmokyklinukų 

ugdymo būdą.  Tėvai nesiekia vienodo, standartizuoto vaikų pasiekimo vertinimo ir supranta, kad vaiko raida 

turi būti individuali, orientuota į kiekvieno asmenišką raidą.  
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Parents' approach to content of the pre-primary curriculum. 

SUMMARY 

The main task of pre-primary curriculum - according to each child's experience, power, educational 

needs, according to the humanistic and democratic values, to ensure optimal child development, to help 

prepare for study according to primary education program (National pre-primary currulum, 2014). Pre-

primary education in society often associated with learning how to  read, write, count.  

The aim of the work - to analyze parents' approach to content of the pre-primary curriculum. 

Objectives of the work: 

1. Theoretically ground content of the pre-primary curriculum. 

2. To make empirical analysis of parents' to content of the pre-primary curriculum. Present 

results of a research. 

Methods: Analysis of scientific literature and survey for parents of pre-primary children. 

Content of pre-primary curriculum is what is taught and learned, how it is taught and learned, how  

children progress and achievements are seen, which teaching and learning tools are used. Pre-primary 

curriculum content is focused on five core competencies (social, cognitive, communication, arts, health), 

which acquired the integral child development/learning time. 

Parents are aware of what constitutes a pre-primary curriculum, but prefer cognitive and social 

competence. Parents agree that playing games and doing experiments is an important part of child's 

education/learning process but they also believe that the "lessons" method, is a useful way of pre-primary 

education. Parents are not seeking for a standardized assessment of children's achievement and are aware that 

the child's development must be individual and focused on personal development. 
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Nekilnojamas turtas atlieka svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Didelis nekilnojamojo turto vaidmuo 

siejamas su kitomis sritimis, kurios glaudžiai siejasi su visos šalies ūkio raida. Teisingas nekilnojamojo turto 

vertės nustatymas yra labai aktualus bankininkystės sektoriui, draudimo ir lizingo bendrovėms, taip pat 

statybos sektoriui, turtą parduodančioms agentūroms, nekilnojamojo turto registrą tvarkančioms įstaigoms, 

taip pat nereikėtų pamiršti ir žmonių, perkančių bei parduodančių nuosavą nekilnojamą turtą.  

Lyginamasis metodas yra vienas iš plačiausiai taikomų metodų vertinant nekilnojamą turtą. Šis 

metodas, daugeliu atvejų, atskiroms turto rūšims objektyviausiai atspindi nekilnojamo turto rinkos vertę. 

Turto vertinimo metodikoje apibrėžiama, kad lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su 

analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui. Dažniausiai tarp 

vertinamo objekto ir lyginamojo objekto yra nemažai skirtumų, kurie lemia vertinamo objekto rinkos kainą. 

Atlikdamas tokį vertinimą, vertintojas turi išskirti ir pabrėžti visus skirtumus, kurie yra identifikuojami tarp 

vertinamo objekto ir pasirinktų lyginamųjų objektų. Vertinamo objekto vertė apskaičiuojama įvertinus visus 

šiuos patikslinimus. Kriterijai, kuriais vertintojas turi remtis, spręsdamas ar vertinamas objektas yra 

panašus/nepanašus į lyginamąjį objektą, paliekama turto vertintojo kompetencijai, tačiau vertintojai, 

skirtingai interpretuodami tų pačių kriterijų svorius, gali gauti skirtingas to pačio objekto vertes. 

Atsižvelgiant į reikalaujamą vertinimo skaidrumą, besikeičiančias aplinkybes ir naujus reikalavimus, kurie 

yra keliami vertinimo sistemos dalyviams, vertės nustatymo sistema, kuri apima ir, tuo pačiu, įvertina 

vertinamam objektui taikytinus pataisos kriterijus (ir subkriterijus), yra labai svarbi vertinimo procesui. 

Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus ir praktikoje iškylančias problemas dėl pataisos kriterijų nustatymo, 

atsiranda poreikis atlikti tyrimą, kurio rezultatai atspindėtų turto vertintojų bendruomenės nuomonę apie 

pataisos kriterijų sudėtį bei jų svorį, vertinant nekilnojamąjį turtą ir darant (jeigu būtina) analogiško arba 

panašaus turto sandorių kainų pataisas.  

Tyrimo objektas. Pataisų kriterijai lyginamajame metode, kai vertinamas gyvenamosios paskirties 

nekilnojamas turtas. 

Tyrimo tikslas. Išanalizavus lyginamojo metodo taikymo ypatybes ir pataisos kriterijų pasirinkimo 

galimybes, įvertinti pataisos subkriterijų svorį tiek jų kriterijaus klasėje, tiek viso kriterijaus svorį viso 

reitingavimo mastu. 

Tyrimo problema. Kaip vertintojai ir vertintojų asistentai vertina pataisų kriterijų bei subkriterijų 

svorį? 

Darbo tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti literatūroje pateikiamus galimus pataisos kriterijus (bei jų subkriterijus), naudojamus 

patikslinimų dydžių apskaičiavimui. 

2. Išanalizuoti turto vertintojų/asistentų nuomonę apie reikšmes, kurias jie suteikia kiekvienam 

kriterijui (bei jo subkriterijui). 

Tyrimo metodika. Šiame tyrime buvo atliekama mokslinės literatūros analizė ir žvalgomasis 

(pilotinis) tyrimas. Tyrimui įvykdyti buvo pasirinktas apklausos metodas. Apklausai atlikti buvo naudojama 

anketavimo forma. Šiame tyrime dalyvavo 51 respondentas, šiuos respondentus sudarė vertintojai ir 

vertintojų asistentai. Atlikus apklausą gauti tyrimo duomenys buvo apdoroti kiekybinės analizės metodais. 

Kiekybinė analizė buvo pasirinkta, atsižvelgiant į tai, kad šios analizės esmė yra bandymas suvesti sąvokas į 

skaičius, klasifikuoti jas, matuoti ir, naudojant statistinės analizės procedūras, analizuoti. 

Tyrimo apribojimai. Tyrime surinkta informacija atspindi tik apklausos metu pateiktą respondentų 

nuomonę. Keičiantis nekilnojamojo turto rinkos situacijai, veikiant kitiems išorės veiksniams, respondentų 

vertinimai gali kisti. Išvados taikytinos tik gyvenamosios paskirties turtui ir netaikytinos kitokio tipo turtui.  
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LYGINAMASIS METODAS IR JO YPATUMAI 

 

Lyginamosios vertės metodas yra paprastas ir pagrįstas nesudėtingais skaičiavimais, tačiau reikalauja 

gero rinkos sąlygų pažinimo, didelės ir patikimos įvairiausių turto objektų pirkimo – pardavimo kainų 

duomenų bazės ir detalios ekonominės analizės. Kitaip tariant, lyginamosios vertės metodas tiesiogiai 

priklauso nuo turimos informacijos gausumo ir patikimumo (B. Galinienė, 1999).  

Vertinamo turto palyginimas su rinkos sandoriais yra vienas iš plačiausiai naudojamų vertinimo 

metodų. Daroma prielaida, kad nustatoma turto rinkos vertė  yra glaudžiai susijusi su panašaus turto, toje 

pačioje rinkos srityje, pardavimo kainomis (E. Pagourtzi, V. Assimakopoulos; T. Hatzichristos, N. French, 

2003). Ekonomis šio metodo pagrindimas yra tai, kad neinformuoti investuotojai neturėtų mokėti už turtą 

daugiau, nei kiti investuotojai mokėjo už panašias savybes turintį turtą ir tokiomis pačiomis bendromis 

rinkos sąlygomis. Jei rinkos sąlygos pasikeitė, tada investuotojas tikisi mokėti panašią kainą, pakoreguotą 

pagal bendrą turto kainų lygį (R.Schulz, 2003). 

Lyginamasis metodas yra taikomas tada, kai yra panašių savybių tarp palyginamųjų ir objekto savybių 

(A. Alias, N. H. A. N. Hanapi, 2010). Lyginamojo metodo taikymą galima suskaidyti į keturis pagrindinius 

etapus (R. Raslanas, J. Šliogerienė, 2012):  

 rinkos analizė,  

 tinkamų palyginimui vienetų išskyrimas ir lyginamosios analizės atlikimas,  

 vertinamo objekto lyginimas su analogu ir pardavimo kainos koregavimas,  

 vertinamo objekto rinkos vertės arba jos diapazono nustatymas.  

Atsižvelgiant į atliekamą tyrimą, analizuojamas etapas, kuomet vertinamas objektas yra lyginamas su 

analogu ir koreguojama pardavimo kaina.  

Turto vertinimo metodika (2012) pažymi, kad įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus 

turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus 

turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba 

panašaus turto skirtumus, požiūriu. Kitaip tariant, nustatant turto vertę rinkoje, palyginamos panašių turto 

objektų sandorių kainos, atsižvelgiant į vertinamo ir lyginamųjų objektų skirtumus (A. Aleknavičius, 2008).  

Vertinant turtą šiuo metodu, tiesiogiai taikomas pakeitimo kitu turtu principas. Taigi vertinant šiuo 

metodu analizuojami vertinamo ir lyginamųjų objektų panašumai ir skirtumai, turintys įtakos vertei 

(skirtingos teisės į turtą, finansavimo sąlygos, rinkos sąlygos, pardavimo laikas, fizinės objektų savybės ir 

pan.) (A. Aleknavicius, 2008). Pirmiausiai vertintojas nustato kelis panašius objektus, rinkdamasis juos iš 

visų neseniai įvykusių sandorių (E. Pagourtzi, V. Assimakopoulos; T. Hatzichristos, N. French, 2003). 

Siekiant nustatyti rinkos vertę, turtas turi būti palyginamas su atitinkamu skaičiumi panašumų arba skirtumų 

turinčiais objektais (A. Alias, N. H. A. N. Hanapi, 2010). Pasirinktų objektų turėtų būti 3 - 5, atsižvelgiant į 

tai, kad didesnis skaičius palyginamųjų garantuoja didesnį rezultato patikimumą (E. Dudek – Dyduch, 2011). 

Kitaip tariant, kuo daugiau objektų vertintojas įtraukia į palyginimų lentelę, tuo rinkos padėtis gali pasidaryti 

aiškesnė ir individualių pataisų vertė gali būti nustatyta tiksliau (S. Raslanas, L. Tupėnaitė, 2005). Kadangi 

du objektai negali būti identiški, vertintojas turi koreguoti kiekvieno palyginamojo objekto pardavimo 

kainas, kad įvertintų skirtumus tarp vertinamo turto ir palyginamųjų objektų. Surinkti lyginamieji objektai 

lyginami su vertinamu objektu pagal lyginamuosius elementus. Šios lyginamosios analizės tikslas – 

priderinti lyginamųjų objektų savybes prie vertinamo objekto savybių, pataisant jų pardavimo kainą (A. 

Aleknavičius, 2008).  

 

Pataisos kriterijai ir subkriterijai 

 

Naudojant lyginamąjį metodą ir koreguojant lyginamų objektų pardavimo kainas, daromos lyginamo 

objekto pataisos, orientuojantis į vertinamą objektą, todėl vertinamo objekto rinkos vertė apskaičiuojama 

kaip lyginamo objekto pardavimo kainos ir patikslinimų vertės suma. Jeigu lyginamo objekto vertės 

elementas yra geresnis nei vertinamo, atliekamos pataisos mažėjimo linkme, ir atvirkščiai – jei vertinamo 

objekto charakteristikos geresnės, lyginamo objekto kaina didinama (R. Raslanas, J. Šliogerienė, 2012). 

Kitaip tariant, kuo daugiau lyginamasis objektas turi skirtumų – tuo daugiau pataisų. Pataisų kiekis gali 

nulemti vertinamo objekto vertės tikslumą, kadangi kuo mažiau pataisų reikia lyginamiesiems objektams, tuo 

jie panašesni į vertinamą objektą ir tuo tikslesnė bus nustatyta vertė (A. Aleknavičius, 2008). 
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Turto ir verslo vertinimo metodikos (2012) 58.2 punkte nurodoma, jog turi būti daromos (jeigu būtina) 

analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo 

turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu. Literatūroje randami laiko pataisos, vietovės, 

finansavimo sąlygų, perleidžiamų teisių į nekilnojamąjį turtą, pardavimo sąlygų, iš karto po turto pirkimo 

patirtų išlaidų, rinkos sąlygų, turto fizinių charakteristikų, turto ekonominių charakteristikų, turto naudojimo 

ypatumų, kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių komponentų pataisos koeficientai naudojami apskaičiuojant 

pataisų dydžius (R. Raslanas, J. Šliogerienė, 2012; A. Aleknavičius, 2008). 

Dažniausiai, aukščiau paminėti lyginamieji elementai apima visas reikalingas pataisas, tačiau kartais, 

norint nustatyti tikslesnes pataisas, šiuos elementus galima suskaidyti smulkiau. Šis smulkesnis pataisų 

suskaidymas priklauso nuo konkrečios vertinamo turto rūšies. Žemiau pateikiami gyvenamosios paskirties 

turto tipo (butų ir namų valdų) vertei įtakos turintys veiksniai (A. Aleknavičius, 2008).  
 

1 lentelė. Gyvenamosios paskirties turto vertei įtakos turintys veiksniai 

Veiksniai Veiksnio apibūdinimas 

 

 

Butų vertei įtakos turintys veiksniai 

 

Vietovės patrauklumas; 

Buto išplanavimo ypatumai ir dizainas; 

Namo ir buto inžinerinė įranga 

Panaudotos įrangos medžiagos ir kokybė 

Individualūs patobulinimai 

Kiti veiksniai 

 

 

 

 

Gyvenamųjų namų vertei įtakos turintys veiksniai 

 

Vietovės patrauklumas; 

Sienų medžiaga ir konstrukciniai sprendimai; 

Namo dydis ir amžius 

Namo išplanavimo ypatumai, stilius ir dizainas 

Aplinkos infrastruktūra, želdiniai, privažiuojamieji keliai, jų 

dangos; 

Inžinerinės įrangos autonomiškumas 

Termoizoliacinės savybės ir šildymo šaltiniai 

Apdailos bei kitų elementų medžiagos ir jų kokybė 

Namų valdos žemės sklypo savybės 

Kitoks individualus namo ir jo aplinkos pagerinimas 

Šaltinis: sukurta autoriaus pagal A. Aleknavičius (2008) 

 

 

Kiekvienas iš šių kriterijų yra skirstomas į subkriterijus. Kriterijams (ir jų sudedamosioms dalims) yra 

suteikiami koeficientai, pagrįsti atsižvelgiant į jų santykinę svarbą darant įtaką vidutinės trukmės turto 

paklausai rinkoje. Europos vertinimo standartuose (2012) pabrėžiama, kad subkriterijų svorį lemia jų įtaka 

individualaus turto, esančio susijusioje rinkoje, pardavimo perspektyvoms vidutiniu laikotarpiu. Svarbu 

paminėti, kad turto vertintojas turi pažymėti visas nepanašias (skirtingas) vertinamo ir lyginamojo objektų 

savybes ir apskaičiuoti vertinamo objekto vertę, įvertindamas patikslinimus. Visų svarbiausia, kad spręsti, 

kokiais kriterijais remiantis vertinamas objektas yra panašus į lyginamuosius objektus, paliekama turto 

vertintojo kompetencijai (B. Galinienė, 2004), o vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos 

bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai 

parodomi turto vertinimo ataskaitoje (B. Galinienė, 1999). 

Vertintojas, atlikdamas nekilnojamojo turto vertinimą, turi kelti klausimą kokius ypatingus veiksnius 

reikia išryškinti konkrečiame vertinime. Vertintojas turi vengti nereikalingų pataisų, o tai reiškia, kad turi 

būti atliktos tik tos pataisos, kurios yra svarbios (S. Raslanas, L. Tupėnaitė, 2005). 

Dažnu atveju vertintojai, vertindami turtą, ekspertiškai nustato skirtumų pataisas. Ekspertinis būdas 

galėtų būti taikytinas nustatant skirtumų pataisas, koeficientus tais atvejais, kai atskirų skirtumų įtakai 

apskaičiuoti trūksta rinkos duomenų (nėra pardavimų su analogiškomis charakteristikomis), pataisos dydis ir 

ženklas natūraliai paaiškinamas bendromis turto vertės didėjimo (mažėjimo) tendencijomis, nesudaro 

didžiausios įtakos kitų pataisų požiūriu. Panaudojus ekspertinį būdą ataskaitoje būtina nurodyti jo taikymo 

aplinkybes, paaiškinti, kokia patirtimi ar vertinimo atvejais vadovautasi priimant sprendimus dėl pataisų 

būtinumo ir dydžio (A. Tumelionis, 2013) . 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES TURTO PATAISOS KRITEIJŲ IR SUBKRITERIJŲ 

ĮVERTINIMO REZULTATAI 
 

Esminiai kriterijai, įtakojantys turto vertę, ekspertų apklausų metu, buvo klasifikuojami į penkias 

kriterijų grupes.  

Šios kriterijų grupės buvo sudarytos remiantis Europos vertinimo standartuose (2012) skyriuje 

“Europos turto ir rinkos reitingavimas: gairės vertintojui”, punktuose Nr. 3, 4, 5 (turto reitingavimo 

rekomendacijos) pateikiamomis rekomendacijomis, turto vertinimo metodika bei ankstesniuose skyriuose 

aptartais, mokslinėje literatūroje pateikiamais kriterijais, bei jų subkriterijais. Žemiau pateikiamos sudarytos 

kriterijų grupės, kurios buvo naudojamos apklausų metu: 

1. Vieta; 

2. Būklė; 

3. Plotų skirtumas; 

4. Inžineriniai sprendimai; 

5. Kita; 

 

Šios, aukščiau išvardintos, kriterijų grupės buvo skaidomos į atskirus subkriterijus priklausančius 

kiekvienai iš grupių, o respondentai apklausos metų turėjo įvertinti kiekvieno subkriterijaus svorį tiek jo 

kriterijaus klasėje, tiek viso reitingavimo mastu.  

Respondentams buvo nurodyta, kad visų subkriterijų svorių suma kriterijaus klasėje turi būti lygi 

100%, o taip pat ir pačių kriterijų reikšmingumų suma turi būti lygi 100%.   

Žemiau pateikiami gyvenamosios paskirties turto tipo pataisos kriterijų susisteminti tyrimo rezultatai, 

rezultatai yra suapvalinti iki dešimtųjų dalių po kablelio. Intervalai buvo sudaryti naudojanti „ taisyklės“  

metodą su 95% tikimybe. 

 Pirmasis - vietos pataisos koeficientas, šis koeficientas nustatomas tada, kai lyginamieji analogai yra 

kitoje vietovėje nei vertinamas objektas. Šis koeficientas parodo vietovių rinkų skirtumus. 
 

2 lentelė. Vietos pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

E

Eil. 

Nr. 

Kriterijus ir jo subkriterijai vertės skaičiavimui 
Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso kriterijaus 

reikšmingumas, % 

Butas 

1

. 
Vieta:   

 

1

.1. 
Miestas, savivaldybė, gyvenvietė, rajonas 32,9 - 42,1 

33,7 - 38,8 

1

.2. 
Landšaftas, vietovės įvaizdis 15,5 - 18,3 

1

.3. 
Susisiekimas 13,8 - 16,6 

1

.4. 
Būsimoji plėtra 6,0 – 9,3 

1

.5. 
Socialinė aplinka 8,9 - 13,1 

1

.6. 
Kiti 7,9 - 12,2 

Namų valda 

2

. 
Vieta:   

 

2

.1. 
Miestas, savivaldybė, gyvenvietė, rajonas 30,4 - 38,9 

33,7 - 39,3 

2

.2. 
Landšaftas, vietovės įvaizdis 17,0 - 21,1 

2

.3. 
Susisiekimas 14,3 - 17,4 

2

.4. 
Būsimoji plėtra 8,5 – 11,9 

2Socialinė aplinka 9,9 - 13,7 



79 
 
 

.5. 

2

.6. 
Kiti 6,6 - 10,0 

Šaltinis: sukurta autoriaus 

 

Iš apklausos rezultatų matyti, kad vietos pataisos kriterijaus svorio intervalas tiek butams, tiek namų 

valdoms suteiktas beveik vienodas, t.y. atitinkamai tarp 33,7 % ir 33,8 % ir tarp 33,7 % ir 39,3 %. Iš 

susistemintų rezultatų taip pat matyti, kad vietos pataisos koeficientui suteikiamas didžiausias svoris, iš to 

galima daryti išvadą, kad vieta yra esminis faktorius lemiantis gyvenamosios paskirties turto vertę. 

Subkriterijų svorius apklaustieji taip pat įvertino labai panašiai tiek butams, tiek namų valdoms, didžiausią 

reikšmingumą suteikiant „Miestas, savivaldybė, gyvenvietė ir rajonas“ subkriterijui. 

Sekantis apklausoje pateiktas pataisos kriterijus tai būklės. Šis pataisos kriterijus naudojamas tada, kai 

analizuojant lyginamuosius ir vertinamąjį objektą nustatomos jų fizinės charakteristikos ir skirtumai.  

 
3 lentelė. Būklės pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

E

il. 

Nr. 

Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso 

kriterijaus 

reikšmingumas, % 

Butas 

1

. 
Būklė:   

 

1

.1. 
Statybos metai 20,7 - 27,2 

26,6 - 29,8 

 

1

.2. 
Sienos 13,9 - 18,7 

1

.3. 
Grindys 8,0 - 11,2 

1

.4. 
Langai 8,2 - 11,4 

1

.5. 
Durys 5,7 - 8,1 

1

.6. 
Santechnika 8,5 - 11,2 

1

.7. 
Balkonas 8,2 - 11,1 

1

.8. 
Laiptinė 5,6 - 8,4 

1

.9. 
Kita  4,2 - 8,2 

Namų valda 

2

. 
Būklė:   

 

2

.1. Statybos pradžia/ pabaiga/ rekonstrukcija 
20,7 - 27,0 

24,9 - 28,1 

 

2

.2. 
Sienos 13,0 - 18,2 

2

.3. 
Grindys 8,3 - 11,3 

2

.4. 
Langai 7,2 - 9,2 

2

.5. 
Durys 5,4 - 7,4 

2

.6. 
Santechnika 9,8 - 13,2 

2

.7. 
Bendras namo stovis 15,7 - 22,6 

2

.8. 
Kita 3,7 – 7,0 

Šaltinis: sukurta autoriaus 
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Būklės kriterijaus pataisai apklaustieji suteikė šiek tiek mažesnį svorį, jų nuomone, būklės kriterijaus 

svorio ribos butams yra tarp 26,6 % ir 29,8 %, o namų valdų vertinimo atveju, tarp 24,8 % ir 28,1 %. Šis 

pataisos kriterijus, apklaustųjų nuomone, yra antras pagal svarbą, vertinant gyvenamosios paskirties tipo 

turtą. 

Kitas apklausoje pateiktas pataisos kriterijus tai ploto skirtumų. Šis koeficientas skaičiuojamas tada, 

kai, analizuojant lyginamuosius ir vertinamą objektą, nustatomi jų plotų skirtumai.  

 
4 lentelė. Ploto skirtumo pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

E

il. 

Nr. 

Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso 

kriterijaus 

reikšmingumas, % 

Butas 

1

. 

Buto ploto skirtumo pataisų reikšmė, 

atsižvelgiant į skirtumo dydį: 
 

 

1

.1. 
iki 5%  0 – 1,2 

12,8 – 16,1 

1

.2. 
5-10% 16,1 – 22,8 

1

.3. 
10-20% 39,9 – 51,3 

1

.4. 
virš 20% 65,6 – 84,1 

    

Namų valda 

2

. 

Namo ploto skirtumo pataisų reikšmė, 

atsižvelgiant į skirtumo dydį: 
 

 

2

.1. 
iki 5%  0 – 1,3 

12,9 – 16,3 

2

.2. 
5-10% 22,8 – 28,0 

2

.3. 
10-20% 46,2 – 56,0 

2

.4. 
virš 20% 75,3 – 92,6 

Šaltinis: sukurta autoriaus 

 

Ploto skirtumo pataisos kriterijui apklaustieji suteikė beveik vienodą svorį vertinant tiek butus, tiek 

namų valdas. Šio pataisos koeficiento svorio ribos pasiskirstė tarp 12,8 % ir 16,1 %, vertinant butus, ir tarp 

12,9 % ir 16,3 % vertinant namų valdas. Apžvelgiant subkriterijus pastebima, kad didžiausia pataisa daroma 

tuomet, kai vertinamo ir lyginamųjų objektų plotai skiriasi daugiau, nei 20%. 

 

5 lentelė. Inžinerinių sprendinių pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

E

il. 

Nr. 

Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso 

kriterijaus 

reikšmingumas, % 

Butas 

1

. 
Inžineriniai sprendiniai  

 

1

.1. 
Konstruktyvas 15,4 - 21,1 

11,2 - 14,0 

1

.2. 
Šildymo būdas 16,7 - 21,3 

1

.3. 
Vandentiekis 7,0 - 9,4 

1

.4. 
Kanalizacija 7,1 - 9,4 

1 Vėdinimas/kondicionavimas 5,2 - 7,2 
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.5. 

1

.6. 
Išmanus valdymas 5,4 - 8,4 

1

.7. 
Atsinaujinantys energijos šaltiniai 6,7 - 10,3 

1

.8. 
Renovacija 15,2 - 19,3 

1

.9. 
Kita 4,3 - 6,8 

Namų valda 

2

. 
Inžineriniai sprendiniai  

 

2

.1. Konstruktyvas 
18,9 - 26,1 

12,2 - 15,6 

2

.2. Šildymo būdas 
17,2 - 22,1 

2

.3. Vandentiekis  
7,9 - 10,5 

2

.4. Kanalizacija 
8,1 - 10,9 

2

.5. Vėdinimas/kondicionavimas 
6,1 - 8,3 

2

.6. Išmanus valdymas 
8,1 - 11,5 

2

.7. Atsinaujinantys šaltiniai 
9,4 - 13,7 

2

.8. Kita 
6,0 - 9,5 

Šaltinis: sukurta autoriaus 

 

Inžinerinių sprendinių pataisos kriterijui suteiktas svoris tarp 11,2 % ir 14,0 %, vertinant butus, ir tarp 

12,2 % ir 15,6 %, vertinant namų valdas. Vertinant butus ir namų valdas, didžiausios subkriterijų pataisos 

taikomos konstruktyvo ir šildymo būdo skirtumams įvertinti. Pastebima, kad renovacijos subkriterijus taip 

pat turi didelės įtakos vertinant butus, šio subkriterijaus reikšmingumas svyruoja tarp 15,2 % ir 19,3 %.  

 
6 lentelė. Kita pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

E

il. 

Nr. 

Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso 

kriterijaus 

reikšmingumas, % 

Butas 

1

. 
Kita   

 

1

.1. 
Aukštų skaičius 12,8 - 16,9 

7,4 - 9,8 

1

.2. 
Aukštas 24,3 - 30,4 

1

.3. 
Rūsys 7,74 - 10,3 

1

.4. 
Parkavimo vieta 21,5 - 26,8 

1

.5. 
Sklypas 12,0 - 17,2 

1

.6. 
Kiti 6,7 - 12,1 

Namų valda 

2

. 
Kita    

2

.1. 
Aukštų skaičius 12,3 - 19,6 6,9 - 10,4 
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2

.2. 
Sklypo gerovė 22,3 - 27,4 

2

.3. 
Sklypo plotas 25,8 - 31,3 

2

.4. 
Pagalbiniai pastatai 16,3 - 22,8 

2

.5. 
Kiti 8,5 - 13,4 

Šaltinis: sukurta autoriaus 

 

Be pagrindinių  pataisos kriterijų buvo išskirta grupė subkriterijų, kurie buvo įvardinti kaip kriterijus 

„kita“. Šis pataisos kriterijus apsprendžia papildomus, tačiau ne mažiau svarbius pataisos subkriterijus. Šio 

kriterijaus svorio ribas apklaustieji įvertinto tarp 7,4 % ir 9,8 %, vertinant butus, ir tarp 6,9% ir 10,4%, 

vertinant namų valdas. Šio kriterijaus reikšmingumas apklaustųjų nuomone mažiausias iš visų pateiktų 

kriterijų.    

 

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus literatūrą randami laiko, vietovės, finansavimo sąlygų, perleidžiamų teisių į 

nekilnojamąjį turtą, pardavimo sąlygų, iš karto po turto pirkimo, patirtų išlaidų, rinkos sąlygų, turto fizinių 

charakteristikų, turto ekonominių charakteristikų, turto naudojimo ypatumų ir kitų, su nekilnojamuoju turtu 

susijusių, komponentų pataisos kriterijai, kurie yra naudojami apskaičiuojant pataisų dydžius. Dažniausiai, 

aukščiau paminėti lyginamieji elementai apima visas reikalingas pataisas, tačiau kartais, norint nustatyti 

tikslesnes pataisas, šiuos elementus galima suskaidyti į dar smulkesnius elementus. Šis smulkesnis pataisų 

suskaidymas priklauso nuo konkrečios vertinamo turto rūšies, nes veiksniai, turintys įtakos turto vertei, 

skirtingos rūšies nekilnojamajam turtui yra nevienodi.  

2.  Šiuo žvalgomuoju (pilotiniu) tyrimu buvo siekiama nustatyti visų apibrėžtų pataisos kriterijų bei 

subkriterijų svorių intervalus ir pateikti susistemintus rezultatus. Gauti rezultatai parodė kokią įtaką, turto 

vertintojų ir vertintojų - asistentų nuomone, turi kiekvienas pateiktas pataisos kriterijus bei subkriterijus. 

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad vietos pataisos koeficientui suteikiamas didžiausias svoris (tarp 33,7 % ir 

33,8 % vertinant butus  ir tarp 33,7 ir 39,3 % vertinant namų valdas) iš to galima daryti išvadą, kad vieta yra 

esminis faktorius lemiantis gyvenamosios paskirties turto vertę. Būklės kriterijaus pataisai apklaustieji 

suteikė šiek tiek mažesnį svorį. Apklaustųjų nuomone, šis pataisos kriterijus yra antras pagal svarbą vertinant 

gyvenamosios paskirties tipo turtą. Ploto skirtumo pataisos kriterijaus svorio ribos pasiskirstė tarp 12,76% ir 

16,06% vertinant butus ir tarp 12,9 % ir 16,3 % vertinant namų valdas. Apžvelgiant subkriterijus pastebima, 

kad didžiausia pataisa daroma tuomet, kai vertinamo ir lyginamųjų objektų plotai skiriasi daugiau, nei 20%. 

Inžinerinių sprendinių pataisos kriterijui suteiktas svoris tarp 11,2 % ir 14,0 % vertinant butus ir tarp 12,2 % 

ir 15,6 % vertinant namų valdas. Apklaustųjų nuomone, didžiausios šių subkriterijų pataisos turėtų būti 

taikomos konstruktyvo ir šildymo skirtumams įvertinti. Pastebima, kad renovacijos subkriterijus taip pat turi 

didelės įtakos vertinant butus, jo subkriterijaus reikšmingumas svyruoja tarp 15,2 % ir 19,3 %. Paskutinis 

pataisos kriterijus įvardintas kaip „kita“. Šis pataisos kriterijus apsprendžia papildomus, tačiau ne mažiau 

svarbius pataisos subkriterijus. Šio kriterijaus svorio ribas apklaustieji įvertinto tarp 7,4 % ir 9,8 %, vertinant 

butus, ir tarp 6,9 % ir 10,4 %, vertinant namų valdas. Šio kriterijaus reikšmingumas apklaustųjų nuomone 

mažiausias iš visų pateiktų kriterijų.    
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SUMMARY 

 

Comparative approach is the most applicable method used for real estate appraisal. Generally, this approach 

when using it for individual types of assets could reflect the most objective values prevailing at the real estate market. 

The essence of the comparative approach is to compare the assets under appraisal with the analogous or similar assets at 

the transaction price known to the appraiser. Usually major differences between the appraised object and the compared 

one predetermining market value of the object appear. When appraising such assets the appraiser shall identify and 

define all differences between the appraised object and the compared one which could exist. Value of the appraised 

object shall be calculated on the basis of evaluated correction mentioned herein. Criteria to be based on during the 

appraisal or assessment of the object and its analogy with the comparable object shall be determined by the appraiser; 

still, appraisers could differ in their interpretations of the same criteria/sub-criteria weight and could receive different 

values of the same object.  

The purpose of the article is to assess weights of correction sub-criteria within their own class and the weight of 

the entire criteria within the entire rating on the basis of the results gained during the analysis of comparative approach 

application peculiarities and correction criteria selection opportunities. This article covers theory about existing 

correction criteria (and their sub-criteria) for calculation of correction values provided in literature sources. Practical 

part of the article deals with data gained during the interviews of appraisers/assistants on values that are assigned to 

each criterion (and its sub-criterion).  
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MOKINIŲ, TURINČIŲ DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

LENTELINĖS DAUGYBOS IR DALYBOS MOKYMAS 5 –OJE KLASĖJE NAUDOJANT 

INTERAKTYVIĄ LENTĄ 

 
Agnita Kazakevičienė 

Mokslinis vadovas dr. Laima Tomėnienė 
Šiaulių universitetas 

  

                  Šiuolaikinė visuomenė neatsiejama nuo naujų technologijų panaudojimo kasdieniame gyvenime. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas įpareigoja pedagogus siekti naujų žinių ir turėti 

įgūdžių darbui su naujomis technologijomis. Šiuolaikinis mokytojas susiduria su naujais iššūkiais 

ugdydamas skirtingų gebėjimų turinčius mokinius. Ko mokyti, kaip mokyti, kokias priemones ir metodus 

taikyti ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčius mokinius, kurių žinių ir gebėjimų lygis 

skirtingas. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, ugdymas orientuotas į siekiamybę, geriausio rezultato 

siekimą (Kielaitė, 2013). Ne tik kvalifikuoti pedagogai, bet ir pritaikyta aplinka lemia sėkmingą mokinių, 

turinčių SUP, mokymąsi.  

Švietimo srities specialistai skatina veiksmingesnį mokinių, turinčių SUP, ugdymą, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybę atitinkančius vaiko poreikius. Lietuvoje nėra atlikta daug tyrimų, kurie įrodytų 

interaktyvios lentos panaudojimo veiksmingumą ugdant SUP turinčius mokinius, bet rekomenduojama 

ugdymo kokybę  plėsti, išplečiant metodų įvairovę. Remiantis turima šių dienų pedagogų patirtimi, 

interaktyvių lentų naudojimas ugdant mokinius, turinčius SUP, suteikia naujas galimybes mokyti ir mokytis.  

Ši priemonė suteikia galimybę aktyviai mokytis, spartesniu tempu. „Interaktyvumas leidžia 

mokytojui visą dėmesį sutelkti į mokinį ir pateikti ne vien tik žodinį grįžtamąjį ryšį, bet ir integravus įvairius 

vaizdus” (Paulionytė, Grabauskienė, 2010, p. 20). Tokiu būdu į ugdymo procesą gali būti įtraukiami visi 

vaikai, o pamokos tampa įdomesnės, labiau apgalvotos. Lietuvos mokyklose interaktyvios lentos pradėtos 

naudoti maždaug prieš 6-7 metus. Ši  priemonė sukėlė daug diskusijų pedagogų bendruomenėje. Vieni 

nusiteikę priešiškai, kiti įžvelgia ne mažai privalumų. Todėl svarbu įsitikinti ar interaktyvios lentos 

panaudojimas matematikos pamokose turi teigiamą įtaką mokinių ugdymui, jų pasiekimams. 

                Tikslas – įvertinti interaktyvios lentos panaudojimo privalumus matematikos pamokose, mokant 

lentelinės daugybos ir dalybos mokinius, turinčius didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti mokslinę, metodinę literatūrą mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

lentelinės daugybos ir dalybos mokymo klausimais.  

2. Nustatyti SUP turinčių mokinių, ugdymosi pasiekimų lygį, naudojant interaktyvią lentą matematikos 

pamokose.  

3. Palyginti 5-os klasės didelių SUP turinčių mokinių matematinius gebėjimus, atliekant užduotis 

naudojantis vadovėliu ir interaktyvia lenta.  

       Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, ugdomasis projektas. 

 

INTERAKTYVIOS LENTOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS MATEMATIKOS PAMOKOSE, 

UGDANT DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS 

Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių matematikos ugdymo ypatumai 

Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro ir LR sveikatos 

apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317, specialieji ugdymosi 

poreikiai nustatomi mokiniams, kurie remiantis pedagoginio psichologinio įvertinimo išvada, turi teisę gauti 

pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, būti 

aprūpinami specialiomis mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis. Mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių grupės nustatomos remiantis 11 kriterijų ir įverčių. Pagal kiekvieną kriterijų įvertinamos mokinio 

reikmės ir nustatomas vienas iš keturių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių - nedideli, vidutiniai, dideli ar 

labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. 

Remiantis specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo lygiu, mokiniams gali būti siūloma ne tik 

pritaikyti arba individualizuoti dalykų programas, bet ir pasirinkti atitinkamą ugdymo įstaigą. Didelių ar 
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labai didelių ugdymosi poreikių turintys mokiniai, gali būti ugdomi specialiosiose mokyklose ar specialiojo 

ugdymo centruose. Bendrojo ugdymo mokykloje vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis 

didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviems tos klasės mokinimas 

(Kielaitė, 2013, p. 26). 

               Didžiausią grupę mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro mokiniai, 

turintys nežymų intelekto sutrikimą. Šiems mokiniams matematikos mokymasis sukelia nemažai sunkumų, 

kurie atsiranda dėl mąstymo nepilnavertiškumo. Mokinių suvokimas gerokai siauresnis, užduotį supranta tik 

pateikus dalimis, nenustato ryšių tarp skirtingų komponentų ir negali pasirinkti teisingo užduoties atlikimo. 

Sunkumai kyla dėl mąstymo nepakankamumo, susijusio su nerviniais procesais. Didelių SUP turintys 

mokiniai dažnai daro klaidų ar užkliūva prie to paties veiksmo. Užduotyje, kurioje reikia atlikti du skirtingus 

veiksmus, dažnai atlieka tą patį veiksmą, nepastebi ženklo. Mokiniai įpranta skaičiuoti su vienomis 

vaizdinėmis priemonėmis, todėl nebegeba atlikti to paties veiksmo su kitomis. Sunkumai kyla uždaviniuose 

su matiniais skaičiais ar sprendžiant tekstinius uždavinius. Sunkiai įsimena naujas sąvokas, nenustato 

santykių tarp kelių objektų. Didelių SUP turintiems mokiniams sunku įsiminti, išlaikyti, atpažinti ir 

atgaminti. Neįsimena taisyklių, greitai jas pamiršta. Geriau įsimena tą mokomąją medžiagą, kuri juos 

domina, sužadina emocijas, pateikiama vaizdžiai. Sunkiai įsimenama informacija, reikalaujanti loginės 

atminties. Šiems mokiniams būtinas nuolatinis išeitos medžiagos kartojimas. Labiau įsimenamos ryškesnės 

detalės, pateikiamos vaizdžia forma. Mokytojas turi žinoti kiekvieno mokinio galias ir sunkumus, ieškoti 

būdų šiems sunkumams įveikti. Norint įveikti matematikos mokymo(si) sunkumus, didelių SUP turintiems 

mokiniams mokomąją medžiagą reikia pateikti vaizdžiai, aiškiai. Naujai dėstomos medžiagos kiekis turi būti 

ribotas, išdėstytas sunkėjančia tvarka. Mokant naujų dalykų, prisimenama išeita medžiaga, kuri padės 

mokiniams suprasti naują medžiagą. Naujas žinias reikia nuolat kartoti, mokyti pritaikyti  praktinėje veikloje. 

Informacija turi būti pateikiama įvairiais būdais: žodžiu, raštu, vaizdu, garsu. Rekomenduojama daug 

dėmesio skirti protinės veiklos aktyvinimui. Mokyti mokinius naudotis atramine medžiaga, naudoti 

žaidybinius elementus. Matematiką susieti su gyvenimu. Ieškoti efektyvesnių darbo būdų ir metodų 

(Ambrukaitis, Giedrienė ir kt., 2009, p. 55-57).  

Išanalizavus bendrąsias programas, bendrųjų programų pritaikymo galimybes ir mokslininkų 

pateikiamas matematikos mokymo(si) rekomendacijas, mokiniams, turintiems didelių SUP, galime teigti, jog 

visi mokslininkai sutaria, kad matematikos reikia mokyti, taip, kad kiekvienas mokinys gebėtų pasinaudoti 

turimomis žiniomis realiame gyvenime. Daugelis analizuotų šaltinių įvardija pagrindinius matematikos 

mokymo(si) būdus, norint įveikti ugdymosi kliūtis: pateikti medžiagą vaizdžiai, konkrečiai, panaudojant 

įvairius mokymo(si) metodus, pasitelkiant pagrindinius žmogaus pojūčius. Mokant matematikos, svarbu 

įveikti mokymosi sunkumus pasiremiant mokinio turimomis galiomis.  

 

 

Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių matematinių gebėjimų ugdymas 

panaudojant interaktyviąją lentą 
 

Inovatyvūs mokymo metodai, kuriuos taikant naudojamos informacinės technologijos, suteikia 

mokiniams galimybę aktyviai dalyvauti pokalbiuose, diskusijose, praktinėse veiklose. Informacinės 

technologijos sudaro galimybę mokytojui individualizuoti ugdymą pagal mokinių galimybes ir poreikius. 

Užsienio šalių patirtis rodo, jog skaitmeninės technologijos taikomos matematikos pamokose arba per visus 

mokomuosius dalykus. Akcentuojamas svarbiausias šių mokymų tikslas – paruošti mokinius gyventi 

šiuolaikinėje visuomenėje, besikeičiančiame technologijų pasaulyje. Jungtinėje Karalystėje jau nuo 2002 – 

2005 metų skiriamas didžiulis dėmesys interaktyvių lentų diegimui mokyklose, jomis buvo aprūpintos visos 

pradinės mokyklos. Taip buvo pasiektas efektyvus IKT panaudojimas ir pagerintas mokymosi pasiekimų 

lygis. (Čedavičienė, Daukšienė ir kt., 2012, p. 11, 21-22). 

Interaktyvi lenta yra skirta mokytojams, kurie nori įtraukti mokinius į mokymąsi panaudojant 

šiuolaikines informacines technologijas. Tai galinga mokymo priemonė, kuri gali būti pritaikoma ugdant 

įvairaus amžiaus vaikus, taikant įvairius mokymo būdus ir metodus.  (Bell, 2002). Tai prietaisas, kuris 

sujungia mokinius ir mokytoją, apjungia dideles ir mažas, skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinių grupes. 

Interaktyvi lenta sąveikauja su kompiuteriu. Kompiuteriu sukurti vaizdai rodomi lentoje prijungus 

skaitmeninį projektorių. Interaktyvi lenta leidžia manipuliuoti ir koreguoti pateikiamą informaciją tiek 

lentoje, tiek kompiuteryje. Interaktyvios lentos galimybės leidžia žymėti pateikiamą informaciją, naudotis 

rašikliu ar žymėjimo įrankiu arba tiesiog naudotis pirštu, kaip tai daroma kompiuterio pele. Programa gali 
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būti paleidžiama pačioje lentoje.  Interaktyvi lenta – tai spalvingas darbo įrankis, leidžiantis naudoti įvairias 

spalvas, linijas, grafikus, paveikslėlius. Programinė įranga apima daugelį mokslo sričių, kurios mokymą 

leidžia glaudžiau susieti su gyvenimu. Suteikiama galimybė naudoti įvairius mokymo(si) stilius.  

Interaktyvi lenta teikia daugiau galimybių ugdant SUP turinčių mokinių gebėjimus: tai labai 

spalvinga priemonė, galinti ne tik apjungti įvairius mokymo stilius, bet ir suteikianti galimybę mokytis 

nuotoliniu būdu. Visus sukurtus darbus galima atspausdinti, vėlesniu laiku palyginti įvykusius pokyčius.  

Interaktyvi lenta tinka ugdant įvairaus amžiaus ir poreikių mokinius. Galima sukurti spalvotus tekstus, 

iliustruoti uždavinius, sukurti animacinių elementų, įgarsinti tekstą ar paveikslėlius, kas padeda geriau 

įsiminti mokomąją medžiagą. Daug paprasčiau prikaustyti vaikų dėmesį panaudojant „kūrybinio, stebuklingo 

rašiklio”  galimybes. Žymekliu galima paryškinti įvairias teksto dalis. Mokydami rašyti ir skaičiuoti, 

mokytojai gali nuskanuoti sąsiuvinio lapą, kuriame vaikai galės rašyti, tik darbą atliks ne įprastame 

sąsiuvinyje, o interaktyvioje lentoje. Mokiniai lengviau išlaikys dėmesį, galės manipuliuoti įvairiais 

objektais. Pamokos taps įdomesnės įtraukus interaktyvių žaidimų. Interaktyvi lenta naudinga ugdant didelių 

SUP turinčius mokinius, nes jie susidomi spalvingais, dideliais vaizdais. Parengtą medžiagą galima laisvai 

keisti pagal mokinių poreikius ar mokytojo norus. Funkcija „paimk ir tempk” didelių SUP turintiems 

mokiniams suteikia galimybę valdyti kompiuterį. Lentos panaudojimo galimybės labai didelės, tačiau galima 

naudoti, kaip įprastą flomasteriais rašomą lentą (Kubilienė, Garnionis, 2013, p. 2-12). 

                Naujų technologijų panaudojimas pamokose glaudžiai susieja matematiką su informacinėmis 

technologijomis. Atsižvelgiant į šių dienų mokinius, tai pats efektyviausias būdas pritraukti juos į klases 

mokytis. Mokytojas gali naudoti įvairius mokymo metodus. Užduotys, parengtos interaktyvia lenta, bus 

spalvingos, turės interaktyvių detalių, o tai padės prikaustyti mokinių dėmesį. Didelių SUP turintiems  

mokiniams ypatingai svarbu veikti, todėl naudojant interaktyvią lentą mokinys galės apvesti, ,,nunešti“,  

patraukti skaitmenį, daiktą ir pan. Interaktyvios lentos suteikiamas lietimo procesas, mokiniams teikia 

pasitenkinimą ir suteikia norą valdyti procesą, ieškoti problemos sprendimo būdų 

 

DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ LENTELINĖS 

DAUGYBOS IR DALYBOS MOKYMO 5-OJE KLASĖJE PANAUDOJANT INTERAKTYVIĄ 

LENTĄ UGDOMASIS PROJEKTAS 

                Norint įvertinti mokinių pasiekimų lygį mokant lentelinės daugybos ir dalybos, parengtas 

ugdomasis projektas. Projektas atliktas remiantis Bitino (2006) aprašyta metodika. Tai į ugdymo praktiką 

orientuotas ugdomosios veiklos kūrimas. Atliktas projektas yra konstrukcinis – intuityvus naujų technologijų 

konstravimas. Ugdomojo projekto tikslas – nustatyti ir palyginti mokinių pasiekimų lygį mokantis lentelinės 

daugybos ir dalybos remiantis vadovėliu, kai mokomoji medžiaga perteikiama interaktyvioje lentoje.  

                Ugdomojo projekto įgyvendinimui parengtas lentelinės daugybos ir dalybos įvertinimo testas, kuris 

parodė didelių SUP turinčių mokinių išmokimo lygį, naudojantis Pulokienės (1999) išleistu 5 klasės 

vadovėliu. Testą sudaro 11 užduočių, kurioms atlikti skiriamos dvi pamokos. Interaktyvi lenta pamokose 

naudojama nebuvo. 

                Įvertinus mokinių pasiekimų lygį, parengtas lentelinės daugybos ir dalybos 10 pamokų mokymo 

ciklas darbui su interaktyvia lenta SmartNotebook 11. Priemonė sukurta remiantis Pulokienės (1999) 5-os 

klasės vadovėliu ir pirmuoju pratybų sąsiuviniu 5 klasės mokiniams. Mokiniams pravedus 10-ties pamokų 

ciklą, pakartotinai buvo pateikiamas įvertinimo testas.  

               Gauti rezultatai leido įvertinti didelių SUP turinčių mokinių lentelinės daugybos ir dalybos 

išmokimo lygį abiem atvejais. Ugdomajame projekte dalyvavo 4 didelių SUP turintys, 5 klasės mokiniai, 

lankantys Rusnės specialiąją mokyklą. Tyrime dalyvavo du berniukai ir dvi mergaitės. Visiems mokiniams 

nustatyta negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo. PPT specialistų rekomendacija -  individualizuoti dalykų 

bendrąsias programas.                                          
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Interaktyvios lentos panaudojimo galimybių, mokant lentelinės daugybos ir dalybos, įvertinimo 

rezultatai 

 

Pirmos užduoties įvertinimo rezultatai pateikiami 2 paveiksle. 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                   2 pav. Duotų skaičių padidinimo 6 kartus atlikimo rezultatai, proc. 

                Pirmos testo užduoties atlikimo rezultatų palyginimas leidžia teigti, jog mokiniai daug geriau 

įsisavino padidinimo kelis kartus sąvoką, po to kai mokymąsi pratęsėme naudojant interaktyviąją lentą. Net 

trys iš keturių ugdomojo projekto dalyvių teisingai išsprendė šią užduotį. Atliekant pirminį įvertinimą 

užduotį teisingai atliko tik vienas mokinys. Mokiniams buvo leista naudotis daugybos lentele. Vienas iš 

ugdomojo projekto dalyvių nei pirmu, nei antru atveju šios užduoties nei nebandė atlikti. Pasitelkiant 

vaizdines priemones ir jas siejant su realia patirtimi, didelių SUP turintiems mokiniams paprasčiau suvokti 

didinimo kelis kartus reikšmę. Galima teigti, jog interaktyvios lentos panaudojimas leido geriau įsisavinti 

padidinimo kelis kartus sąvoką. 

Antros užduoties įvertinimo rezultatai pateikiami 4 paveiksle. 

 

2.Suskaičiuokite įvairiais būdais, kiek yra 

centų: 

 

                

           +         +        +        +        +        = 

          

    •       = 

 

        +             +              = 

 

               •        =             

 

                         3 pav. 2 užduotis                                                   4 pav. Euro centų skaičiavimo įvairiais būdais 

                                                                                                             atlikimo rezultatų palyginimas, proc. 

 

 

                       1 pav. 1 užduotis 
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               Antroji testo užduotis buvo pakankamai sudėtinga, ypač mokiniams, turintiems didelių SUP. Ši 

užduotis reikalauja loginio mąstymo, todėl reikšminga nuolat spręsti tokio tipo uždavinius. Pirmąją veiksmų 

eilutę, sudedant visus centus mokiniai abiem atvejais atliko teisingai. Tačiau sudėtį pakeisti daugybos 

veiksmu pasidarė gerokai lengviau pasimokius šio veiksmo interaktyvioje lentoje. Visi ugdomajame projekte 

dalyvavę mokiniai išsprendė šį veiksmą be klaidų, kai tuo tarpu mokantis įprastais būdais, šį veiksmą be 

klaidų gebėjo atlikti tik vienas tiriamųjų. Sudėtį pakeisti daugyba mokiniai įsisavino puikiai. Trečios ir 

ketvirtos eilutės, mokiniai besimokydami įprastu būdu išspręsti nesugebėjo. Testą atliekant po darbo 

interaktyvioje lentoje rezultatai pagerėjo, net 3 iš tiriamųjų užduotį įveikė be klaidų.  

 

6 paveiksle pateikiami trečios užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

                     5 pav. 3 užduotis                                             6 pav. Skaičių, kurie nesidalija iš 4 išbraukymo      

                                                                                     rezultatų palyginimas, N=4 

 

               Užduotis, kurioje reikėjo išbraukti skaičius, nesidalijančius iš skaičiaus 4, pirmojo  testo atlikimo 

metu mokiniams buvo neįveikiama. Nei vienas iš ugdomojo projekto dalyvių teisingai jos neatliko. Skaičius 

braukė atsitiktine tvarka. Po pamokų ciklo interaktyvioje lentoje visi ugdytiniai su užduotimi susitvarkė gana 

lengvai. Vienas ugdytinis užduotį atliko atvirkščiai, išbraukė skaičius, kurie dalijasi iš 4, tačiau tai parodo, 

jog užduoties esmę vis tiek suprato, tik ją atliko atvirkštiniu būdu. Tokio tipo užduotis ugdomojo projekto 

dalyviams spręsti sekasi gana lengvai, nes leidžiama naudotis daugybos lentele, o užduoties atlikimo esmę 

lengvai perprato.  

8 paveiksle pateikiami ketvirtos užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

 

 

                 7 pav. 4 užduotis 

                                                              8 pav. Iš pateiktų figūrų sudaryti po du daugybos 

                                                                                           ir du dalybos pratimus 

 

               Ši užduotis reikalauja gerai suprasti daugybos ir dalybos ryšį. Atliekant testą po mokymosi įprastu 

būdu mokiniai labai painiojosi, sunkiai sekėsi atlikti ne tik daugybos, bet ir dalybos veiksmus. Tik vienas iš 

ugdomojo projekto dalyvių pusę užduoties atliko teisingai. Tokias užduotis lengva vaizduoti interaktyvioje 

3. Kvadratėliuose parašytus skaičius, kurie nesidalija iš 4, 

išbraukite: 
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4 

 

6 

 

8 

 

10 
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4.Parašykite po du daugybos pratimus ir iš jų 

sudarykite dalybos pratimus: 
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lentoje, nes yra galimybė figūras perstumti, sugrupuoti ar padalinti. Toks mokymosi būdas, kaip rodo 

ugdomojo projekto rezultatai mokiniams priimtinesnis, padeda geriau suvokti daugybos ir dalybos ryšį. 

Išdėsčius pamokų ciklą interaktyvioje lentoje, mokiniai puikiai įsisavino daugybos ir dalybos ryšį, lengvai 

geba grafinius objektus paversti daugybos ar dalybos veiksmais.  

10 paveikle pateikiami penktos užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

 

                 9 pav. 5 užduotis 

 

 

 

                                                                 10 pav. Pavaizduoto tekstinio uždavinio sprendimas, proc. 

               Tekstinių uždavinių sprendimas dažnai būna neįveikiama užduotis didelių SUP turintiems 

mokiniams, todėl savarankiškai atliekant užduotį, ji buvo pavaizduota grafiškai ir sprendimo būdas 

nurodytas nebuvo. Mokantis įprastiniu būdu užduotį teisingai atliko 2 mokiniai ir abu naudojo daugybos 

veiksmą rezultatui gauti. Kiti du tiriamieji atliko sudėties veiksmus, tačiau neteisingus. Po pamokų su 

interaktyvia lenta šią užduotį teisingai atliko 3 mokiniai. Vienas tiriamasis užduotį atliko darydamas tokias 

pat klaidas, kaip ir pirmu atveju.  

12 paveiksle pateikiami šeštos užduoties rezultatai. 

 

 

 

               

              11 pav. 6 užduotis 

 

 

                                                                     12 pav. Atlikus dalybos veiksmą, palyginti rezultatus  

                                                                                                 parašius ženklą ˂ , ˃  arba =. 

 

              Mokantis įprastu būdu, naudojantis vadovėliu ir pratybų sąsiuvinio užduotimis, didelių 

SUP turintiems mokiniams nelengva suvokti ir palyginti įvairius dydžius. Pirmojo testo rezultatai 

parodė, jog dalis mokinių supranta daugiau, mažiau ar lygu reikšmes, tačiau po antrojo testo nebuvo 

nei vieno mokinio, kuris padarytų klaidų atliekant šią užduotį. Darbas interaktyvioje lentoje padėjo 

geriau suprasti lyginimo veiksmus, nes atsirado galimybė sudėlioti tam tikrus daiktus, juos 

suskaičiuoti ir nuspręsti kur daugiau ar mažiau. Didelių SUP turintiems mokiniams svarbu vaizdžiai 

parodyti ir paaiškinti šių pratimų esmę, nes dažniausiai daromos klaidos dėl to, jog mokiniai 

nesuvokia skaičiaus dydžio, vertės.  

 

              

   6 €              

                      Kiek kainuoja 5 puodeliai? 

                            

 

 

6.Vietoj daugtaškio parašykite ženklą <, > 

arba =. 

56 : 7.........32 : 4       21 : 7 ......... 28 : 4 

49 : 7.........35 : 5       14 : 2 .......... 63 : 7 

42 : 6.........42 : 7       28 : 7 ........... 20 : 5 
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14 paveiksle pateikiami septintos užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

                   13 pav. 7 užduotis 

                                                                                     14 pav. Figūrų piešimo sumažinus kelis kartus rezultatai 

               Pirmojo testo rezultatai parodė, jog mokiniai dalyvaujantys ugdomajame projekte 

užduoties atlikti nesugeba, nesuvokia jos esmės. Neperskaitė teisingai sąlygos, nes net ir neteisingai 

atlikdami užduotį net 3 iš 4 piešė trikampius, o ne kvadratus. Antrojo vertinimo metu teisingai 

užduotį atliko 3 tiriamieji, tačiau tik vienas iš jų nupiešė kvadratus, kaip prašoma sąlygoje, visi kiti 

piešė trikampius. Po 10-ties pamokų interaktyvioje lentoje mokinių sprendimo rezultatai žymiai 

pagerėjo. Tai rodo, jog praktiniai veiksmai atliekami interaktyvioje lentoje davė teigiamų rezultatų.  

16 paveiksle pateikiami aštuntos užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

 

  

                   15 pav. 8 užduotis 

                                                         16 pav. Pratimų, kurių atsakymai vienodi, 

                                                                               sujungimo rezultatai 

 

               Paveiksle (žr. 16 pav.) pateikti duomenys parodo, jog mokantis įprastu būdu visiškai 

teisingai užduotį atliko tik 2 ugdomojo projekto dalyviai. Vienas mokinys padarė dvi klaidas, kitas - 

vieną.  Nors užduotis pakankamai nesudėtinga, tačiau mokiniai padarė klaidų. Po pamokų Smart 

Notebook lentoje, ši užduotis mokiniams tapo visiškai lengva. Antrojo mokinių vertinimo metu nei 

vienas iš ugdomojo projekto dalyvių nepadarė nei vienos klaidos. Akivaizdu, jog kartojimas ir 

darbas interaktyvioje lentoje, pagerino mokinių skaičiavimo įgūdžius. 

 

7. Nupieškite kvadratėlių 7 kartus mažiau negu yra 

trikampių. 

 

 

 

 

  

8. Raskite pratimus, kurių atsakymai yra vienodi: 
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18 paveiksle pateikiami devintos užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

 

  

                   17 pav. 9 užduotis 

    

                                

                                                                            18 pav. Tekstinio uždavinio sprendimo palyginimas 

               Pirmojo mokinių vertinimo metu tekstinį uždavinį teisingai išsprendė tik vienas mokinys. Didelių 

SUP turintiems mokiniams sunku suvokti pagrindines sąvokas: daugiau, mažiau, kartus daugiau ir kartus 

mažiau. Mokantis interaktyvioje lentoje mokiniai labiau įsimena šias sąvokas, nes patiria didesnę mokymosi 

motyvaciją, kyla noras įsiminti ir būti pakviestam prie lentos, atlikti užduotį. Lentelinės daugybos ir dalybos 

ryšį ugdytiniai pakankamai gerai įsisavino, nes naudodamiesi daugybos lentele sugebėjo atlikti dalybos 

veiksmą, nepadarydami klaidų.  

 
19 paveiksle pateikiami dešimtos užduoties atlikimo rezultatai. 

 

 

 

  

                   18 pav. 10 užduotis 

 

 

 

                                                                                 19 pav. Iš duotų skaičių parašyti po du daugybos  

                                                                               ir du dalybos pratimus  

 

               Dalybos ir daugybos ryšiui atskleisti tokio pobūdžio užduotis mokiniai spręsdavo pamokų metu. 

Atliekant ugdomojo projekto pirmąjį mokinių vertinimą, klaidų darė trys iš keturių ugdomojo projekto 

dalyvių. Atlikus užduotį, turėjo būti užrašyta 12 veiksmų eilučių. 21 paveiksle pateikti rezultatai parodo 

mokinių padarytą pažangą, tačiau visiškai teisingai užduotį atliko tik du iš keturių tiriamųjų. Vienas 

ugdytinis tiek pirmojo, tiek antrojo vertinimo metu užduotį atliko visiškai neteisingai, galima daryti išvadą, 

jog šie mokiniai nesuprato sąlygos, duotus skaičius daugino iš dviejų. Iš duotų skaičių sudaryti daugybos ir 

dalybos pratimus didelių SUP turintiems mokiniams pakankamai sudėtinga, tai parodė ir projekto rezultatai. 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos - dalinio su dalikliu keitimas vietomis.  

 

 

9. Kiek kainuoja stalo teniso raketė? 

                

54 €                     6 kartus mažiau 

 

   

10. Parašykite po 2 daugybos ir po 2 dalybos 

pratimus. 

8, 9, 72           9, 7, 63              9, 3, 27 
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21 paveiksle pateikiami vienuoliktos užduoties rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

  

     20 pav. 11 užduotis 

                                        21 pav. Veiksmų eilučių sprendimo palyginimas 

               Spręsti veiksmų eilutes mokiniams sekasi gana gerai. Visi ugdomojo projekto dalyviai žino 

veiksmų atlikimo eiliškumą. Mokiniai daro atsitiktines klaidas, painioja skaičius, neteisingai juos užrašo.  21 

paveiksle pateikti rezultatai rodo, jog po 10 pamokų ciklo Smart Notebook lentoje, trijų mokinių spendimo 

rezultatai išliko tokie patys, vieno ugdytinio rezultatai nežymiai pagerėjo.  

 

Išvados 

1. Išanalizavus literatūrą pastebėta, jog didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

perprasti lentelinės daugybos ir dalybos ryšius nėra lengva. Mokymo metodika, paremta vaizdinėmis 

priemonėmis, susieta su supančia aplinka, padeda geriau įsisavinti ir suprasti daugybos ir dalybos 

ryšius. Šių tikslų pasiekti nėra paprasta, jei dirbama įprastais metodais, naudojant tik vadovėlį, 

pratybų sąsiuvinį ir mokytojo pagamintas ar įsigytas priemones.  

2. Didelių SUP turintys mokiniai susiduria su įvairiais matematikos mokymosi sunkumais, tačiau 

svarbu gebėti pasitelkti mokinių stiprybes, įveikiant sunkumus. Nesvarbu kokie mokymo metodai 

taikomi, svarbu, kad jie padėtų įsisavinti ugdymo programą. Dažniausiai pasitaikančios klaidos 

mokantis lentelinės daugybos ir dalybos yra tai, jog mokiniai neranda ryšių tarp šių veiksmų. 

Nepakankamai gerai susiformavusios daugybos ir dalybos sąvokos. Didelių SUP turintiems 

mokiniams sunku suvokti ryšius, dėl to reikia mokyti skiriant daug praktinės veiklos pavyzdžių ir 

nuolat kartoti. Atlikus ugdomąjį projektą galima teigti, jog interaktyvios lentos panaudojimas 

mokant lentelinės daugybos ir dalybos turi didelę teigiamą reikšmę mokinių išmokimui. 

Interaktyvios priemonės pamokoje skatina mokinių motyvaciją mokytis, sutelkia dėmesį, atidumą, 

skatina mokinius įsitraukti į veiklą, pažinti, suprasti ir perduoti informaciją kitiems. Interaktyvus 

mokymas suteikia didesnes galimybes pasitelkti svarbiausius žmogaus pojūčius: klausą, regą ir 

lytėjimą per kuriuos mokymas(is) tampa efektyvesnis. 

3. Įvertinus didelių SUP turinčių, penktos klasės mokinių pasiekimų lygį, mokantis lentelinės daugybos 

ir dalybos naudojantis vadovėliu bei pratybų sąsiuviniu ir palyginus gautus rezultatus su rezultatais 

gautais po 10 pamokų ciklo dirbant su interaktyvia lenta Smart Notebook, galime daryti išvadą, jog 

ugdomojo projekto dalyviai mokomąją medžiagą įsisavino žymiai geriau po mokymo interaktyvioje 

lentoje.  Šių dienų pedagogas privalo tobulinti savo profesines kompetencijas, turi gebėti naudotis 

įvairiomis IKT teikiamomis galimybėmis. Kiekviena ugdymo įstaiga, ypač ugdanti didelių SUP 

turinčius mokinius, turi ieškoti galimybių ir būdų įsigyti naujausias mokymo priemones, nes jos 

padeda įsisavinti mokomąją medžiagą. Atlikus ugdomąjį projektą tapo akivaizdu, jog mokymo 

priemonės turi didelę reikšmę mokinių ugdymui ir priverčia pedagogą nuolatos tobulėti, susieti 

ugdymą su naujų technologijų teikiamomis galimybėmis.  

11. Apskaičiuokite: 

63 : 9 • 2 =              (31 – 25) • 9 =    

35 : 7 • 3 =               8 • □ = 56       

 □ • □ = 54               42 : 7 • 9 =     

 (27 – 19) • 4 =        48 : 6 • 7=        

 □ • 8 = 48                □ • □ = 24 
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SUMMARY 

              The bachelor analyses the advantages of the use of interactive whiteboards in mathematics lessons 

while teaching children with major special educational needs multiplication and division. Educational project 

was prepared on purpose to evaluate achievement levels of pupils, while teaching multiplication and 

division. 4 pupils from the 5
th 

class with major SEN participated in the educational project. The project was 

performed on the basis of  the methodology described by Bitinas (2006). The aim of the educational project 

is to identify and compare achievement levels of pupils, learning multiplication and division on the basis of a 

textbook when teaching material is presented in the interactive whiteboard. Multiplication and division test 

was prepared for implementation of the educational project which showed learning achievements by pupils 

with major SEN, when using the 5
th
 class textbook published by Pulokienė (1999). After evaluating 

achievement levels of pupils, training cycle of 10 multiplication and division lessons was prepared to work 

with  Smart Notebook 11. The given results allowed to evaluate learning achievements in multiplication and 

division by pupils with major SEN in both cases. It is not easy for pupils with major special educational 

needs to comprehend the relationship between multiplication and division. Training methodology which is 

based on visual aids and associated with the surrounding environment helps to absorb and understand the 

relationship between multiplication and division better. It is not easy to achieve the aim, if you are working 

in traditional methods, using only textbooks, exercise books and teacher-made or acquired materials.  

              After performing the educational project, it can be said that the use of interactive whiteboards has a 

great positive significance to pupils' learning, while teaching multiplication and division. Interactive tools in 

the classroom stimulate pupils' motivation to learn, concentrate their attention on, encourage pupils to get 

involved in activities, to get to know, to understand and to communicate information to others. Interactive 

training provides greater opportunities to use the most important human senses - hearing, sight and touch 

which make the training more effective. 
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5–7 METŲ VAIKŲ VIRTUALAUS  GYVENIMO YPATUMAI 
 

Viktorija Kinčiūtė 

Darbo vadovė lekt. Aniuta Varneckienė 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

 

Pastaruoju metu tėvai vis mažiau dėmesio skiria vaikams, nes yra labiau užimti. Bendravimui  lieka 

vis mažiau laiko. Svarbiausia, tėvams atrodo, kad vaikas turėtų išmanųjį telefoną, nešiojamą kompiuterį, 

dėvėtų madingiausius drabužius. Taigi, pagrindiniai vaiko auklėtojai tapo kompiuteris ir televizija, nes su 

jais jie praleidžia daug daugiau laiko nei su tėvais. Darželyje ar mokykloje tvyro virtualaus pasaulio 

atmosfera, nes beveik kiekvienas vaikas turi mobilųjį telefoną, kalbama apie internetinius žaidimus, matytus 

vaizdo įrašus. Kompiuteris tėra nuostabių vaiko dienų vagis, kuris nesuteikia vaiko raidai svarbaus pažinimo 

ir patyrimo džiaugsmo. Vaikai mielai kopijuoja matytų šokėjų judesius, kovinius veiksmus, viską ką jie mato 

internete, perkelia į savo gyvenimus. Mažamečių naudojimosi internetu kylantis statistikos rodiklis tikrai 

nekelia džiaugsmo, nes vaikai vis mažiau laiko praleidžia aktyviai judėdami, žaisdami. Jungtinėse Amerikos 

Valstijose kasdien prie interneto jungiasi 25 % trimečių, ir šis skaičius didėja vaikams augant – prie interneto 

kasdien jungiasi apie 50 % penkiamečių ir beveik 70 % aštuonmečių (Gutnick ir kt., 2011). Australijoje 

namuose prie interneto jungiasi 79 % 5–8 metų amžiaus vaikų (Australijos statistikos biuras, 2012) 

(Holloway D., Green L. 2013, 8p.). Lietuvos vaikai nėra išimtis. Beveik visuose namuose yra po kompiuterį 

ar net televizorių vaiko kambaryje. 66 proc. pirmaklasių Lietuvoje jau turi profilius socialiniuose tinkluose. 

Tačiau tokio amžiaus vaikai yra jautresni virtualaus pasaulio daromai žalai, jie ypač kremtasi kai kas nors 

vyksta ne taip kaip jie tikėjosi (pvz., jei draugas pašalina jį iš virtualių draugų sąrašo). Neperdėsime 

sakydami, kad iki septintųjų gyvenimo metų vaikas yra savo aplinkos atspindys. Vaikus dažnai prislegia 

turinys, kuriame vaizduojama atvira pornografija, smurtas, patyčios mokyklos kieme, žiaurus elgesys su 

gyvūnais ir tikros automobilių avarijos (Holloway D., Green L. 2013, 6p.). 

Straipsnio tikslas – atskleisti 5 – 7 metų vaikų virtualaus gyvenimo ypatumus.  

Uždaviniai: 

1.  Išanalizuoti 5 - 7 metų vaikų  virtualaus pasaulio patiriamas grėsmes.  

2.   Ištirti tėvų nuomonę apie virtualaus pasaulio įtaką vaikų raidai. 

Metodai: mokslinės literatūros ir statistikos analizė, apklausa žodžiu. 

5-7 VAIKŲ VIRTUALAUS PASAULIO YPATUMŲ ANALIZĖ 

5 - 7 metų vaikų  virtualaus pasaulio patiriamos grėsmės 

Virtualus pasaulis savo plačiomis galimybėmis ir pasirinkimu vilioja mažus vaikus būti kuo tik 

nori: žaisti, kurti, mėgdžioti, bendrauti. Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos informatikos mokytojas Kažukalovas 

S. (iš dokumentinio filmo „Tinklas“) kalba, kad žmogus tampa priklausomas nuo kompiuterio kai nebegali 

be jo gyventi, jis tampa irzliu, piktu. Ypač tai aktualu vaikams ir paaugliams. Jiems griūna pasaulis, kai 

stringa internetas ir kompiuteris, jie jaučiasi bejėgiai. Vaikai tampa priklausomi, tik tuo atveju, jei tėvai 

neskiria jiems pakankamai dėmesio, neskatina spontaniškai žaisti. 

„Socialiniai tinklai internetas neleidžia teisingai bręsti protui, nes dėmesys patraukiamas ryškiomis 

spalvomis ir garsais, o kiti reiškiniai lieka neištirti, nes neatkreipiama dėmesio. Kai esame nuolat blaškomi ir 

trukdomi, o taip nutinka kaskart atsitraukus nuo darbų ir pažvelgus į kompiuterio ekraną ar mobilųjį telefoną, 

mūsų smegenys negali sudaryti stiprių ir plačių neuronų jungčių, kurios suteikia mūsų mąstymo procesui 

gylio ir savitumo. Mūsų mintys tampa išsklaidytos, silpsta atmintis“ (http://www.veidas.lt [žiūrėta 2014m. 

balandžio 12d.]). Gyvenime atsiranda nemažai spragų, kurios sukelia nežinojimą kas iš kur ir kaip. „Vaikai 

nebeturi galimybių stebėti visos veiksmų eigos, nemato tarpusavio ryšių, jau nekalbant apie tai, kad jie patys 

galėtų išmokti atlikti kokius nors prasmingus tarpusavyje susijusius veiksmus“ (Langas P. 2004, 7p.). 

Tinklo „ES vaikai internete“ tyrime užsimenama, kad „ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad 

„vaikai patys kalba apie savo silpnesnius įgūdžius ir mažesnį pasitikėjimą savo jėgomis“ (Holloway D., 

Green L. 2013, 16p.). Jie gali praleisti valandų valandas ypatinguose internetinėse svetainėse arba žaisdami. 

Jiems iškyla sunkumų kalbant apie tikrovės ir fantazijos skirtumus, jie gali labai pasitikėti žmonėmis 

(Vodafone group. 2010, 12p.). Australijoje buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 57 5–8 metų vaikai ir 

nustatyta, kad jie yra jautresni interneto žalai nei vyresni vaikai. 5–8 metų vaikai sugebėjo nurodyti turinio 
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keliamus pavojus (seksualinį turinį, prievartą, nederamą kalbą) ar naujų ryšių keliamus pavojus (susitikimą 

su žmonėmis, kuriuos pažįsta tik per internetą) (Holloway D., Green L. 2013, 16p.).  

Dar būdami tik penkerių, vaikai jau jungiasi prie tokių virtualių pasaulių, kaip „Minecraft“, „Moshi 

Monsters“ ir „Club Penguin“ (Holloway D., Green L. 2013, 16p.). Priešmokyklinio ugdymo vaikai būna 

atviri nepažįstamiems virtualiems draugams, kurie gali pasinaudoti šio amžiaus vaikų silpnybėms. 

Mažiesiems svarbu surasti draugų, rasti savo vietą tarp bendraamžių, todėl jie kuria savo profilius 

socialiniuose tinkluose ir dalinasi savo nuomonę apie viską ir net daugiau. Jie bando kopijuoti kitus ir 

matuoti savo populiarumą internete. E. Berne (Pikūnas J., Palujanskienė A. 2001, 79p.) teigiamu, esminis 

žmogaus poreikis – noras būti pastebėtam, pripažintam. Tokiuose virtualiuose pasauliuose paprastai veikia 

filtrai, dėl kurių vaikams sunku dalintis asmenine informacija (Holloway D., Green L. 2013, 17p.). Šie filtrai 

siekia užkirsti kelią patyčių, įžeidimų atvejais, nustatomas amžiaus cenzas, kurie turėtų apsaugoti nuo 

pavojingo turinio priešmokyklinio amžiaus vaikus. Tačiau nėra galimybių visuose tinklaraščiuose užkirsti 

neigiamo poveikio, nes jie sugeba apeiti taisykles, nuslėpti savo amžių vien tam, kad galėtų pažaisti 

žaidimus, kuriuos galimai žaidžia jų vyresni broliai, seserys ar draugai. „Tyrėjai taip pat abejoja, ar pagal 

savo išsivystymo lygį šio amžiaus vaikai yra pasiruošę ir turi būtinų įgūdžių, kurie leistų jiems saugiai žaisti 

ir bendrauti virtualiuose pasauliuose“ (HollowayD., Green L. 2013, 18p.). 

Nerimaujama, kad vaikai praleidžia prie ekranų daugiau laiko, nei veikdami gyvai: žaisdami, 

bendraudami. Tai ypač svarbu tokio amžiaus vaiko kognityvinei, socialinei ir fizinei raidai. „Pavyzdžiui, 

dirbantys tėvai mažiau laiko skiria vaikų priežiūrai šiems žaidžiant lauke (McBride, 2012); kiekvienos kartos 

tėvai vis labiau apriboja vietas ar nustato ribas, kuriose vaikai gali žaisti neprižiūrimi (Louv, 2005; Tandy, 

1999); o spontaniškus žaidimus vis labiau keičia suaugusiųjų organizuojamos veiklos (Skår ir Krogh, 

2009)“(Holloway D., Green L. 2013, 21p.). Knygoje „Sveikata ir kompiuteris“ (1999, 6-13p.) rašoma, kad 

naudojimasis kompiuteriu sumažina reakcija, veikia neigiamai fizinį aktyvumą, kūno sudėjimą bei psichinį 

krūvį (per maži reikalavimai psichikai, monotonija, atsiranda įvairių baimių dėl priklausomybės nuo kitų, 

neįvertinimo, atsiranda susvetimėjimas ir motyvacijos trūkumas). Pagal Vasiliauskaite Z. „Sutrinka visas 

žmogaus gyvenimas – pašlyja sveikata, santykiai šeimoje ir su draugais, dažnai nukenčia studijos ar 

profesinė veikla, o kartu ir finansinė padėtis“ (Lekavičienė R., 2010, 290p.). 

Vaiko nenoras spontaniškai žaisti paprastų žaidimų ir būti kieme su bendraamžiais yra didelė 

problema, kurią reikia spręsti. „Kuo labiau technologizuotos medijos plečia mūsų galimybes dalyvauti bet 

kuriame žemės taške, nepaisant laiko ir erdvės apribojimų, tuo pasyvesni mes tampame ir fiziškai labiau 

atskiriame nuo tiesioginės tokio dalyvavimo patirties“ (Plungė R. 2011, 37p.). Ikimokyklinukus labiausiai 

lavina žaidimai, tačiau kompiuteriniai žaidimai nesuteikia pilnavertiško savo galimybių pažinimo. 

„Vaidindami gydytojus, mokytojus ir kt. jie įgyja žinių, formuojasi tarpusavio santykių supratimas. Tačiau 

toks palaipsniui vykstantis galimybių vaikams žaisti sumažėjimas verčia abejoti, ar namams skirtos 

pramoginės technologijos tikrai yra vienintelė, ar net pagrindinė priežastis, kodėl taip mažai yra žaidžiama 

spontaniškai“ (Holloway D., Green L. 2009, 21p.). 

Socialiniai tinklai sukelia ne tik priklausomybę, tačiau atsiribojimas nuo kitų, mūsų mintyse sukelia 

neapykantą, susvetimėjimą, vienišumo jausmą ir socialinę krizę. „Egzistuojant autonomiškai, nepriklausant 

realiai bendruomenei, verčia mus jaustis vienišiems, nesuprastiems, todėl su technologijomis kartu ateina ir 

stresas, depresija“ (Pagal Jakovič I., Laitmanas M. 2011, 322p.). G. Smallo tyrimas atskleidė, jog naršymas 

internete ieškant reikiamos informacijos, stimuliuoja smegenų centrus, susijusius su sprendimų priėmimu ir 

logika. Tuo tarpu smegenų sritys, atsakingos už abstraktų mąstymą ir jausmus, lieka gana pasyvios. Taigi, 

nors gebėjimas apdoroti informaciją ir efektyviai priimti sprendimus tobulėja, bendravimo įgūdžiai prastėja, 

žmonės praranda gebėjimą suprasti emocijas ir kūno kalbą (http://www.technologijos.lt, 2008 [žiūrėta 

2014m. balandžio 15d]).  

Apibendrinant galima teigti, kad virtualus pasaulis yra plintantis tarp mažamečių ir jis suteikia 

galimybę kompensuoti bendravimo ir veiklos trūkumą. Tačiau kai toks bendravimas tampa centrinis, 

atsiranda problemų su fizine ir psichologine sveikata: prastėja regėjimas, bendravimo įgūdžiai, įgyjama 

fobijų, atsiranda stresas, irzlumas, susergama depresija. Mygtuko paspaudimai sumenkina vaikų gebėjimą 

analizuoti, diskutuoti, kritikuoti, nes viską už juos sprendžia internete matytas turinys. Socialiniai tinklai 

sukelia priklausomybę, neapykantą, susvetimėjimą, vienišumo jausmą ir socialinę krizę. Nauji tyrimai rodo, 

kad socialiniai tinklai turi įtakos dėmesio sutrikimui, smegenų ląstelių pakitimams, atminties prastėjimui. 
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TĖVŲ POZICIJA Į 5 – 7 METŲ VAIKO VIRTUALŲ PASAULĮ 

Mažiems vaikams tėvai – idealas, nekritikuojamas ir priimamas absoliučiai su visais privalumais ir 

trūkumais – absoliučiai (Nekrasova N. Nekrasova Z. 2008, 121p.). Taigi galime tarti, kad šiuolaikiniai 3 – 10 

metų vaikai psichologiškai atkartoji kaip tik Senovės Egipto raidos pakopą: paklūsta suaugusiųjų autoritetui 

ir pasiduoda jų įtakai. Tas pats galioja ir naujosios kartos vaikams, nors ir su tam tikromis išlygomis, nes 

šiandieniniam tokio amžiaus vaikui reikia autoriteto, kuris remiasi meile, o ne autoritarizmu arba jėga, 

įsakymu ir valdžia (Kerttu Soans A. T. 2009, 52 – 53p.). Būtent šiame vaiko amžiaus laikotarpyje tėvų įtaka 

labai svarbi, labai svarbu vaikui skiriamas dėmesys, bendri užsiėmimai, atsakymai į vaiko iškeltus 

klausimus. „Vaikai auga, vystosi, įgyja naudingų (ir žalingų) įpročių, mėgdžiodami savo tėvus (arba tą 

žmogų, kuris visada šalia)“ (Nekrasova N. Nekrasova Z. 2008, 121p.). Pagal Nekrasovas N. ir Z. vaikai 

įgauna „amžino užimtuolio“ vaidmenį, pomėgius žiūrėti televizorių ir sėdėti prie kompiuterio iš tėvų. 

Taip pat didelę klaidą tėvai daro, kad nuperka televizorių ir kompiuterį, kuris atsiranda  

priešmokyklinio amžiaus vaiko kambaryje, nes vaikui reikalingas susipažinimas su realiu pasauliu, nes 

„priešingu atveju jo galvos smegenys gali menkai išsivystyti, pavyzdžiui, dėl nepakankamo judėjimo, 

pojūčio bei įspūdžių trūkumo, kurių jokios kompiuterinės programos negali pasiūlyti“ (Thorbrietz P. 2008, 

80-81p.). Todėl smegenų tyrinėtojas ir psichiatras Manfredas Spitzeris iš Ulmo universiteto ne tik įspėja 

tėvus dėl televizorių ir kompiuterių žalos, bet ir rekomenduoja laikyti tai atokiau nuo vaikų. „Mokslo 

tyrinėjimų duomenimis, - pabrėžia jis, - asmenų, jau nuo vaikystėje daug laiko leidusių prie televizoriaus, 

intelektui padaryta žala bus jaučiama ir jiems tapus suaugusiems!“ (Thorbrietz P. 2008, 78p.). 

Visuomenėje susiformavusi nuomonė, kad vaikystė nėra svarbi, todėl suaugusieji nebeturi santykio 

tiek su vaikystę, tiek su vaiku, vaikų bendruomene (Pagal Juodaitytę A. 2003,126p.). Vaikai negaudami 

suaugusiųjų dėmesio, iškilus tarpusavio bendravimo problemoms, jungiasi prie virtualaus bendravimo. 

Vasiliauskaitės Z. teigimu, žmonės įsijungia į virtualią bendruomenę, kai trūksta pripažinimo bei palaikymo 

realiame gyvenime (Lekavičienė R. 2010, 290p.). Kraut (1998), Krancaitė E., Pociūtė B., sutinka su 

pastarosios mintimi ir priduria, kad jaučiamas vienišumas, motyvuoja individą ieškoti šių poreikių 

patenkinimo (kompensuoti trūkumą interneto socialiniuose tinkluose). Dokumentiniame filme „Tinklas“, 

Artūras Rumiancevas teigia, kad tai tarsi narkotikas: intymių akimirkų rodymas, kartais net pasišaipymas iš 

savęs, kad tik surinktų kuo daugiau „Patinka/Like“ („Facebook“), nes taip jie sulaukia pripažinimo ženklų. 

Negaudamas pripažinimo ženklų – stimuliacijų (žodžiu, veiksmu, mimika, gestu, žvilgsniu), žmogus 

geriausiu atveju netenka emocinės pusiausvyros (Pikūnas J., Palujanskienė A. 2001, 79p.). 

Virtualiuose pasauliuose gyvenančių vaikų skaičius didėja, todėl būtina „geriau suprasti, kaip 

tokios socialinių tinklų interneto svetainės padeda vaikams bendrauti“ (Grimes ir Fields, 2012) ir įgūdžius 

bei gebėjimus, kurių reikia vaikams iki devynerių metų, kad galėtų pasipriešinti pavojams virtualiuose 

pasauliuose (Holloway D., Green L. 2013,18p.). Jeigu labai jauni vaikai galės saugiai ir naudingai naudotis 

internetu, jie taip pat galės išmokti ir stiprinti įvairius su internetu susijusius įgūdžius būdami jaunesnio 

amžiaus. O tai turės vien naudos kuriant aplinką, kurioje vaikams ir jaunuoliams būtų suteikta daugiau 

galimybių gyventi skaitmeniniame pasaulyje ir prisidėti prie jo kūrimo (Holloway D., Green L. 2013, 27p.). 

Mokymų jaunimui organizatorės Butkevičiūtės R. nuomone „svarbiausia užduotis tėvams, norintiems 

apsaugoti vaiką elektroninėje erdvėje, ne drausti ja naudotis, o išmokyti naudotis saugiai.“ (Moterų 

informacijos centras. 2014 www.vz.lt [žiūrėta 2015m. sausio 15 d.]). 

Apibendrinant tyrinėjamą literatūrą, galima teigti, kad tėvai turi nepakankamai žinių apie 

virtualaus pasaulio pavojaus, apie savo vaikų amžiaus tarpsnio svarbiausius raidos uždavinius. Tėvai savo 

užimtumu ir nepakankamai skiriamu dėmesiu vaikui, skatina jį įsijungti į virtualią bendruomenę. Rodydami 

pasyvų pavyzdį savo atžaloms, jie suteikia galimybes juos kopijuoti. 

TĖVŲ, AUGINANČIŲ 5 – 7 METŲ VAIKUS, TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

Tėvų nuomonė apie vaikų patiriamas grėsmes internete 

Mokslininkai, pedagogai, tėvai – visi žino apie socialinių tinklų interneto svetainių keliamus 

potencialius pavojus, pavyzdžiui vaikų patiriamas patyčias ir nederamo turinio poveikį. Norint išsiaiškinti ar 

tėvai pastebi interneto keliančias grėsmes vaikams, buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo apklausti tėvai 

auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus, gavus jų sutikimus. Tyrime dalyvavo 6 tėvai. Tyrimas buvo 

atliktas 2015 metų kovo 5 - 11d. Tėvai buvo supažindinami su tyrimo tikslu, interviu turiniu, taip pat, buvo 

pabrėžtas tyrimo anonimiškumas, dalyvavimo tyrime laisvanoriškumas. Apklausoje dalyvavo 4 mamos ir 2 

tėčiai. Tyrimo duomenys analizuoti kompiuterine programa Microsoft Word 2010. 

http://www.vz.lt/
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Maži vaikai naudojasi internetu taip, kaip ankstesnės kartos naudojosi medijų ir komunikacijų 

technologijomis – žaidžia, mokosi, bendrauja ir palaiko ryšį su kitais vaikais ir šeimos nariais (Holloway D., 

Green L. 2013, 15p.). Tėvų buvo pasidomėta, ar žino ką jų vaikai veikia internete (žiūrėti 1 lentelę). 

1 lentelė. Vaikų veikla internete 

Kategorija Subkategorija Pagrindžiantys teiginiai 

 

 

 

 

Vaikų veikla 

internete 

 

 

 

 

Žaidimai (smurtiniai, 

koviniai, šaudyklės, 

strateginiai) 

„..dažnai žaidžia šaudyklinius žaidimus..“, 

„.žaidimas būna su mados elementais..“ 

„..nežinau ką žaidžia, bet iš visokių kovinių 

judesių spėju, kad karinius „šaudau ir 

gaudau“..“ 

„..prašo naujų madingų rūbų, todėl tikriausiai 

žaidžia superpanele..“ 

Bendravimas per 

socialinius tinklus su 

draugais, toli 

gyvenančiais 

giminaičiais 

„..mano vaikas turi nemažai internetinių 

draugų..“ 

„..naudojasi Facebook, skype, snapchat.com..“ 

 

Video filmukų 

žiūrėjimas  

„..pastebiu, kad žiūri įvairius muzikinius 

klipus..“ 

„..žiūri kaip pereiti žaidimo lygius arba 

pasidaryti kokį nors darbelį..“ 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal tyrimo duomenis, 2015. 

Informantai teigia, kad jie žino ką veikia vaikai internete („..žaidžia šaudyklinius žaidimus..“ 

(PA5), „..bendrauja su draugais ir giminaičiais..“ (PA3), „..nesu įsitikinęs, bet iš kopijuojamu veiksmų, 

manau, žaidžia internete kovinių žaidimų..“ (PA2)). 

Apibendrinant rezultatus, galima sakyti, kad beveik visi tėvai žino, ką jų vaikai veikia virtualiame 

pasaulyje. „Reikia stebėti, ką vaiką žaidžia, ką jis veikia internete, nes tai gali atskleisti ir padėti suprasti, kas 

jį kamuoja ir iš kur tokia įtampa“ (Nekrasova N. Nekrasova Z. 2008, 29p.). 

Internetiniai žaidimai, socialiniai tinklai vaikų gyvenime daro didelę įtaką ne tik fizinei raidai, bet 

ir kalbos, pažinimo raidai. Tyrimo metu buvo domėtasis tėvų nuomonė apie virtualaus pasaulio įtaką 

vaikams (žiūrėti 2 lentelę).  

 
2 lentelė. Interneto įtaka vaiko raidai 

Kategorija Subkategorija Pagrindžiantys teiginiai 

 

 

 

Interneto įtaka vaiko 

raidai 

 

Kalbos raidai 

„..jaučiasi, kad perimama šabloniška kalba iš 

internetinių straipsnių..“, 

„..išmokstama bendrauti su kitais vaikais..“ 

 

Fizinei raidai 

„..jaučiama, kad nebėra noro vaikui eiti į lauką 

žaisti..“ 

„...daug laiko praleidžiama pasyviai...“ 

 

Socialinei ir emocinei 

raidai 

„..žaidžiant internetinius žaidimus vaikas 

susiranda draugų..“ „..dingsta noras bendrauti 

gyvai..“; „..jaučiamas didesnis dirglumas, 

irzlumas..“ „..perimamas nevaikiškas elgesys..“ 

 

Pažinimo raidai 

„..bijo išbandyti ką nors naujo..“, „..atkartoja 

judesius iš žaidimų, matytų video..“  
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Šaltinis: sudaryta autorės pagal tyrimo duomenis, 2015. 

Visi apklausoje dalyvavę informantai teigia, kad virtualus pasaulis turi nemažai įtakos vaikų raidai, 

kuri ne tik jaučiama vaiko kalboje („..naudoja įvairius barbarizmus, sąvokas iš žaidimų..“ (PE3) „.. pradeda 

kalbėti trumpai, trumpina žodžius..“ (PE1)), jausmuose („..vaikas dažnai būna irzlus, nervingas..“ (PE2) „.. 

nesusikaupia, neišlieka dėmesingas..“ (PE1)), bei fizinėje raidoje („..vaikas nenori išeiti į kiemą..“ (PE4), 

„..daug laiko praleidžia žaisdamas kompiuteriu..“ (PE2)). 

Apibendrinant šį klausimą, galima konstatuoti, kad tėvai mato ir suvokia virtualaus pasaulio įtaka 

vaiko raidoje, kuri pasireiškia pirmaisiais priklausomybės požymiais. Mokslininkai, pedagogai, tėvai – visi 

žino apie socialinių tinklų interneto svetainių keliamus potencialius pavojus, pavyzdžiui vaikų patiriamas 

patyčias ir nederamo turinio poveikį (Holloway D., Green L. 2013, 17p.). Vaikai taip pat daug ką ima į širdį, 

kenčia, o dažnai jaučiu stresą kaip ir suaugusieji. Gal net labiau – juk jie neturi patirties, kaip iš streso 

išsivaduoti (Nekrasova N. Nekrasova Z. 2008, 29p.). 

Tyrimo metu norėta išsiaiškinti, ar tėvai susiduria su vaikų atitraukimo nuo kompiuteriu 

problemomis (žiūrėti 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Naudojimosi kompiuteriu dažnumas ir trukmė 

Kategorija Subkategorija Pagrindžiantys teiginiai 

 

 

Naudojimosi 

kompiuteriu 

dažnumas ir 

trukmė 

  

Praleidžiamo laiko 

dažnumas savaitėje 

„..kelis kartus per savaitę..“, „..dažnai 2-3 

kartus per savaitę..“ „..grupėje dažnai su 

vaikais klausomės muzikos, žaidžiant su 

muzikiniais žaislais..“ 

 

Laiko trukmė dienos 

metu 

„..naudojasi ilgiau nei 1h, tačiau po to eina 

daryti namų ruošos darbus..“, „..dažniausiai 

30 min.“, „..maždaug 90 min. jei nereikia nieko 

pasiruošti į paruošiamą klasę ir darželį ..“ 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal tyrimo duomenis, 2015. 

Šiuo klausimu apklaustieji teigia, kad jų vaikai kompiuteriu naudojasi gana ilgai („..daugiau nei 

1h..“ (PA6), „..90 min ir kartais daugiau..“ (PA1)), tačiau jei reikia atlikti kurias nors užduoti, vaiko 

naudojimosi kompiuteriu trukmė sumažėja („..jei reikia atlikti užduotį, tai vaikui leidžiama pažaisti tik 

30min..“ (PA3)). 

Analizuojant rezultatus, galima sakyti, kad dauguma vaikų sėdi ilgiau nei yra galima pagal jų 

amžių prie kompiuterio žaisdami, todėl yra didelė tikimybė, kad jie yra jautresni, pasyvesni, nes nesulaukia 

iš tėvų pakankamai dėmesio. 

Dažnai atitraukiant vaikų dėmesį nuo kompiuterio, kyla ginčai su šeimos nariais. Informantų buvo 

pasiteirauta, ar atitraukiant vaiką nuo kompiuterio, matomas kitoks vaiko netinkamas elgesys (žiūrėti 4 

lentelę). 

 
4 lentelė. Vaiko  reakcija į naudojimosi kompiuteriu apribojimus 

Kategorija Subkategorija Pagrindžiantys teiginiai 

 

Vaiko reakcija 

 

Irzlumas, piktumas 

„..dažnai lieka nepatenkinti, nebekalba ilgą 

laiką..“, „.būna, kad pyksta ilgai, nes pagal jį 

ne laiku buvo išjungtas kompiuteris ..“ 

„..dažnai reikia derėtis, kad nekeltų 

„scenų“..“ 

 

Susitarimas 

„..nekyla problemų, jei kompiuteris 

pakeičiamas jo mėgiama veikla..“,  

„..sunku susitarti, nes labai mėgsta žaisti 

kompiuteriu..“  
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Problemų nebuvimas  

„..kai vaikas žino taisykles ir kas nutinka jų 

nesilaikius, nebekyla problemų išjungiant 

kompiuterį ..“ 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal tyrimo duomenis, 2015. 

Atsakiusieji teigia, kad dažnai kyla problemų norint atitraukti vaiką nuo kompiuterio. Dažniausiai 

todėl, kad jie („..pernelyg įsijaučia į žaidimus ir bendravimą su virtualiais draugais..“ (PA4), „..jie ten 

jaučiasi kaip žuvis vandenyje, todėl atitraukti sudėtinga..“ (PA2), „..tenka apsibarti nutraukiant jį nuo 

žaidimo..“(PA1) „..jei vaikas nespėjo pereiti žaidimo kito lygio, tai dažnai kyla problema atitraukiant jį nuo 

kompiuterio..“ (PA6). Vienas iš informantų teigia „..nustačius namuose kompiuterio naudojimosi taisykles 

išvengia ginčų su vaiku, vaikas nejaučia piktumo, irzlumo..“ (PA3).  

Apibendrinant rezulatatus, galima konstatuoti, kad tėvai, kurie savo vaikams neskiria pakankamai 

dėmesio, nėra įvedę kompiuterio naudojimo taisyklių ir žymiai dažniau susiduria vaiko atitraukimu nuo 

kompiuteriu problema, nei tie tėvai, kurių namuose yra įvestos taisyklės. 

Tėvų buvo klausta, ar kalba su vaikais apie virtualaus pasaulio pavojus, ar tenka spręsti su vaiko 

internetiniu saugumu (žiūrėti 5 lentelę). 

 
5 lentelė. Tėvų pagalba vaikams virtualaus pasaulio klausimais 

Kategorija Subkategorija Pagrindžiantys teiginiai 

 

 

 

 

Tėvų pagalbos 

formos ir būdai 

 

 

Tėvų kontrolės 

kompiuteryje 

įvedimas 

„..nesu girdėjusi apie tokią funkciją..“ 

„..kartą buvome įvedę, bet kažkokiu būdų tėvų 

kontrolė buvo vaiko išjungta..“ 

„..nebloga funkcija nuo netinkama turinio 

vaikams..“ 

 

Diskusijos su 

mokytojais, 

auklėtojais 

„..grupės auklėtoja pasakojo, kad vaikai 

žaidžia realybėje kovinius žaidimus..“ 

„..dauguma tėvų neįsivaizduoja ką veikia jų 

vaikas internete, todėl trūksta grupės auklėtojo 

iniciatyvos šviečiant tėvus..“ 

Domėjimasis vaikų 

auklėjimu ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis 

„..teko paskaityti keletą straipsnių, bet nieko 

nepritaikiau savo vaiko auklėjime..“ 

„..manau vis tiek neapsaugosi nuo visų pavojų, 

o pavojai internete nėra tokie grėsmingi, kaip 

realiame pasaulyje..“ 

Bendri užsiėmimai su 

vaikais, pokalbiai apie 

vaikų nerimą 

„..su vaiku kalbėjau apie tai, kad nepasitikėtų 

internete nepažįstamais..“ 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal tyrimo duomenis, 2015. 

Informantai suvokia, kad nežino apie vaikų tykančius pavojus internete ir sutinka, kad per didelis jų 

pačių užimtumas daro įtaką vaiko praleidžiam laikui prie kompiuterio („..grįžtu iš darbo vėlai, iki tol vaikas 

dažniausiai žaidžia žaidimus internete..“ (PA4), „.. greitas gyvenimo ritmas, dažnai nesuspėjus pasidomėti 

vaiko pasiekimais ir veikla..“(PA1)). Galima suprasti, kad tėvams trūksta informacijos ir problemos 

sprendimo metodų („..suvokiu, kad vaikui sudėtinga atskirti virtualų pasaulį nuo realybės..“(PA2), 

„..nežinau kaip suderinti darbą ir buvimą su vaiku, kad jis nejaustų interneto įtakos..“ (PA3)). 

Apibendrinant rezultatus, galima sakyti, kad grupės auklėtojai, mokytojai turėtų užsiimti šviesti 

tėvus apie interneto pavojus, supažindinti su įvairiais auklėjamaisiais metodais, kurie padėtų jiems sumažinti 

vaikų patiriama įtampą. 
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Išvados 

1. 5 – 7 metų vaikai internete ne tik žaidžia, bet ruošia namų darbus, žiūri vaizdo įrašus, bendrauja 

su draugais bei ieško naujų pažinčių. Visą tai įtraukia vaiką į virtualaus pasaulio gelmes ir naikina norą būtų 

tarp savo šeimos narių ir kitų bendraamžių. 70 proc. mažamečių jau turi profilius skype, ask.fm, 

snapchat.com, one.lt, facebook.com socialiniuose tinkluose. Berniukai žaidžia kovinius, smurtinius, 

sportinius žaidimus ir juos dažniausiai parsisiunčia iš interneto. Mergaitės dažniausiai žaidžia superpanele.lt, 

moviestarplanet.com, apataria bei realybėje konkuruoja tarpusavyje savo išvaizda. Vaikai kompiuteriu 

naudojasi, nes nori pažaisti, pabendrauti ir susirasti informacijos užduotims, kad neatsiliktų nuo 

bendraamžių. Be to, jie sako, kad jų draugai žaidžia taip pat, nes neturi ką veikti, tačiau jiems trūksta 

iniciatyvos sugalvoti ką veikti drauge gyvai, nenorima išeiti į kiemą pažaisti, nes prarandama galimybė laiku 

įvykdyti „misijas“ žaidimuose. 

          2. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad tėvams trūksta teorinių ir praktinių žinių  spręsti internetinio 

saugumo problemas. Problemų būtų išvengiama, jei tėvai prižiūrėtų vaikų veiklą internete ir būtų įvestos 

šeimoje kompiuterio naudojimosi taisyklės visiems šeimos nariams. Nors tėvai įžiūri vaikų skaitmeninių 

technologijų naudojimąsi pliusus, tačiau nurodo ir minusus  vaikų kalbinei, emocinei ir fizinei raidai. Vaikai 

naudoja įvairius barbarizmus, sąvokas iš žaidimų, trumpina žodžius. Taip pat vaikai dažnai būna irzlus, 

nervingi, nesukaupia dėmesio, mažai laiko praleidžia gryname ore.  
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Summary 

The features of the virtual world for 5 – 7 years old children was analyzed. Purpse of the work was 

established: to analyze the 5 – 7 years old children a virtual life characteristics teoretical aspects and raise therories by 

empirical research. To achieve this aim, quantitative analysis and theoretical, empirical methods were applied. Tasks 

were raised in order to achieve this purpose during which implementation theoretic and practical test on this theme of 

authors from vorious countries and Lithuania were analyzed. 

In the theoretical part of this work, when discussing the influence of the virtual world and emerging threat of 

5 – 7 years old of children, an analysis of scientific literature was used. The exploratory part of the work, in order to 

ascertain out whether the theory brought in line with reality, used research method – the interview. 

Analysis of theoretical part has showed that the 5 – 7 years old chlidren are exposed to significant online 

threats that cause anxiety, but also the development environment. Goals of preschool stage helps to achieve not only 

family members, peers, teachers, actives knowledge games, but moderate being in the virtual world. Children are very 

receptive to new technologies provide opportunities for communication, which not only simplifies communication with 

people from around the world, providing knowledge and it is the parents' view, the "safe" form of leisure time, but when 

it becomes a central part of life, leads to negative consequences.  

In summarising research of interview, it is possible to state that today's parents don‘t spend their time with 

children, don‘t give them enough attention and parents don‘t make a rules how much time to spend on computer. They 

realize that virtual world creates a negatyve conditions not only for physical and mental health, but for their‘s formation 

of behavior and communication skills.  
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ĮMONĖS TINKLO SAUGOS UŽTIKRINIMAS NAUDOJANT FORTIGATE 

UGNIASIENĘ 

 

Eimantas Kirdeikis 

Darbo vadovas lekt. Saulius Čeplinskas 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

Straipsnyje analizuojama ugniasienė ir saugos užtikrinimo sprendimai. Aptariamas įmonės tinklo 

saugos užtikrinimas, panaudojant aparatinę ugniasienę FortiGate. Pasirinktas patogiausias esamo FortiGate 

įrenginio pritaikymo modelis, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, įmonės poreikius. Vienas iš pasiūlytų 

sprendimų tinklo modelis su VLAN, panaudojant FortiGate ugniasienę ir konfigūruojamą komutatorių. 

Sukonfigūruotas FortiGate, kad užtikrinti aktualių įmonės tinklo resursų kontrolę. 

Pagrindinės sąvokos: Tinklo sauga, programinė užkarda, aparatinė užkarda, tinklo paketų kontrolė. 

Straipsnio aktualumas. Informacijos ir komunikacijos technologijos (IKT) plačiai paplitusios visose 

mūsų gyvenimo srityse, bei efektyviai panaudojamos. Kompiuterinių tinklų svarba metai po metų 

nepaliaujamai auga. Įstaigos ir įvairios organizacijos vis dažniau turi spręsti kaskart didėjančius ir 

iškylančius, duomenų apsaugojimo klausimus, saugoti savo tinklą nuo kenkėjiškų veiksmų iš išorės ir 

vidaus.  

Kiekviena įmonė kuri naudojasi kompiuterizuotomis darbo vietomis, turi apsaugoti savo tinklą nuo 

įvairių įsilaužimų, bei virusų, kad tinklas būtų saugus ir apsaugotas, pavyzdžiui po įvairių įsilaužimų gali 

būti pavogti įmonės svarbūs dokumentai arba ištrinti ir panašiai – padaryta žala daugeliu atveju šimtus kartu 

brangesnė, negu saugos užtikrinimas nuo galimų veikų. Reikia, būtina naudoti ugniasienes, jog išvengti šių 

laikų kibernetinių grėsmių. 

Straipsnio problema. Šiuo metu yra įvairių rūšių kompiuterių tinklų saugos techninių ir programinių 

sprendimų: saugumo auditai – įmonės ar organizacijos kompiuterių tinklo techninių ir programinių saugumo 

patikrinimas, sukeliant dirbtinai netikras tinklo atakas. Tinklo apsauga, duomenų apsauga – apsaugai 

diegiamos ugniasienės, tinklapių ugniasienės, duomenų bazių ir apsauga nuo DDos atakų. 

Straipsnio tikslas: ištirti FortiGate ugniasienės panaudojimo galimybes, užtikrinant įmonės tinklo 

saugą. 

Sprendžiami uždaviniai: 

1. Teorinės medžiagos analizė ir informacijos susisteminimas apie ugniasienes; 

2. Išanalizuoti aparatines ugniasienes, jų modelius, vykdomas funkcijas; 

3. Remiantis įmonės kompiuterių tinklo ir darbuotojų poreikių analize, parinkti tinkamiausią 

FortiGate modelį įmonei; 

4. Įvertinti FortiGate integravimo į įmonės tinklą galimybes ir sprendimą; 

5. Aprašyti paslaugas, kurias būtina suaktyvini ir suderinti FortiGate ugniasienėje; 

6. Parinkti FortiGate paslaugų testavimui naudotiną techninę bei programinę įrangą. 

Straipsnio tyrimo objektas: aparatinė užkardos – FortiGate panaudojimo galimybės. 

Naudoti tyrimo metodai: literatūros analizė, modeliavimas, eksperimentas. 

 

Duomenys – greitai besikeičianti ir sudėtinga sritis, kiekvienas mūsų turime savo duomenų kuriuos 

norime apsaugoti, todėl savaime suprantama duomenų apsauga tapusi aktuali tema globaliu mastu visiems. 

Duomenų apsauga yra skirstoma į pastovią apsaugą, laikiną apsaugą, apsaugą duomenų perdavimo metu. 

Apsaugos objektais yra laikomi kompiuteriai (host), kompiuteriniai tinklai (network). Pagrindiniai apsaugos 

tikslai: 

 Informacijos privatumo užtikrinimas; 

 Saugus informacijos šaltinio nustatymas; 

 Naudojamos informacijos; 

 Pastovus informacijos prieinamumo užtikrinimas. 
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KOMPIUTERIŲ TINKLO SAUGOS PAŽEIDIMŲ APIBŪDINIMAS 

 

Vyrauja įvairių galimų saugos pažeidimų atvejų kuriuos galima suskirstyti į grupes pagal jų rūšį. 

 Atsitiktiniai saugos pažeidimai: įvairūs gedimai, trikdžiai, žmogiškasis faktorius, 

programinės įrangos klaidos.  

 Sąmoningi saugos pažeidimai tinkle: ryšio sutrikdymas, informacijos pasisavinimas, 

perduodamos informacijos pakeitimas, informacijos klastojimas.  

 Saugos pažeidimai kompiuteriuose: saugomos informacijos perėmimas, modifikavimas, 

sunaikinimas, kompiuterio darbo sutrikdymas ir kompiuterio valdymo perėmimas. 

Saugumo atakas galima išskirti dviejų tipų: pasyvios ir aktyvios. 

Pasyvios saugumo atakos dažniausiai nepastebimos ir vartotojui nematomos, netrikdo kompiuterio 

darbo ir neišsiskiria, jog būtų vykdoma neleistina veikla. Pasyviomis atakomis ieškoma kaip būtų galima 

patekti prie norimos informacijos, skanuojama pranešimų turinio peržiūra, duomenų srauto analizė, saugumo 

spragų analizė, slaptažodžių analizė ir t.t. 

Aktyvios saugomo atakos, tinklo trikdžių imitavimas, klienų blokavimas, tinklo šiukšlinimas, 

duomenų keitimas, modifikavimas, maršrutų keitimas ir t.t. 

Kad apsisaugoti nuo įvairiausių atakų reikia imtis saugumo kontrolės, išvengiant nereikalingų rūpesčių 

tinkle. Galimi apsaugos metodai: duomenų kodavimas, aparatinė prieigos kontrolė, programinė prieigos 

kontrolė, vartotojų taisyklės. 

 

Programinė įranga, naudojama kompiuterių tinklo apsaugai 

 

Tarp namų vartotojų labiausiai paplitusi ugniasienė programinio tipo. Programinė ugniasienė yra 

instaliuojama į kompiuterį kaip ir kiekviena įprasta programa ir jūs galite ją valdyti, atlikti kontrolės 

veiksmus ir apsaugos parametrų nustatymus. Programinės įrangos ugniasienė saugo kompiuterį nuo išorinių 

bandymų valdyti ar gauti prieigą prie kompiuterio. Priklausomai nuo ugniasienės pasirinkimo ji visada gali 

užtikrinti apsaugą prieš apkrėstas trojos arklys (trojan) virusų programas ir elektroninio pašto kirminus 

(worms). Dauguma programinių ugniasienių turi vartotojui apibrėžtų kontrolės nustatymų, padidinti failų 

saugumui ir spausdintuvo dalinimuisi taip pat gali blokuoti nesaugias aplikacijas dirbančias kompiuterio 

sistemoje. Papildomai ugniasienės turi galimybę keisti arba įtraukti privatumo kontrolę, interneto (web) 

filtrus ir daugiau panašių nustatymų. Trūkumas, kad programinė ugniasienė saugo tik tuos kompiuterius 

kuriuose ji yra įrašyta ir negali apsaugoti viso tinklo, todėl kiekvienas kompiuteris turi turėti po atskira 

programinės įrangos ugniasienę įdiegta jame.  

Kaip ir aparatinės įrangos ugniasienės čia yra daugybe įvairių programinių ugniasienių iš kurių galima 

pasirinkti labiausiai tinkamą, tačiau čia yra ir mokamų ir nemokamų variantų. Būtina atkreipti dėmesį pagal 

kompiuterio reikalavimus ugniasienei, kadangi jos naudoja sistemos resursus. Gera programinė antivirusinė 

dirba jūsų sistemoje sunaudodama tik mažą dalį resursų. Taip pat būtina atlikti visus esamus ugniasienės 

atnaujinimus taip užtikrinant maksimalią apsaugą. 

Skirtumų tarp programinės ir aparatinės ugniasienės yra įvairių ir norint užtikrinti geriausią 

kompiuterio ir tinklo apsaugą, patartina naudoti abu variantus kartu. 

 

Techninė įranga naudojama kompiuterių tinklo apsaugai 

 

Aparatinės įrangos ugniasienės funkcijas atlieka tinkle fiziškai įdiegti specializuoti įrenginiai. Vietinį 

tinklą patartiną apsaugoti specialiais įrenginiais – aparatine užkarda, tada užkarda turėtų uždrausti visus, bet 

kokius prisijungimus iš interneto prie kompiuterių. Tai atlikti gali: 

 Tinklo maršrutizatorius galintis filtruoti tinklo srautus. 

 Speciali aparatinė įranga atliekanti užkardos funkcija. 

 Serveris atliekantis tinklo adresų transliavimo funkcija. 

Aparatinės įrangos ugniasienės gali būti efektyvios sukonfigūruotos arba visai nekonfigūruotos ir gali 

apsaugoti, bet kokį įrenginį esantį vietiniame tinkle. Daugiausiai aparatinių ugniasienių turi mažiausiai kaip 
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keturis prievadus, prijungti kitus kompiuterius prie tinklo ir yra įvairių verslo klasės, didelio tinklo 

sprendimų su didesnių prievadų skaičiumi. 

Aparatinė įranga naudoja paketų filtravimą, kad nustatytų paketą prieš jį siunčiant to paketo išsiuntimo 

vietą ir paskirties vietą, ši informacija yra lyginama su gamintojo numatytomis arba vartotojo nustatytomis 

taisyklėmis ar paketas turi būti perduotas ar išmestas. 

Kaip ir kiekvienas šių dienų elektroninis prietaisas gali būti įdiegtas žmogaus turinčio pagrindines 

darbo su kompiuteriu žinias, vartotojas gali pajungti ugniasienę nustatyti keletą pagrindinių nustatymų 

pasinaudojąs vartotojo vadovų ir paruošti aparatinės įrangos ugniasienę darbui. Kad užtikrinti jog ugniasienė 

būtų sukonfigūruota ir dirbtų optimaliai reikia išmokti specifines tos įrangos komandos, kad būtų galima ją 

aktyvuoti ir padaryti testus, jog įsitikinti ar įrenginys atlieka savo darbą ir saugo tinklą. Nevisos ugniasienės 

yra vienodos ir ne visoms užtenka pagrindinių žinių su kompiuteriu, todėl yra svarbu perskaityti 

dokumentinę informaciją, instrukcijas įrenginio kuris yra naudojamas apsaugant tinklą. Dažnai tos pačios 

firmos įrenginiai yra panašaus arba identiško valdymo ir konfigūravimo, todėl pravartu paskaityti 

informaciją esančią gamintojo internetinėje svetainėje. 

 

Užkardos galimybių aprašymas 

 

Aparatinės įrangos ugniasienės UTM (angl. Unified Threat Management) sprendimai užtikrina 

apsaugą, kad apsaugotų tinklus nuo įvairių galimų pavojų. UTM ugniasienės saugo nuo virusų atakų, 

pašalinių – negalimų prieigų prie tinklo, žalingo poveikio įvairaus galimo turinio, sėkmingai leidžia stebėti, 

bei palaikyti saugų tinklą.  

Įmonių klasės ugniasienės: 

Ugniasienės užtikrina pilną pažangiausią apsaugą leidžia stebėti, valdyti ir palaikyti sveiką ir saugų 

tinklą. Tinklo valdymo funkcijos: nuotolinis valdymas, duomenų pralaidumo kontrolė, URL juodieji-baltieji 

sąrašai, prieigos politiką ir SNMP. Tinklo stebėjimui užkardos palaiko elektroninio pašto saugumo 

pranešimus, sistemos užrašus, atlieka nuoseklius patikrinimus ir realaus laiko statistikas. 

UTM (angl. Unified Threat Management) ugniasienėse integruota įsilaužimo aptikimo ir prevencijos 

sistema, gateway (vartų) antivirusinė ir turinio filtro skirto 7 lygmens turinio patikrinimui ir saugumo 

užtikrinimui. O realus laiko atnaujinimo sistema išlaiko IPS informacija, antivirusinių parašus ir esamas 

URL duomenų bazes. Visi privalumai padeda apsaugoti tinklą nuo įsilaužimų, interneto kirminų, pavojingų 

kodo atakų, pagal poreikius saugiai valdyti prieigą prie interneto. 

Didelis VPN našumas. Ugniasienės turi integruotą VPN klientą ir serverį. Tai leidžia nuotoliniu būdu 

saugiai prisijungti į ofisą, įmonę ar patikimą partnerių tinklą. Galima jungtis iš namų ar kitos vietos ir visada 

saugiau prisijungti prie įmonės tinklo, kad pasiekti reikiamą informacija ar elektroninį paštą. NetDefend 

UTM ugniasienės turi įmontuotą VPN aparatūros variklį palaikantį ir leidžiantį valdyti didelį kiekį VPN 

konfigūracijų. Palaiko IPSec, PPTP ir L2TP protokolus kliento/serverio rėžime. Papildomi VPN nustatymai: 

DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128 koduotė, rankinis arba IKE/ISAKMP raktų valdymas, 

Quick/Main/Aggressive suderinamumo rėžimai ir VPN autentifikavimo palaikymas naudojant išorinį 

RADIUS serverį arba vartotojų duomenų bazę. 

UTM servisai: palaikant aktyvią apsaugą nuo įvairių grėsmių iš interneto reikia, kad visos trys 

duomenų bazės naudojamos UTM ugniasienės būtų nuolat atnaujinamos. Siekiant užtikrinti patikimą 

apsaugą taip pat siūloma pagal poreikius įsigyti papildomą ugniasienės UTM servisų paslaugą į kurią įeina 

atskiri atnaujinimai kiekvienam iš produktų: įsilaužimų prevencijos sistema (IPS), antivirusinė ir interneto 

turinio filtravimas (WCF). Ugniasienių tiekėjai su prenumeratų programa užtikrina, jog kiekviena 

ugniasienių serviso duomenų bazių yra išsami ir veiksminga. 

Sustiprina įsibrovimų prevencija į UTM ugniasienes - įgalinti komponentų pagrindu parašai, tai 

unikali IPS technologija kuri atpažįsta ir apsaugo nuo visų žinomų ir nežinomų atakų. Ši sistema gali 

išspręsti visus svarbius atakų aspektus ar potencialas atakas susitvarko ir su apkrovomis, užkrėtimais. 

Kalbant apie parašo aprėptis, ISP duomenų bazėje įtraukiama atakų informacija ir duomenis iš globalių atakų 

surinktų iš viešų vietų, kaip nacionalinės pažeidžiamumo duomenų bazės ir bugtrax. Ugniasienės nuolat 

kuria ir optimizuoja parašus per Auto-SignatureSensor sistema neapkraunant esamos saugumo sistemos, šie 

parašai užtikrina aukšta aptikimo rodiklį. Srautinis virusų skanavimas: ugniasienės atpažįsta bet kokio dydžio 

failus naudojant srauto skanavimo nuo virusų technologija kuri panaikina į talpyklą gaunamus failus. Zero-

cache skanavimo metodas ne tik padidina patikrinimo spartumą, bet ir sumažina tinklo kliūtis. Ugniasienė 

naudoja virusų parašus iš  tokių saugyklų kaip Kaspersky Labs, kad užtikrintų patikimą ir tikslią 
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antivirusinės apsaugą, taip pat parašų atnaujinimus. Todėl virusai ir kenkėjiškos programos gali būti 

sėkmingai užblokuotos ir sustabdytos dar prieš pasiekiant tinklo kompiuterius ar mobilius įrenginius. 

Interneto turinio filtravimas padeda administratoriams stebėti, valdyti bei kontroliuoti darbuotojų 

prieigą prie interneto. Į ugniasienės įtraukta daug pasaulio serverių indeksų su milijonais URL ir realaus 

laiko interneto svetainių duomenimis, siekiant padidinti ir užtikrinti maksimalų paslaugų prieinamumą. 

Užkardos naudoja apibrėžtas politikas ir aiškius juoda/balta sąrašus leidžiančius kontroliuoti prieigą prie tam 

tikrų svetainių visiems vartotojų tipams - sąsajoms ir IP tinklų objektams. Užkarda gali aktyviai tvarkyti 

interneto turinį pagal potencialiai pavojingus objektus pavyzdžiui kaip: Java Applets, JavaScripts, 

VBScripts, ActiveX objektus ir slapukus. 

Standartinė aparatinės užkardos iš tekėjo prenumerata suteikia ugniasienei UTM serviso paslaugų 

atnaujinimus 12 mėnesių pradedant nuo to dienos kai pradedate naudotis arba pratęsiate savo norimą 

paslaugą. Prenumerata gali būti reguliariai atnaujinama užtikrinant ugniasiene su daugiausiai saugos 

atnaujinimų galimų  

iš gamintojo serviso. 

 

FortiGate 60B aparatinės įrangos ugniasienės apžvalga 

 

 
 

1 pav. FortiGate 60B įrenginys 

Šaltinis: http://www.atmarkit.co.jp/ 

 

Darbui su FortiGate 60B aparatinės įrangos ugniasiene daugiausiai naudojausi internetine FortiGate 

sąsaja (web interface), taip pat yra ir komandinė eilutė (CLI). 

Kad prisijungti prie ugniasienės internetinės sąsajos reikia naršyklėje suvesti adresą: 

https://192.168.1.99 tada turi pasirodyti langas prašantis jūsų prisijungimo, dažniausiai pagal gamintojo 

nustatymus būna: vartotojo vardas - admin ir slaptažodis - admin. 

 

 
2 pav. FortiGate web interface funkcijos 

Šaltinis: sudarytas autoriaus 
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FortiGate 60B internetinė sąsaja turi vartotojui pritaikytą meniu su funkcijomis išskaidytomis į 

kategorijas:  

 Sistema - pagrindiniai duomenys, nustatymai. 

 Maršrutizatorius - statinis maršrutų koregavimas, maršrutų taisyklės. 

 Ugniasienė - ugniasienės taisyklės, adresai, servisai, tvarkaraščiai, virtualūs IP, apkrovos 

balansas. 

 UTM – užkarda, įsilaužimų prevencija, interneto filtras, elektroninio pašto filtras, duomenų 

nutekėjimo prevencija, aplikacijų kontrolė. 

 VPN – virtualaus privataus tinklo nustatymai. 

 Vartotojai – įvairūs įrenginį administruojančių vartotojų konfigūravimai. 

 Endpoint apsauga. 

 Belaidžio ryšio kontrolė. 

 Registrai ir pranešimai – jų peržiūra, nustatymai. 

 

FortiGate funkcijų testavimas 

 

 
3 pav. Ugniasienės politikos taisyklės  

Šaltinis: sudarytas autoriaus 

 

Patikrinimui pinginta per CMD į IP adresą 8.8.8.8 (Google DNS). 

Komanda: ping 8.8.8.8 –t (pingina be sustojimo), pirmai buvo uždėtas taisyklės veiksmas, kad 

blokuoti, tai pingo į šį IP adresą padaryti nebuvo galima. 

Iš UTM ugniasienės funkcijų atkreipiau dėmesį į interneto, elektroninio pašto, aplikacijų filtrus ir 

pabandžiau blokuoti, nes įmonėje šios paslaugos dažniausiai yra naudojamos, todėl dažniausiai ir būna 

pažeidinėjamos. 

Tinklo filtras: 

 

 
4 pav. tinklo filtras pagal URL 

Šaltinis: sudarytas autoriaus 
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Šiame paveikslėlyje (4 pav.) matomos įrašytos keturios taisyklės, su adresų pavadinimais. Šios 

taisyklės blokuoja šiuos internetinius puslapius ir jie tampa nepasiekiami.  

 

 
5 pav. Tinklo filtras, internetinio puslapio blokavimas 

Šaltinis: sudarytas autoriaus 

 

Suveikė internetinio puslapio blokavimo taisyklė, blokuoti www.lrytas.lt. Šiomis taisyklėmis galima 

nesunkiai blokuoti nereikalingus puslapius, kurie gali atimti laiko darbuotojams ir sumažinti darbo našumą, 

bei padeda apsisaugoti nuo nesaugių internetinių puslapių grėsmės, kad vartotojas peržiūrės ir atsisiųs 

kenkėjiškos informacijos dažniausiai pats to neįtardamas. Tinklo filtras turi daugiau galimybių taip pat gali 

blokuoti, leisti peržiūrėti internetinius puslapius pagal turinį. 

 

FortiGate 60B – keleto tinklų sujungimas naudojant virtualius VLAN 

 

 
1 schema. Tinklas su virtualiais VLAN 

Šaltinis: sudarytas autoriaus 

 

Įmonės variantui pasirinktas toks tinklo modelis, apjungti tris vartotojų grupes prie FortiGate 

ugniasienės, bei išlaikyti jas atskiras pasinaudojant VLAN galimybėmis. 

Sprendimas:  

Paketai iš kiekvieno tinklo eina per VLAN komutatorių prieš pasiekiant FortiGate įrenginį. VLAN 

komutatorius pažymi vis kitokią VLAN žymą ant paketų atsižvelgiant iš kokio VLAN tinklo paketas. 

Kad išlaikyti virtualius VLAN‘us prie FortiGate ugniasienės įrenginio, kiekvienas VLAN tinklas 

jungiamas atskirai į internal (vidinę) sąsają. 
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Sukurtas DHCP serveris FortiGate 60B įrenginyje, aptarnaujantis ir nuomojantis IP adresus kiekvienai 

VLAN sąsajai. 

Sukurtos saugumo politikos taisyklės, kad praleisti kiekvieną tinklą, komunikuoti su internetu. 

 

 
16 pav. Tinklo sąsajos su VLAN 

Šaltinis: sudarytas autoriaus 

 

Paveikslėlyje matomos FortiGate 60B įrenginio sąsajos su sukurtais virtualiais VLAN: Administracija, 

Dėstytojai, Studentai, Papildomas ir informacija kokiam tinklui priklauso. 

 

 
17 pav. DHCP serveriai, VLAN 

Šaltinis: sudarytas autoriaus 

 

Kiekvienas virtualus VLAN tinklas priskirtas prie savo DHCP serverio. Kur jam bus nuomojamas 

adresas. Pavyzdžiui Administracija tinklas gauna adresus nuo 192.168.20.100 iki 192.168.20.200. 

 

IŠVADOS 

1. Išanalizuota ir susisteminta medžiaga apie ugniasienes. Nustatyta, jog aparatinės įrangos 

ugniasienės gali būti efektyvios sukonfigūruotos arba visai nekonfigūruotos ir gali apsaugoti bet kokį 

įrenginį esantį vietiniame tinkle. 

2. Išanalizavau teorinę medžiagą apie programinės ir aparatinės įrangos ugniasienes, išskirtos 

FortiGate aparatinės įrangos funkcijas. 

3. Atliktas FortiGate aparatinės įrangos funkcijų testavimas, kurio metu išbandytos ugniasienės 

politikos taisyklės, interneto turinio filtravimas, elektroninio pašto filtras, aplikacijų kontrolė ir registrų, 

pranešimų suvestines. 

4. Sudaryta loginė tinklo schema, panaudota FortiGate 60B aparatinės įrangos ugniasienė su 

VLAN galimybėmis. Suprojektuotas VLAN tinklas su Fortinet FortiGate 60B aparatinės įrangos ugniasiene, 

įtraukiant ją į esamą įmonės tinklą taip, kad būtų sutaupomi įmonės tinklo resursai, užtikrinama didesnė 

tinklo sauga. 

5. Sukurtas VLAN tinklas, panaudotas konfigūruojamas komutatorius VLAN paskirstymui 

tagged/untagged paketams.. 
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SUMMARY 

 

Kirdeikis, E., Čeplinskas, S. (Supervisor). (2015). Enterprise network security assurance with FortiGate. 

Computer Network Administration College higher education. Šiauliai: Northern Lithuania College. 

The project objectis to collect information about firewalls and security, software and hardware firewalls. 

Ensuring the safety of using hardware firewall Fortinet FortiGate and optimal application solutions for company. 

Selected convenient existing FortiGate unit model, according to what users needs analysis and corporate 

operating model, the use ofa vailable resources , saving administrative time and resources. Selected VLAN network 

model uses the FortiGate firewall and configurable switch. FortiGate configured to ensure the company's current 

network resource control. 
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KONKURENCINĖS APLINKOS POKYČIAI PLĖTOJANT TARPTAUTINĮ 

VERSLĄ LOGISTIKOS SEKTORIUJE 

 

Ieva Laureckytė, Greta Labutytė 

Mokslinis vadovas lekt. Eglė Gotautienė 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

 

Dėl mokslo ir technikos pažangos gilėja ir vystosi darbo pasidalijimas bei kooperacija tiek 

nacionaliniame, tiek ir tarptautiniame lygyje. Paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje spartėjo tarptautinės 

ekonomikos internacionalizavimas. Kuriasi naujos ir plečiasi jau funkcionuojančios pasaulio ekonominės 

sąjungos, didėja skaičius ir mastai tarptautinių įmonių, veikiančių keliose ar keliolikoje valstybių.  

Intensyvėjant konkurencinei kovai vietinėje rinkoje, dauguma verslininkų svarsto galimybes parduoti 

savo produktus ar paslaugas kitose, mažiau užpildytose rinkose, kad pardavimui reiktų kuo mažiau pastangų. 

Dėl šios priežasties ryški tendencija labiau ekonomiškai išsivysčiusioms šalims greičiau sureaguoti į 

vartotojų poreikių pasikeitimus; užpildę ir perpildę savo rinką prekėmis, jų verslininkai greitai visas 

pastangas perkelia į tas rinkas, kurios sąlyginai nėra užpildytos, adaptuoja savo prekes, atsižvelgiant į šių 

vartotojų poreikius ir galimybes.  

Norint išlikti rinkoje, kiekviena įmonė yra priversta konkuruoti. Konkurencija yra būtinas šiuolaikinės 

ekonomikos atributas, skatinantis kokybės gerėjimą, bei inovacijų diegimą. Šiandien organizacijoms reikia 

ne turėti ir siekti išlaikyti, o nuolatos kurti ir tobulinti savo konkurencinį pranašumą. Taip susiduriama su 

gana didele problema - neįvertinama ir neatidžiai išanalizuojama konkurencinė aplinka. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti konkurencinę aplinką plėtojant tarptautinį verslą logistikos 

sektoriuje. 
Uždaviniai: 

7. Išnagrinėti konkurencijos sampratą ir strategijas. 

8. Pateikti tarptautinio verslo teorinius aspektus.  

9. Ištirti ekspertų nuomonę apie konkurencinės aplinkos pokyčius logistikos sektoriuje. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, kokybinis tyrimas, lyginamasis ir ekspertų metodas. 

 

 

KONKURENCIJOS IR TARPTAUTINIO VERSLO SAMPRATA 

Konkurencijos sampratos esmė 

 

J. Ramanauskienė (2008) konkurenciją apibūdina labai trumpai ir konkrečiai: tai varžybos tarp 

siekiančių to paties tikslo žmonių, įmonių, organizacijų ir teritorijų.  

G. Davulis (2003) teigia, kad konkurencija – tai varžybos tarp vartotojų, norinčių įsigyti prekę arba 

paslaugą, taip pat tarp gamintojų, siekiančių parduoti šią prekę arba paslaugą. B. Martinkus ir V. Žilinskas 

(2001) konkurenciją apibūdina kiek kitaip: tai rinkos situaciją, kai yra pakankamai daug pirkėjų ir pardavėjų, 

egzistuoja laisvo įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos galimybės bei prieinama informacija apie kitų gamintojų 

kainas.  

R. Stanikūnas (2009) mano, jog giliau panagrinėjus konkurencijos sąvokos apibrėžimus, būtų galima 

teigti, kad konkurencija – tai procesas, kurio metu varžomasi dėl ekonominės naudos, nors pagrindinis tikslas 

ne visada gali būti didesnio pelno gavimas.  

Išanalizavus visas sąvokas ir autorių nuomones apie konkurenciją, galima pastebėti, kad kiekvienas 

autorius pažymi tai, jog konkurencija yra kova arba varžybos. Dažniausiai varžymosi tikslas yra ekonominė 

nauda. Taigi, apibendrinant konkurenciją galima apibrėžti kaip varžymosi procesą tarp daugiau ar mažiau 

lygiaverčių varžovų, siekiant pranašumo bei ekonominės naudos. O norint gauti kuo didesnė naudą, reikia 

gerai išmanyti konkurencinę rinkos struktūrą, kuri konkurencijos pobūdžiui ir jos situacijai turi gana didelę 

reikšmę.  

R. Dudėnas (2006) teigia, jog paprastai skiriami keturi rinkos struktūrų tipai (1 lentelė): 

 Grynoji konkurencija. 

 Monopolinė konkurencija. 

 Oligopolija. 
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 Monopolija. 

 

1 lentelė. Įvairių rinkų konkurencinių situacijų pagrindinės ypatybės 

Rinkos 

tipas 

Pardavėjų 

skaičius 

Pardavėjų 

vaidmuo 

rinkoje 

Konkurentų 

įtaka kainoms 

ir pardavimo 

mastams 

Prekių 

diferenciacija 

Įėjimo į rinką 

galimybės 

Grynoji 

konkurencija 
Daug Mažas Labai maža 

Maža arba 

nėra 
Didelės 

Monopolinė 

konkurencija 
Daug Įvairus Maža 

Didelė 

(pirkėjų 

požiūriu) 

Nuo vidutinės 

iki didelės 

Oligopolija Keletas Didelis Įvairi Įvairi Mažos 

Monopolija Vienas 
Labai didelis 

(monopolinis) 
Nėra Nėra Nėra 

Šaltinis: sudarytas autorių remiantis Dudėnu, (2006) 
 

Grynoji konkurencija pardavėjams nesuteikia galimybių praktiškai įgyvendinti kokias nors rinkodaros 

priemones, nes pirkėjai neskiria vieno konkurento gaminių nuo kito. Reklama beveik neturi jokios prasmės. 

Visiškai neįmanoma reguliuoti kainų ir tik šiek tiek galima paveikti prekių paskirstymą (Dudėnas, 2006). 

Monopolinėje konkurencijoje kiekvienos įmonės tikslas – sukurti pirkėjui įvaizdį, kad savo savybėmis 

jos prekė išsiskiria iš kitų, yra kažkuo savitos, nepakartojamos.  

Oligopolijoje veikia kelios stambios įmonės ir kiekviena iš jų kontroliuoja didelę rinkos dalį. Užuot 

konkuravę kainų srityje, oligopolinėje rinkoje konkurentai paprastai naudojasi kitais metodais: technologijos 

tobulinimu, gaminių kokybės gerinimu, teikiamų paslaugų plėtimu (Dudėnas, 2006). 

R. Dudėnas (2006) mano, kad monopolija yra visiška grynosios konkurencijos priešingybė. Joje yra tik 

vienas pardavėjas, tiekiantis rinkai prekes, iš esmės neturinčias artimų pakaitalų. Monopolijos sąlygomis 

pardavėjas gali visiškai kontroliuoti savo prekių pasiūlą ir nustatyti kainą, kuri jam duotų didžiausią pelną. 

Apibendrinant, galima teigti, jog norint išsilaikyti rinkoje prieš konkurentus, būtina atkreipti dėmesį į 

konkurencinės rinkos struktūrą. Giliai išanalizavus struktūras ir nusprendus, kuris tipas būdingiausias 

konkurentams, galima pasirinkti konkurencinio pranašumo įgijimo strategiją ir stengtis nukonkuruoti esamus 

konkurentus.  

 

Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos 

 

Konkurencinė strategija yra verslo strategijos sinonimas. Ji aprašo visumą būdų, kuriuos naudodamas 

verslo vienetas galėtų konkuruoti savo veiklos sektoriuje. J. Ramanauskienė (2008) teigia, kad konkurencijos 

strategija reiškia strategijas, priklausančias vienodai interesų plotmei, kurių tikslas įgyti pranašumą prieš 

kitas organizacijas. N. Langvinienės, P. Vengrausko ir R. Žitkienės (2005) knygoje pateiktas M. E. Porterio 

konkurencinės strategijos apibrėžimas: kompanijos menas reaguoti į ekonominės aplinkos pasikeitimus.  

Anot R. Virvilaitės (2012) ekonomikos literatūroje konkurencinis pranašumas dar vadinamas 

strateginiu pranašumu, kuris privalo būti toks, kad jį būtų galima naudoti kiek įmanoma ilgiau. 

Konkurencinis pranašumas leidžia gauti didesnį negu vidutinį pelną šakoje bei užtikrinti stiprias pozicijas 

rinkoje.  

R. Virvilaitė (2012) pateikia M. E. Porterio bendrojo konkurencinio pranašumo įgijimo strategijas (1 

pav.): 
 

  
 

Konkurencijos mastas 

 Išlaidų mažinimas Diferenciacija 

Dideli rinkos segmentai Išlaidų lyderio 

strategija 

Diferenciacijos 

strategija 

Nedidelis rinkos 

segmentas 
Koncentracija į išlaidas Koncentracija į 

diferenciaciją 

 

1 pav. Bendrosios konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis R. Virvilaitė, 2012.  
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Išlaidų lyderio strategija. Sugebėjimas efektyviausiai valdyti išteklius leidžia įmonei įgyti ilgalaikį 

konkurencinį pranašumą. Išlaidų minimizavimą galima pasiekti dėl gamybos masto ekonomijos, t. y. 

gaminant standartizuotas prekes ir didinant jų gamybos apimtis. 

Diferenciacijos strategija. Diferenciacijos esmė – pelno įmonei gavimas, kuriant vartotojui vertę, kuri 

yra kitokia ir didesnė nei siūlo konkurentai. Viena iš svarbiausių sąlygų, būtinų norint sėkmingai 

diferencijuoti prekę, rinkos segmentavimas bei vartotojų poreikių išsiaiškinimas.  

Koncentracija į išlaidas ir koncentracija į diferenciaciją. Tikslas – pasirinkti rinkos segmentą ir jį 

aptarnauti geriau negu konkurentai. Konkurencinį pranašumą įgyti ir tuo išsikirti iš konkurentų galima 

mažinant išlaidas arba didinant prekės diferencijavimą (Virvilaitė, 2012). 

Gana panašią konkurencijos strategijų klasifikaciją pateikė H. Meffertas, kuri aprašyta J. 

Ramanauskienės (2008) knygoje:  

Koncentracija „produktas - rinka“ sistemoje galimos dvi veiklos kryptys, naudojamos organizacijų 

europinėje rinkoje: 

 Regioninės rinko ginimo strategijos – koncentruojasi į tradiciškai parengtus europinės rinkos regionus. Jų 

esmę sudaro rinkos veiklos intensifikacija. 

 Rinkos plėtimo strategijos – orientuotos į naujų, lig šiol neparengtų EVR rinkų užkariavimą taikant 

unifikuotą marketingą, naudojant aukštą standartizacijos lygį ir sukurti europinio ženklo strategiją. 

Išlaidų orientacija. Leidžia pateikti į rinką produktus mažesnėmis nei konkurentų kainomis, 

užtikrinant lygiagrečiai tą patį produktų kokybės ir naujumo lygį bei klientų aptarnavimo paslaugas. 

Kokybės orientacija. Strateginis kokybės pranašumas pirmiausia pasiekiamas sukuriant aukštos 

kokybės produktus, atitinkančius diferencijuotus vartotojų reikalavimus. 

Novatoriška orientacija. Novatoriško pranašumo įsigijimo procese pagrindinį vaidmenį vaidina tyrimų 

ir plėtros veikla bei integruotas inovacijų plėtojimo ir diegimo procesas europinėje rinkoje (Ramanauskienė, 

2008). 

Apibendrinant, norint įgyti konkurencinį pranašumą, būtina pasirinkti tinkamą strategiją. Gerai 

išanalizavus konkurencinės rinkos struktūrą, pasirinkus tinkamiausią konkurencinio pranašumo įgijimo 

strategiją, panaudojus ją prie konkurentus ir įdėjus reikiamų pastangų, galima nesunkiai paveikti ir 

nukonkuruoti savo konkurentus rinkoje.  

 
Tarptautinio verslo samprata 

 

Bendrąja prasme tarptautinis verslas – tai privačių ar viešųjų įmonių veikla, susieta su išteklių judėjimu 

už šalies ribų (Sekliuckienė, 2009). B. Melnikas (2008) teigia, kad tarptautinis verslas – tai socialiai 

apibrėžto subjekto tarptautiniu mastu bei tarptautinėje aplinkoje vykdoma veikla, skirta tam tikram produktui 

ar produktams sukurti ir realizuoti bei sudaryti galimybes šiam subjektui gauti ir turėti naudos atsižvelgiant į 

jo interesus ir veiklos rezultatus. 

Į tarptautinį verslą įeina komerciniai veiksmai, išeinantys už nacionalinių sienų. Ši sąvoka apima 

tarptautinių prekių, paslaugų, darbo jėgos ir technologijos judėjimą; importą ir eksportą; tarpvalstybinius 

prekybinius susitarimus dėl intelektinių teisių; licencijų išdavimą ir franšizę; investavimą į fizinį ir finansinį 

turtą užsienio šalyse; susitarimus su gamintojais dėl jų prekių realizavimo užsienio rinkoje arba 

reeksportavimo į dar kitas užsienio šalis (Vengrauskas, Perminienė, 2002). 

Tarptautinio verslo požymiai (Melnikas, 2008): 

 Tarptautinis verslas yra veikla suvoktina kaip laike vykstantis procesas, sudarantis tam tikrą veiksmų sistemą 

ir pasižymintis atitinkamomis veiklai, kaip procesui, būdingomis laiko dimensijomis. 

 Tarptautinis verslas yra socialiai apibrėžto subjekto, kuris turi būti apibrėžtas socialinio pobūdžio dimensijų 

pagrindu kaip tam tikras asmuo, organizacija ar kitoks subjektas. 

 Tarptautinis verslas yra skirtas tam tikriems produktams sukurti ir realizuoti. 

 Tarptautinis verslas, kaip veikla, pasižymi orientacija į naudos siekimą, gavimą ir turėjimą, taip pat gali būti 

apibūdinamas subjekto interesų ir naudos pobūdžio dimensijomis. 

 Tarptautinis verslas, kaip veikla, vyksta ar yra vykdomas tarptautiniu mastu bei tarptautinėje aplinkoje. 

Apibendrinant pateiktų autorių nuomones, galima teigti, kad tarptautinis verslas – tai toks verslas, 

kuris yra vykdomas tarptautiniu mastu. Tam, kad tarptautinis verslas sėkmingai vyktų, būtina išanalizuoti 

užsienio rinką, kurioje norima plėstis. Svarbu žinoti kultūros skirtumus, valiutą, išmanyti teisinę sistemą, 

išteklių prieinamumą, ekonomiką. Netinkamai įsigilinus į kitos šalies verslo kultūrą, tarptautinis verslas gali 

greitai žlugti. 
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KONKURENCINĖS APLINKOS POKYČIŲ PLĖTOJANT TARPTAUTINĮ VERSLĄ 

LOGISTIKOS SEKTORIUJE ANALIZĖ 

Tyrimo metodikos apžvalga 

Siekiant išanalizuoti konkurencinę aplinką plėtojant tarptautinį verslą logistikos sektoriuje, atliktas 

kokybinis tyrimas ir taikytas ekspertų metodas. Anot A. Skerstonienės  ir A. Valicko (2008), tai specifinės 

rūšies apklausa, kurios metu apklausiama specialiai parinkta žmonių grupė, gerai išmananti kurią nors sritį. 

Šis metodas plačiai taikomas sociologiniuose tyrimuose gauti nagrinėjamos srities empiriniams duomenims. 

Norint panaudoti šį metodą, reikia suformuluoti grupę kvalifikuotų ekspertų (Tidikis, 2003). 

Tyrimas atliktas 2015 metų sausio mėnesį. Šiuo atveju ekspertai – tai logistikos įmonių vadovybėje 

dirbantys asmenys. Asmenys, dalyvavę tyrime,  žodiniu sutikimu patvirtino, kad tyrime gali būti įvardytos jų 

pareigos ir darbo patirtis. Tačiau norint nepažeisti pasirinktų ekspertų konfidencialumo, pateikiami tik 

apdoroti duomenys. Ekspertų kodavimo principas pateikiamas 2 lentelėje.  

Matome, jog iš viso tyrime dalyvavo šeši ekspertai. Kaip minėta, buvo siekiama, kad tyrime dalyvautų 

logistikos sektoriaus vadovybės darbuotojai. Dažniausios užimamos pareigos – vadovas, o rečiausios – 

pavaduotojas. Darbo patirtis pasiskirstė įvairiai – nuo 3 iki 12 metų. Tai padeda siekti tikslesnių tyrimo 

rezultatų. 
 

2 lentelė. Ekspertų kodavimas 

Eil. Nr. Eksperto numeris Pareigos Darbo patirtis, metais Eksperto kodas 

1. Ekspertas Nr. 1 Direktorius 10 1X  

2. Ekspertas Nr. 2 Pavaduotojas 4 2X  

3. Ekspertas Nr. 3 Direktorius 7 3X  

4. Ekspertas Nr. 4 Vadovas 3 4X  

5. Ekspertas Nr. 5 Vadovas 5 5X  

6. Ekspertas Nr. 6 Darbuotojas 12 6X  

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 

Siekiant padidinti vertinimo tikslumą ir efektyvumą, tiriamuoju atveju, buvo panaudota kiekybinio 

kokybinių reiškinių vertinimo, panaudojant kokybės indeksų metodą, praktiką.  

Ekspertams buvo pateikta dvidešimt teiginių apie konkurenciją ir tarptautiškumą. Pateiktoje lentelėje 

jie turėjo pasirinkti geriausią, jų manymu, atsakymo variantą: sutinku, iš dalies sutinku arba nesutinku. 

Ekspertų įvertinti teiginiai buvo formalizuojami pagal vienpolių 3 gradacijų skalę (0; 0,5; 1), nustatant 

indekso K reikšmę.  Indekso K reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

n

nk
K

ij
N

j

i 



1

 

Čia:  

jk  - atsakymo varianto svorio koeficientas; 

in  - atsakymų į alternatyvą skaičius; 

n  - bendras atsakymų skaičius (Paulauskas, 1999). 

 

Gautos indeksų reikšmės deformalizuojamos pagal intervalus, kurie pateikti 3 lentelėje. 
 

3 lentelė. Įvertinimų intervalų reikšmės. 

Įvertinimo reikšmių intervalas Prasmė Išaiškinimas 

0,000 – 0,333 Nesutinku Teiginys nepatvirtintas 

0,334 – 0,670 Iš dalies sutinku Teiginys patvirtintas iš dalies 

0,671 – 1,000 Sutinku Teiginys patvirtintas 
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Šaltinis: sudarytas autorių remiantis Paulausku, (1999) 

 

Tyrimo rezultatų analizė 

Atlikus kokybinį tyrimą, buvo pastebėta, jog ekspertų nuomonės apie pateiktus teiginius gana dažnai 

išsiskyrė. Iš dvidešimt pateiktų teiginių pasitvirtino tik devyni. Lygiai tiek pat teiginių buvo iš dalies 

patvirtinti, o du teiginiai nepasitvirtino. Labiausiai ekspertų nuomonės išsiskyrė dėl teiginio, kuriame 

pažymima, kad logistikos sektoriuje dominuoja monopolinė konkurencija. Kiekvienas atsakymo variantas 

buvo pasirinktas po du kartus, todėl laikoma, jog teiginys patvirtintas tik iš dalies. Taip pat įdomu tai, kad 

tyrime dalyvavusių dviejų direktorių nuomonės labai dažnai nesutapo. 

 
2 pav. Ekspertų teiginių apie konkurenciją patvirtinamumas 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimo rezultatais 

 

Jeigu kalbant apie teiginius, kurie apibūdina konkurenciją ir konkurenciją logistikos sektoriuje, iš 

pateiktų teiginių 40 proc. buvo patvirtinti, 50 proc. – patvirtinti iš dalies ir 10 proc. nepatvirtinti. (2 pav.) 

Ekspertų nuomonės sutapo tik dėl vieno teiginio, kuris pažymi, jog norint išsiskirti iš konkurentų svarbu 

pasirinkti tinkamą konkurencinio pranašumo strategiją. (4 lentelė) 

O lygiai per puse, prie sutinku ir iš dalies sutinku, ekspertai pasirinko atsakymo variantus ties teiginiu, 

kuris apibūna konkurenciją kaip kovą arba varžybas dėl ekonominės naudos. Nepaisant tokio atsakymų 

pasiskirstymo, teiginys laikomas patvirtintu. Tai parodo, kad vis dėlto logistikos sektoriuje konkuruojama 

būtent dėl ekonominės naudos, kuri dažniausiai aktuali tik įmonės darbuotojams bei steigėjams.  

 

4 lentelė. Ekspertų konkurencijos vertinimo pagrindinės išvados 

Teiginys Bendras vertinimas Reikšmių įvertinimas 

Konkurencija - tai kova arba varžybos dėl ekonominės 

naudos. 
0,75 Teiginys patvirtintas 

Konkurencija - tai rungtyniavimas kurioje nors srityje, 

norint pasiekti tą patį tikslą. 
0,917 Teiginys patvirtintas 

Konkurencinis pranašumas atitinka strateginį pranašumą. 0,833 Teiginys patvirtintas 

Norint išsiskirti iš konkurentų svarbu pasirinkti tinkamą 

konkurencinio pranašumo strategiją. 
1 Teiginys patvirtintas 

Vienas iš sektorių, kuriame konkurencija didžiausia - 

logistika. 
0,667 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Logistikos sektoriuje dominuoja monopolinė 

konkurencija. 
0,5 Teiginys patvirtintas iš dalies 

ogistikos sektoriuje dominuojanti konkurencinio 

pranašumo įgijimo strategija - diferenciacija. 
0,417 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Logistikos sektoriuje sunku išlikti dėl daugybės kon 

kurentų. 
0,667 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Logistikos įmonės mažai dėmesio skiria konkurentų 

analizei. 
0,583 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Logistikos įmonių užsienio konkurentai agresyvesni nei 

vietiniai. 
0,167 Teiginys nepatvirtintas 

Šaltinis: sudarytas autorių pagal tyrimo rezultatus 

 
Kaip matome 4 lentelėje, ekspertai patvirtino teiginį apie konkurenciją, kuri apibūdinama kaip 

rungtyniavimas kurioje nors srityje, norint pasiekti tą patį tikslą. Su šiuo teiginiu sutiko penki iš šešių 

ekspertų, tarp kurių ir du tyrime dalyvavę įmonių direktoriai ( 1X ; 3X ). Tai rodo, kad konkuruoti galima ne 

tik siekiant ekonominės naudos, tačiau ir norint įgyti klientų pasitikėjimą, užtikrinti kokybiškas paslaugas bei 

išsiskirti iš kitų, tame pačiam sektoriuje veikiančių įmonių. 
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4 lentelėje pažymima, kad teiginys: konkurencinis pranašumas atitinka strateginį pranašumą, taip pat 

patvirtintas. Logistikos sektoriuje dirbantys ekspertai iš dalies patvirtino, kad logistikos sektoriuje 

aktualiausia konkurencinio pranašumo įgijimo strategija – diferenciacija. Kadangi teiginys tik iš dalies 

patvirtintas, tai leidžia numatyti, kad logistikos sektoriuje labiau aktualios kitos konkurencinio pranašumo 

įgijimo strategijos. 

Ekspertai iš dalies patvirtino teiginį, kuriame pažymima, kad logistikos sektoriuje vyrauja viena iš 

didžiausių konkurencijų. Šio teiginio nepaneigė nei vienas ekspertas, o du iš šešių, tarp kurių yra ir 

direktorius ( 1X ), sutiko su teiginiu. Tai leidžia manyti, jog nors ir ne didžiausia, tačiau pakankamai didelė 

konkurencija vyrauja logistikos sektoriuje. 

Taip pat ekspertai tik iš dalies sutiko, jos logistikos sektoriuje dominuoja monopolinė konkurencija. 

Kaip jau minėta, ties šiuo teiginiu ekspertų  nuomonės visiškai  išsiskyrė. Tai reiškia, kad logistikos 

sektoriuje išvis nedominuoja arba tik labai nežymiai dominuoja monopolinė konkurencija. 

Įdomu tai, jos ekspertai tik iš dalies sutiko, kad logistikos sektoriuje sunku išlikti dėl daugybės 

konkurentų ir, kad logistikos įmonės mažai dėmesio skiria konkurentų analizei. Todėl galima teigti, jog 

dažnos logistikos įmonės turi lojalius klientus ir joms nereikia rūpintis dėl konkurentų agresyvumo.  

Vienintelis teiginys, kalbant apie konkurenciją, kurio ekspertai nepatvirtino tai:  logistikos įmonių 

užsienio konkurentai agresyvesni nei vietiniai. Tyrimo dalyviai beveik vienbalsiai nusprendė, kad šis 

teiginys neteisingas. Tik vienas ekspertas iš dalies sutiko su teiginiu ( 1X ). Tai reiškia, jog vietiniai 

konkurentai yra kiek agresyvesni arba vienodai agresyvus už užsienio konkurentus logistikos sektoriuje. 

 
3 pav. Ekspertų teiginių apie tarptautiškumą patvirtinamumas 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimo rezultatais 
 

Kalbant apie teiginius, kurie apibūdina tarptautiškumą ir tarptautiškumą logistikos sektoriuje, 

atsakymai pasiskirstė gana panašiai kaip ir kalbant apie konkurenciją. Iš pateiktų teiginių 50 proc. jų buvo 

patvirtinti, 40 proc. – tik iš dalies patvirtinti ir 10 proc. nepatvirtinti (3 pav.). Ekspertai vienbalsiai patvirtino 

du teiginius, kurie pažymi, kad vykdant tarptautinę logistiką labai svarbu žinoti užsienio šalių muitus, 

nuostatus ir įstatus ir, kad vykdant tarptautinį verslą, kokybės orientacijos  strategija  aktuali  logistikos  

įmonėms (5  lentelė).   Tai  parodo,  kad  norint  išlaikyti pelningai veikiančią logistikos įmonę tarptautiniu 

mastu, būtina teikti kokybiškas paslaugas ir taip įgyti klientų pasitikėjimą. Taip pat vienodai svarbu 

susipažinti su kitos šalies įstatymais, teisine sistema, bei privalomais mokesčiais. 

Prie vieno teiginio atsakymai pasiskirstė vienodai, po tris balsus, ties sutinku ir iš dalies sutinku, todėl 

šis teiginys laikomas visiškai patvirtintu. Šiam teiginiui taipogi pritarė ir abu tyrime dalyvavę įmonių 

direktoriai ( 1X ; 3X ). Ekspertai sutarė dėl to, kad didžioji dalis logistikos įmonių vykdo tarptautinę veiklą. 

Todėl, galima teigti, jog tik labai maža dalis logistikos įmonių savo veiklą vykdo tik vietinėje rinkoje. 

 

5 lentelė. Ekspertų tarptautiškumo vertinimo pagrindinės išvados 

Teiginys Bendras vertinimas Reikšmių įvertinimas 

Tarptautinis verslas - tai įmonių veikla, susieta su išteklių 

judėjimu už šalies ribų. 
0,917 Teiginys patvirtintas 

Tarptautinis verslas konkuruodamas su kitais subjektais, 

gali sulaukti savo valstybės netiesioginės paramos. 
0,417 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Tarptautinis konkurencingumas apibrėžiamas kaip šalies 

sugebėjimas gaminti prekes ir teikti paslaugas, kurios 

tenkintų tarptautinių rinkų poreikius. 

0,833 Teiginys patvirtintas 

Šalies tarptautinis konkurencingumas priklauso nuo turimų 

gamtos išteklių gausos ir jų panaudojamų kaštų. 
0,667 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Didžioji dalis logistikos įmonių vykdo tarptautinę veiklą. 0,75 Teiginys patvirtintas 

Teiginys Bendras vertinimas Reikšmių įvertinimas 
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Lietuvos logistikos įmonės dažniausiai veiklą vykdo 

Baltijos regione. 
0,333 Teiginys nepatvirtintas 

Vykdant tarptautinę logistiką labai svarbu žinoti užsienio 

šalių muitus, nuostatus ir įstatus. 
1 Teiginys patvirtintas 

Tarptautiniai mokesčiai daro didelę įtaką logistikos įmonių 

pelningumui. 
0,417 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Viena iš pelningiausių rinkų logistikos įmonėms - Rusija. 0,5 Teiginys patvirtintas iš dalies 

Vykdant tarptautinį verslą, kokybės orientacijos strategija 

aktuali logistikos įmonėms. 
1 Teiginys patvirtintas 

Šaltinis: sudarytas autorių pagal tyrimo rezultatus 
 

Kaip matome 5 lentelėje, apibrėžimą, kuris teigia, kas tarptautinis verslas – tai įmonių veikla, susieta 

su išteklių judėjimu už šalies ribų, ekspertai patvirtino. Šiam teiginiu pritarė penki  iš šešių ekspertų. Tačiau 

vienas ( 4X ) tik iš dalies patvirtino teiginį, kad tarptautinis verslas konkuruodamas su kitais subjektais, gali 

sulaukti savo valstybės netiesioginės paramos. Tai parodo, jog du iš šešių tyrime dalyvavusių logistikos 

įmonių darbuotojų, tarp kurių yra ir direktorius ( 3X ), net nežino, kad gali sulaukti netiesioginės paramos iš 

valstybės.  

Ekspertai taip pat patvirtina teiginį, kuris teigia, kad tarptautinis konkurencingumas apibrėžiamas kaip 

šalies sugebėjimas gaminti prekes ir teikti paslaugas, kurios tenkintų tarptautinių rinkų poreikius. Tai reiškia, 

jog logistikos sektoriaus atstovai Lietuvoje supranta, kad norint pelningai dirbti tarptautiniu mastu, būtina 

išanalizuoti kitos šalies vartotojų poreikius, pajamų lygį ir ekonominę padėtį.  

Remiantis 5 lentelės duomenimis matome, jog ekspertai iš dalies patvirtino teiginį, kad šalies 

tarptautinis konkurencingumas priklauso nuo turimų gamtos išteklių gausos ir jų panaudojamų kaštų. 

Kalbant apie šį teiginį, įdomu tai, kad čia vėl išsiskyrė dviejų direktorių nuomonės. Vienas ( 1X ) sutiko su 

šiuo teiginiu, o kitas ( 3X ) sutiko tik iš dalies. Taip pat šiam teiginiui pritarė ir pavaduotojas ( 2X ). Taigi, 

galima teigti, kad logistikos įmonės atstovai iš dalies supranta, jog turimus išteklius, tokius kaip nafta, būtina 

panaudoti tikslingai ir gauti didžiausią grįžtamąją vertę, kuri neštų naudą ne tik įmonei, bet ir valstybei. 

Kaip pažymima 5 lentelėje, ekspertai tik iš dalies sutiko su teiginiu, jog tarptautiniai mokesčiai daro 

didelę įtaką logistikos įmonių pelningumui. Taip yra dėl to, nes kiekviena įmonė savo veiklą vykdo 

skirtingose šalyse. Dar viena priežastis, dėl kurios ekspertai mano nevienodai tokia, kad kiekvienoje 

valstybėje mokesčiai yra skirtingi ir jų dydis taip pat skiriasi. Taigi, įmonės sumokamų mokesčių dydis 

priklauso nuo nustatytų šalies mokesčių, kurioje dirbama, todėl tai skirtingai ir atsiliepia įmonių 

pelningumui. 

Ekspertai tik iš dalies patvirtino teiginį, jog Rusija yra viena pelningiausių rinkų logistikos įmonėms. 

Jeigu šis teiginys būtų pateiktas prieš kelerius metus, tikriausiai jis būtų patvirtintas  vienbalsiai. Tačiau esant 

tokiai šiandieniniai situacijai, kai Rusija daugeliui šalių, tarp jų ir Lietuvai, yra paskelbusi embargą, leidžia 

suprasti, kad Rusija nebe itin išryškėja kaip viena pelningiausių rinkų logistikos sektoriuje. 

Vienintelis teiginys, kurio ekspertai nepatvirtino kalbant apie tarptautiškumą, kad Lietuvos logistikos 

įmonės dažniausiai veiklą vykdo Baltijos regione. Taigi, galima teigti, kad Lietuvos logistikos sektoriaus 

įmonės renkasi ne tik Baltijos regioną, bet ir kitas aplinkines šalis, tokias kaip Lenkiją ar Vokietiją. 

Išanalizavus atlikto tyrimo rezultatus galima teigti, kad kiekvienas tyrimo dalyvis turi asmeninę 

nuomonę apie konkurenciją ir tarptautiškumą. Būtent dėl šių priežasčių ekspertų nuomonės sutapo tik ties 

trimis teiginiais. Kalbant apie kitus teiginius, ekspertų nuomonės gana ryškiai išsiskyrė. Tačiau logistikos 

sektoriaus įmonėms labai svarbu ir pravartu atlikti konkurentų analizę, nes tyrimo rezultatai parodė, jog 

logistikoje konkurencija yra viena didžiausių.  

 

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus lietuvių ir užsienio autorių literatūrą galima teigti, kad konkurencija – tai kova arba 

varžybos, siekiant to paties tikslo. Dažniausiai tai būna ekonominė nauda. Kadangi kiekvienai įmonei svarbu 

išsiskirti iš konkurentų, tą galima padaryti į pagalbą pasitelkiant konkurencinio pranašumo įgijimo 

strategijas. Įmonė gali pasirinkti ir įgyvendinti vieną iš keturių konkurencinių strategijų: diferenciacija, 

išlaidų lyderio, kokybės orientacija ar novatoriška orientacija.  

2. Pateikus tarptautinio verslo teorinius aspektus nustatyta, kad tarptautinis verslas – tai verslas, kuris 

yra susijęs su išteklių judėjimu už šalies ribų ir vykdomas tarptautiniu mastu. Norint sėkmingai vykdyti 



117 
 
 

tarptautinį verslą, būtina įsigilinti į užsienio šalies verslo kultūrą. Taip pat labai svarbu žinoti šalies 

ekonominę padėtį, mokesčius, įstatymus bei muitus. 

3. Atlikus kokybinį tyrimą išaiškėjo, kad nepaisant to, jog ekspertų atsakymai šiek tiek išsiskyrė, 

susumavus rezultatus prieita prie bendros nuomonės. Ekspertai patvirtino konkurencijos ir tarptautinio verslo 

sąvokas, taip pat vienbalsiai sutarė, kad aktualiausia konkurencinio pranašumo įgijimo strategija logistikoje – 

kokybės orientacija. Taipogi vienbalsiai patvirtintas teiginys, jog tarptautinėms logistikos įmonėms būtina 

žinoti užsienio šalių muitų sistemą ir įstatyminę bazę. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima teigti, kad 

logistikos sektoriuje vyraujanti konkurencija viena didžiausių, todėl įmonės turėtų nuolat atlikti konkurentų 

analizę ir tinkamai pasirinkti konkurencinio pranašumo įgijimo strategiją. Nuolatinis investavimas į 

konkurentų stebėjimą leistų atitinkamai pagerinti paslaugų kokybę ir klientų lojalumą. 
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SUMMARY 

 

The transport and logistics sector of Lithuania, 2014 was developed by 11,7 % of the gross domestics product – 

almost 3 % more than in 2007, is the third in importance after the industrial and commercial sectors of the 

economy, and the improvement of the transport infrastructure offers new opportunities for business development and 

investment attraction. It is due to the fact that this sector is one of the most important Lithuania's economy is selected 

and analyzed. 

This research paper work will be the subject of competition identified in international business. The focus will be 

given to competition in the logistics sector. Discusses changes in the competetive environment, the development of 

international business in the logistics sector, problems. Also formulated the working goal is to analize the competetive 

environment in the development of international business in the logistics sector. The implementation of the tasks of the 

three raised for that purpose: to examine the concept of competition and strategies; analysis of the theoretical aspects of 

international business; examine the experts opinion about the chages in the competetive environment of the logistics 

sector. 

Theoretical work should be read in the concept of competition and international business, as well as the 

acquisition of competetive advantage strategy. Used in the work of the scientifis literature analysis, which showed that 

competition in business is relevant and inevitable. Therefore, in order to stand out, it is useful to use one of the 

acquisition strategies of competitive advantage.  

The empirical work carried out in a qualitative study, the expert method. The study involved six experts who 

work in the logistics sector. Was given twenty claims, of which ten on ten of the competition and true internationalism. 

The results of the investigation showed that the logistics sector competitors are not very aggresive and that‘s the key to 

the acquisition strategy of competitive advantage in quality orientation.  

At the end of work formulated in the conclusions which are based on an analysis of the theoretical and the 

empirical part of the work. 
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SURICATA IDS (INTRUSION DETECTION SYSTEM) PANAUDOJIMAS VIDINIO 

TINKLO GRĖSMIŲ APTIKIMUI 
 

Deividas Milinauskas 

Mokslinis vadovas lekt.dr. Liudvikas Kaklauskas 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

Projekto tikslas: apsaugoti vidinį tinklą nuo galimų grėsmių įvykstančių vidiniame tinke. Pasirinktos 

įsilaužimo aptikimo sistemos: "Suricata" nagrinėjimas. "Suricata" įdiegimas, pritaikymo būdas tinkle. 

Sistemos pritaikymas drausti kompiuterių tinklo atakoms, el. pašto brukalui ir grubias atakas. Sistemos 

testavimas, pavyždžiai.  

 Straipsnio aktualumas. Straipsnyje nagrinėjama "Suricata" įsilaužimo aptikimo sistemos galimybės 

apsaugant vidinį tinklą nuo galimų pavojų, kenkėjiškų veiksmų. 

Straipsnio problema. Norint turėti tvarkingą tinklą jis turi būti apsaugotas ne tik nuo kenkėjiškų 

veiksmų iš išorės, bet ir iš vidaus. Jei vidiniame tinkle naudojami įrenginiai yra nuomojami, tai jie neretai 

būna panaudojami kenkėjiškiems tikslams, ir galingi tinklo resusai gali sukelti stiprią ataką ar rimtus 

pavogus tam taikiniui kuris bus nurodytas kenkėjiško asmens. Šiame straipsnyje bus aptariama kaip apriboti 

šiuos veiksmus naudojant "Suricata". 

Straipsnio tikslas: ištirti "Suricata" įsilaužimo aptikimo sistemos panaudojimo galimybes, užtikrinant 

įmonės tinklo saugą. 

Sprendžiami uždaviniai: 

1. Tinklo apsaugos sprendimas panaudojant "Suricata" įsilaužimo aptikimo sistemą. 

2. Tinklo apsaugojimas nuo neleistinų veiksmų panaudojant taisykles "Suricata" sistemoje. 

3. "Suricata" prijungimas prie tinklo neprarandant tinklo spartos 

4. Tinklo ir įdiegtos sistemos testavimas. 

Tyrimo metodai: literatūros analizė, modeliavimas, eksperimentas. 

 

SAUGIŲ PRISIJUNGIMŲ PRIE ĮMONĖS TINKLO TEORINIAI ASPEKTAI 

 

Pasirinkau šią įsilaužimo aptikimo sistemą, nes ji yra atviro kodo ir už ją nereikia mokėti, ši sistemą gali 

apdoroti didelio srauto kiekį, kadangi gali naudoti visus procesorio branduolius įdiegtoje sistemoje.  

"Suricata" leidžia apdoroti iki 10 gb/s srautą, jo nestabdant. Beto ši sistema sugeba identifikuoti failus, ji 

atpažysta tukstančius failo tipų, kurie keliauja tinkle. "Suricata" galima sukonfiguriuoti, jog gavus tam tikrą 

failo tipų kiekį, per tam tikrą laiką būtų irašytas įrašas duomenų bazėje, ar išsiųstas paštas, ar net užblokuotas 

portas, IP adresas.  

 

"Suricata" panaudojimas tinkle 

 Vienas is sprendimo būdų: įdiegti "Suricata" aptikimo įsilaužimo sistemą tinkle, kuriame yra valdomasis 

komutatorius ir gali kopijuoti srautą. Srautas kopijuojamas į kompiuterį  ar serverį kuriame yra įdiegta 

"Suricata" ir taip skanuojamas srautas, pastoviai tikrinama ar visi serveriai esantys tinkle laikosi nurodytų 

taisyklių. Aptikus neleistą veiksmą pranešama ugniasieniai, kuri užblokuoja kenkėjiškiems veiksmams 

vykdomo serverio prieigą prie interneto, šis variantas būtų naudojant aptikus denial of service tipo atakoms. 

Tuomet kenkėjiškas serveris nebeturi prieigos prie interneto, o serverio administratorius gauna el.laišką,  jog 

aptikti kenkėjiški veiksmai. Kai serveriai naudojami grubios jėgos atakoms, tuomet serveriui visiškai 

interneto atjungti nebūtina, tiesiog užblokuojamas kenkejiško serverio IP adreso prievadas, per kuri vyksta 

atakos ir administratorius gauną pranešimą, kad susitvarkytų serveryje esančius nesklandumus. Šie dalykai 

gali nutikti ne tik dėl kenkėjiškų serverio administratorių, bet tai gali nutikti ir pasigavus virusą, kuris 

naudoja jūsų resursus, savo kenkėjiškiems tikslams. Taip pat serveriai būna panaudojami el. pašto brukalams 

platinti, tuomet ugniasienė gavus įspėjimą užblokuos SMTP prievadą kenkėjiško serverio IP adresui. 
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1 pav."Suricata" pritaikymas tinkle 

šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Šis metodas yra labai patogus, kadangi nereikia kiekviename įrenginyje įdiegti šios sistemos, tai 

užimtų labai daug laiko, būtų nepatogu peržiūrėti ir prižiūrėti kokybiška šios sistemos veikimą. Kadangi 

srautas kopijuojamas ir siunčiamas atskiram serveriui, todėl kiti serveriai gali dirbti nieko netrukdomi, taip 

pat srautas nėra stabdomas, tiesa įvykdžius pažeidima, blokavimas gali būti ne momentinis, bet jis vistiek 

įvyks po kelių sekundžių.  

 

Analizė 

 

Kadangi šią sistemą išmėginau "Ubuntu" operacinės sistemos serveryje, grafinio vaizdo nebuvo, tik 

komandinė eilutė todėl pranešimus apie pažeidimus galėdavau pažiūrėti per ją. Pranešimo pirmos eilutės 

pradžioje visuomet spausdinamas laikas, kuriuo metu taisyklė suveikė. Kiek kartų kenkėjas pažeis taisyklę, 

tiek pranešimų ir bus spausdinama. 

SSH prisijungimo duomenų skenavimas - ši taisyklė mato kiek kartų per tam tikrą laiką iš jūsų 

serverio arba į jūsų serverį buvo bandytą kartų jungtis. Jeigu per 3 minutes buvo jungtasi daugiau kaip 10 

kartų iš to pačio vartotojo, tuomet taisyklė suveiks ir spausdins pranešimą. 

 

 

2 pav. SSH pranešimas 

šatinis: sudaryta autoriaus. 

 

Email Spam - taisyklė tikrina, kad nebūtų išsiųstas per didelis kiekis laiškų per tam skirtą laiką, 

viršijus šį kiekį bus matoma, jog tikriausiai yra vykdomas laiškų brukalas. 

Norint apsisaugoti nuo DoS atakų galime naudoti taisyklę, kuri skanuoja kiek paketų per tam tikrą 

laiką bus išsiusta ar atsiustą. Kadangi DoS atakos tai labai didelis paketų kiekio siuntimas per trumpą laiką, 

tuomet taisyklė remiantis šiuo pagrindu ieškos kenkėjų. 
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Testavimas:  testavimui naudojau TeV DoS cmd, kuria radau internete, įvedus norima IP adresą ir 

norimą prievadą bus pradeta ataka. 

 

 
3 pav. šaltinis: dos atakavimo įrankis 

sudaryta autoriaus 

 

Po sekundės buvo taisyklė aktyvavo pranešimą, nes paketų limitas viršijo leistą limitą, kuris buvo 

nurodytas taisyklėje.  

 

 
4 pav. pranešimas apie DoS atakas 

šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Šiame paveikslėlyje taisyklė suveikė tris kartus, kadangi jai nustatytas paketų limitas galioja 1 

sekundę, per kurią galima siųsti ne daugiau kaip 10000 paketų, tuomet viršijus limitą yra vykdoma DoS tipo 

ataka, ir taisyklė praneša apie neleistiną veiksmą.  

Taisyklės gali būti skirtos tiek įeinantiems į serverį pažeidimams aptikti, tiek išeinantiems iš serverio, 

kadangi gali būti bandoma kenkti klientui, kuris nuomojasi serverį, arba gali būti kenkėjiškas klientas, kuris 

serverį naudoja neleistiniems veiksmams. Šios pavyzdyje rodytos taisyklės šiuo metu tik spausdina 

pranešimą, bet jas galima pakeisti, kad jos darytų taip, kaip jas nustatysime, joms suveikus - jos gali blokuoti 

IP adresus, prievadus, kaip jas nustatysime, taip jos ir veiks, todėl ši įsilaužimo aptikimo sistemą turi 

galimybę automatiškai įvykus neleistinam veiksmui, jį sustabdyti.  

 

IŠVADOS 
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1. Išanalizuota, jog "Suricata" labiausiai atitiko mano reikalavimus, nes gali drausti mano 

norimus neleistinus veiksmus, gali apdoroti iki 10gb/s srautą jo nestabdant. 

2. Rastas sprendimas, kaip prijungti "Suricata" jog viename iš įrenginių esanti sistema, galėtų 

saugotį tam tikrą tinklo dalį. 

3. Ištestuota prijungta prie tinklo sistema, tenkina poreikius ir saugo nuo pažeidimų. 
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SUMMARY 

 

Milinauskas, D., Kaklauskas, L. (Supervisor). (2015). Cases of secure connection for remote company divisions 

computer networks analysis: Bachelor's Final Paper in Computer Network Administration College higher education. 

Šiauliai: Northern Lithuania College.  

Project goal: to protect the internal network from potential threats occurring at the local network. I selected intrusion 

detection system "Suricata", because this system matched my requirements. Adapting the system to insure the computer 

network attacks, e-mail. mail spam and brute force attacks.  System testing. 
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Miglė Motiejūnaitė 

Mokslinis vadovas lekt. dr. Žardeckaitė-Matulaitienė Kristina 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Pradinė mokykla yra svarbus laikotarpis formuojant vaikų socialinius įgūdžius bei stiprinant pozityvų 

elgesį. Neišsivysčius minėtiems įgūdžiams laiku gali kilti rizika, kad vaikas užaugęs, bus linkęs atsiskirti nuo 

kitų, turės sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, gali pradėti elgtis agresyviai ar susidurti su įvairiais 

psichologiniais sunkumais (Prince, Ho, Hansen 2010). Svarbiausias amžiaus etapas socialiniams įgūdžiams 

formuoti,  tai  vidurinioji vaikystė ( 6- 11 metu) (Prince, Ho, Hansen 2010). Jeigu antisocialus elgesio 

modelis nepasikeičia iki trečios klasės, vaiko elgesys gali tapti chronišku sutrikimu. Tai negali būti gydoma, 

bet gali būti pakeičiama intervencijomis (Diken, Cavkaytar, Batu, Bozkurt, Kurtyilmaz 2010). 

Lietuvos mokyklose įgyvendinamos įvairios socialinius įgūdžius formuojančios programos vaikams. 

Mokyklos pasirinktinai gali naudoti programas kaip: (nuo 2000 metų) „Zippio draugai“ skirta 5-7 metų 

vaikams,  (nuo 2004 metų) „Antras žingsnis“ skirta pradinio amžiaus vaikams, (nuo 2008 metų) naudojama 

„Olweus“ programą skirtą 10- 15 metų vaikams, galiausiai, visose mokyklose diegiama nuo 2004 metų 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“  skirta nuo 7- 15 metų vaikams (Be patyčių 2015). Tačiau net ir 

esant tokiai gan nemažai programų, skirtų pradinio mokyklinio amžiaus vaikams, įvairovei socialinių ir 

elgesio sunkumų paplitimas Lietuvos vaikų populiacijoje yra nemažas (Skruibis, Povilaitis 2015). Žinoma, 

kad net du iš trijų Lietuvos mokinių susiduria su patyčiomis,  31,2 proc. berniukų ir 27,7 proc.  mergaičių 

patyria patyčias (Skruibis, Povilaitis 2015). 2011 iki 2013 metų laikotarpiu stebimas savižudybių skaičiaus 

padidėjimas, tarp 9-19 amžiaus vaikų ir paauglių (Valstybinis psichikos sveikatos centras 2015). Lietuvos 

valstybinės psichikos sveikatos departamento duomenis nuo 2011 iki 2013 metų, tarp 9-19 amžiaus žmonių- 

savižudybių skaičius tenkantys 100 tūkst. padidėjo: vyrų 14,4 skaičiumi, moterų 11,5 skaičiumi (Valstybinis 

psichikos sveikatos centras 2015).  

Darbo tikslas: Palyginti įvairias taikomas užsienio ir Lietuvos programas, įvertinti, kas galėtų lemti 

efektyvesnę intervencinę socialinių įgūdžių programą. 

Uždaviniai: Kokie organizavimo aspektai ir teoriniai modeliai svarbūs mokyklų intervencinėse 

programose ugdant pradinio amžiaus vaikų socialinius įgūdžius.  

Metodai: mokslinės literatūros palyginamoji analizė. 

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ PALYGINIMAS 

 

Įvairiose šalyse taikomos skirtingos programos lavinti vaikų socialiniams įgūdžiams. Socialiniai 

įgūdžiai skirti adaptuotis daugelyje situacijų- tai gebėjimai, kurie leidžia inicijuoti ir palaikyti teigiamus 

socialinius santykius, ne tik pradėti, bet ir nutraukti sąveikas, susidoroti su nepageidaujamomis sąlygomis, 

kalbėtis apie  konfliktų sprendimus, santykius, suprasti savo ir kitų emocijas ( Kapıkıran, İvrendi, Adak 

2006; Kara, Çam 2007; Avcıoğlu 2005; cit. pgl. Erbay, Arslan, Cagdas 2011).  Šioje apžvalgoje bus 

analizuojamos dvi nacionalinės programos ir tyrimais paremta socialinių įgūdžių lavinimo programa. 

Programos pasirinktos remiantis keliais kriterijais. Pirma: analizuotos Lietuvos ir Jungtinių Karalysčių 

nacionalinės programos, remiantis aktualumu ir šalių tarpusavio ryšiu.  Lietuvos programa pasirinkta siekiant  

įvertinti vietinės programos trūkumus, privalumus, galimas koregavimo galimybes. Anglijos programa 

analizuota, remiantis intervencijos ir imties panašumu su Lietuvoje vykdoma programa. Pagal 2014 metų 

Lietuvos statistikos departamento duomenis, Jungtinėje Karalystėje gyvena daugiausiai pasaulio lietuvių 

(Lietuvos statistikos departamentas 2014). Taip pat Lietuvoje naudojama programa remiasi būtent Jungtinėje 

Karalystėje sukurta intervencija. Dėl to, kad tiek užsienio lietuviai, tiek vietiniai, labiau susiję su Jungtinių 

Karalysčių švietimu, pasirinkta būtent ši programa. Antra: tyrimais pagrįsta programa pasirinkta remiantis 

Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės mokyklos psichologų asociacijos duomenimis apie patvirtintas 

socialinių įgūdžių intervencijas (National Association of School Psychologists 2002). Taigi pasirinkta „ The 

Primary Project“ intervencija. 

Kiekviena programa bus analizuojama pagal: naudojamus metodus, programos organizavimą,   teorinį 

modelį, kuriuo pagrįstos programos, atliktus efektyvumo tyrimus. 
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BENDRI PROGRAMŲ BRUOŽAI IR TIKSLAI 

 

Jungtinėse Karalystėse vykdoma programa „Social and Emotional Aspects of Learning“ (SEAL), yra 

nacionalinės švietimo programos dalis (Dracinschi 2012). Programa naudojama viena arba kartu su platesniu 

įgūdžiu kursu: „Personal, social, health and economic“ (PSCHE) (Watson 2008). PSHE programa apima 

tokius aspektus kaip: sveikatą, saugumą, atsakomybę, moralę, orientavimą į mokymąsi, karjerą (Campbell, 

Craft 2004). SEAL programa susitelkia tik ties emociniais ir socialiniais ugdymo aspektais (Watson 2008; 

Hall 2010). SEAL programos tikslas padėti vaikams integruotis į socialinę aplinka, pažįstant kitus, save, taip 

pat skiriamas dėmesys smurto, patyčių prevencijai (Dracinschi 2012).  

Lietuvos mokyklose vykdoma nacionalinė programa tobulinti vaikų socialiniams įgūdžiams 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“. Ji parengta švietimo ir mokslo ministerijos pagal Jungtinės 

Karalystės remiamą Tacade programą asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui (Lions Life Skills 2015; 

Bulotaitė, Gudžinskienė 2004). Programos tikslas- paruošti vaikus ir jaunimą gyvenimui už mokyklos ribų 

bei suaugusiųjų gyvenimui (Bulotaitė, Gudžinskienė 2004). 

„Primary Project“ programa parengta remiantis  tyrimais. Intervencija skirta 4-9 metų amžiaus 

vaikams, kurie turi polinkį į agresiją, uždarumą, sunkumus bendraujant su bendraamžiais, mokymosi 

problemų (The Primary Project 2015; NREPP 2014).  Įvairiuose užsiėmimuose ugdomi tokie įgūdžiai kaip: 

nurodymų laikymasis, elgesio kontrolė, socialiniai gebėjimai, užsispyrimo kontroliavimas (NREPP 2014). 

Programa turi papildomą kryptį, ji orientuota į vaikus, kurie patiria krizes savo gyvenime. Programa apima 

įprastas pamokos ir papildomus užsiėmimus. Pastarieji vedami apmokyto  specialisto ir dėmesys kreipiamas 

į vaikus, kurie jau turi elgesio sunkumų, arba gali jų turėti dėl patiriamų krizių.  

Apibendrinus galima pastebėti, kad programos turi bendrų bruožų ir skirtumų pagal kuriuos ugdo 

socialinius įgūdžius. Nacionalinių programų tikslai siejasi, jos orientuotos paruošti vaikus tolimesniam 

gyvenimui, tik „SEAL“ programa daugiau akcentuoja emocinį ir socialinį ugdymą bei patyčių prevenciją. 

Skirtingai „The Primary Project“ daugiau dėmesio skiria agresyvaus elgesio kontrolei, bei adaptyvaus  

bendravimo sugebėjimams, mažiau- bendriems adaptacijos, ar socialiniams įgūdžiams. Taip pat pastaroji 

programa naudojama kaip prevencija, su vaikais, kurie dar nėra linkę elgtis agresyviai.   

 

PALYGINIMAS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO MODELIŲ PROGRAMOSE 

 

Tam, kad tinkamai įvertinti programų efektyvumą svarbu atsižvelgti į tai, kokiu būdų jos ugdomos, 

įvertinti trukmę, mokyklos paruošimą intervencijai ir būdus, kuriais vaikai mokinami įgūdžių. Analizuojant 

programas, galima palyginti, kokiu būdu intervencijos perteikia socialinius įgūdžius. „SEAL“ programoje 

užsiėmimus veda mokytojai, kurie naudoja grupines veiklas, žaidimus (Tew, M., Read, M.,  Potter, H. 2007). 

Intervencijos pamokos trunka 20 iki 40 minučių, priklausomai nuo amžiaus grupės, visus programos 

žingsnius vaikai praeina per šešis metus (Watson 2008). Programoje apmokomi tik mokytojai, naudojantis 

literatūra, nėra nurodyta, kiek laiko trunka mokymai (Campbell, Craft 2004; Dracinschi 2012; Lendrum, 

Humphrey, Wigelsworth 2013). Lietuvoje taikomoje nacionalinėje programoje, įgūdžiai ugdomi panašiu 

būdu, naudojami įvairūs grupiniai žaidimai, piešimo, kalbėjimosi, aktyvaus judėjimo užsiėmimai, į 

intervencija įtraukiami tėvai (Bulotaitė, Gudžinskienė, Rugevičienė 2004). Užsiėmimai trunka 40-60 

minučių ir naudojama iki 10 klasės (Bulotaitė,L.; Gudžinskienė,V. Pilkauskienė, I. 2005; Bulotaitė, 

Gudžinskienė 2004). „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“  apmoko mokyklos administraciją ir mokytojus 

trijų dienų seminare, taip pat naudoja literatūrą (Lions Quest Lietuva 2008; Bulotaitė, Gudžinskienė, 

Rugevičienė 2004). Su šiomis programomis galima palyginti ir „The Primary Project” intervenciją. 

Intervencijoje pamokos trunka panašų laiką 30-40 min. tačiau pati programa daug trumpesni nei nacionalinės 

programos, 10-14 savaičių skiriama vaikams, kurie turi  elgesio sunkumų, šešios savaites po 12 kartų jei tai 

krizę patiriantis vaikas (NREPP 2014; Cowen 1980; The Primary Project 2015). Skirtingai nei kitose 

programose, intervencijoje vaikai ugdomi ne tik mokytojo, bet ir specialaus darbuotojo, kuris nėra baigęs 

terapinių studijų, tačiau yra apmokytas ir prižiūrimas mokykloje dirbančio psichologo  (Drewes 2009; 

Children‘s institute 2015). Galima plačiau aptarti kokiu būdu vyksta susitikimai su specialiuoju darbuotoju. 

Sesijos metu naudojami įvairūs žaidimai, lėlės, menas, rankdarbiai, rūbai- persirenginėjimas,  

demonstruojamas teigiamas tarpasmeninis santykis, ugdomi socialiniai įgūdžiai, padedama vaikui susitelkti 

ties užduotimi, valdyti elgesį, konkurenciją. Žaidimo metu naudojama ne direktyvi metodika, kai vaikas veda 

žaidimus ir inicijuoja interakcijas, tokiu būdu specialistas tampa modeliu, kuris demonstruoja tinkamą elgesį, 

nustato netinkamas elgesio ribas (Child Trends 2015). Taigi galima pastebėti, kad nacionalinės programos 

http://www.schoolswork.co.uk/members/profile/116/
http://www.schoolswork.co.uk/members/profile/116/
http://www.schoolswork.co.uk/members/profile/116/
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daugiau susitelkia į grupinius užsiėmimus, kuriose dominuoja aktyvus žaidimai. Priešingai, tyrimais 

paremtoje intervencijoje mokinami socialiniai įgūdžiai atsižvelgiant ne tik į žaidimus, bet ir į modeliavimą, 

kai mokomasi tinkamo elgesio iš kito žmogaus. Taip pat nacionalinės programos naudojamos daug ilgiau, 

nors visose programose dominuoja panaši užsiėmimų trukmė ir dažnis. Lyginant mokyklų paruošimą 

intervencijai, nacionalinės programos apmoko mokyklas prieš atlikdamos intervenciją, bet Lietuviškoje 

programoje tai atliekama naudojantis literatūra ir seminarais mokytojams ir personalui. Šiuo aspektu sunku 

vertinti „The Primary Project” program, nes akcentuojamas ne visos mokyklos, bet individualaus vaiko plano 

kūrimas.  

 

TEORIJOS KURIOMIS REMIASI PROGRAMOS 

 

Mokymo modeliams ir programų organizavimui turi įtakos intervencijose naudojamos teorijos. Nuo 

teorinės programos krypties gali priklausyti kaip vyks užsiėmimai- individualiu ar grupiniu būdu.  

Tiek „The Primary Project“, tiek „SEAL“ programos remiasi prieraišumo teorija. ‚SEAL“ teorija 

naudoja, siekiant paaiškinti sunkumus, kurie kyla vaikams. Programoje  pristatomas Pettersons (1969) 

požiūris į prieraišumą (cit. pgl. O‘Leary 2012). Šis reiškinys aiškinimas kaip intymus, emocinis santykis, 

kuris kyla impulsyviai ir padeda palikuonims išlikti. Jei vaikas pajunta grėsmę, jis ieško žmonių, kurie galėtų 

suteikti fizinę, psichologinę, emocinę globą. Sunkumai atsiranda jeigu nebuvo suformuotas saugus 

prieraišumas, vaikai ateityje gali tapti agresyvus, gali kilti psichosomatinių sutrikimų, padidėję depresijos 

rizika (O‘Leary 2012). Manoma, kad šie sunkumai sukuria problemas ne tik santykiuose su kitais, bet ir 

akademinėje veikloje. „SEAL“ teorija naudoja paaiškinti iš kur kyla vaikų sunkumai ir kodėl svarbu ugdyti 

socialinis įgūdžius, taigi teorija mažiau paveikia programos organizavimą. Tačiau „The Primary Project“ 

prieraišumo teorija naudoja kaip pagrindą naudojamiems metodams. Teigiama, jog tam, kad vaikai, kurie 

dalyvauja projekte, jaustų mažesnį nerimą, stresą ir būtų pasiekti geresni terapiniai rezultatai,  specialistas 

turi sukurti saugų ryšį (Allen, Kronenberg 2014). Ši teorija siejasi su „The Primary Project“ naudojamu 

programos organizavimu, kaip jau minėta, specialistas su vaikais dirba dažniausiai individualiu būdu, todėl 

gali būti svarbesnis saugus ryšys ne su vaikų grupe, bet su specialistu (Drewes 2009).  

Taip pat intervencija „SEAL“ naudoja Goleman (1996) teorija apie emocinį intelektą. Teigiama, kad 

būtent dėl nesaugaus prieraišumo, vaikams kyla emocinių- socialinių, kognityvinių sunkumų, kurie 

apsunkina vaiko gebėjimus mokintis (Cherniss, Goleman 2001; cit. pgl. O‘Leary 2012). Remiantis McLoyd 

(1998) straipsniu, socialiniai- emociniai komponentai lemia didesnį įsitraukimą į mokymosi procesą, 

dėmesio sutelkimą, gebėjimą dirbti savarankiškai ir bendradarbiaujant, priešingai kognityviniai gebėjimai, 

mokymosi procesui daro mažesnę įtaką (cit. pgl. O‘Leary 2012). Teigiama kad racionalumas, mąstymas gali 

veikti daug produktyviau jeigu individas geba valdyti, panaudoti savo emocijas (Goleman 1998; cit. pgl. 

O‘Leary 2012). Taigi ši teorija, labiau akcentuoja bendradarbiavimą, ir papildo intervencijoje naudojamus 

grupinius užsiėmimus su vaikais (Tew, M., Read, M.,  Potter, H. 2007).  

 „The Primary Project“  papildomai  naudoja žaidimus, kurie pagrįsti kognityvine- elgesio teorija 

(Drewes 2009). Teigiama, kad vaikai, kurie patyrė tam tikrus sunkius išgyvenimus dažnai turi problemų 

mokykloje: pavyzdžiui tėvų skyrybas patyrę vaikai, buvo labiau linkę į įšaukiantį elgesį, agresiją, tie, kurie 

patyrė netektis savo šeimoje, turėjo padidintą drovumą, nerimą, uždarumą (Felner, Stolberg, Cowen 1975; 

cit.pgl Cowen 1980). Intervencija taikoma pastebėjus, kad vaikas išgyvena krizę, net jei ir sunkumai elgesyje 

dar nepasireiškė (Cowen1980). Alien ir Kronenberg knygoje „ Treating Traumatized Children“ (2014) 

papildoma „The Primary Projects“ idėja. Knygos autoriai teigia, kad vaikai, kurie turėjo sunkumų, gali 

netinkamai interpretuoti fizinius aplinkos stimulus, susieti juos su nemaloniais prisiminimais ir reaguoti 

stipriomis baimės ar agresijos emocijomis. Kartais tokios strategijos padeda sumažinti stresą, tačiau kitais 

atvejais tai tik padidina emocinio streso lygį. Naudojantis elgesio teorija vaikas mokinamas elgesio 

kopijavimo, kuris turėtų padėti išmokti elgesio strategijų, lemiančių geresnį prisitaikymą. Tai vyksta 

bendraujant su vaiku apie sunkius jo išgyvenimus, jausmus, vėliau perteikiant tai žaidimu. Remiantis 

kognityviniu teorijos aspektu bandoma kartu su vaiku analizuoti mintis, tai kaip jos veikia emocijas ir 

stengiamasi restruktūrizuoti negatyvias mintis (Allen,Kronenberg 2014). Galima pastebėti, kad programa 

naudoja modeliavimą, elgesio teorija, bet dirbą individualiai su vaikais (Cowen1980). Tai galima laikyti 

programos trukumu, nes vaikai jaučia didesnį panašumą ne su mokytoju, kuris šioje programoje individualiai 

mokina, bet su bendraamžiais, todėl vaikai labiau linkę atkartoti bendraamžių elgesį ir perimti iš jų 

modeliavimą nei iš suaugusiųjų (Zmyj, Seehagen 2013; Cowen1980 ). Tiesa, programa taip pat naudoja 
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kognityvinę teorijos dalį, atsižvelgia į individualius vaiko išgyvenimus ir mintis- tai labiau siejasi su 

naudojamais individualiais užsiėmimais. 

Intervencijose taip pat plačiai naudojama socialinio išmokimo teorija, kurią naudoja  „Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo“ programa. SungYoul, Seung-Bong,Keol ir Seung-Hwa (2014) straipsnyje galima rasti 

daugiau informacijos apie šią teoriją. Socialinis išmokimas taikomas kalbant apie konteksto įtaką, gebėjimą 

mokintis iš kitų žmonių per sąveikas. „Gyvenimo įgūdžių programoje“ pabrėžiamas vaidmenų žaidimo 

metodas (Division of mental health 1993). Teigiama, kad vaikai labiau linkę mokytis stebint, elgesį ir jo 

pasekmes (Division of mental health 1993). Manoma, kad toks mokymosi metodas, vaikams labiau tinkamas 

ir dėl to, kad jie greičiau išmoksta ir ilgiau išlaiko naujo elgesio modelį (Hanna, Meltzoff 1993; Herbert, 

Hayne 2000; Meltzoff 1995; cit. pgl. Zmyj, Seehagen 2013). Galima teigti, kad tokia teorija lemia minėtos 

intervencijos organizavimą- programoje dirbama su vaikais ne individualiai, o grupėje. Kaip jau minėta 

kalbant apie kognityvine elgesio teorija, vaikus labiau veikia bendraamžių kontekstas, remiantis Zmyj ir 

Seehagen (2013) straipsniu, vaikai labiau linkę atkartoti bendraamžių elgesį, nes jaučia su jais didesnį 

panašumą, nei su suaugusiais.   

Taigi galima pastebėti, kad įvairios teorijos lemia programų organizavimo principus. Intervencijoje 

„The Primary Projects“ naudojant prieraišumo  ir kognityvinę- elgesio teoriją organizuojami individualus 

užsiėmimai. Priešingai tokios teorijos kaip emocinio intelekto ir socialinio išmokimo programose „SEAL" ir 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo" padeda organizuoti grupinius užsiėmimus vaikams. Tiesa ne visos programos 

tinkamai susieja teorija su programos organizavimu, „The Primary Projects“, remiasi modeliavimo pratimais, 

tačiau neatsižvelgia į tai, kad vaikai labiau linkę perimti bendraamžių, ne suaugusiųjų elgesį. Tai galima 

laikyti intervencijos trukumu. Taip pat apibendrinant, svarbu pastebėti, kad dvi intervencijos iš trijų naudoja 

savo programoje ne vieną teoriją. Tai galima laikyti „SEAL" ir „The Primary Projects“ privalumu, darant 

prielaidą, kad didesnė teorijų įvairovė padeda prisitaikyti prie įvairesnių vaikų poreikių.   

 

PROGRAMŲ TYRIMO EFEKTYVUMO PALYGINIMAS 

 

Tam, kad įvertinti programų efektyvumą svarbu apžvelgti atliktus tyrimus. Intervencinių programų 

efektyvumas gali būti analizuojamas remiantis keliais kriterijais: trukme, vertinimo būdu, efekto dydžiu, 

tyrimu naujumu bei papildomais kriterijais. Vertinat trukmę, galima pastebėti, kad efektyvumas pasiekiamas 

ne trumpesnėje nei dvylikos savaičių intervencijoje (Quinn, Kavale, Mathur, Rutherford,  Fornes 1999). 

Toliau analizuojant vertinimo metodą gali būti naudojamas  nedalyvaujantis stebėjimas, kuris tinka tyrinėjant 

mokinių sąveikas. Taip pat gali būti naudojamas ir anketavimas, ar interviu, tačiau kyla grėsmė, kad:  

respondentas norės įtikti savo atsakymais tyrėjui; respondentai gali neatsiminti patirties, apie kurią jie yra 

klausiami; atsakymai gali būti iškreipti dėl savo elgesio priežasties racionalizavimo; atsakymus veikia 

stereotipai, atsakinėjama į klausimus taip, kaip įprastai visi žmonės atsakytų. Šie metodų minusai atskleidžia 

kuo stebėjimo būdas yra pranašesnis. Jis leidžia stebėti elgesį einamuoju metu, natūraliomis sąlygomis ir 

informacija mažiau  paveikiama respondentų noro įtikti (Cotton, Stokes, Cotton 2010).  Stebėjimui labai 

svarbu, kad personalas būtų apmokytas ir jo nepaveiktų šalutiniai kintamieji. January, Casey ir Paulson 

(2011) teigia, kad kai intervencijų vertinimą atlieka ne patys tyrėjai, o personalas, mokytojai, jų 

nekompetentingumas gali paveikti rezultatus. Taigi jei tyrime mokyklos personalas atlieka vertinimą, tampa 

svarbūs personalo mokymai (January, Casey, Paulson, 2011). Taigi kiekvienas vertinimo būdas turi savo 

trūkumų, todėl galima daryti išvadą, kad svarbu naudoti ne vieną  vertinimo būdą. Intervencijos efektyvumą 

gali lemti ir statistinis vertinimo būdas. Fritz, Morris, Richler atliktoje studijoje (2012) apie efekto dydžio 

matavimą, teigiama, kad jo dydis apibūdina stebima efektą, leidžia palyginti skirtingų tyrimų išvadas, 

apibrėžia duomenis kaip ir kiti aprašomosios statistikos parametrai tačiau atsižvelgia ir į imties 

charakteristikas (Fritz, Morris, Richler 2012). Taigi būtent efekto dydžio matavimas yra tinkamiausias 

metodas patikrinti intervencijos efektyvumą.  

Programų efektyvumo palyginimas, remiantis 1 lentele. Lentelė parengta pagal: „The Primary 

Projects“ (Demanchick, Johnson 2004; Munoz 2001), „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, „Life skills 

education“ (Chhadva, Kacker 2013), „SEAL“ (Humphrei, Lendrum, Wlgelsworth 2010; Hallam 2009; 

Cohen 1992 - atliktas skaičiavimas ir efekto dydžio vertinimas) 
 

Vertinant programų efektyvumą, galima pastebėti, kad daugelis intervencijų pagal statistinį 

reikšmingumą vertintos kaip efektyvios. Tačiau analizuojant tyrimus smulkiau, galima pastebėti esminius 

trūkumus, kurie gali iškreipti tokius rezultatus. Ne visos programos išsamiai pristato savo duomenis, kai kur 

trūksta nurodytos intervencijos trukmės, kai kur statistinio metodo, kai kur nurodytų ir palygintų 
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demografinių imties duomenų, ne visos programos, kuriose buvo naudotas stebėjimo metodas, buvo tinkamai 

paruošę vertintojus. Trukumu tampa ir tyrimų atlikimo metai, ne visi tyrimai atlikti su dabartine vaikų karta 

bei naujausi tyrimai kartais būna neprieinami analizei. Tyrimų netikslumą galima pastebėti ir rezultatų 

pateikimo dalyje. Kai kuriose programose nėra pateikiamas statistinio reikšmingumo vertinimo kriterijus, 

pateikiamas tik procentinis pasiskirstymas; nors apibendrinami rezultatai kaip reikšmingi, skaičiuojant 

papildomai efekto dydį stebimas tik mažas rezultatų reikšmingumas. Apžvelgus trūkumus, sunku vertinti, 

kuri programa pati efektyviausia, nes beveik visos teigia, kad turi statistiškai reikšmingą poveikį, ir beveik 

visos turi skirtingus trūkumus, kuriuos sunku palyginti pagal tai, kiek jie galėjo paveikti tyrimo rezultatus. 

Todėl galima tik įvertinti, kuri programa geriausia kiekvienoje vertinimo kategorijoje. Atsižvelgiant į 

intervencijos laiką, galima pastebėti, kad visos programos atlieka intervencijas ne trumpiau nei dvyliką 

savaičių, tačiau ilgiausiai nuo 2 iki 3 metų atliekamos: „SEAL“. Atsižvelgiant į personalo apmokymą 

intervencijai, galima pastebėti, kad visos programos bent viename iš tyrimų turėjo personalo mokymus arba 

vertinimą atlikdavo patys vaikai, savižinos klausimynais. Vertinant naudotus metodus, galima pastebėti, kad 

„SEAL“ naudoja net keletą skirtingų metodų, tai galėjo padidinti tyrimų rezultatų tikslumą. Taip pat efekto 

dydį matavo tik viena programa– „SEAL“. Naujausias tyrimas pastebimas „Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programoje“. 

IŠVADOS 

Apibendrinant socialinių įgūdžių programas vaikams galima padaryti keletą išvadų. Tam, kad 

programa būtų efektyvi gali būti svarbūs įvairūs programos organizavimo aspektai ir teoriniai modeliai. 

Užsienio programos ugdydamos socialinius įgūdžius pasitelkia įvairus pratimus, net tik įprastus grupinius 

žaidimus, bet ir metodus, kurie padėtų suformuoti tinkamą elgesį, tam naudingi elgesio modeliavimo 

pratimai. Lietuvoje naudojamoje programoje trūksta įvairesnių, labiau veikiančių vaikų elgesį, metodų.  

Programos sėkmingumą gali lemti  ir naudojamos teorijos. Remiantis kitų šalių patirtimi daugelis programų 

naudoja keletą teorijų pagal, kurias formuoja programas ir interpretuoja vaikų sunkumus.  Lietuvoje  

naudojamoje intervencijoje galima pastebėti vos vieną teoriją, tai socialinio išmokimo. Taigi efektyvesnei 

pagalbai vaikams gali būti naudinga formuoti programą remiantis papildomomis teorijomis kaip: 

kognityvinę- elgesio teorija, prieraišumo teorija, emocinio intelekto. Taip pat tokių teorijų naudojimas lemtų 

įvairesnės, ne tik grupinės veiklos organizavimą programoje. Vertinant įvairių programų efektyvumą, galima 

pastebėti, kad jos visos turėjo vienokį ar kitokį poveikį vaikams, net ir Lietuvoje naudojama programa. 

Tačiau pagal Lietuvoje atliktus statistinius tyrimus,  tokios „beveik efektyvios“ programos neišsprendžia 

vaikų gyvenime kylančių sunkesnių problemų. Taigi iš šios analizės galima daryti prielaidą, kad tam kad 

pasiekti pakankamai aiškius rezultatus reikšminga keisti esančią programą organizavimo aspektais ir teorinio 

modelio. 
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SUMMARY 

Primary school is the important period in forming children’s social skills, positive behaviour. If these skills are 

not developed in time, it can lead a risk that the child will tend to separate from others, will have difficulties interacting 

with contemporaries. They may start to behave aggressively, antisocial, have psychological problems, depression, 

anxiety. The middle childhood, from 6 to 11 years old is the most important stage of age to acquire social skills. 

Lithuanian schools use a variety of programs for children, which should help to solve these difficulties („Zippio 

draugai“, „Antras žingsnis“, „Olweus“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“).However, even using different 

programs for primary-age children remain the social and behavioral difficulties. It is stated that even two of the three 

Lithuanian students are confronted with bullying. Also, from 2011 to 2013 it is observed the increasing number of 

suicides among 9-19 age children and adolescents. It can be argued that the existing programs are not so effective to 

help solve the problems of children in Lithuania. It is assumed that the effectiveness of intervention programs were key 

aspects of the program as a theoretical justification and the principles on which it is organized. This paper compares the 

program "Life skills education program” used in Lithuania to the programs "SEAL" and "The Primary Project" used 

abroad, in order to find more efficient theoretical models and applications aspects of the programs organization. The 

paper analyzes the affection, social learning, cognitive - behavioral, emotional intelligence theories, as well as the 

duration of programs, methods of education, personnel training, individual or group sessions application.  

The social skills training program for primary-age children used in Lithuania with theories and programs of the 

organization aspects are different from the interventions used in foreign schools with children of the same age. It may 

be observed that Lithuania uses the program with lacks a wider range of more active methods on children's behavior. 

The program in other countries also includes to the education of children not only teachers, staff and parents but also 

organized meetings to discuss the child's behavior at home, discussions about helping options for children. At the same 

http://www.nrepp.samhsa.gov/ViewIntervention.aspx?id=39
http://www.schoolswork.co.uk/members/profile/116/
http://schoolswork.co.uk/blog/entry/seal-what-is-it-and-how-can-it-help-me/
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time, in many programs are used not one but several theories, which form the programs and interpret children's 

difficulties. 
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DĖSTYTOJŲ TEIKIAMA PARAMA/PAGALBA BESIMOKANTIEMS  

STUDENTAMS: KLAIPĖDOS UNIVERSITETO ATVEJIS 
 

Modestas Nugaras 

Mokslinis vadovas prof.dr. Birutė Jatkauskienė 
Klaipėdos universitetas 

 

Straipsnyje  keliais aspektais analizuojama dėstytojų teikiama parama/pagalba besimokantiems studentams. 

Atliktas tyrimas atskleidžia dėstytojų teikiamą paramą pagalbą, orientuotą į tarpusavio santykių vystymą,  informavimą,  

mokymosi/studijų veiklos palengvinimą,  santykių orientavimą, mokymosi/studijų veiklos, elgsenos modeliavimą, 

studento veiklos viziją. 

Kalbant apie universiteto dėstytojų veiklą, tenka pasakyti, kad ji pasižymi didele įvairove pagal 

atskiras veiklos sritis, kurių viena svarbiausių yra parama/pagalba besimokantiems studentams (Jatkauskienė 

ir kt., 2013).  Dėstytoją galima apibūdinti kaip asmenį – šaltinį, ekspertą, konsultantą, socialinį  tarpininką, 

tarp besimokančio studento ir jo siekiamų įgyti naujų žinių, gebėjimų, įgūdžių (Reffay, Chanier, 2005). 

Dėstytojas tokiu būdu atlieka labai svarbią funkciją mokymosi procese, orientuodamasis į besimokantį 

studentą, į paramos, pagalbos teikimą, į dėstytojo  ir besimokančio studento tarpusavio sąveikos dinamiką 

žinių įgijimo, jų konstravimo procese. Dėstytojo didaktinės veikos funkcijos yra grindžiamos 

konstruktyvistine mokymosi teorija, pagal kurią besimokantis asmuo privalo įsitraukti į realių problemų 

sprendimo procesą. Besimokantis studentas negauna informacijos problemos sprendimo klausimu, o jos 

ieško, naudodamasis individualiomis mokymosi strategijomis. Todėl pats studentas turi nusimatyti 

mokymosi tikslus, uždavinius, būdus jų įgyvendinimui, nusistatyti prioritetus, sukaupti visą savo potencialą, 

turimus visus šaltinius, pereiti prie bendros su kitais besimokančiaisiais  studentais veiklos (Raynal ir kt., 

2007). Tačiau tai ne visada pavyksta, ir studentai susiduria su įvairaus pobūdžio (kognityvinio, afektyvinio, 

psichomotorinio ir kt.) problemomis (Jatkauskienė ir kt., 2011). Neretai besimokantys ir studijuojantys 

studentai dar dažnokai  paliekami vieni patys  spręsti jiems iškilusias problemas. Dėstytojas, vadovaudamasis 

savo pašaukimo, išmanymo, geranoriškumo principais,  galėtų teikti tokiais atvejais paramą/pagalbą 

besimokantiems studentams, atlikdamas ne tik žinių perteikėjo, bet ir mentoriaus, tutoriaus vaidmenis.  

 Šiai dienai Lietuvoje pasigendama ne tik išsamesnių akademinių diskusijų dėstytojų teikiamos 

paramos/pagalbos studentams klausimais, bet ir  šios srities mokslinių tyrimų. Vakarų Europos šalyse padėtis 

kiek kitokia.  Kai kuriuos paramos/ pagalbos besimokantiems asmenims aspektus konceptualizavo atskiri 

tyrėjai: (Reffay, Chavier, 2005; Maes, 2007; J. Basque, J. Rochelen, L. Winer, 2009; ir kt.):   

 didaktinio pobūdžio parama, pagalba turinio aspektu. Numato besimokančio studento siekiamas 

įgyti žinias ir kompetencijas (kognityvinio arba metakognityvinio pobūdžio pagalba); 

 didaktinio pobūdžio parama, pagalba metodiniu aspektu. Numato individualios ar grupinės 

besimokančiųjų veiklos organizavimo trukdžius ir padeda juos šalinti; 

 techninio pobūdžio parama, pagalba. Numato ir padeda šalinti techninio pobūdžio besimokančiųjų 

problemas; 

 administracinio pobūdžio parama, pagalba. Numato informacijos apie studijų procesą teikimą 

besimokančiajam; 

 psichologinio pobūdžio pagalba. Numato socio - afektyvinio pobūdžio problemas (motyvacijos, 

konfliktų ir kt. ) ir padeda jas šalinti.  

Kai kurie mokslininkai  (Gounon,  Dubourg, Leroux, 2004) siūlo konceptualizuoti ir modeliuoti 

besimokančiajam teikiamą paramą, pagalbą trimis aspektais: veikėjo, teikiančio paramą, pagalbą (pvz.: 

dėstytojo, tutoriaus, mentoriaus, kaučingo specialisto, kolegos, giminaičio ir kt.) aspektu; veikėjo, gaunančio 

paramą, pagalbą (pvz. besimokančio studento) aspektu; pagalbos pobūdžio aspektu: proaktyviu, reakciniu ir 

kontekstiniu.  Proaktyvus pagalbos pobūdis reiškiasi dėstytojo iniciatyva teikiama parama, pagalba; reakcinis 

pagalbos pobūdis reiškiasi dėstytojo atsaku į prašymą suteikti pagalbą; kontekstinis pagalbos pobūdis 

reiškiasi įvairiai, priklausomai nuo realaus konteksto, situacijos (Jatkauskienė, 2013).   

Parama, pagalba turėtų atliepti besimokančio studento kognityvinius (konceptualius, metodologinius, 

administracinius ir techninius), socialinius afektyvinius, motyvacinius ir pagaliau metapažinimo 

(metakognityvinius) poreikius. Tokiu būdu, galima teigti, kad  parama, pagalba – tai savos rūšies socialinė 

sąveika, susieta su  savarankiško mokymosi procesu ir gali būti analizuojama įvairiais aspektais 

(Jatkauskienė ir kt., 2011): kaip socialinio – afektyvinio pobūdžio parama, pagalba  (palaikyti „žlungantį“, 

skęstantį mokymosi problemose); kaip kognityvinio pobūdžio parama, pagalba (padėti spręsti 
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sociokognityvinius konfliktus, sureguliuoti tarpusavio santykius ir kt.), kaip mokymosi  objektas. Socialinę 

erdvę reikėtų sureguliuoti taip, kad besimokantieji suvoktų tarpusavio sąveiką esant mokymosi  sudedamąja 

dalimi. Tačiau Lietuvoje šiai dienai dar vis stokojama šios srities išsamesnių, mokslinių tyrimų. Tai 

suponavo mokslinę problemą – kaip ir kuo reiškiasi universiteto dėstytojo teikiama parama/pagalba 

besimokantiems studentams skirtinguose akademiniuose kontekstuose? 

Šio tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai atskleisti dėstytojų teikiamos paramos/pagalbos 

studentams aspektus. Tyrimo tikslo įgyvendinimui numatyti tokie probleminiai tyrimo klausimai: 

 kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į tarpusavio santykių 

vystymą? 

 kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į informavimą? 

 kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į mokymosi/studijų veiklos 

palengvinimą? 

 kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į santykių reguliavimą? 

 kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į mokymosi studijų veiklos, 

elgsenos modeliavimą? 

 kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į studento veiklos viziją? 

Tyrimo dizainas. Tyrimo dizainu šiame kokybiniame tyrime nusakomas jo projektavimas, 

konstravimas, pirminės informacijos rinkimo bei analizės metodų racionalus pasirinkimas (Bitinas ir kt., 

2008). 

Tyrimo metu taikyti tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, siekiant atskleisti teorines 

tyrimo prielaidas, metaanalizė, siekiant išanalizuoti jau atliktų šios srities mokslinių tyrimų rezultatus bei 

panaudoti šio tyrimo kontekste interpretuojant duomenis,  interviu, kurio metu surinkti kokybinio tyrimo 

duomenys, skirti dėstytojų teikiamos paramos/pagalbos studentams  analizei. Tyrimo imtis sudaryta remiantis 

homogeninių atvejų atranka, nes dauguma dalyvių dirba arba studijuoja Klaipėdos universitete. Tyrime 

dalyvavo ir studentai, ir dėstytojai. Manytina, kad kiekvienos grupės (studentų ir dėstytojų) tyrimo imtis 

(n=7) yra pakankama kokybiniam tyrimui, nes pasirinkta fenomenologinė tyrimo strategija. Tyrimo vidinio 

validumo siekta  taikant trianguliaciją (interviu su dėstytojais (n=7), interviu su studentais (n=7), grupės 

diskusija su administracijos atstovais (n=2), dėstytojo veiklos  stebėjimas (n=7). Informantai  buvo parinkti 

atsitiktinės imties principu, tai yra - informantai pasirinkti atsitiktinai iš skirtingų Klaipėdos universiteto 

padalinių. Bendra tiriamųjų imtis – (n=14). Tyrime dalyvavo Klaipėdos universiteto dėstytojai  ir  studentai 

iš kelių padalinių (Sveikatos mokslų, Pedagogikos ir Tęstinių studijų instituto). Dėstytojų, dalyvavusių 

tyrime, pedagoginis darbo stažas -  nuo 11 iki 20 metų. Tyrime dalyvavo 6 vyrai ir 8 moterys. Tyrime 

dalyvavo pirmos studijų pakopos studentai, iš jų daugiau kaip pusę sudaro moterys.  

Interviu su asmenimis bei grupės diskusija su administracijos atstovais gali būti laikomas vienu iš 

tyrimo apribojimų, nes jų metu informantų atsakymai į klausimus galėjo priklausyti nuo tokių veiksnių:  

siekiu būti socialiai teigiamai pripažintu  dėstytoju ar studentu, per didelė/per maža savivertė, siekiant 

atskleisti dėstytojo teikiamos paramos/pagalbos veiklos, vaidmens supratimą ir kt. Tyrimo rezultatų 

patikimumas grindžiamas atliktu tyrimo auditu, revizuojant tyrimo duomenų rinkimo, interpretacijų, išvadų 

tarpusavio darną. Tyrimo auditą atliko Andragogikos katedros dėstytojai (n=2).  Šiame straipsnyje bus 

pateikti tik interviu su dėstytojais ir studentais metu gauti rezultatai.  

Tyrimo duomenų rinkimo instrumentas (klausimynas) parengtas remiantis verifikuotu ir kai kuriose 

šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje) validuotu specifinių klausimų rinkiniu  (Jatkauskienė, 2013).  Toks 

tyrimas bus vykdomas tarptautiniu mastu. Jame dalyvauja KU TSI partenriai iš Suomijos, Švedijos, Latvijos.  

Tyrimo instrumentą – klausimyną sudaro klausimai, skirti informantų požiūrio į dėstytojų teikiamą 

paramą/pagalbą besimokantiems studentams analizę. Visas klausimynas suskirstytas į atskiras dalis pagal 

temų klasterius: 1) parama/pagalba, orientuota į santykių vystymą ; 2) parama/pagalba, orientuota į 

informavimą; 3) parama/pagalba, orientuota į veiklos palengvinimą; 4) parama/pagalba, orientuota į veiklos 

reguliavimą; 5) parama/pagalba, orientuota į veiklos modeliavimą; 6) parama/pagalba, orientuota į studento 

mokymosi/studijų viziją. Anketos pabaigoje pateikiami 3 atviri klausimai,  jų pagrindu organizuota grupės 

diskusija.  Aiškios rekomendacijos tyrimo duomenų analizei, interpretavimui yra vienas iš tyrimo privalumų. 

Pastebėta, kad kokybinių tyrimų, skirtų veiklos  ar  individų vaidmenų analizei, duomenų rinkimo metodai 

(interviu, anketos) kartais tampa nepatikimais, nes informantai stengiasi atliepti tyrimo organizatoriaus 

projektuojamus atsakymus (Trigwell ir kt., 2004). Šio tyrimo atveju galima teigti, kad tokios galimybės buvo 

išvengta, nes duomenų rinkimo bei interpretavimo metodika neleido numatyti „idealių“ atsakymų.  

Žemiau pateiktame paveiksle atsispindi tyrimo etapai: 
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1 pav. Tyrimo etapai 

 

Atliekant dėstytojų teikiamos paramos/pagalbos stebėjimą, buvo numatyti tokie jų elgsenos stebėjimo 

vienetai:  santykių vystymasis, informavimas, mokymosi/studijų veiklos palengvinimas, santykių 

reguliavimas, veiklos modeliavimas, orientavimasis į studento mokymosi/studijų viziją. 

Tyrimo duomenys rinkti dalyvaujant tyrimo autoriui, todėl pažymėtina tyrimo atlikimo 

administravimo ypatybė – informantai turėjo galimybę išsiaiškinti jiems neaiškius klausimus. Ši tyrimo 

organizavimo ypatybė vertintina dvejopai. Iš vienos pusės, užtikrintas didesnis vidinis klausimyno 

patikimumas (informantai galėjo išsiaiškinti jiems neaiškius klausimus, jiems nereikėjo jų subjektyviai 

interpretuoti). Iš kitos pusės, ši ypatybė paminėtina ir kaip tyrimo apribojimas, kadangi dalyvaujant 

apklausoje (anketos išdalintos informantams akivaizdiniuose susitikimuose; jiems pageidaujant, anketa 

galėjo būti išsiųsta ir elektroniniu paštu, jei toks pildymas informantams buvo parankesnis) egzistuoja tam 

tikra tyrėjo poveikio galimybė, kurią stengtasi eliminuoti, pateikiant tik iš anksto numatytus klausimus. 

   Tyrimo vieta: Klaipėdos universitetas.  

 

TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

Tyrimo dalyvių buvo paprašyta perskaityti  kiekvieną teiginį (jų buvo 55), įvertinti jį savo nuožiūra 

penkiabalėje skalėje, kur įverčių reikšmė buvo tokia: 1 - niekada, 2 – labai retai, 3 -  kartais, 4 – dažnai, 5 -  

visada. Visi teiginiai buvo suskirstyti į atskirus temų klasterius. Kiekvieną temų klasterį apibūdina maksimali 

suma, gauta sudėjus, tik nurodytų teiginių balus (įverčius). Tokia tyrimo duomenų interpretacija, skirta 

dėstytojo teikiamos paramos/pagalbos analizei, atskleidžia kiekvienos elgsenos tikslą, jos sampratą, 

dėstytojui teikiant  ne tik paramą/pagalbą, bet ir siekiant pozityvių bei konstruktyvių studento 

mokymosi/studijų pokyčių. Kaip minėta, visi teiginiai buvo sugrupuoti į atskirus temų klasterius. 

  

1.  Parama/pagalba, orientuota į tarpusavio santykių vystymą 

 

Buvo numatytos šios temų klasterio sąsajos su teiginiais: 1, 5, 7, 12, 13, 23, 42, 44, 47 ir 53. Galima 

maksimali įverčių suma – 50. 
 

 

1 lentelė. Parama/pagalba, orientuota į tarpusavio santykių vystymą 

Tyrimo 

dalyviai/Įverčių 

reikšmės 

Neatitinka - 10-

35 

Mažai atitinka 

-  36-38 

Atitinka -  39-

41 

Iš esmės 

atitinka - 42-

44 

Visiškai 

atitinka - 45-

50 

 

Dėstytojų požiūris  36,28     

Studentų požiūris 21,85     

 

Kaip matosi iš aukščiau pateiktos lentelės, tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu šio klasterio įverčių 

vidurkis yra 36,28. Palyginus šį vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (50), matosi, kad jis mažai 

atitinka paramą/pagalbą, kuri yra orientuota į dėstytojų ir studentų tarpusavio santykių vystymą. 

Tyrimo etapai 

 

1. Atlikta mokslinės literatūros  analizė 

 2. Pravesti pusiau struktūruoti interviu su tyrimo dalyviais 

 

3. Išanalizuoti ir apibendrinti interviu metu  gauti duomenys 

 
4. Grupės diskusija su tyrime dalyvavusiais administracijos atstovais 

5. Vykdytas 7 dėstytojų veiklos stebėjimas 

6. Parengta tyrimo ataskaita ir išvados 
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Dar žemesnis įverčių vidurkis gautas išanalizavus studentų požiūrį. Tyrime dalyvavusių studentų šio 

klasterio įverčių vidurkis yra 21,85 iš galimos maksimalios įverčių sumos (50). Tai rodo, kad studentų 

nuomonė dėstytojų teikiama parama/pagalba, orientuota į tarpusavio santykių vystymą neatitinka jų lūkesčių. 

Paramos/pagalbos, orientuotos į tarpusavio santykių vystymą,  tikslas reiškiasi tuo, kad dėstytojas sukuria 

išklausymu,  pasitikėjimu grįstą mokymosi/studijų aplinką, kuri leidžia studentui kalbėti apie savo teigiamą 

ir neigiamą patirtį, nesibaiminant dėstytojo kritikos ar neigiamo vertinimo (Gounon ir kt., 2004). Vadinasi ši 

paramos/pagalbos sritis turėtų būti tobulintina. 

Dėstytojo teikiama parama/pagalba gali būti apibūdinama, kaip supratimas, pritarimas ir aktyvus 

klausymasis bei empatija (Maltcuit ir kt., 2005). Pagalba, parama  yra tam tikras bendravimo stilius, kurio 

pagrindas – žmogiškosios būtybės ir jai reikalingos pagalbos pripažinimas (Jatkauskienė, 2013). Tokiu 

atveju akcentuojamas dėstytojo ir besimokančio studento tarpusavio ryšys, sąveika. Pirmenybė teikiama ne 

problemai ar sudėtingai situacijai, o žmogiškajam faktoriui. Tačiau tenka pripažinti tai, kad parama, pagalba 

yra intervencinio pobūdžio. Intervencijos procesas skiriasi priklausomai nuo paramos, pagalbos pobūdžio, 

būdų, formų ir spręstinos problemos. Kartais intervencija nukreipta į besimokančio asmens elgseną ar 

profesinės veiklos praktiką, kartais – į refleksiją, siekiant efektyvaus situacijos sprendimo. Tačiau 

intervencijos procesas visada išlaiko tuos pačius etapus: diagnostika, situacijos analizė,  paramos, pagalbos 

scenarijaus kūrimas, scenarijaus įgyvendinimo organizavimas. Bet kokiu atveju dėstytojo, atliekančio 

mentoriaus, tutoriaus ar kaučingo specialisto vaidmenis,  veikla remiasi besimokančio studento interesais, 

todėl dėstytojas privalėtų suteikti visišką laisvę ir atsakomybę  priimant bet kokį sprendimą, nes paramos, 

pagalbos intervencijos procesu tik siekiama padėti tobulinti mokymosi veiklą.  

Siekiant rezultatyvios dėstytojų teikiamos paramos/pagalbos bei vystant tarpusavio santykius, 

dėstytojai turėtų demonstruoti savo veikloje tokią elgseną:praktikuoti aktyvų klausymąsi (verbaline ir 

neverbaline komunikacija įrodomas nuoširdus domėjimasis);  formuluoti atvirus klausimus, skirtus studentui 

aktualių situacijų analizei;   teikti aprašomojo pobūdžio grįžtamąjį ryšį, gautą stebėjimo metu; patikrinti, ar 

teisingai dėstytojas suvokia studento emocijas; atsakyti į klausimus, ne kategoriškai vertinant, bet padedant 

studentui suprasti savo emocijas ir reakciją (Jatkauskienė, 2013). 

 

1. Parama/pagalba, orientuota į informavimą: 

 

Sąsajos su teiginiais 3, 4, 6, 9, 10, 11, 19, 24, 40 ir 52. Galima maksimali įverčių suma – 50. 
 

2 lentelė. Parama/pagalba, orientuota į informavimą 

Tyrimo dalyviai/Įverčių 

reikšmės 

Neatitinka - 10-

33 

Mažai 

atitinka -  34-

36 

Atitinka -  

37-39 

Iš esmės 

atitinka – 40-

42 

Visiškai 

atitinka – 43-

45 

 

Dėstytojų požiūris  34,71    

Studentų požiūris 18,28      

 

Tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu šio klasterio įverčių vidurkis yra 34,71. Palyginus ši įverčių 

vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (50), matosi, kad jis mažai atitinka paramą/pagalbą, kuri yra 

orientuota į studentų informavimą.  

Dar žemesnis įverčių vidurkis gautas išanalizavus studentų įverčių požiūrį. Tyrime dalyvavusių 

studentų  įverčių vidurkis yra 18,28 iš galimos maksimalios įverčių sumos (50). Tai rodo, kad studentų 

nuomonė apie jų informavimą  mokymosi/studijų  ir profesinio tobulėjimo tikslais, siekių analizę bei 

konkrečių komentarų apie tinkamus ir naudingus informacijos šaltinius, visiškai neatitinka jų lūkesčių. 

Dėstytojas privalo įsitikinti, kad jo patarimai yra tinkami, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, ir kad jie yra 

grindžiami pakankamu ir tinkamu studento pažinimu (Raynal ir kt., 2007).  Jeigu dėstytojas paprašo studento 

pateikti išsamų mokymosi/studijų ir profesinio tobulėjimo  tikslų, siekių planą, jis taip pat turi pateikti 

konkrečius komentarus dėl tinkamų ir naudingų studentui informacijos šaltinių. Tokiu būdu pozityvi 

dėstytojo elgsena būtų tokia (Pineau, 2001) :formuluoti klausimus, kurie  padėtų suprasti  studento 

mokymosi/studijų veiklos situaciją;  analizuoti studento turimą patirtį, ir tuo remiantis planuoti atitinkamą 

mokymosi/studijų veiklą; formuluoti tinkamus klausimus, kurie reikalauja konkrečių atsakymų; tiesiogiai 

komentuoti aktualias studentui problemas ir siūlyti problemų sprendimų variantus; performuluoti studentui 

pateiktą informaciją, siekiant faktų tikslumo bei samprotavimų aiškumo; priimti sprendimus, remiantis 

faktais.  
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3. Parama/pagalba, orientuota į  mokymosi/studijų veiklos palengvinimą: 
 

Sąsajos su teiginiais 15, 22, 25, 34, 39 ir 49. Galima maksimali įverčių suma – 30. 
 

3 lentelė. Parama/pagalba, orientuota į  mokymosi/studijų veiklos palengvinimą 

Tyrimo 

dalyviai/Įverčių 

reikšmės 

Neatitink

a – 6-18 

Mažai 

atitinka -  19-

20 

Atitink

a -  21-22 

Iš 

esmės atitinka 

– 23-24 

Visiška

i atitinka – 25-

30 

 

Dėstytojų 

požiūris 

    23,00  

Studentų 

požiūris 

10,71      

 

Tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu šio klasterio įverčių vidurkis yra 23. Palyginus šį įverčių 

vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (30), matosi, kad jis iš esmės atitinka teikiamą paramą/pagalbą, 

kuri orientuota į mokymosi/studijų veiklos palengvinimą. 

Tačiau ženkliai žemesnis vidurkis gautas, išanalizavus studentų požiūrį. Tyrime dalyvavusių studentų 

požiūriu, šio klasterio įverčių vidurkis yra 10,71 iš galimos maksimalios įverčių sumos (30). Tai rodo, jog 

studentų nuomone dėstytojai nepadeda jiems analizuoti jų  interesų, gabumų, gebėjimų, idėjų, nuostatų, 

įsitikinimų, vertybių, susietų su mokymosi/studijų bei profesinės veiklos aplinka. Dėstytojas turėtų skatinti 

studentą įvertinti konkrečią veiklos situaciją, priimant tinkamus mokymosi/studijų vystymo sprendimus bei  

padėtų studentui analizuoti jo  interesus, gabumus, gebėjimus, idėjas, nuostatas, įsitikinimus, vertybes, 

susietas su mokymosi/studijų bei profesinės veiklos aplinka (Zuzevičiūtė ir kt., 2011).  O dėstytojo pozityvi 

elgsena mokymosi/studijų palengvinimo srityje galėtų reikštis: formuluojant klausimus ir keliant hipotezes, 

kurie padėtų praplėsti studentui mokymosi/studijų veiklos viziją, hipotezes, kurios būtų grindžiamos 

dėstytojo patirtimi ir objektyvesne informacija;  padedant suprasti įvairius bei skirtingus požiūrius, siekiant 

labiau įsigilinti į sprendimų priėmimo analizę; vertinant studento įsipareigojimą siekti savo tikslų;  

analizuojant priežastis, kurios padėtų paaiškinti studento įsipareigojimus ir tikslus;  analizuojant studento 

mokymosi/studijų, karjeros interesus ir kt., (Jatkauskienė, 2013).   

 

2. Parama/pagalba, orientuota į santykių reguliavimą: 

 

Sąsajos su teiginiais 8, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 37, 43, 46, 48 ir 51.  Galima maksimali įverčių suma – 

60. 
4 lentelė. Parama/pagalba, orientuota į santykių reguliavimą 

Tyrimo 

dalyviai/Įverčių 

reikšmės 

Neatitinka – 

12-39 

Mažai atitinka 

-  40-43 

Atitinka -  44-

46 

Iš esmės 

atitinka – 47-

50 

Visiškai 

atitinka – 51-

60 

 

Dėstytojų Požiūris    44,57   

Studentų požiūris 22,00     

 

Tyrime dalyvavusių dėstytojų  požiūriu, šio klasterio įverčių vidurkis yra 44,57. Palyginus šį įverčių 

vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (60), matosi, kad jis atitinka teikiamą paramą/pagalbą, orientuotą 

į santykių reguliavimą. Žemesnis rezultatas gautas, išanalizavus studentų įverčių vidurkį. Tyrime 

dalyvavusių studentų nuomone šio klasterio įverčių vidurkis yra 22 iš galimos maksimalios įverčių sumos 

(60). Tai rodo, kad studentų nuomonė dėstytojų teikiama parama/pagalba, orientuota į santykių reguliavimą,  

neatitinka jų lūkesčių. Dėstytojas turėtų padėti studentui suvokti jo neproduktyvią, neefektyvią veiklos 

strategiją, elgseną,  ir tuo remiantis, numatyti teigiamus mokymosi/studijų kompetencijų  pokyčių kelius, 

būdus.  Dėstytojas privalėtų pagarbiai kritikuoti studento aiškinimą ar pasiaiškinimą, susietą su pastarojo 

atsisakymu imtis tinkamos veiklos ar sprendimų mokymosi/studijų veiklos vystymo aspektu. Todėl dėstytojo 
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parama/pagalba, orientuota į santykių reguliavimą, galėtų reikštis sekančiai (Quintin, 2007):  įvertinti 

studento pasirengimą priimti įvairius ir skirtingus požiūrius; atvirai reikšti savo susirūpinimą  dėl galimos 

konstruktyvios kritikos  įtakos paramos/pagalbos santykiams; taikyti santykių reguliavimą, kuris padėtų bei 

leistų studentui suabejoti mokymosi/studijų tikslų, įsipareigojimo ir veiklos prieštaromis, siekiant numatytų 

mokymosi/studijų tikslų;  pasirinkti tokią veiklos strategiją ir elgseną, kuri efektyviausiai provokuotų 

studentą reikšmingiems  pokyčiams;  jei reikalinga, teikti tiesioginį ir kritišką grįžtamąjį ryšį, siekiant 

paskatinti studento suvokimą; studentui kilus abejonių dėl veiklos tinkamumo, formuluoti komentarus, 

nurodant jo mokymosi/studijų veiklos augimo galimybes.  

 

3. Parama/pagalba,  orientuota į mokymosi/studijų  veiklos modeliavimą: 

 

Sąsajos su teiginiais 2, 28, 29, 32, 26 ir 41. Galima maksimali įverčių suma – 30. 
 

5 lentelė. Parama/pagalba, orientuota į  mokymosi/studijų veiklos modeliavimą 

Tyrimo 

dalyviai/Įverčių 

reikšmės 

Neatitin

ka – 6-18 

Mažai 

atitinka -  19-

20 

Atitinka 

-  21-22 

Iš esmės 

atitinka – 23-

24 

Visiškai 

atitinka – 25-

30 

 

Dėstytojų 

požiūris 

    23,00  

Studentų 

požiūris 

10,71      

 

Kaip matosi iš duomenų, pateiktų lentelėje, tyrime dalyvavusių dėstytojų šio klasterio įverčių vidurkis 

yra 23. Palyginus šį rezultatą su galima maksimalia įverčių suma (30), matosi, kad ši suma atitinka teikiamą 

paramą/pagalbą, orientuotą į mokymosi/studijų veiklos modeliavimą.  

Vėl gautas žemesnis įverčių vidurkis, išanalizavus studentų atsakymų duomenis..Tyrime dalyvavusių 

studentų šio klasterio įverčių vidurkis yra 12 iš galimos maksimalios įverčių sumos (30). Tai rodo, kad 

studentų nuomonė dėstytojų teikiama parama/pagalba, orientuota į mokymosi/studijų veiklos modeliavimą 

neatitinka jų lūkesčių. Dėstytojas turėtų motyvuoti studentą imtis reikiamų sprendimų, rizikos, iveikiant 

sunkumus, susietus su mokymosi/studijų ar karjeros tikslų įgyvendinimu. Dėstytojas  galėtų atvirai dalintis 

savo patirtimi ar emocijomis, tapti studentui „modeliu“, tuo praturtindamas tarpusavio santykius (Raynal ir 

kt., 2007). 

Pozityvi dėstytojo elgsena tokiu atvejų būtų apibūdinama taip:  dėstytojas išreiškia savo asmeninę 

nuomonę, pojūčius, emocijas, neigiamą patirtį, tuo siekdamas paskatinti studento mokymąsi, teigiamus 

mokymosi/studijų aspektus, galimą teigiamą jo įtaką karjerai, asmeniniam tobulėjimui;  jei reikalinga, 

pateikia savo patirties ir gyvenimo pavyzdžius;   išreiškia pasitikėjimą studento gebėjimu priimti tinkamus 

sprendimus, siekiant numatytų mokymosi/studijų tikslų (Raynal ir kt., 2007).  

 

 

 

4. Parama/pagalba, orientuota į studento mokymosi/studijų viziją: 

 

Sąsajos su teiginiais 14, 17, 20, 26, 30, 35, 38, 45, 50, 54 ir 55. Galima maksimali įverčių suma – 55. 
6 lentelė. Parama/pagalba, orientuota į  mokymosi/studijų viziją 

Tyrimo 

dalyviai/Įverčių reikšmės 

Neatitinka 

– 11-37 

Mažai 

atitinka -  38-

41 

Atitink

a 42-44   

Iš 

esmės 

atitinka – 45-

47 

Visišk

ai atitinka – 

48-55 

 

Dėstytojų požiūris   38,14    

Studentų požiūris 18,14      

 

Tyrime dalyvavusių dėstytojų nuomone šio klasterio įverčių vidurkis yra 38,14. Palyginus šį vidurkį 

su galima maksimalia įverčių suma (55), matosi, kad jis mažai atitinka paramą/pagalbą, kuri yra orientuota į 

studento mokymosi/studijų viziją. Dar žemesnė įverčių suma gauta išanalizavus studentų įverčių vidurkį. 

Tyrime dalyvavusių studentų šio klasterio įverčių vidurkis yra 18,14. iš galimos maksimalios įverčių sumos 
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(55). Tai rodo, kad studentų nuomone dėstytojų teikiama parama/pagalba, orientuota į į studento 

mokymosi/studijų viziją, visiškai neatitinka jų poreikių. Dėstytojas turėtų padrąsinti studentą imtis asmeninės 

iniciatyvos, siekiant įveikti sudėtingus mokymosi/studijų etapus, pereinant į akademinės veiklos aplinką bei 

aktyvinti studento kritinį mąstymą apie profesinės karjeros ateitį, padėti jam analizuoti įvairius asmeninio ir 

profesinio potencialo vystymo būdus.   

Pozityvi dėstytojo elgsena turėtų reikštis, pastarajam (Reffay ir kt., 2005): pateikiant komentarus, 

padedančius studentui mąstyti būsimos karjeros, mokymosi/studijų klausimais;  keliant klausimus, skirtus 

išsiaiškinti studento negatyvų ir pozityvų kompetencijų, pokyčių valdymą peržiūrint asmeninę turimų 

šaltinių, galimybių  atranką; komentuojant studento sprendimų priėmimo, problemų sprendimo strategiją;  

reiškiant pasitikėjimą studento gerai apsvarstytais ir priimtais sprendimais;  pastebint studento 

kompetencijas, padedančias jam numatyti savo  profesinę ateitį;  padrąsinant studentą vystyti turimus 

gebėjimus, gabumus, talentą, siekti svajonių įgyvendinimo.  

 

IŠVADOS 

 

1. Atlikus teorinių tyrimo įžvalgų analizę bei remiantis empiriniais tyrimo rezultatais, galima teigti, 

kad parama, pagalba besimokančiam studentui yra ne vienkartinė priemonė, o kūrybinė veiklos 

sritis, padedanti  keistis, formuojantis naujoms nuostatoms  ir elgsenai, kviečianti peržiūrėti 

mentalinius žemėlapius, pasaulio suvokimą, pažinimą, sampratą, viziją. Besimokančiam studentui 

neprimetamos išorinės žinios, nuostatos, bet jis mokomas mokytis pats ir pats spręsti iškilusias 

problemas, taikyti įvairias mokymosi strategijas, kurios reiškiasi kaip veiksmų ir metodų visuma, 

apsprendžianti technikos, mokymosi medžiagos, didaktinių situacijų atranką, atsižvelgiant į 

mokymosi tikslo objektą.  

2. Tyrimas atskleidė, kad dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į tarpusavio santykių 

vystymą, dėstytojų ir studentų požiūriu yra tobulintina. Nes  dėstytojų  įverčių vidurkis yra 36,28, o 

studentų - 21,85  iš 50 maksimaliai galimos įverčių sumos.  

3. Dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į informavimą, nėra pakankama, nes išanalizavus 

gautus duomenis dėstytojų įverčių vidurkis yra 34,71, o studentų – 18,28 iš 50 maksimaliai galimos 

įverčių sumos. 

4. Dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į mokymosi/studijų veiklos palengvinimą, iš esmės 

atitinka dėstytojams keliamus reikalavimus teikiant paramą/pagalbą, tačiau studentų – 10,71 gauti 

rezultatai iš 30 maksimaliai galimos įverčių sumos kardinaliai supriešina atlikto tyrimo rezultatus. 

5. Dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į santykių reguliavimą, atitinka kriterijus, nes 

dėstytojų įverčių vidurkis yra 44,57 iš maksimaliai galimos įverčių sumos  (60).  Įsigilinus į 

studentų – 22,00 gautus įverčius, galima teigti, kad  matome ganėtinai skirtingą požiūrį, nes 

pastarųjų  lūkesčių dėstytojų teikiama parama/pagalba visiškai neatitinka. 

6. Dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į mokymosi studijų veiklos, elgsenos modeliavimą, 

iš esmės atitinka numatytus kriterijus, nes dėstytojų gautas įverčių vidurkis yra 23,00, tačiau 

studentų – 10,71 iš 30 maksimaliai galimos įverčių sumos rodo, kad teikiama/parama pagalba, 

orientuota į mokymosi studijų veiklos, elgsenos modeliavimą neatitinka jų poreikių. 

7. Dėstytojo teikiama parama/pagalba, orientuota į studento veiklos viziją, taip pat yra tobulintina, nes 

gautas įverčių vidurkis yra 38,14. Studentų – 18,14 iš 55 maksimaliai galimos įverčių sumos, 

nuomonė ženkliai skiriasi nuo dėstytojų gautų rezultatų ir įrodo, jog teikiamos paramos/pagalbos 

laukas  nėra visiškai užpildytas tinkama dėstytojų elgsena. 
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SUMMARY 

Support, assistance for learning student is not an one-off measure, but a creative area of activity that helps to 

change forming new attitudes and behavior, invites to review the mental maps, world’s understanding, cognition, 

concept, vision. No outside knowledge and provisions to be imposed into learning student, but he should be taught to 

learn himself and solve raised problems, applying various learning strategies that are defined as a totality of actions and 

methods that determine a choice of technique, learning material, didactic situations according to the object of the 

learning purpose.  

However, there has been not enough comprehensive research carried out in Lithuania on the subject so far. Thus, 

there has been the scientific problem presupposed: how and by what means the lecturer’s support/assistance to learning 

students is expressed in different academic context?   

The purpose of the research – theoretically analyze and empirically reveal the aspects of lecturer’s 

support/assistance to learning student. To implement the purpose of the research, the problematic questions are 

foreseen.   

The main results of the research. After the analysis of the carried out theoretical insights and basing on the 

results of the empirical research we may state that lecturer’s support/assistance that focuses on the interpersonal 

relationships’ development, according to lecturers and students, are to be improved. This statement may be illustrated 

by the numbers: the average of lecturers’ estimates – 36,28 and students’ – 21,85 out of 50 (as total). 

Lecturer’s support/assistance that focuses on the informing is not sufficient as, after analyzing the research data, 

the average of lecturers’ estimates – 34,71 and students’ – 18,28 out of 50 (as total).  

Lecturer’s support/assistance that focuses on the learning/studies’ facilitation are basically in line with the 

requirements for lecturers, however the students’ estimates (10,71 out of 30) radically contrast the results of the 

research.   

 Lecturer’s support/assistance that focuses on the relationship regulation meets the criteria as lecturers’ estimates 

are 44,57. However, getting deeper into the students’ estimates (22.00) we may see the very different attitude when 

students’ expectations are not met by their lecturers’ support/assistance activities.  

Lecturer’s support/assistance that focuses on the modelling of the learning/studies activities, behavior basically 

meets the set criteria as lecturers’ estimates’ average is 23,00 (out of 55). However, the students’ estimates (10.71 out of 

55) show that support/assistance activities focusing on the modelling of the learning/studies activities, behavior do not 

meet students’ needs.  

Lecturer’s support/assistance that focuses on the vision of student’s activities should be improved as well as the 

lecturers’ estimates are 38,14, students’ – 18,14 out of 50. The difference in lecturers and students’ opinion shows that 

the provided field of support/assistance is not completely filled by lecturers’ behavior. 
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Džiugas Petruškevičius 
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Vytauto Didžiojo Universitetas 

 

Straipsnyje teoriniu lygmeniu aptariamos ir apibendrinamos naujosios bei ilgiausiai lyderystės reiškinį 

veikusios teorijos. Taip pat šiame straipsnyje yra atkreipiamas dėmesys į tai, jog lyderystė tiek mokslinėje 

literatūroje, tiek buitinėje kalboje dažnai yra maišoma su vadovavimu, todėl šiame straipsnyje pagrindinis 

dėmesys yra skiriamas atskirų lyderystės ir vadovavimo teorijų išdėstymui bei jų ir praktinio pritaikymo 

įvertinimui.   

Pasirinktas pagrindinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, lyginimas ir 

interpretavimas. 

Pagrindiniai žodžiai: vadovavimas, lyderystė, vadovas, lyderis. 

Nuo senovės graikų bei romėnų civilizacijų iki pat mūsų dienų buvo ir yra analizuojamos sėkmingo 

lyderio savybės. Kad ir kokios pastangos būtų dėtos anuomet ar šiandien – sėkmingų lyderių pertekliumi 

niekas negalėjo pasigirti. Kaip bebūtų, šiomis dienomis tiek Vakarų pasaulyje, kuriam yra priskiriama ir 

Lietuva, veikiančioms organizacijoms surasti puikų organizacijos lyderį darosi vis sunkiau. Viena to 

priežasčių – nuolatos besikeičianti gero lyderio sąvoka. Jei 1960 – 1970 metais autokratinis lyderiavimo 

stilius buvo laikomas efektyviu, šiomis dienomis tokio tipo lyderiavimas yra laikomas blogo tono ženklu. 

Kita viską apsunkinanti aplinkybė, yra vadovavimo ir lyderystės reiškinių persipynimas tarpusavyje ir dėl to 

atsiradęs šių sąvokų maišymas tiek mokslinėje literatūroje, tiek buitiniame lygmenyje. Lyderystė daugeliu 

atvejų sunkiai atsiejama nuo vadovavimo, kaip ir vadovavimas nuo lyderystės. Pagaliau, dėl besikeičiančios 

aplinkos dažnai organizacijai yra vis mažiau svarbu, jog lyderis išmanytų jos veiklos subtilybes, na o kalbant 

paprasčiau gebėjimas dirbti komandoje bei įkvėpti jos narius darosi vis svarbesnis už siaurus profesinės 

srities gebėjimus. Sėkmingo lyderio paieškos bei besikeičiantis požiūris į juos kursto diskusijas ir mokslinėje 

erdvėje. Analizuojant lyderystės reiškinį, galima išskirti stereotipines savybes, kuriomis turi pasižymėti 

tikras lyderis. Dažniausiai tai yra rizikos prisiėmimas, dominavimas, įtakos kitiems darymas, tikslų kėlimas 

ir t.t. Kaip bebūtų mokslininkas B. M. Bass (1990) savo darbuose yra išskyręs 3 atvejus, kuomet žmonės 

tampa gerais lyderiais: 

1. Žmogus iš prigimties turi tam tikrus bruožus bei savybes, kurie natūraliai atveda iki lyderio 

titulo; 

2. Asmenybės krizė ar pokyčiai gyvenime, dėl kurių įtakos žmonės prisiima lyderio rolę; 

3. Žmonės mokosi lyderiavimo įgūdžių, tam kad taptų efektyviais lyderiais.  

 Analizuojant reiškinius iš B. M. Bass  (1990) teorijos, galima daryti išvadą jog geras lyderis 

gali būti tas, su kuriuo žmonių grupė pasiekia daugiau nei pasiektų be jo įsikišimo. Todėl remiantis šia teorija 

gali atrodyti, jog lyderystės efektyvumas nepriklauso nuo lyties, o nuo tam tikrų asmeninių savybių ar 

pokyčių gyvenime.  

Straipsnio tikslas: išanalizuoti ir apibendrinti lyderystės fenomeną. 

Uždaviniai: 
1. Išanalizuoti mokslinius šaltinius ir aprašyti lyderystės reiškinio teorinius aspektus; 

2. Išanalizuoti ir apibendrinti klasikines lyderystės teorijas; 

3. Išanalizuoti ir apibendrinti šiuolaikinės lyderystės teorijas. 

Metodai: Straipsnis buvo rengiamas pasitelkiant literatūros analizę. 

 

LYDERYSTĖS TEORIJŲ APŽVALGA 

 

Ilgiausiai lyderystės reiškinio sąvoką bei supratimą įtakojo lyderiui būdingų bruožų teorija. Tai buvo 

XX a. pradžioje sukurta, pirmoji ir nuosekli lyderystę, kaip tyrimų objektą nagrinėjanti teorija. Ji siekė 

nustatyti universalius lyderiui būdingus bruožus bei savybes. Dalis mokslininkų (Stoner, ir kt. 2001; 

Northouse, 2010) šią teoriją skambiai vadina „Didžiojo vyro“ teorija  (verta paminėti, jog tuomet toks 

reiškinys, kaip  „Didžioji moteris“ neegzistavo). „Didžiojo vyro“ teorijos dėka atsirado dar ir šiomis 

dienomis išgirstamas požiūris, jog tikru lyderiu gimstama, o ne tampama. Galima pastebėti, jog šios teorijos 

atstovai teigė, jog vos tik gimęs žmogus, kartu su savimi atsineša tam tikrą savybių rinkinį, kuris ateityje 

nulems, ar šis žmogus taps lyderiu, ar ne. Puikiai bruožų teorijos spragas atspindi ir istorinis kontekstas – II 
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Pasaulinio karo metais Didžiosios Britanijos premjeras W. Churchill buvo efektyvus lyderis. Tačiau jo 

efektyvumas išblėso karui pasibaigus. Šį reiškinį puikiai apibūdino N. Nicholson - „Kartais reikia didžio 

vyro, tačiau dažniau jo nereikia. Tad iš dalies viskas priklauso nuo to, kokiomis aplinkybėmis lyderystė 

reikalinga“ (Kakabadse ir kt., 2011). Apibendrinant, nors šiuolaikinis lyderystės suvokimas abejoja lyderio 

bruožų teorijos patikimumu, tam tikri šios teorijos veiksniai yra aktualūs ir šiomis dienomis. 

Išaiškėjus, kad lyderiai nepasižymi jokiais išskirtiniais bruožais, vadybos teoretikai siekė išskirti tam 

tikras efektingo lyderio elgesio charakteristikas. (Stoner ir kt., 2001) Kitaip tariant, didžiojo vyro erą pakeitė 

lyderio elgsenos teorijos. Šiuos tyrėjus labiausiai domino, kaip sėkmingi lyderiai bendrauja su savo sekėjais, 

planuoja jų veiklą, juos motyvuoja. Vadybos literatūroje, išskiriami 3 lyderystės stiliai pagal lyderio ir jo 

sekėjų modelį. (Martinkutė ir kt. 2010): 

1. Demokratinis - remiasi valdžios pasidalijimu įtraukiant pavaldinius į valdymą bei sprendimų 

priėmimą; 

2. Autokratinis – Visi sprendimai yra priimami vieno lyderio. Šiam stiliui yra būdingas, sekėjų 

kontrolė, centralizuotas ir greitas sprendimo priėmimas; 

3. Liberalusis – pagrįstas tuo, kad darbuotojai patys gali spręsti, ką ir kaip daryti. 

 Kaip bebūtų, net ir šiuose lyderystės tyrimuose nebuvo rastas lyderystės stilius, kuris būtų 

efektyvus visose situacijose. Lyderio elgsenos tyrimai dominavo iki praėjusio amžiaus, aštuntojo 

dešimtmečio, kol galiausiai buvo prieita išvada, jog nėra vieno, universalaus bei visoms situacijoms 

efektyvaus lyderystės stiliaus. Buvo suprasta, jog lyderio efektyvumą sąlygoja daugybė veiksnių: situacija, 

kultūrinė aplinka, organizacijos ir sekėjų brandos laipsnis ir pan. (Šilingienė, 2012). 

Autentiškoji lyderystė. Istoriniu aspektu, žodis „autentiškas“ yra kilęs iš graikų kalbos, kurioje jis yra 

siejamas su graikišku aforizmu „pažink save“ (Gardner ir kt. 2011). Pačioje graikų kalboje, žodis „authento“ 

reiškia „turėti pilną galią“. Analizuodami šias sąvokas teoretikai M. H. Kernis ir B. M. Goldman (2006)  

savo knygoje priėjo išvadą, jog autentiškas lyderis yra tas žmogus, kuris supranta savo stipriąsias bei 

silpnąsias savybes ir geba būti pačiu savimi. Šių autorių nuomone, autentiška lyderystė apima 4 pagrindinius 

komponentus: 

1. Savęs suvokimas – būvimas apsišvietusiu bei tikėjimas savo asmenybe, mintimis, motyvais, 

jausmais bei vertybėmis; 

2. Nešališkas priėmimas – gebėjimas priimti tiek asmeninę patirtį, tiek išorinę informaciją. 

Abejais atvejais reikia išlikti objektyviu; 

3. Elgesys – buvimas ištikimu savo vertybėms, nusistatymams bei poreikiams. Nesiekiama 

kažkam įtikti, išvengti bausmės ar gauti atlygį; 

4. Reliacinė orientacija – lyderio ir sekėjo santykiai, kurie yra grindžiami atvirumu, teisingumu 

bei tikrumu. 

Apibendrinus, galima teigti, jog „Autentiška Lyderystė“, tai lyderystė, kuri remiasi gebėjimu priimti 

bei suvokti situaciją, tokia kokia yra.  Autentiškas lyderis suvokia ryšį su kiekvienu momentu ir išlieka pačiu 

savimi. 

Tarnaujančioji lyderystė. Šią lyderystės sampratą pirmą kartą aprašė R. K. Greenleaf (1998). Autorius, 

teigia, kad „Geri lyderiai pirmiausiai tampa gerais tarnais“ (Greenleaf, 1998). Autoriaus mintis, leidžia daryti 

prielaidą, jog net ir geriausi lyderiai, pirmiausiai įgauna patirtį tarnaudami arba kitais žodžiais tariant 

dirbdami žemiausiame lygmenyje.  Panašaus požiūrio laikosi ir tarnaujančios lyderystės atstovai. Jų 

nuomone, tik bendradarbiaudamas ir palaikydamas artimus santykius su pasekėjais lyderis gali sukurti 

palankias sąlygas sutelktomis pajėgomis ir  ilgainiui mažiausiomis sąnaudomis įgyvendinti organizacijos 

tikslus (Simonin ir kt. 2009). V. Šilingienė (2012) teigia, jog tarnaujančios lyderystės teorijoje yra 

pabrėžiamas bendradarbiavimas, pasitikėjimas, empatija ir etiškas galios panaudojimas, nes širdyje lyderis 

pirmiausiai yra tarnas, kuris priimdamas sąmoningus sprendimus, vadovauja tam, kad geriau padėtų kitiems, 

nesiekdamas padidinti savo asmeninės galios. Tarnaujančią lyderystę puikiai apibūdina apačioje pateiktas 

apverstos piramidės modelis (žr. 2 paveikslėlį). Iš jo galime matyti, jog aukščiausio lygio vadovai aukojasi 

dėl visų esančių aukščiau, na o apverstos piramidės viršuje yra klientai bei įmonės darbuotojai.  
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2 pav. Apverstos piramidės modelis 

Šaltinis: Saleslaundry.com, 2009. 

Emocinė lyderystė. Šios teorinės tyrimų krypties atstovai akcentuoja emocinės lyderystės esmė –– 

sukurti pozityvius jausmus sekėjams, kurių dėka būtų išlaisvinti pastarųjų sugebėjimai. (Goleman, 2000) 

Šios lyderystės atstovai, mano jog daug svarbesnis yra emocinis, o ne intelektinis procesas (Šilingienė, 

2012). Apibendrintai, galima teigti, jog organizacija bus sėkminga tik tada, kai jos darbuotojai bus laimingi. 

Pasidalytoji lyderystė. Dalis vadybos teoretikų (Avolio ir kt., 2013; Šimanskienė ir kt., 2013) 

apibūdina pasidalytąją lyderystę, kaip būseną, kurios metu, organizacijos nariai kolektyviai vieni kitiems 

vadovauja. Toks vadovavimas pasižymi dinamiškais, interaktyviais įtakos procesais tarp grupės ar komandos 

asmenų, kurių tikslas yra vesti vienas kitą siekiant grupės ir organizacijos tikslų (Pearce ir kt., 2003 cit. 

Šimanskienė ir kt., 2013). Tuo tarpu kitų teoretikų nuomone (Bergman ir kt., 2012) pasidalytoji lyderystė 

pasireiškia tada, kuomet du ar daugiau komandos narių įsitraukia į komandos veiklą, norėdami maksimaliai 

išnaudoti komandos efektyvumą. Jiems pritaria J. B Carson, P. E. Tesluk, J. A. Marrone (2007) teigdami jog 

„pasidalytoji lyderystė, yra komandos galimybės, kurios atsiranda dėl vadovavimo įtakos pasiskirstymo tarp 

kelių komandos narių“. 

Apžvelgus skirtingų autorių nuomones galima teigti, jog pasidalytoji lyderystė gali pasireikšti 2 

aspektais: 

1. Lyderiui priskiriamų pareigų pasidalinimas, tarp skirtingų komandos narių; 

2. Žinių, patirties, gebėjimų dalijimosi procesas, kuomet į sprendimų priėmimo procesą yra 

įtraukiami sekėjai, dėl lyderių žinių stokos. 

Nors šiai lyderystės sričiai apibūdinti nėra vieningos nuomonės, iš išanalizuotų autorių nuomonių, 

galima daryti prielaidą, jog pasidalytoji lyderystė, leidžia geriau išnaudoti organizacijos hierarchijoje slypintį 

pasekėjų bei darbuotojų talentą, energiją bei entuziazmą. Tai užtikrins ir padės kurti į darną orientuotą 

organizacijos konkurencinį pranašumą (V. Šilingienė, 2012). 

Transformacinė lyderystė. Šią lyderystės sąvoką pirmą kartą pristatė J. M. Burns savo knygoje 

„Leadership“. (1978) Autoriaus nuomone, klasikinis transformacinės lyderystės pavyzdys yra Indijos 

tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis M. Gandhi. Šis žmogus gebėjo sužadinti savo tautiečių viltis bei 

poreikius, o viso to eigoje pasikeitė pats. Knygos autorius teigė, jog transformaciniai lyderiai savo sekėjus, 

ne tik skatina siekti organizacijos tikslų, bet ir patys keičia jų tikslus bei viziją. V. Šilingienė (2012) yra 

teigia, jog transformacinis lyderis motyvuoja savo sekėjus dirbti daugiau, nei buvo planuota iš pradžių, 

stiprina sekėjų svarbumo pojūtį ir didina sekėjų užduočių vertę, versdamas sekėjus aukoti savo pačių 

interesus dėl komandos, organizacijos ar didesnės politikos. P. G. Northouse (2010) nuomonė šiuo klausimu 

panaši – mokslininkas pastebi, jog transformaciniai lyderiai atsižvelgia į sekėjų lūkesčius.  

Dalis autorių (Northouse, 2010, Bass ir kt., 2008) teigia, kad transformacinis lyderis pasižymi 

charizma bei vizijos turėjimu. Charizma šiuo atveju yra suvokiama, kaip bruožai, patraukiantys sekėjus t. y. 

bendravimo gebėjimai, vidinė motyvacija, sąžiningumas, atsidavimas organizacijos tikslams, patikimumas 

(Butkevičienė ir kt., 2009). Vizija gali yra suprantama, kaip viena iš transformacinio lyderio gebėjimų, 

kurios pagalba sekėjams yra sukuriamas priimtinas, įtikinamas bei siektinas ateities vaizdas. M. Bass (Bass ir 

kt., 2008) išskyrė 4 veiklas, kurias atlikdamas lyderis gali transformuoti savo pasekėjus: 
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1. Skatinant pasekėjus, iš naujo pažvelgti į savo darbą; 

2. Padedant pasekėjams suprasti siekiamų rezultatų prasmę; 

3. Sužadinant  pasekėjų aukštesnio lygio poreikius; 

4. Įtikinant pasekėjus paaukoti savo interesus vardan organizacijos tikslų; 

Šių dienų mokslinėje literatūroje galima įžvelgti nesutarimą dėl transformacinės ir charizmatinės 

lyderystės koncepcijų (žr. 3 pav.). Vieni autoriai (Stoner ir kt., 2001; Bass, 1994) šias dvi koncepcijas 

sutapatina, tuo tarpu kiti (Conger ir kt., 2008; Judge ir kt., 2006) teigė, jog šios dvi koncepcijos iš esmės 

negali būti sutapatintos. Šie autoriai įžvelgė, jog nors transformaciniai lyderiai pasižymi charizma, 

charizmatiški lyderiai ne visada bus transformaciniai lyderiai. 

 
3 pav. Transformacinės ir transakcinės lyderystės skirtumai 

Šaltinis: A.K. Tyssen 2014 

 

Transakcinė lyderystė. J. M. Burns (1978), taip pat išskyrė visiškai priešingą transformacinės 

lyderystės teoriją, kurią pavadino transakcine lyderyste. Anot autoriaus transakciniai lyderiai su savo sekėjais 

keičiasi vertingais dalykais, kad išspręstų savo ir pavaldinių reikalus. Kaip pabrėžiama R. House (1996) 

kryptingo tikslo teorijoje, darbuotojai bus motyvuoti tada, kai manys, jog yra pajėgūs atlikti savo darbus, o jų 

pastangos duos atitinkamus rezultatus. Anot V. Šilingienės (2012) šios lyderystės įtakos darymo esmė - 

sandoris tarp sekėjo ir lyderio. Lyderis daro įtaką sekėjui, tenkindamas esminius jo poreikius: psichologinius, 

saugumo, pripažinimo. P. G. Northouse (2010) išskiria du transakcinės lyderystės aspektus:  

5. Skatinimas pagal nuopelnus; 

6. Vadovavimas reaguojant į išimtis.  

Sekėjų skatinimas pagal nuopelnus – tai jau anksčiau aptartas vertingų dalykų apsikeitimas tarp sekėjo 

ir lyderio. Paprasčiau – paskatinimas / atpildas iš lyderio. Vadovavimas reaguojant į išimtis – dažniausiai yra 

suprantama, kaip bausmė už neatliktą ar prastai atliktą darbą. Tai sukuria neigiamą grįžtamąjį ryšį bei 

sukuria neigiamą pastiprinimą.   

Nors ši lyderystė yra lengvai perprantama tiek pačių lyderių, tiek sekėjų, santykiai tarp asmenų yra 

grindžiami aiškiomis taisyklėmis, darbų kontrole, o atlygio sistema yra paremta bausme arba apdovanojimu. 

Vis dėlto, tai užkerta kelią pasireikšti darbuotojų kūrybiškumui, iniciatyvumui bei tolimesniam organizacijos 

tobulėjimui.  
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IŠVADOS 

 

Vadovavimas ir motyvavimas – plačiai tiek buitiniame, tiek akademiniame gyvenime naudojami 

terminai. Iki praėjusio šimtmečio aštuntojo dešimtmečio šios sąvokos buvo vartojamos, kaip sinonimai, to 

pasekmė – šių dienų situacija, kuomet abu terminai yra iki šiol tapatinami. Ir nors jie atspindi tikslų 

formulavimą bei įtakos sekėjams darymą tam, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas, jie nėra sinonimai. 

Išnagrinėjus mokslinę literatūrą šia tema, galima daryti išvadą jog  vadovavimas – pirmiausiai yra formali 

pareigybė. Asmens užimančio vadovo pareigas tikslas yra priimti sudėtingus sprendimus, paskirstyti išteklius 

bei kapitalą taip, kad organizacijos tikslai būtų įgyvendinti tinkamai bei laiku, tuo tarpu lyderiu dažniausiai 

tampama dėl unikalių asmeninių savybių pvz. gebėjimo sutelkti žmones vienam tikslui, keisti jų mąstymą. 

Lyderio tikslas yra daryti įtaką sekėjams įkvepiant juos siekti ne tik asmeninių, bet ir bendrų organizacijų 

tikslų, taipogi lyderis užsiima organizacijos ateities vizijos kūrimu. 

 Išnagrinėjus klasikinės lyderystės teorijas galima pastebėti ilgiausiai lyderystės reiškinio 

supratimą veikė bruožų teorija, neretai dar vadinama „Didžiojo vyro“ teorija. Ši teorija siekė nustatyti 

universalius tik lyderiui būdingus bruožus bei savybes dėl kurių jis išsiskiria iš kitų. Universalių bruožų taip 

ir neatradus, ši teorija prarado savo aktualumą. Antroji klasikinė teorija – elgesio teorija. Nepavykus atrasti 

ryšio tarp lyderio ir jo bruožų, vadybos teoretikai bandė nustatyti efektingo lyderio elgesio charakteristikas. 

Kaip bebūtų mokslininkams nepavyko atrasti elgesio, kuris būtų veiksmingas visose situacijose. 

 Šiuolaikinio lyderio sampratą geriausiai atskleidžia transakcinio bei transformacinio lyderio 

teorijos. Transakcinė lyderystė lyderio ir sekėjo santykius apibūdina, kaip abejoms pusėms priimtinus 

mainus. Dažniausiai transakcinis lyderis savo sekėjus motyvuoja piniginiu atlygiu tikėdamasis, kad darbas 

bus padarytas gerai ir laiku arba reaguoja į išimtis – baudžiant sekėjus už neatliktą ar prastai atliktą darbą. 

Tuo tarpu transformacinė lyderystė lyderio ir sekėjo santykius apibūdina, kaip lyderio motyvavimą savo 

sekėjus dirbti daugiau, nei buvo planuota bei asmeninių interesų aukojimas dėl komandos ar organizacijos. 

Transformacinis lyderis pasižymi charizma bei individualizuotu dėmesiu sekėjams. 
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SUMMARY 
 

Leadership is one of the most frequently studied topics in the literature of Management. One of the reasons why 

it is so difficult to determine effective leader is the fact that phenomena of Management and Leadership are in parallel 

to each other and therefore confusion regarding these two concepts often occurs in the scientific literature and everyday 

communication. In many cases it is hard to make a distinction between Leadership and Management, and vice versa. In 

this paper a great attention is paid to review and analysis of various theories of Leadership in Lithuanian and foreign 

literature resources. One thing is clear: concept of Management is characterized as formal position, which is oriented 

towards measurable goal setting, effective work control, systematicity of the organization's mission, whereas a leader 

develops the company’s vision and therefore strives to inspire the employees, to create a comfortable environment in 

which different individuals or teams could take the initiative in order to comply with the organization's mission.  
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MUZIKANTŲ KARJEROS GALIMYBĖS DARBO RINKOJE 
 

Silvija Pročkytė 

Mokslinis vadovas lekt. Jolanta Bernotaitienė 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Menas, kaip viena iš pirmaujančių žmogaus veiklos sferų, dvasinės kultūros dalis, užima bene 

pagrindinį vaidmenį žmonijos vystymosi raidoje. (R. Šaškevičius 2012). Menas gali būti 

suprantamas kaip meistriškumo ir vaizduotės panaudojimas kuriant estetinius objektus, aplinką ar 

patirtį kuria galima dalintis su kitais žmonėmis. Meno kūrimo procese pagrindinį vaidmenį atlieka 

menininkai. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso 

įstatymas (2010) - meno kūrėjas  yra meno kūrinius kuriantis, juos savitai atliekantis fizinis asmuo, 

kuriam už tai yra suteikiamas meno kūrėjo statusas. Anot B. Pociūtės (2010) profesijos 

pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių pasirinkimų, kuriuos žmonės atlieka per visą savo gyvenimą. 

Tačiau renkantis menininko profesiją ir siekiant karjeros šioje srityje, kiekvienas turėtų susipažinti 

su galimybėmis ir perspektyvomis darbo rinkoje. Netgi daugelis menininkų jau pasirinkusių šį kelią 

pripažįsta, jog menininko profesija yra rizikinga.  

Straipsnio tikslas – atskleisti veiksnius lemiančius menininkų – muzikantų sėkmingą karjerą 

darbo rinkoje. 

Uždaviniai:  

1. Atskleisti menininko – muzikanto profesijos reikšmingumą. 

2. Išskirti veiksnius, lemiančius menininko karjeros perspektyvas darbo rinkoje. 

3. Apžvelgti menininko – muzikanto karjeros galimybes darbo rinkoje. 

Straipsnyje naudoti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės ir nestruktūruoto interviu 

metodai. 

 
MUZIKANTO PROFESIJOS KARJEROS GALIMYBĖS DARBO RINKOJE 

Menininko profesijos reikšmingumas visuomenei 
 

Menas yra viena iš seniausių žmogaus dvasinės kultūros, simbolinės veiklos formų. 

Tikriausiai gyvenimo džiaugsmas yra pirmasis meninio aktyvumo šaltinis. Su tuo siejasi grožio ir 

laisvos kūrybos poreikis, savo sugebėjimų parodymas kitiems, visai bendrijai ir iš jos pusės 

pripažinimo sulaukimas bei nuostaba. Meninė veikla pirmiausia yra sveikatos, sugebėjimų, 

energijos pertekliaus, džiaugsmo ir noro gyventi apraiška.
6
 Taigi plačiąja prasme menas suteikia 

žmogui estetinį pasigėrėjimą, pagrąžina kasdienį gyvenimą, padeda išreikšti žmogaus būdą, bei jo 

dvasinę būseną. Per meną išreiškiamos vyraujančios gyvenimo formos, žmonių tipai, jausmai, bei 

pasaulio pažinimas. Menas suteikia gyvenimo džiaugsmo, bei sukuria aplinką ir patirtį, kuria galima 

dalintis su kitais. Iš esmės menininko pašaukimas — nušviesti žmogaus sielos gelmes. (R. Šumanas 

1810 – 1856). Apžvelgus skirtingų autorių nuomones, galima teigti, jog menininkas, yra ne tik tas 

žmogus, turintis menininko statusą pagal nurodytas LR įstatymo gaires, tačiau kuris pateikia meną 

„paprastiems“ žmonėms, naudodamas meninę išraišką – muziką, dailę, poeziją, ar liaudies meną 

padeda žmonėms ištrūkti iš kasdienybės, pagrąžinti gyvenimą. Per menininko prizmę mes galime 

pamatyti tam tikrą meno kūrinį, kuriam jis suteikia mums suprantamą pavidalą. 

„Menininko misija yra ne vien išreikšti save, savo laiką, bet pirmiausia – skleisti harmoniją, 

liudyti pasaulio vienovę.“  (A. Stasiulevičius 1931m.). Menininko profesijos reikšmė visuomenei 

atpažįstama per poveikį „paprastam“ žmogui, per kultūros formavimą. Meno ir jį kuriančio 

menininko tikslas yra pasiekti ir paveikti žmogų. Praplėsti jo supratimo ribas, akiratį ir pasaulėžiūrą, 

priversti susimąstyti. Menininkas neša žinutę žmogui, iškelia klausimus į kuriuos atsakymo turi 

ieškoti pats žmogus.    

                                                           
6
 (http://www.asu.lt/nm/failai/Filosofija/218343.html A.Stulginskio universiteto nuotolinio mokymo 

mini studija. Filosofijos įvadas. Menas. Žiūrėta 2014.12.01). 

http://www.asu.lt/nm/failai/Filosofija/218343.html
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Veiksniai lemiantys menininko karjeros galimybes 
 

Kadangi muzikanto profesijos analizė be menininko perspektyvų darbo rinkoje būtų negalima, 

todėl šioje dalyje kalbama apie veiksnius lemiančius menininkų, plačiąja prasme, karjeros 

galimybes darbo rinkoje.  

Menų studijos visame pasaulyje pripažįstamos kaip specifinė aukštojo mokslo sritis. Muzika, 

šokis, teatras, kinas, dailė ir kitos meno kryptys siejamos ne tik su profesijos amatu, bet ir su 

kūrybiniais atradimais, savo nišos meno pasaulyje paieškomis, kurias sunku planuoti, numatyti ar 

prognozuoti jų rezultatus. Tai itin individualizuota veikla, kurios siekiamybė – nuolatinis 

atsinaujinimas ir neatrastų meno formų paieška. (Rimšaitė, Umbrasienė, 2011). 

Vienas iš veiksnių lemiančių menininko karjeros galimybes yra kvalifikacija. Pasak B. 

Gruževskio ir kt. (2007) kvalifikacija — tai asmens gebėjimai ir tam tikros srities žinios, kurie 

atsiskleidžia veikloje, asmeniui siekiant įvairaus sudėtingumo tikslų. Kvalifikacija įgyjama įgimtų 

gabumų ir mokymosi bei lavinimosi pagrindu. Tačiau kvalifikacijos neįmanoma apibrėžti 

neatsižvelgiant į bendruosius asmens gebėjimus. Bendrieji gebėjimai - universalūs gyvenimiški 

gebėjimai bendrauti, bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, planuoti ir veikti, 

analizuoti ir vertinti veiklos veiksmingumą bei jos tobulinimo galimybes.  

Menininkams ieškantiems darbo ir siekiantiems įsitvirtinti darbo rinkoje reikėtų atsižvelgti į 

bendrųjų gebėjimų nuostatas ir paanalizuoti save, bei aplinką kurioje siekiama įsidarbinti. Kadangi 

dabartinėje visuomenėje labai paplitęs menininkų darbo modelis, kai dirbama per kelis darbus, arba 

šalia meninių dalykų užsiimama visiškai kita, su menu nesusijusia veikla. R.Smilde (2012) pastebi, 

jog toks karjeros projektavimo modelis paplitęs menininkų, o ypač muzikantų tarpe, kai muzikantai 

vis dažniau tampa verslininkais. M. Slattery (2008) savo straipsnyje rašo, jog studentams, 

studijuojantiems menus yra labai svarbu turėti atsarginį karjeros planą, jei nepavyktų sėkmingai 

įsidarbinti.
7
 Taigi tokie bendrieji gebėjimai, kaip bendravimas užsienio kalbomis, skaitmeninis 

raštingumas, gebėjimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, verslumas ir kultūros supratimas atveria 

platesnes galimybes sėkmingam įsidarbinimui, bei tolesnei karjerai.  

E. Krukauskienės ir kt. (2003) buvo atliekami tyrimai apie kūrybinę sėkmę, kurių metu 

paaiškėjo, kad kūrybinę sėkmę pirmiausiai sieja su kvalifikuotumu bei profesionalumu. Autorė taip 

pat pastebi, kad kai kurioms meno sritims, pavyzdžiui, muzikai, yra lengviau taikyti kvalifikacijos 

kriterijus. Simfoniniame orkestre nerasi nė vieno muzikanto, nebaigusio ar nestudijuojančio 

aukštųjų mokslų. 

Taigi galima teigti, jog profesinės karjeros sėkmę tiek menininkas, tiek kitos srities 

specialistams,  lemia tam tikri išoriniai ir vidiniai veiksniai: 

- ekonominė situacija 

- darbo rinkos tendencijos 

- kultūrinė aplinka 

- motyvacija 

- kvalifikuotumas ir profesionalumas 

- lankstumas 

- savarankiškumas 

- atkaklumas 

 

Muzikantų karjeros galimybės darbo rinkoje 
 

Kiekvienas menininkas priklausomai nuo asmeninių savybių ir aplinkybių kaupia meninį ir 

kultūrinį kapitalą, kuris padeda jam pasiekti kūrybinę sėkmę konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje. 

Pripažinimas yra vienas svarbiausių mechanizmų, kuriančių menininko ir meno socialinę vertę bei 

menininko socialinio saugumo jausmą, ypač aktualų kintančioje visuomenėje. Tiek menininkai, tiek 

meno tyrėjai pastebi, kad meno pasiūla daugeliu atveju viršija paklausą. Kaip ir kitose valstybėse, 

                                                           
7
 http://yaledailynews.com/blog/2008/11/20/for-musicians-job-market-hits-sour-note/ (žiūrėta 2015.03.22) 
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menininkai profesionalai santykinai mažiau apmokami lyginant su kitais to paties išsimoklinimo 

specialistais, dažniau dirba pagal trumpalaikes sutartis ir daug didesnė jų dalis turi antrą darbą 

lyginant su kitais.  (E. Krukauskienės ir kt. (2003m.) 

Pereinant prie siauresnės krypties menininkų, t.y. muzikantų pastebimas augantis nepastovių 

darbų skaičius. Muzikos profesija nebesiūlo daug galimybių dirbti pilnu etatu, pagal ilgalaikes 

sutartis, dabar darbas labiau susijęs su projektais, prie kurių prisidėti muzikantai kviečiami 

pavieniais atvejais, arba tik tam tikrai veiklai. Daug absolventų įsidarbina laisvai samdomais 

atlikėjais. Laisvai samdomų atlikėjų skaičius taip pat auga simfoniniuose orkestruose. Muzikantai 

retai dirba vienoje darbovietėje visą gyvenimą, dažniau jų karjerą sudaro vienas po kito, o kartais ir 

tuo pačiu metu dirbami mažiau laiko reikalaujantys darbai skirtingose profesijos srityse. 

Dažniausiai pasitaikanti kombinacija yra atlikėjo ir mokytojo. Tokios karjeros siekis nereiškia jog 

muzikantas negali būti įdarbinamas; tai labiau atspindi visuomenės pokyčius, bei sukuria iššūkius.  

Apibendrinant, muzikantai turi veikti skirtingose srityse, apimant tokius vaidmenis kaip: atlikėjo, 

kompozitoriaus, mokytojo, mentoriaus, trenerio, vadovo ir begales kitų. Šios įvairios užduotys 

reikalauja jog muzikantas būtų novatoriškas (tyrinėtojas, kūrėjas, nebijantis rizikuoti), atpažįstantis 

(trūkstamus įgūdžius, bei kaip juos pagilinti), kolega (formaliuose santykiuose),sugebantis įvertinti 

(užsiimantis tyrimo ir vertinimo procesais, bei gebantis juos aprašyti), bendradarbiaujantis 

(dirbantis kartu su profesionaliais atlikėjais, studentais, mokytojais ir t.t.), sugebantis apjungti 

abstrakčias idėjas ir verslus. Šios visokeriopos užduotys gali būti pritaikytos bet kuriai muzikos 

profesijos sričiai. 
8
 

Remiantis asmenine, bei kolegų muzikų patirtimi, galima teigti jog įsidarbinimo, bei karjeros 

galimybes yra gan siauros: galima darbintis į filharmonijas, muzikinius teatrus, orkestrus, muzikos 

mokyklas ar gimnazijas, kuriuose dažniausiai vietos būna užimtos ir per metus priimami vos kels 

muzikantai, ar mokytojai, o baigiančiųjų yra žymiai daugiau. Tačiau jei esi žingeidus, ieškantis 

naujovių, apsukrus, nori būti savarankiškas -  pastebi dar neužpildytas nišas. Taip pat dažnai 

menininkai kuria darbo vietas patys: steigia ansamblius, chorus, užsiima muzikine vadybine veikla 

– steigia festivalius, naujas mokyklėles, muzikinius darželius, užsiima privačiomis pamokomis, 

ieško naujų kontaktų užsienyje, dalyvauja trumpalaikiuose projektuose, taip pat patys kuria ir patys 

dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose. Muzikantų įsidarbinimas dažniausiai rengiamas privačiai, 

per rekomendacijas, dėstytojui ar kolegai pasiūlius užimti jo/jos vietą. Retai kur laikraštyje rasite 

darbo skelbimus, jog ieškomas instrumentalistas, ar vokalistas įsidarbinti teatre, lygiai taip pat ir 

darbo biržoje. Kadangi muzikų pasaulyje visi vieni kitus gerai žino ir pažįsta, todėl dar mokykloje 

dalyvaudamas konkursuose, koncertuose muzikantas parodo save ir galimybes, potencialą tobulėti 

ir augti. Žinoma, ne visada tik baigusiam bakalaurą, ar magistrą užtenka profesinės patirties, 

kvalifikacijos muzikanto darbui. 

 

Muzikantų karjeros galimybių darbo rinkoje tyrimas 
 

Siekiant atskleisti muzikanto perspektyvas darbo rinkoje, buvo pasitelktas empirinio tyrimo, 

nestruktūrizuoto interviu metodas. Tyrime dalyvavo 7 tiriamieji – 2 iš jų baigęs VDU muzikos 

akademijos bakalauro studijas, 2 VDU muzikos akademijos magistro studijas, 3 LMTA magistro 

studijas. (Žr. 1 lentelė) 
1 lentelė. Tyrimo dalyvių pristatymas 

Kodas Lytis Amžius Stažas Užimamos pareigos 

T1 Moteris 26 5 mėnesiai Solistė 

T2 Moteris 26 5 metai Koncertmeisterė, pedagogė 

T3 Moteris 26 6 mėnesiai Orkestrantė - altas 

                                                           
8
 Muzikos profesija ir profesionalus muzikantas - Rineke Smilde (Kalba, sakyta Strasbūre 2007 metais Europos 

Konservatorijų Asociacijos Konferencijoje 
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T4 Vyras 25 8 metai Solistas 

T5 Moteris 28 10 metų Chormeisterė – dirigentė 

T6 Vyras 26 2 metai Orkestrantas – violončelė, pedagogas 

T7 Vyras 25 5 metai Orkestrantas - trimitas 

 

Tyrimo dalyviams buvo užduota 13 klausimų, kurie padės atsakyti į šio darbo problemą: „Kas 

lemia sėkmingas menininkų – muzikantų įsidarbinimo ir karjeros galimybes“. 

- Kur šiuo metu dirbate? 

- Koks jūsų darbo stažas? 

- Ar užsiimate kita veikla? 

- Ar jūsų dabartinė veikla yra labai nutolusi nuo įgytos profesijos? 

- Kaip pasirinkote šią profesiją? 

- Kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? 

- Kaip vertinate aukštojoje mokykloje įgytas žinias, praktinius įgūdžius, būtinas 

sėkmingam menininko (muziko) darbui? 

- Ar baigęs studijas buvote pasiruošęs darbo rinkai, ar užteko profesinių žinių? 

- Koks pasirengimas dirbti įgyjamas aukštojoje mokykloje? 

- Koks pasirengimas dirbti įgyjamas aukštojoje mokykloje? 

- Su kokiais keblumais, jūsų nuomone, susiduria jaunieji menininkai (muzikantai) 

ieškant darbo? Taip pat su kokiais keblumais susidūrėte jūs? 

- Kas jūsų specialybės menininkams (muzikantams) yra sunkiausia/lengviausia ieškant 

darbo? 

- Kokias savybes galėtumėte išskirti, kurios lemia sėkmingą įsidarbinimą ir karjerą jūsų 

profesijoje? 

- Kokias perspektyvas įsidarbinti ir siekti karjeros matote dabar savo profesijos 

menininkų (muzikantų) tarpe? 

Analizuojant interviu akcentuotos priežastys darančios įtaką menininkų karjeros galimybėms 

darbo rinkoje. Interviu klausimais buvo siekta išsiaiškinti kodėl tiriamieji pasirinko būtent 

muzikanto profesinį kelią, kaip vertina praktinį pasirengimą dirbti įgyjamą aukštojoje mokykloje, 

kaip jiems pavyko sėkmingai įsidarbinti ir su kokiomis problemomis teko susidurti. Interviu metu 

siekta išskirti pagrindinius veiksnius, kurie nulėmė tiriamųjų sėkmingą įsidarbinimą ir kokias 

karjeros galimybės jie mato ateityje tęsiant muzikanto profesinį kelią. 

 Interviu pradžioje paaiškėjo, jog daugelis tiriamųjų dirba net keliuose darbuose. 

Tyrimo dalyviai išskyrė: mokykloje ir universitete: (Chorinio dainavimo berniukų mokykloje 

„Varpelis“ ir Vytauto Didžiojo Universiteto muzikos akademijos fakultete koncertmeistere. (T2). 

Vytauto Didžiojo universitete merginų choro chormeisterė, berniukų chorinio dainavimo mokykloje 

„Varpelis“, bei koncertmeistere Kauno technologijos universiteto chore „Absolventas“, ir dar 

bažnyčioje su choru. (T5)). Atlikėju orkestre ir universitete: (Lietuvos kameriniame orkestre ir 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje (T6)). Kariuomenėje, bei atlikėju orkestre: (Kauno koncertinė įstaiga „Kauno 

Santaka“ – „Ąžuolynas“, Kauno bigbendas, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija ir viešojo 

saugumo tarnyba.(T7)). Remiantis Mills (2004) geriausiai ateities iššūkiams bus pasiruošę tie, kurie 

savo įgūdžius bandys pritaikyti platesne prasme, ar įgydami mokymo sugebėjimų, ar dirbdami su 

kitokių muzikos stilių atlikėjais, ar prisiimdami administracines pareigas. 

Tyrimo dalyvių buvo klausta, kokia papildoma veikla dar užsiimate. Visi dalyviai pripažino, 

kad be darbo dar užsiima papildoma veikla. Tyrimo dalyviai įvardino šias veiklas:  

koncertus ir festivalius: (Koncertai, festivaliai, kur pakviečia sudalyvauti, kur 

susiorganizuojam. 
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(T1). Mėgėjiški ansambliai, neoficialus darbas bažnyčioje vargonininkės, ir sezoniniai, 

vienkartiniai pasiūlymai. (T2). Koncertuoju, laisvai samdoma (T3). Na muzikine veikla, papildomi 

koncertai (T7)). Papildomas studijas: (Taip. Mokinuosi dainuoti klasikinį vokalą. (T3). Įrašų, 

fonogramų darymas 

įrašų studijoje - teorija ir praktika. (T4)). Individualia koncertine veikla: (Groju styginiu 

kvartete “Mettis”, su kuriuo intensyviai koncertuojame tiek Lietuvoje tiek užsienyje (T6)). Paskatinti 

mokytojų, tėvų ar kitų veiksnių tęsė pasirinktą muzikanto kelią. Anot Jovaišos (1999) yra išskiriami 

objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai sąlygojantys karjerą. Subjektyvūs Socialiniai – ekonominiai - 

gyvenamoji aplinka, šalies ekonominė situacija, darbo rinkos tendencijos tėvų socialinė, 

ekonominė, bei kultūrinė padėtis, gamybinė-kultūrinė aplinka, uždarbis, mokslinė pažanga. 

Į klausimą „Kaip pasirinkote muzikanto profesiją?“ tyrimo dalyviai atsakė, jog jų vaikystėje 

buvo tikslingai nukreiptas, ar įtakotas aplinkos profesijos pasirinkimas. Tyrimo dalyviai išskyrė šias 

priežastis: pastūmėjo tėvai ir artimieji: (Paprastai, nes visa šeima muzikuoja. Tai yra tėvai parinko. 

(T3).  Tėvai visus vaikus leido į muzikos mokyklą. (T7)). Aplinka kurioje jie augo, nes aplink buvo 

muzikuojama: (Aplinkybės nuo pat vaikystės labai kryptingai vedė, šeimos aplinka, draugai. (T2), 

Nes pradėjau dainuoti nuo pat mažumės, nuo 4 metų, nuvedė mama į muzikos pamoką. Pati 

mokytoja skatino. (T1)). Be muzikos gyvenime neranda kitos nišos, kur galėtų pasireikšti: 

(Dainavimas mane domino dar nuo mažų dienų. (T4). Tiesiog labai mėgau ir mėgstu muziką, 

violončelę. (T6)). Atsitiktinai pasirinko muzikanto karjerą: (Su choriniu dirigavimu susikirto mano 

kelias konservatorijoje, nors muzikoje mokykloje baigiau akordeoną. (T5)).  

Tyrimo eigoje buvo paklausta, kas nulėmė sėkmingos karjeros pradžią. Tiriamieji įvardino 

susidūrė su vidiniais pojūčiais: (Baigusi mokslus ir studijas supratau, kad tikrai mano kelias yra 

muzika, kai žmogus jaučia, kad tikrai sieks ir viską padarys, kad rastų kelią į savo sritį.(T1). 

Manau, kad prasidėjo dar mokykloje, ankstyvame amžiuje, kai mokiausi dar tik pačių pagrindu. O 

tada žingsnelis po žingsnelio ir išsivystė į tai ką dabar darau. (T6)). Asmeninis  apsisprendimas 

siekti muzikanto karjeros: (Prasidėjo nusprendus, kad tikrai noriu būti muzikantė, nuo koncertų, 

dalyvavimo scenoje, programų ruošimo. (T2). Kai įstojau į akademiją dainavimas tapo mano 

pagrindiniu tikslu. (T4)). Studijų eigoje buvo pasiūlyti darbai ir praktika, kuri prisidėjo prie 

sėkmingos karjeros: (Kai studijavau pradėjau dirbti, pradžioj B. Dvariono mokykloje, tada operos 

ir baleto teatre, tada „Musica Humana“, Šv. Kristoforo orkestre, Baltijos jaunimo orkestre, 

„Norden“ orkestre. Ir galiausiai muzikiniame teatre, bei Kauno filharmonijoje. (T3)). Tyrimo 

dalyvė radusi skelbimą, jog ieškoma koncertmeisterio sudalyvavo atrankoje: (Būdama pirmam 

kurse radau skelbimą, jog reikia chormeisterės. Dirbau vidurinėse mokyklose, muzikos mokykloje, 

baigiant magistrantūra pasiūlė dirbti „Varpelyje“. (T5). Tyrimo dalyviui eilę metų pavaduojant 

kitus atsirado net kelios nuolatinės darbo vietos: (Na daug metų ateidavau pagroti, kaip 

pavaduojantis, pakviesdavo. O paskui kai atsirado etatas ir taip pradėjo krautis darbai vienas po 

kito. (T7)). 

Kadangi muzikantus Lietuvoje ruošia keletas aukštųjų mokyklų, tyrimo metu buvo paklausta, 

kaip tyrimo dalyviai vertina aukštojoje mokykloje įgytas žinias, bei praktinius įgūdžius, kurie jų 

manymų padėjo jiems sėkmingai plėtoti savo karjerą (žr. 2 lentelė). Tyrimo dalyviai yra baigę 

Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademiją, bei Lietuvos muzikos ir teatro akademiją: 

 
2 lentelė. Aukštojoje mokykloje įgytų įgūdžių vertinimas 

Kategorija Subkategorija Citata 

Pasitenkinimas 

studijomis 

Teorinės žinios Visas žinias naudoju iki dabar. Gaunant vaidmenį pradžioj 

pradedi studijuoti muziką, išanalizuoti patį kompozitorių, 

tai naudoji teorines žinias apie jo kūryba specifikas. Man 

pagelbėjo įgytos tos žinios. (T1). 

Įgyta praktika Šiuo metu kai susiduriu su darbo praktika, iš esmės viskuo 

ir remiuosi ką įgijau iš dėstytoju profesorių, kursų, 
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Erazmus patirtimi, stažuotėmis. (T2). 

Dėstytojas Mano dėstytojos atliko didžiulį darbą mokydamos 

mane dainuoti. Jos yra savo srities specialistės. (T4).  

Turėjau tikrai gerus dėstytojus, daug veiklos ir 

motyvacijos. (T6). 

Studijų 

programa 

Bakalauro studijos buvo labai naudingos ir viską 

naudoju dabar, kas susiję su specialybe mano pagrindas ir 

pamatas pagal kurį dabar dirbu ir tęsiu savo profesinį 

kelią. (T5). 

Nepasitenkinimas 

studijomis 

Egzaminų 

baimė 

Vertinu ne viską teigiamai. Dažnai įvaro egzaminų 

baimę, o ne tobulinimo procesą. (T3). 

Įgūdžių 

lavinimo 

trūkumas 

Praktiniai įgūdžiai nebuvo konkrečiai lavinami. Per 

savo darbų praktiką per pakvietimus, susikroviau bagažą ir 

taip įgijau tuos įgūdžius. (T7). 

 

Tai visgi kokį indėlį aukštoji mokykla duoda muzikantams sėkmingai įsidarbinti ir plėtoti 

karjerą, atrasti naujų galimybių ir nišų. Didžioji dalis tyrimo dalyvių pripažino, jog iš pagrindų 

universitete jų neruošė specifiniai darbo rinkai – t.y. darbui orkestre, chore, solisto karjerai, 

koncertmeisterio, ar kt. Kvalifikaciją įgijo savo pastangomis, ar jau dirbdami. Tyrimo dalyviai 

įvardino šiuos trūkumus: trūko domėjimosi iš dėstytojo: (Tai koncertai konkursais festivaliai, bet tai 

irgi priklauso nuo dėstytojo kiek jis tuo gali užsiimti ir nori. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad  

trūko iš pačio dėstytojo domėjimosi. (T1). Didele dalimi individualiu darbu, analize, programos 

atlikimas. Praktinis pasiruošimas buvo kuo daugiau scenoje būti, koncertinė veikla. Bet universitete 

to neužteko. Labai individualiai priklauso nuo dėstytojo, ir kaip jis tai supranta.(T2)). Reikėjo įdėti 

daugiau individualių pastangų įgyti įgūdžius: (Galima sakyti viskas priklauso nuo tavęs pačio, nes 

niekas už rankos tavęs neves. t.y. laisvą jei nori dalyvauti kažkur tai ir daraisi. (T3)). Egzaminų 

baimė, vietoj konkretaus techninio pasiruošimo: (Taip iš esmės koncertų nebuvo beveik iš vis, 

daugiau orientuotasi į egzaminus. Dėstytojai nelabai stengėsi sutvarkyti technologinę bazę, ta 

prasme paruošti gyvenimui, ar paruošti tam tikroms situacijoms, ir išugdyti įgūdžius. (T7)). 

Tyrimo dalyviai įvardino jaunųjų muzikantų keblumus, ieškant darbo ar kuriant savo karjerą. 

Pagrindine problema pabrėžė darbo vietų stygių: (Aš galvoju, kad yra be galo didžiulė 

konkurencija. Dainininkų yra be proto daug, norinčių dainuoti daug. Studentų daug, o darbo vietos 

minimaliai.(T1). Didžiausias keblumas, kad trūksta darbo vietų. (T3). Pagrindinis keblumas tai yra 

vietų stygius (T6)). Patirties trūkumą: (Turbūt didžiausia keblumas yra praktikos ir patirties 

trūkumas, ko daugelis reikalauja. (T2). Pradžioje jaunų irgi niekas nedarbina (T7)). Daug lemia 

pažintys: (Ir jei šiuo atveju nėra tam tikrų pažinčių, irgi apsunkina. Nors muzikos pasaulis mažas.. 

bet daug turi įtakos pas ką mokeisi, pas kokį dėstytoją ir t.t. tai netgi daugiau įtakoja negu tavo 

pasirengimo lygis, šiokia tokia politika. (T2). Egzistuoja ir pažintys. Jeigu turi pažinčių tai aišku 

lengviau įsidarbinsi.(T3). Manau gal pažinčių stoka. (T7)). Netinkamas užmokestis, neįvertintos 

pastangos: (Daugelyje vietų nepakankamai patrauklus darbo užmokestis, dėl ko dažnai yra ieškoma 

įsidarbinti ne pagal įgyta specialybę. (T6)). E.Krukaiskienės ir kt.(2003) teigimu tiek menininkai, 

tiek meno tyrėjai pastebi, kad meno pasiūla daugeliu atvejų viršija paklausą. Anot Mills (2004) - 

profesijoje, kurioje juokais pripažįstama jog yra daugiau studentų baigiančių muzikos studijas, nei 

yra galimybių įsidarbinti atlikėjais, atrodo sumanu studentams visapusiškai ruoštis profesiniam 

gyvenimui, plačiai susiejant gyvenimą su muzika. 

Į klausimą „Kokios savybės lemia sėkmingą įsidarbinimą ir karjerą šioje profesijoje?“ Tyrimo 

dalyviai tyrimo dalyviai taip pat pritarė E. Krukauskienės ir kt. (2003) teiginiui ir atliktam tyrimui 
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apie kūrybinę sėkmę, kurių metu paaiškėjo, kad tiek tirti menininkai, tiek institucijų atstovai 

kūrybinę sėkmę pirmiausiai sieja su kvalifikacija bei profesionalumu. Tačiau menininko 

profesionalumas nebūtinai tapatinamas su atitinkamo išsimokslinimo diplomu, kuris suteikia tam 

tikrą statusą, bet ne visada yra menininko profesionalumo ir meistriškumo rodiklis. Tiriamieji 

išskyrė šias savybes: Profesionalumą: (Savo specialybės išmanymu, ne tik balso valdymas, bet ir 

instrumento valdymas, tai čia techniniai momentai, o šiaip bendravimas yra pats pagrindinis 

dalykas, tu turi rasti kontaktą su kiekvienu skirtingu žmogus, jei nori suburti kolektyvą tai pagrinde 

komunikavimas, bendravimas, nuoširdumas, turi atsiduoti. Jei nori būti chorvedžiu turi tuo gyventi. 

(T5)). Kvalifikaciją: (Puikus išmanymas savo specialybės, neabejojant įgūdžiai ir žiniomis. 

Žingeidumas, kūrybiškumas, universalumas. Turėti platesnių stilių apčiuopos. Taip pat 

sceniškumas, artistiškumas, patrauklumas. (T2). Užsispyrimas, kantrus ir ilgas darbas, 

pasišventimas savo specialybei.(T6)). Bendrąsias žmogiškąsias savybes: (Pirmiausia turbūt 

pozityvumas, charakterio stiprumas talentas, daug darbo, charizma, aiški kalba, solistui būtina 

išvaizda, draugiškumas, geranoriškumas, užsispyrimas, jei nepasisekė krenti žemyn, bet vis tiek 

spiri sau, ir galvoji nedrįsk sustoti ir skatini eiti save į priekį. (T1). Visų pirma turi būti labai 

malonus žmogus. Net gal svarbesnis negu kad būtum geras muzikantas. Turi su visai mokėt 

bendrauti, sutarti. Taigi turi mokėt sutarti su visais, ir būti savo vietoj. O paskui aišku turi būti 

profesionalus muzikantas, lankstus.  (T3). Gera išvaizda, komunikabilumas, geras dainavimas, 

gražus balsas, sceninis judesys, gera atmintis. (T4)). Pažintis: (Šimtas procentų pažintys. Jei 

negrosi labai gerai, bet turėsi pažinčių tave įdarbins tikrai. Dar tai jei būsi kultūringas tylus be 

nuomonės. (T7)). 

 

Paskutiniu interviu klausimu buvo siekta išsiaiškinti, kokias perspektyvas ir galimybes siekti 

karjeros tyrimo dalyviai mato savo profesijos menininkų – muzikantų tarpe.  

- Galimybės rodantis scenoje ir tarptautinėje erdvėje tapti garsia vokaliste: (Na pas mus 

dabar 

vyksta atrankos kiekvienais metais į kitą teatrą, čia Lietuvos mastus, į Vilnių ir t.t. kuo 

daugiau bandysi Lietuvoje rodytis, tuo daugiau atsiveria galimybes į užsienį. Priklauso ir nuo tavęs 

pačio. Jeigu dalyvausi tarptautiniuose konkursuose, tuo tave gali pastebėti ir atrasti, kviesti. Kuo 

daugiau save rodysi stengsiesi plėsti akiratį, rodytis tuo tau atsiveria didesnės galimybės. Tai yra 

žiauriai konkurencinga specialybė, realiai, tai kaip ir visų muzikantų. Jei nori turėti darbo vietą Tu 

turi būti geresnis už kitus, lipti per galvas ir skintis kelią sau. (T1)). 

- Siekis tobulėti atveria tau daugiau perspektyvų darbo rinkoje: (Man atrodo, kad 

visada yra 

perspektyva, kai pats asmeniškai to nori, ir nelauki kad tau suteiktų kas nors. Jei pats norėsi 

sieksi ir tobulėsi, perspektyvų atsiras. O įdomių žmonių visada reikės. (T2)). 

- Karjeros galimybės kuriant savo asmeninį kolektyvą: (Karjeros aš jau kažkokios 

nebematau. 

Nebent pakilti per pultą ar tapti koncertmeistere grupės. Bet aš matau perspektyvą karjeroje 

jei sukurčiau savo kažkokį darinį, ansamblį. Mano siekis yra kažką savo sukurti ir taip siekti 

aukštesnės karjeros. (T3)). 

- Asmeninis siekis toliau tobulėti jau turimame darbe, kurti karjerą žingsnis po 

žingsnio: (Aš savo 

perspektyvą matau puikiai. O šiaip apskritai tai yra tos perspektyvos, chorai nenyksta, 

gyvuoja, tiek muzikos mokyklose tiek aukštosiose, tiek bažnyčiose, tai darbo vietų turėtų būti ateity, 

tikrai. (T5)). 

- Karjeros galimybės ir perspektyvos jauniesiems specialistams pakeisti esamus 

darbuotojus: (Yra 

visai neblogų perspektyvų, nes ypač orkestruose yra nemažai senyvo amžiaus žmonių, taigi 

kažkada turėtų įvykti kartų kaita, po truputį tai ir vyksta, panašiai yra ir pedagoginiame sektoriuje, 

tiek muzikos mokyklose, tiek aukštosiose institucijose. (T6)). 
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- Žinomumas – raktas į sėkmingą karjerą: (Na manau, kad karjera skaitosi, kai jau 

pakviečia į 

rimtesnius renginius, projektus, jei tave žino kviečia, tai esi jau karjeros pasiekęs kažkiek. 

Manau, kad dar galimybių tikrai yra, mokomės visą gyvenimą, groju, važiuoju mokytis, tobulėti, su 

kolegomis iš užsienio. (T7)). 

 
IŠVADOS 

 

- Meno ir menininko svarba pasireiškia per poveikį paprastam žmogui. Menas žmoguje 

ugdo vertybes, estetinį pajautimą, kultūrinį supratimą, priverčia susimąstyti, praplečia 

pasaulėžiūrą, iš esmės ugdo gebantį mąstyti ir pajausti žmogų. Dėl to menininkai – muzikantai 

yra svarbūs visuomenės dalyviai. 

- Išskirti pagrindiniai karjeros galimybes lemiantys vidiniai ir išoriniai veiksniai: 

kvalifikacija, profesionalumas, asmeninės savybės, motyvacija tobulėti, individualus darbas, 

dėstytojo indėlis, pažintys, žinomumas, ekonominė padėtis (darbo vietų skaičius). Visa ši 

visuma sudaro sėkmingos karjeros pagrindą, kurį patys menininkai – muzikantai stato ir kuria. 

- Muzikantams perspektyvų ir galimybių įsitvirtinti darbo rinkoje yra. Darbo rinka 

priklauso nuo pačio muzikanto, savęs pateikimo darbo rinkai, mokėjimo ieškoti dar neužpildytų 

nišų ir praplėsti būsimų veiklų spektrą. 
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SUMMARY 
 

One of the leading spheres of human activity, spiritual culture is ART.  It takes perhaps the 

leading role in the evolution of mankind. (R. Šaškevičius 2012). Art can be understood as the skill 

and imagination for creating aesthetic objects, environments or experiences that can be shared with 

other people. The artists play the main role in Art process. According to the Lithuanian artists and 

artists’ organizations Status Act (2010) - artist is creating art, performing them distinctively natural 

person for whom it is granted the status of art creator. According to B. Pociūtė (2010) career choice 

is one of the most important choices that people make throughout his life. However, in choosing his 

profession and careers in the field, everyone should get acquainted with the possibilities and 

prospects of the labor market. Even many of the artists already have chosen this path acknowledges 

that the artist is a risky profession. 

This article shows the opportunities of musicians’ career in the labor market, and factors 

which influence successful career. 

http://yaledailynews.com/blog/2008/11/20/for-musicians-job-market-hits-sour-note/
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STUDENTŲ POŽIŪRIS Į ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS ĮVAIZDĮ 
 

Reda Rainytė  

Mokslinis vadovas lekt. Gintarė Kulbeckienė 
Šiaulių valstybinė kolegija 

 

Šiame straipsnyje aiškinamasi, koks studentų požiūris į Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. Teorinėje šio 

straipsnio dalyje apibrėžiama organizacijos įvaizdžio samprata, aiškinamasi, kokiomis priemonėmis formuojamas 

organizacijos įvaizdis. Empirinėje dalyje analizuojami kiekybinio tyrimo apie studentų požiūrį į Šiaulių valstybinės 

kolegijos įvaizdį, naudojant anketos metodą, rezultatai. Remiantis empirinio tyrimo duomenims, daroma išvada, kad 

Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdis studentų požiūriu yra vidutiniškas, turintis, studentų nuomone, tobulintinų 

aspektų. 

Kiekviena paslaugas teikianti organizacija turi tikslą – konkuruoti ir didinti savo teikiamų paslaugų 

patrauklumą. Šiandien vienas svarbiausių veiksnių, kuris lemia organizacijos išlikimą rinkoje, yra jos 

kuriamas ir visuomenėje pristatomas įvaizdis. Organizacija siekia formuoti tokį įvaizdį, kuris būtų palankus 

ne tik vartotojams, bet ir pačiai organizacijai.  

Šalyje didėja konkurencija tarp aukštojo mokslo paslaugų teikėjų. Kaip ir visos aukštosios mokyklos, 

kolegija tampa rinkos dalyviu, jo siūlomos paslaugos vis labiau vertinamos kaip rinkos produktas. Kolegijos 

ir jo vidinių auditorijų palaikomas glaudus ryšys užtikrina vidinių auditorijų lojalumą ir palankumą įstaigai, 

tačiau tuo pačiu reikia nuolat ieškoti būdų, kaip pritraukti interesų grupes. Motyvuotos kolegijos grupės 

padeda teigiamą kolegijos įvaizdį formuoti išorinėms auditorijoms, kurios nuomonę apie įstaigos įvaizdį gali 

susidaryti remdamosi ribota, netikslia, kryptinga ar dirbtinai sukurta informacija. Tokiu atveju svarbi tampa 

ne mokslo kokybė, o pačios kolegijos reputacija ar prestižas.  

Formuojant Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį, svarbu išsiaiškinti, kokie įvaizdžio formavimo 

veiksniai skatina šios įstaigos vartotojus – studentus – naudotis jos teikiamomis paslaugomis. Tai reiškia, kad 

reikia išnagrinėti kolegijos ir studentų, kaip paslaugų tiekėjos ir klientų, santykius. Be to, pakankamai svarbu 

išryškinti tai, kaip studentai vertina Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. Todėl svarbu tirti pagrindinius 

veiksnius, kurie lemia vartotojų požiūrį į Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį ir reputaciją. Keliamas šis 

probleminis klausimas: ar šiandien kolegijos įvaizdis atitinka studento, kaip kliento, keliamus įvaizdžio 

kriterijus? 

Straipsnio tikslas – nustatyti studentų požiūrį į Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį.  

Straipsnio uždaviniai:  

1. Apibrėžti organizacijos įvaizdžio sampratą. 

2. Išsiaiškinti, kokiomis priemonėmis formuojamas organizacijos įvaizdis.  

3. Empiriškai pagrįsti studentų požiūrį į Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas; kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa).  

 

ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO TEORINIAI ASPEKTAI 

Organizacijos įvaizdžio samprata 

 

Įvaizdis gali būti suvokiamas kaip objekto aiškios formos imitacija, formos tapatumas ar tapatybė, 

idėjos koncepcija, informacijos visuma, skatinamosios kompleksinės priemonės. Organizacijos įvaizdis 

turėtų būti suvokiamas kompleksiškai: per klientams, partneriams ir kitoms suinteresuotoms visuomenės 

grupėms daromą bendrą įspūdį, požiūrį, jausmus ir nuomonę, įsivaizdavimą, taikomus materialius (logotipą, 

biuro pastatą, interneto tinklalapį ir kt.) ir nematerialius (viziją, misiją, bendravimo ir aptarnavimo kultūrą, 

sukauptą personalo patirtį, ryšius su partneriais, klientais, visuomene, pripažįstamas vertybes ir kt.) 

elementus, bendravimo priemones ir kanalus, socialinę atsakomybę ir pasiektus veiklos rezultatus (Sūdžius, 

2011, p. 400).  

Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis, vis daugiau dėmesio yra skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų 

įvaizdžio formavimuisi. Organizacijų įvaizdis turi lemiamos įtakos toms organizacijoms, kurios siekia 

ilgalaikės ekonominės sėkmės bei stabilumo. Nuolatinis įvaizdžio formavimas suteikia rinkoje tam tikrą 

jėgą, kuri didina bei užtikrina organizacijų patikimumą ir pranašumą konkurencinės kovos metu. Patikimas 

organizacijos įvaizdis garantuoja visuomenei ir pavieniams vartotojams siūlomų paslaugų kokybę bei saugo 

įmonę nuo konkurencijos (Krasauskaitė, 2004). 
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Mokslininkai, siekdami atskleisti termino „įvaizdis“ turinį ir pagrindinius aspektus, pateikia tokius šio 

termino apibrėžimus: „Įvaizdis – bendras daugelio žmonių požiūris į ką nors“ (Pranulis, 1998, p. 114). B. 

Gee (1998) įvaizdį apibūdina taip: „Įvaizdis – tai pagrindinė laimėjimo ar pralaimėjimo versle ir 

visuomeniniame gyvenime priežastis“. Pasak B. Alborovienės ir G. Garnienės (2011), įvaizdžio apibrėžtis, 

visų pirma, buvo pradėta naudoti mene, konkrečiau grafiniame dizaine, tačiau metodologinių ištakų analizė 

parodo, kad įvaizdžio sampratos kilmė gali būti siejama su funkcine ir socialine psichologijos teorija.  

M. Čeikauskienė (1997) įmonės įvaizdį traktuoja, kaip savarankiško daugelio žmonių organizacijos ar 

kompanijos valdymą. Įspūdis apie organizaciją formuojasi asmeninio susidūrimo su organizacija metu, 

klausantis visuomenėje sklandančių gandų bei iš esmės informacijos platinimo priemonių pranešimų. 

Pastaruoju metu organizacijos įvaizdžio apibrėžimai buvo pradėti skirstyti į 2 kategorijas: 1) įvaizdis kaip 

kognityvinio proceso ir 2) kaip komunikacijos proceso padarinys. Pirmuoju atvėju įvaizdis siejamas su 

asmens pojūčiais organizacijos atžvilgiu, o ši sąvoka apima vertinimus, jausmus ir nuostatas. Įvaizdžio kaip 

komunikacijos proceso padarinio reikšmė – organizacijos skleidžiama informacija. Organizacijos apibrėžimų 

kategorijos nurodytos 1 paveiksle (Kotler, Fox, 1995). 

 

 
1 pav. Įvaizdžio kategorizavimas 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Drūteikienė, G. (2007). Organizacijos įvaizdžio valdymas. Mokomoji 

knyga. Vilnius: VU leidykla. 

 

Paprastai įvaizdis apima tokius savarankiškus esminius požymius, kurie būdingi konkrečiam objektui. 

Šie požymiai gali egzistuoti objektyviai arba juos objektui gali priskirti žmonės. Pavyzdžiui gali būti 

sukurtas patikimas objekto įvaizdis, nors iš tikrųjų tas objektas toks nėra. Įvaizdžio negali niekas suformuoti 

visam laikui – jis yra dinamiškas, jo požymiai keičiasi atsižvelgiant į pačios įmonės (technologijų, produkto 

politikos, darbo pasntykių) arba visuomenės sąmonės pokyčius. (Sūdžius V., 2011, p. 402) 

E. R. Gray ir L. R. Smeltzer (1995, p. 75-76) išskyrė penkių rūšių įvaizdžius: 

1. Bendras įvaizdis, kai produkto ir organizacijos įvaizdžiai nėra atskiri tarpusavyje; 

2. Produkto įvaizdis, kai nesistengiama susieti prdukto ir organizacijos įvaizdžio; 

3. Lygus įvaizdis, kai ir produktas, ir organizacija yra vienodai žinomi; 

4. Mišrus, kai vienais atvejais yra labiau pabrėžiamas produkto įvaizdis, o kitais – organizacija; 

5. Organizacijos įvaizdis, kai pagrindinis dėmesys yra skiriamas savo įvaizdžio kūrimui. 

Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis įvaizdis gali padėti konkurencinėje kovoje, kuri yra vis labiau 

juntama. Vis daugiau kompanijų, organizacijų stengiasi formuoti įvaizdį, suvokia apie jo svarbą ir savo 

jėgomis arba pasitelkdami pagalbininkus profesionalus siekia sėkmės ir tam tikro stabilumo rinkoje. 

Organizacijos įvaizdis suteikia jai išskirtinumo santykiuose su susijusiomis įtakos grupėmis, nes šių laikų 

verslo pasaulyje nebėra svarbus vien materialiojo turto kūrimas. Organizacija turi stengtis daugiau investuoti 

į nematerialųjį turtą, tokį, kaip reputacija, įvaizdis, personalo mokymai, žinios, kompetencija, prekės ženklo 

stiprinimas ir pan., kurie „nėra fiksuojami finansinėse ataskaitose, tačiau dažniausiai šie ištekliai turi daug 

įtakos verslo plėtrai, konkurenciniam pranašumui bei vertės didinimui“ (Drūteikienė, 2006, p. 86). 
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Apibendrinant, šiame poskyryje pateiktus įvairių autorių suformuluotus organizacijos įvaizdžio 

apibrėžimus, galima teigti, kad organizacijos įvaizdis – tai ne tik valdymo priemonė, bet ir valdymo objektas, 

kuris pasižymi tam tikru stabilumu. Reikia daug laiko ir pastangų, norint sukurti teigiamą ar pakeisti jau 

susikurtą žmonių įspūdį apie organizaciją. 

 

Organizacijos įvaizdžio kūrimas ir struktūra 

 

Kuriant įvaizdį, įmonės vadovybė turėtų atidžiai peržiūrėti verslo suvokimo ir vadybos komponentus, 

kurie daro įtaką įvaizdžio formavimui – produktų ar paslaugų pasiūlai, jū atributikai. Be to, reikėtų atkreipti 

dėmesį į nematerialiuosius, pagalbinius elementus, kurie tampa vis svarbesni šiuolaikinės rinkos sąlygoms 

(Veljković , Petrović, 2013). 

Pasak V. Sūdžiaus (2011), teigiamą ar neigiamą įspūdį apie objektą kuria šie šeši įvaizdžio formavimo 

aspektai:  

 objektai, kurių pripažinimas priklauso nuo jiems pateikto ar jų pačių susikurto įvaizdžio. šiai 

kategorijai galima priskirti asmenybes (politikus, televizijos programų vedėjus, religinių judėjimų lyderius), 

socialines grupes (studentus, moksleivius, mokslininkus, kariškius, pensininkus ir pan.), partijas, atskirus 

visuomenės judėjimus. tai nekomercinio tipo asmenybės ar organizacijos, kurios tiesiogiai neparduoda 

prekių ar paslaugų, jų padėtis apibrėžiama santykiais su visuomene. šių objektų tikslas – turėti įtakos 

visuomenės nuotaikoms; 

 objektai, kurių pripažinimas priklauso nuo jų pačių susikurto įvaizdžio, ir nuo komercinės 

situacijos. tai estrados dainininkai, aktoriai, rašytojai, poetai, sportininkai, menininkai, kiti kultūros ir meno 

atstovai, dizaineriai, architektai, modeliuotojai, manekenės ir kitos išskirtinių savybių turinčios asmenybės; 

 objektai, kurių pripažinimas vienodai priklauso ir nuo turimo įvaizdžio, ir nuo pagamintų produktų 

ar teikiamų paslaugų kokybės. prie tokių objektų priskirtinos stambios nacionalinės ir transnacionalinės 

korporacijos, taip pat smulkesnės įmonės, jeigu jų rinkos sėkmė priklauso ne tik nuo to, ką parduoda, bet ir 

nuo to, kaip tai daro. šių objektų tikslas – didinti pardavimų apimtis, kartu kuriant ir teigiamą įvaizdį, gerinti 

produkcijos kokybę, naudoti ekologiškas technologijas ir pakuotę. 

 objektai, kuriems įvaizdžio pokyčiai nėra svarbiausias veiksnys, lemiantis jų klestėjimą. dažniausia 

tai smulkios komercinės įmonės. jų sėkmė rinkoje priklauso nuo siūlomos produkcijos kokybės. šios 

kategorijos objektų skaičius labai mažėja tobulėjant rinkos kultūrai; 

 asmens ar kolektyvo, įmonės sukurtas produktas. produkto įvaizdis kuriamas tenkinant poreikius, 

atsižvelgiant į realią produkto vertę, reklama ir žiniasklaidos priemonės, santykiais su visuomene, plačiai 

naudojamu įmonės vardu, ženklu, logotipu, spalvomis, taip pat mugėse, parodose, tiesiogiai bendraujant su 

vartotojais ir kt.; 

 įmonės, įstaigos arba organizacijos. organizacijos įvaizdis neretai aprėpia visos įmonės grupės ar 

organizacijos veiklos suvokimą, įsiskverbia į visas visuomenės gyvenimo sritis. sėkmingai įmonės veiklai ne 

mažiau svarbus vidinis įvaizdis. šis įvaizdžio tipas apima darbuotojus kaip svarbią sudėtinę įmonės 

organizacinės kultūros dalį. 

Priklausomai nuo organizacijų įvairovės yra gausybė įvaizdžio formavimo priemonių, kurias pasirenka 

kiekviena organizacija individualiai, įvertinusi savo stirpriąsias ir silpnąsias puses (2 pav.).  
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2 pav. Įvaizdžio struktūra 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Krasauskaitė, S. (2004). Įmonės įvaizdžio modelis.  

Reklamos ir marketingo idėjos, 1.  

 

Pasak S. Krasauskaitės (2004), apibendrinant finansines paslaugas ir priemones teikiančių ir gaunančių 

subjektų viso organizacijos įvaizdžio suvokimo ypatumus pabrėžiamos šios įvaizdžio struktūros dalys: 

 Paslaugų ir finansinių priemonių ar produkto įvaizdis. Šiam įvaizdžiui ypatingą įtaką daro 

paslaugų teikimo procesas, naudojamos technologijos ir rėmimo priemonės (imitaciniai modeliai, 

skaičiuotės, konsultacijos, betarpiški ryšiai ir bendravimas, pardavimo skatinimas: akcijos, nuolaidos ir kt.). 

 Kliento ir jo artimos aplinkos asmenų įvaizdis. Jį lemia veiklos sritis, gyvenimo būdas, visuomenės 

padėtis, asmeninės kliento savybės. Verslo ar kitos veiklos atstovo ir visuomenės nario, kaip individualaus 

vartotojo, įvaizdį formuojantys veiksniai turi esminių skirtumų, nors asmeniniai bruožai gali persmelkti 

organizacijos ir kliento pasireiškimo ypatumus. Gyvenimo būdas atsiskleidžia per žmonių elgesio ir 

bendravimo socialinius ir psichologinius ypatumus. Pagrindiniai gyvenimo būdo veiksniai: individo 

vertybinės orientacijos, interesai ir nuomonės, socialinis statusas. 

 Organizacijos vidinis įvaizdis. Tai visų joje dirbančių žmonių nuomonė apie organizacija. Vidinis 

įvaizdis yra labai svarbus, nes jis formuoja nuomonę apie organizaciją ir veiklą ir perteikia jos tam tikrą 

vaizdą įvairioms auditorijoms už jos ribų. Organizacijos kultūra, socialinis ir psichologinis kolektyvo 

klimatas, karjeros galimybės, darbo ir poilsio sąlygos, darbo santykiai lemia vidinį organizacijos įvaizdį. 

Geriausias efektas pasiekiamas tada, kai įmonės ir jos personalo veiksmai, nuostatos ir vertybės sutampa. 

 Asmenybių, vadovų, kitų darbuotojų įvaizdis. Jį lemia kompetencija, socialinės demografinės 

charakteristikos, personalo kultūra, motyvacija ir kiti tik konkrečiai organizacijai būdingi bruožai. Personalo 

įvaizdis yra bendras organizacijos personalo paveikslas, kuris formuojasi tiesiogiai kontaktuojant su 

darbuotojais. Kiekvienas darbuotojas išvaizda, elgesiu, bendravimu ir kitomis savybėmis prisideda prie 

bendro organizacijos įvaizdžio. Labai svarbi yra darbuotojų vidinė kultūra ir nusistatymas. 

 Vizualinį įvaizdį lemia pastatų architektūra, vieta, aplinka, interjero dizainas, aptarnavimo 

procedūros ir personalo išvaizda. Šis įvaizdis kuriamas per regos pojūčius, pasitelkiant informaciją apie 

statinius, jų išdėstymo patogumą, įmonės interjerą, naudojamą patalpų ir įrangos stilių, simboliką ir 

personalo išvaizdą. Reikšmingi estetiniai daiktų suvokimo, psichologiniai, etniniai vertinimo ypatumai, tokie 

kaip spalvų gama, specialūs vaizdiniai ir garsiniai ženklai, mados išraiškos priemonės ir t. t. 

 Organizacijos veiklos įvaizdis. Organizacijos veiklos įvaizdis suvokiamas kaip tam tikros veiklos 

subjektas, kuris glaudžiai siejasi su socialiniu įvaizdžiu. Svarbu, kad jam nebūtų prieštaraujama ir kenkiama, 

nes tai neigiamai atsilieptų visam organizacijos įvaizdžiui. Jis formuojamas laikantis veiklos normų, 

sąžiningos konkurencijos, išsaugant dalykinę reputaciją ir t.t. Įmonės veiklos plėtimasis, technologijų 

atnaujinimas, kintanti paslaugų pasiūlos įvairovė, aptarnavimo lankstumas gerina veiklos įvaizdį.  

 Organizacijos socialinis įvaizdis (reputacija) yra bendro įvaizdžio dalis. Socialinis įvaizdis yra 

išorinės aplinkos suvokimas apie įmonę, jos tikslus ir vaidmenį visuomenei svarbiose socialinėse srityse, taip 
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pat ekonomikoje, kultūroje, kaip labdaros teikėjos ir kitose srityse. Svarbi įmonės teikiama nauda 

visuomenės tam tikroms grupėms ar net atskiriems nariams.  

Apibendrinant galima teigti, kad norint išlaikyti organizacijos veiklą sėkmingą ji turi ne tik 

susikurti palankų įvaizdį, bet ir mokėti valdyti šį procesą. Geras įvaizdis – tai tik pakankama sėkmės sąlyga. 

Sėkmingai dirbant organizacija turi sugebėti plėtoti įvaizdžio kūrimą tokia kryptimi, kuri būtų reikšminga, 

nepakeičiama ir negalėtų būti lengvai nukopijuojama konkurentų. 

 

Organizacijos įvaizdžio formavimo priemonės 

 

Ideali įmonė privalėtų turėti šiuos teigiamus bruožus: pasižymėti veiklos lankstumu, sąžiningumu, 

patikimumu, bendravimo nuoširdumu, rūpestingumu, įsigilinti į klientų poreikius, patarti ir jais rūpintis, 

individualiai parinkti siūlomas psalugas ir priemones, užtikrinti patogias ir paprastas paslaugų teikimo 

sąlygas ir galimybes (Sūdžius, 2011, p. 409). Vienas iš populiariausių dalykų, kaip organizacija gali save 

pateikti visuomenei – reklama. Organizacijos įvaizdžio reklama pristato organizaciją, kaip visumą ir siekia 

pelnyti jai palankumą, sustiprinti jos įvaizdį. Tai galima pasiekti šiais pagrindiniais organizacijos įvaizdžio 

reklamos būdais: stiprinant organizacijos identifikaciją, propaguojant vertybes ir pristatant organizaciją kaip 

visuomenės narį (Seitel, 1995). Be abejo, dėl tinkamo reklamos sukūrimo ir jos elementų priklauso įmonės 

tolimesnė veikla. Č. Bronislovas (2004) pateikia tokius pagrindinius reklamos elementus:  

1. Reklamos tekstas – tai svarbiausia žinutė, kuri gali būti išreikšta raštu ar žodžiu;  

2. Spalva – vienas svarbiausių kodų, kuriais reklama pateikia informaciją ir emociškai bei 

psichologiškai veikia vartotoją; 

3. Garsas. Balso tembras, kalbos maniera, greitai ir garsiai, ar tyliai ir jausmingai ištarti tie patys 

žodžiai sukelia priešingas asociacijas ir sukuria visiškai skirtingą efektą; 

4. Vaizdas ir įvaizdis – mes gyvename įspūdingų ir jaudinančių vaizdų pasaulyje, todėl tinkamai 

parinkti vaizdo siužetai turėtų atitikti vartotojų lūkesčius.  

Kita vertus, organizacijos įvaizdžio kūrimas labai glaudžiai susijęs su ryšių su visuomene veikla. 

Ryšiai su visuomene padeda organizacijai (Kotler, 1991) : 

1. įgyti žinomumą. Ryšiai su visuomene per visuomenės informavimo priemones gali padėti 

susipažinti su tam tikrais produktais, paslaugomis, asmenimis, organizacijomis ar idėjomis; 

2. pelnyti pasitikėjimą. Ryšiai su visuomene gali padėti tam tikros žinios įtikinamumą, pateikdami ją 

kaip žurnalisto ar specialisto nuomonę; 

3. stimuliuoti pardavimo tarnybas ir prekybininmus. Pranešimas per žiniasklaidos priemones apie 

naują prekę, prieš jai pasirodant rinkoje, padidina pardavimo personalo ir prekybininkų motyvaciją ir 

palengvina pardavimą; 

4. mažinti rėmimo kaštus. Ryšiai su visuomene kainuoja mažiau negu reklama. Kuo mažiau turima 

lėšų rėmimui, tuo daugiau reikia naudoti ryšių su visuomene priemones. 

T. Fatt (2002) išskiria ir kitokius įvaizdžio formavimo aspektus: 

 privalomų moralės normų laikymosi užtikrinimas, nes visuomenė nuomonę apie organizaciją 

dažniausiai susidaro pagal tai kiek organizacija, jos vadovai laikosi visuotinai priimtų moralės 

normų; 

 palankus požiūris į esamą ar potencialų klientą, jo aptarnavimą; 

 platus visuomenės informavimas apie organizaciją, jos laimėjimus ir pateikimas tikslios, 

patikimos informacijos apie organizaciją ir jos produkciją/paslaugas; 

 verslo kultūros, kaip vertybių sistemos, sukūrimas padeda orientuotis į tikslą, motyvuoti 

darbuotojus, gerinti klientų aptarnavimo lygį; 

 aukštos kokybės atributikos naudojimas; 

 kokybiška produkcija, paslaugų tiekimas, ekologiška technologija ir kt.; 

 atvira ir sąžininga konkurencija 

Apie įmonės patrauklumą dažnai sprendžiama iš darbo su klientais, viešimo pasirodymo visuomenėje. 

Reputacija ypač reikšminga, jei klientui finansinės priemonės ir paslaugos teikiamos pirmą kartą; suteiktų 

paslaugų kokybė iš karto nepaaiškėja, tačiau klientas psichologiškai nusiteikęs, kad paslauga buvo kokybiška 

(investicijos grįš, bus efektyvi veikla ir t.t.); pasinaudojęs paslauga klientas turi būti tikras, kad gavo 

kokybišką ir patikimą aptarnavimą.  
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Įmonės reputacija – autentiškumo, sąžiningumo, atsakomybės, patikimumo, etiškumo ir padumo – 

kaip vertybinių nuostatų, kurios kuriamos betarpiškai ir įvaizdžio priemonėmis, suvokimas arba kaip įvaizdis 

atitinka organizacijos toleruojamas vertybes.  

Ypač aktualus reputacijos ir viso įvaizdžio formavimo, tarpusavio derinimo procesas. Tiriant ir 

analizuojant reputacijos ir įvaizdžio formavimo procesą, nustatant pirminių koncepcijų vertę ir jų galimybes, 

būtina suformuoti ilgalaikes ir sėkmingas veiklos rinkoje prielaidas. Tai yra viena sudėtingiausių finansų 

politikos įgyvendinimo priemonių, reikalaujanti didelių pastangų, kurios pasiekiamos per ilgesnį laiką. Todėl 

ne visos įmonės rūpinasi savo reputacija, yra tokių, kurios nekreipia dėmesio, kaip jas vertina klientai, 

vartotojai ir partneriai. Deja, ir dauguma Lietuvos įmonių neskiria šiai problemai tinkamo dėmesio ir 

neatsižvelgia į jos aktualumą. Pagal tai, kaip įmonės vertina aplinką, P. Kotler (1998) jas skirsto į kelias 

kategorijas: valdančios įvykius (situaciją); mananačios, kad valdo įvykius; tik stebinčios vykstančius įvykius, 

bet nieko nedarančios; stebinčios įvykius, bet nesuprantančios, kas vyksta; niekuo nesidominčios ir 

nežinančios, kas iš viso vyksta.  

G. Drūteikienė (2007) teigia, kad sėkmingas įvaizdžio elementų ir reputacijos suderinimas priklauso 

nuo: 

 ką organizacija įsipareigoja nuveikti ir skelbia per informacines, telekomunikacines, rėmimo 

priemones ir kitus renginius; 

 kaip organizacija vykdo įsipareigojimus klientams ir partneriams, kitoms suinteresuotoms 

grupėms ir visai visuomenei; 

 kaip organizaciją suvokia klientai ir partneriai, kitos suinteresuotos grupės ir visa visuomenė; 

 kaip organizacijos įvaizdžio tipai, rūšys ir elementai susiję su nusistovėjusia reputacija. 

Organizacijos reputacija priklauso nuo naujoviškumo ir išskirtinumo, aktyvumo ir stabilumo, elgesio ir 

santykių rinkoje, nuo veiklos viešumo, vaizdumo, akivaizdumo ir saugumo.  

Galima išskirti šias sudedamąsias reputacijos dalis: 

 individualūs vidiniai įmonės veiksmai, elementai ir atributika: autoritetingi įmonės vadovai, geras 

vardas, patraukli emblema, puikios kokybės siunčiama korespondencija, palankus skambinančių ir joje 

apsilankančių interesantų traktavimas; 

 įmonės santykiai su išorine aplinka: aktyvi visuomeninė veikla, sėkmingi reportažai ir viešos 

vadovų kalbos, geri santykiai su partneriais, investuotojais, akcininkais ir vartotojais, tam tikras prekių ir 

paslaugų kainų ir kokybės santykis, aukšta aptarnavimo kultūra, įmonei palankūs nepriklausomų 

informavimų priemonių veiksmai, atsargūs konkurentų žingsniai; 

 viešoje komercinėje veikloje naudojamos rinkodaros komunikacijos priemonės: veiksminga 

reklama, kitos pardavimą ir pirkimą skatinančios priemonės, teikiamų priemonių ir paslaugų paketas ir 

kokybė, produkto kainos, kokybės ir rinkos reikalavimų atitikimas, interjero ir eksterjero ypatumai ir 

apipavidalinimas, rinkodaros lankstumas, prisitaikymas prie rinkos poreikių; 

 įmonės aukšto savęs vertinimo ir pagarbos darbuotojams, partneriams ir klientams sistema: 

darbuotojų visokeriopas palaikymas, pasitikėjimo ir patikimumo užtikrinimas, elgesio ir veiklos 

išskirtinumas. (Sūdžius V., 2011, p. 409) 

Apibendrinant galima teigti, kad organizacijos reputacija yra bendro organizacijos įvaizdžio dalis. 

Reputacija atspindi visuomenės suvokimą ir vertinimą apie įmonę, jos socialinius, ekonominius, kultūrinius 

ir kitus tikslus, svarbius visuomenei ar tam tikroms jos grupėms.  

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS ĮVAIZDŽIO STUDENTŲ POŽIŪRIU  

TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ 

Tyrimo metodika ir organizavimas 

 

Tyrimo metodika. Atliekant tyrimą, remtasi mokslinėje tyrimų metodologijoje aprašomu kiekybinio 

tyrimo metodu. Siekiant išsiaiškinti Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį vartotojų požiūriu buvo naudotas 

kiekybinio tipo duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa. Rengiant tyrimą, jo instrumentus, metodus ir 

atliekant tyrimo procedūras, remtasi V. Žydžiūnaitės (2007), K. Kardelio (2005) įžvalgomis. 

Šiame darbe laikomasi nuostatos, kad kiekybinis metodas yra svarbus, nes juo remiantis nustatomas 

nuomonių ir požiūrių paplitimas tiriamojoje grupėje, numatomos tam tikros tendencijos. „Pagrindinė 

kiekybinio tyrimo paskirtis – socialinių objektų aiškinimas ir prognozavimas, t. y. siekimas pagrįsti objekto 

priežastinius ryšius, jo funkcionavimo veiksnius. Kiekybiniai tyrimai paremti socialinių objektų požymių 
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matavimu. Jie leidžia išmatuoti, statistiškai apibūdinti tiriamus požymius“ (Kardelis, 2005, p. 22).  

Anketa buvo sudaryta taip, kad tyrime dalyvaujantys respondentai gebėtų ganėtinai greitai atsakyti į 

anketos klausimus, galėtų rinktis iš pakankamo skaičiaus atsakymų variantų. Suformuluoti klausimai 

išdėstyti tam tikra tvarka. Klausimyną, skirtą vartotojams, iš viso sudarė 11 mišrūs – uždari ir atviri – 

klausimai. Pirmajame klausimyno puslapyje buvo pateikta informacija apie tyrimą, jo tikslus, nurodoma jo 

nauda, užtikrinamas respondentų anonimiškumas. Taip pat įvardytas institucijos pavadinimas, kuriai 

atstovauja tyrėja, vykdanti šį kiekybinį tyrimą. Pareikšta padėka už dalyvavimą apklausoje. Anketoje pateikti 

klausimai leido išsiaiškinti, koks respondentų požiūris į Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį.  

Kiekybinis tyrimas atliktas 2014 m. lapkričio mėn. pab. – gruodžio mėn. pradž. Tyrime dalyvavo 80 

respondentų. Anketa buvo patalpinta internetinėje ervėje, puslapyje <www.apklausa.lt>. Šio internetinio 

instrumento pasirinkimą lėmė paprastumas, aiškumas ir laiko taupymas. Apklausos internetu statistinė 

duomenų analizė atlikta skaičiuojant respondentų nuomonių vidurkius ir taikant aprašomosios statistikos 

metodą.  

Tyrimo metu kilo tam tikrų kliūčių. Kai kurie respondentai atsakė ne į visus klausimus. Tad tyrimo 

rezultatai nėra tikslūs, bet atsižvelgiant į visą visumą galima teigti, kad Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdis 

studentų požiūriu – išsakytas. 

 

Tyrimo rezultatai ir jų analizė 

 

Demografinės informacijos apie tyrime dalyvavusių respondentų analizė. Atlikta apklausos duomenų 

analizė parodė, kad į anketas atsakė 33 trečio kurso, 29 antro kurso ir 18 pirmo kurso studentų (žr. 1 lent.). 

Vertinant pagal gyvenamaja vietą daugiausia Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijuoja Šiaulių miesto 

gyventojų (44), (žr. 2 lent.). 

 

1 lentelė. Respondentų studijuojamas kursas 

 1 studijuojamas kursas 2 studijuojamas kursas 3 studijuojamas kursas 

Respondentų skaičius 18 29 33 

 

2 lentelė. Respondentų gyvenamoji vieta 
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skaičius 
44 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

Apibendrinant galima teigti, kad šiame tyrime dalyvavo daugiau trečiojo nei antrojo ar pirmojo kurso 

studentų. Dauguma tyrimo dalyvių yra Šiaulių miesto gyventojai. Antrasis bei trečiasis įvardinti miestai, 

pagal gautus duomenis – Radviliškis ir Pakruojis. Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijuoja studentų net iš 

Vilniaus. 8 respondentai neįvardino savo gyvenamosios vietos. 

Tyrimo respondentų nuomonės analizė apie Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. Tyrimo metu 

norėta išsiaiškinti, kas lėmė studentų pasirinkimą studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Buvo išskirtos 

dvi kategorijos: „Geografinė padėtis“ ir „Atsitiktinai bei niekur neįstojusių/neradusių darbo“. Tyrimo 

duomenys parodė, kad 33 respondentai į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojo dėl geografinės padėties, 31 

apklaustasis dėl atsitiktinumo.  

Nagrinėjant respondentų atsakymus, susijusius su studijavimo Šiaulių valstybinėje kolegijoje 

pasirinkimo priežastimis, matyti, kad didžiausią įtaką studenantams darė tai, kad kolegija yra Šiaulių mieste. 

Tačiau nedaugelis respondentų paminėjo, kad studijuoti kolegijoje jie pasirinko dėl: kolegijos aktyvaus 

dalyvavimo visuomeniniame gyvenime (1), kolegijoje dirbančių autoritetą turinčių asmenų (1), pažįstamų 

rekomendacijų (7) ar patrauklių mokymosi sąlygų (7) (3 lent.).  

 

3 lentelė. Studentų pasirinkimo studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje priežastys 

http://www.apklausa.lt/
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Apibendrinus gautus duomenis pastebėta, kad daugelis tyrime dalyvavusių asmenų studijuoti Šiaulių 

valstybinėje kolegijoje pasirinko dėl geografinės padėties. Kita apklaustųjų dalis įstojo į kolegiją per daug 

nesvarstydami apie studijų kokybę ar įstaigos geografinę padėtį. Jų studijavimą Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje lėmė tokie atsitiktinumai, kaip neįstojimas į norimas aukštąsias mokyklas ar kitos veiklos 

netūrėjimas.  

Atliekant tyrimą taip pat aiškintasi, iš kokių informacijos šaltinių studentai paprastai sužino apie 

Šiaulių valstybinės kolegijos veiklą. Tyrimo duomenys parodė, kad dažniausiai informaciją apie Šiaulių 

valstybinę kolegiją studentai gauna iš ŠVK socialinio tinklo internete „Facebook“ paskyros (34), el. pašto, iš 

el. paštu gaunamų naujienlaiškių (32) (4 lent.).  

 

4 lentelė. Informacijos sklaidos apie Šiaulių valstybinės kolegijos veiklą pasiskirstymas 

 
 

Apibendrinus gautus rezultatus matoma, kad studentai informaciją apie ŠVK gauna iš šiandien 

populiarių informacijos skleidimo priemonių. Socialinis tinklalapis „Facebook“ tai inovatyvi galimybė 

pranešti informaciją studentams apie kolegijos veiklą, vyksenčius renginius ir pateikti kitą svarbią 

informaciją. Kadangi studentai šiame socialiniame portale praleidžia daug laiko, tai jame patalpinta 

informacija greitai pasiekia kiekvieną. El. paštas – įprastesnis reiškinys, kurio dėka studentai taip pat gauna 

informaciją, tačiau sureaguoja į ją nevisada.  

 Vartotojų buvo paprašyta nurodyti, kuris veiksnys, jų nuomone, svarbiausias formuojant Šiaulių 

valstybinė kolegijos įvaizdį. Daugelis apklaustųjų (26) nurodė, kad autoritetingi dėstytojai – tai svarbiausias 

veiksnys formuojant Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. Dalis respondentų (22) teigė, kad tai aktyvi ryšių 

su visuomene veikla. Tačiau tik vienas respondentas paminėjo, kad orginali ir šiuolaikiška interneto svetainė 

galėtų būti svarbus veiksnys formuojant organizacijos įvaizdį (5 lent.). 
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5 lentelė. Veiksnių, formuojančių Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį, pasiskirstymas 

 
 

Apibendrinus galima teigti, kad daugelis respondentų mano, jog Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį 

formuoja aukšta kolegijos studijų kokybė, kurią palaiko autoritetingi dėstytojai. Taip pat apklaustieji teigia, 

kad aktyvūs ryšiai su visuomene, kolegijos dalyvavimas viešuose renginiuose, dalijimasis informacija su 

visuomene, padeda palaikyti organizacijos įvaizdį. Šie studentų pasirinkti aspektai yra tik dalis organizacijos 

įvaizdžio formavimo veiksnių. 

Tyrimo metu norėta išsiaiškinti, kuris asmuo ar asmenys, studentų nuomone, turi didžiausią įtaką 

formuojant Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. Tyrimo duomenys parodė, kad kiek daugiau nei pusė 

(56 proc.) respondentų teigia, kad didžiausią įtaką, formuojant kolegijos įvaizdį, turi studentai, mažiausiai – 

administracijos darbuotojai (6 lent.). 

 

6 lentelė. Asmenų, turinčių didžiausią įtaką Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdžiui, pasiskirstymas 

 
 

Apibendrinus gautus duomenis galima teigti, kad dauguma studentų yra įsitikinę, jog jų pačių jėgomis 

galima suformuoti kuo geresnį kolegijos įvaizdį. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, studentų aktyvumas, 

žasimingumas, jaunatviškumas, jų protingi vieši pasisakymai, inovatyvūs pasiūlymai ir daugelis kitų 

veiksnių – tai kolegijos įvaizdžio kūrimo „arkliukas“.  

Vartotojų buvo paprašyta nurodyti, ar jie pritaria teiginiui, kad organizacijos įvaizdžiui yra svarbus 

firminis stilius. Didžioji dalis (36) teigia, kad organizacijos įvaizdžiui firminis stilius yra svarbus (7 lent.). 

 

7 lentelė. Firminio stiliaus įtaka įvaizdžiui 

 
 

Apibendrinus galima teigti, kad studentai supranta, jog organizacija privalo turėti savo firminį stilių. 

Firminis stilius – bet kurios įmonės vizitinė kortelė, pagal kurią ji sutinkama ir vėliau atpažįstama.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vizitin%C4%97_kortel%C4%97
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Tyrimo metu taip pat norėta išsiaiškinti, kaip organizacijos firminio stiliaus elementai matomi Šiaulių 

valstybinėjos kolegijos įvaizdyje. Respondentams reikėjo įvertinti kiekvieną šių pateiktų elementų 

matomumą Šiaulių valstybinėje kolegijoje (8 lent.). 

 

8 lentelė. Firminio stiliaus elementų matomumas ŠVK 

 
 

Apibendrinus tyrimo duomenis pastebėta, kad respondentai kolegijos ženklo, logotipo matomumą 

vertina gerai, tačiau ne labai gerai. ŠVK vizitinė kortelė studentams pasirodė patenkinamai matoma, vadinasi 

ŠVK logotipas nėra itin įtaigus, o kolegijos kontaktų sklaida nedidelė. Šiaulių valstybinės kolegijos 

lankstinuko matomumą apklaustieji įvertino patenkinamai, o apie firminę spalvą jie atsiliepė teigiamai. 

Apžvelgus studentų pasirinkimą, pastebėta, kad kolegijos firminį stilių reikia tobulinti. 

Tyrimo metu norėta išsiaiškinti, kokios asociacijos studentams kyla, išgirdus Šiaulių valstybinė 

kolegijos pavadinimą (9 lent.).  

 

9 lentelė. Pagrindiniai studentų teiginiai apie Šiaulių valstybinę kolegiją 

Kokybiškos studijos 

Daug praktikinės veiklos 

Antri namai visus 3 metus 

Jog kompetentinga kolegija 

Didžiuojuosi, kad joje mokausi 

Aukštas išsilavinimas, kompetentingi dėstytojai 

Kyla, kad yra patikimiausia kolegija Lietuvoje 

Geriausia aukštojo išsilavinimo įstaiga Šiauliuose 

Inovatyvumas, galimybė tobulėti, svajonių iššsipildymas ir realizavimas 

Praktiniai mokymosi įgūdžiai. Didesnės įsidarbinimo galimybės  

Šaunūs dėstytojai, bendraujantys bei aktyvus studentai, miela aplinka ir linksmai, bei aktyviai praleistas laikas 

mokymosi metu. Taip pat gaunama labai daug žinių su kuriomis, galima adaptuotis į darbo rinką 

 

Apibendrinus gautus duomenis, galima teigti, kad respondentų nuomonė apie Šiaulių valtybinę 

kolegiją – labai pozityvi. Didžiajai daliai apklaustųjų ŠVK pavadinimas kelia teigiamas emocijas: 

„Didžiuojuosi, kad joje mokausi“, „Kokybiškos studijos“, „Geriausia aukštojo išsilavinimo įstaiga 

Šiauliuose“ ir t.t. Vienas ryškiausių pasisakymų buvo – „Šaunūs dėstytojai, bendraujantys bei aktyvus 

studentai, miela aplinka ir linksmai, bei aktyviai praleistas laikas mokymosi metu. Taip pat gaunama labai 

daug žinių su kuriomis, galima adaptuotis į darbo rinką“. Tai reiškia, kad kolegijos veikla vykdoma teigiama 

kryptimi, nes ji išpildo studentų keliamus lūkesčius. 

Respondentų buvo paprašyta įvertinti teiginius susijusius su Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos, 

kokybiškumo, įvaizdžio kriterijais. Apklaustieji turėjo įvertinti teiginius nuo 1 iki 5 (10 lent.). 
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10 lentelė. Teiginiai apie Šiaulių valstybinę kolegiją 

 
 

Apibendrinus gautus rezultatus pastebėta, kad (32) respondentai mano, jog Šiaulių valstybinė kolegija 

visiškai prisideda prie miesto vardo garsinimo. Didžioji dalis apklaustųjų (24) sutinka, kad ŠVK pagal 

teikiamas paslaugas yra konkurencinga šiandieninėje aukštojo mokslo rinkoje, tačiau (4) studentai galvoja 

atvirkščiai. Paklausus respondentų ar ŠVK dalyvavimas visuomeninėje veikloje yra aiškiai matomas, 

dauguma atsakė - tik vidutiniškai matomas (25). Iš gautų duomenų pastebėta, kad respondentai (29) mano, 

jog Šiaulių valstybinės kolegijos suteikiamos žinios studentams yra aktualios šių dienų darbo rinkoje. Tad 

galima daryti išvadą, kad ŠVK studijos yra kokybiškos, leidžiančios teoriją pritaikyti praktikoje bei realiame 

gyvenime. Kalbant apie ŠVK akademinės bendruomenės darbo kompetenciją, pastebėta, kad studentų 

nuomonė yra arčiau pozityvios nuomonės, dauguma (46) teigia, kad akademinė bendruomenė dirba 

pakankamai kompetentingai. Tyrimo rezultatai padorė, kad respondentai (24) vidutiniškai sutinka su 

klausimu: „Ar studentams suteikiama pakankamai galimybių dalyvauti tarptautiniuose mainuose ir 

projektuose?“. Į klausimą „Ar ŠVK pakankamai bendrauja su verslo sektoriumi, taip suteikiant platesnes 

galimybes studentų praktikoms bei įsidarbinimo galimybėms?“ respondentai atsakė – vidutiniškai. Tad 

apžvelgus visus apklaustųjų atsakymus galima daryti išvadą, kad Šiaulių valstybinė kolegija savo veiklą 

vykdo labiau vidutiniškai nei gerai, vadinasi organizacijai yra kur tobulėti ir atrasti būdų, kaip pagerinti savo 

įstaigos reputaciją ir teikiamas paslaugas. 

Vartotojų buvo paprašyta pateikti bent vieną pavyzdį, kaip reikėtų pagerinti Šiaulių valstybinės 

kolegijos įvaizdį (11 lent.).  

 

11 lentelė. Šiaulių valstybinės kolegijis įvaizdžio gerinimo būdai studentų požiūriu 
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ĮRENGIMAI 

 

Apibendrinus gautus rezultatus pastebėta, kad respondentai turi pasiūlymų, kaip galima pagerinti 

Šiaulių valstybinės kolegijos įvaizdį. Jie pateikė skirtingų idėjų, kurias buvo galima suskirstyti į tokias 

temas: renginiai, viešinimas, studijų kokybė, bendravimas, bendrabutis, tarptautiniai mainai, apranga bei 

įrengimai. Daugiausia pasiūlymų, kaip pagerinti ŠVK įvaizdį, buvo susijusių su renginiais, apklaustieji 

tvirtai įsitikinę, kad renginiai – tai labai svarbi įvaizdžio formavimo dalis. Ne ką mažiau svarbus aspektas – 

viešinimas. Kai kurie studentai teigia, kad pirmiausia reikia tobulinti dėstytojų ir studentų bendravimą, 

atsižvelgti į vienos ir kitos šalies poreikius ir kt. Apklaustieji taip pat minėjo, kad reikia tobulinti studijų, 

bendrabučio kokybę bei studentams suteikti daugiau galimybių dalyvauti tarptautiniuose mainuose ir 

projektuose. Taigi galima daryti prielaidą, kad Šiaulių valstybinė kolegija turėtų atsižvelgti į jaunų, 

inovatyvių ir šiandienos įvaizdį suprantančių studentų nuomonę. 

 

IŠVADOS 

 

1. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad organizacijos įvaizdis – tikslingai sukurtas įspūdis, 

abstrakti nuomonė, kuri atspindi tam tikro objekto supratimą žmogaus sąmonėje apie organizaciją, kuris 

formuojasi asmeninio žmogaus susidūrimo su organizacija metu, klausantis visuomenėje sklandančių gandų, 

taip pat iš masinės informacijos platinimo priemonių pranešimų. 

2. Išsiaiškinta, kad organizacijos įvaizdis priklauso nuo jos prekių ar paslaugų vertės, kokybės, 

turimos ir gaunamos informacijos apie organizaciją, būdo kaip ji gaunama, suvokiama ir analizuojama bei 

klientų gyvenimo stiliaus, charakterio ypatybių. Taip pat didelę įtaką daro organizacijos personalo 

kompetencija, dalyvavimas viešumoje, firminio stiliaus elementai, išvaizda, statusas, reputacija, darbo 

santykiai, klimatas ir kt. 

3. Remiantis empirinio tyrimo duomenims, daroma išvada, kad Šiaulių valstybinės kolegijos 

įvaizdis studentų požiūriu yra vidutiniškas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka turi tobulintinų aspektų. 

Nors didžioji dalis respondentų sutiko su tyrimo metu pateiktais klausimais, tačiau viename klausime 

studentai išreiškė savo nuomonę, kas negerai ŠVK įvaizdyje. Apklaustųjų pateiktos idėjos, kaip reikia 

pagerinti organizacijos įvaizdį, virto į aštuonis įvaizdžio kūrimo bei tobulinimo galimybių kriterijus. 

Atsižvelgiant į respondentų pageidavimus, pastebima, kad studentai šioje organizacijoje jaučiasi 

nepilnavertiškai t.y. trūksta vieno ar kito aspekto, kurio dėka studijos teiktų didesnį malonumą nei esama 

dabar. 
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SUMARRY  

 

The purpose of the article - find out respondents' opinion on Siauliai state college students in terms of image. 

Move the following tasks: define the organization's image concept; identify factors that shape the image of the 

organization; their attitude to Siauliai State College's image. Use the following methods: scientific literature analysis 

and synthesis; a quantitative survey (questionnaire). 

The scientific literature has that image of the organization - purposefully create the impression of an abstract 

opinion, which reflects the understanding of a particular object in the mind of the organization, which is emerging as a 

personal human body during a collision with, listening to gossip in society, as well as from the mass distribution of the 

reports. 

They found that the image of the organization depends on the value of the goods or services, quality, available 

and received information on the organization, method, as it is received, understood and analyzed and customer life-

style, character features. It is also strongly influenced by the organization's personnel and participation in public, 

corporate style elements, appearance, status, reputation, labor relations, climate and so on. 

Based on empirical data, and concluded that the image of Siauliai State College student perspective is 

inadequate. Organization's internal and external environment has scope for improvement. While the majority of 

respondents agreed with the issues raised during the investigation, but one question, the students expressed their 

opinion, what's wrong SVK image. Interviewees provided ideas on how to improve the company's image has grown 

into eight image creation and improvement possibilities criteria. Taking into account the wishes of the respondents, it is 

noted that students in the organization feel inferior i.e. missing one or another aspect that makes the study would 

provide greater pleasure than there are now. 

After Siauliai state college students in terms of the image of an investigation, recommendations: organizations 

need to have a wide range of activities in which students can actively occur. Organize events on current topics in terms 

of students; Student organizations should be able to go to school to present their programs of study, and to introduce 

students to tell about the life, works in college and beyond; The organization should communicate more with foreign 

colleges and courses of all students to have more opportunities to participate in international exchanges and projects; 

The organization should be improved communication between faculty and students. Compliance with the provision that 

it can only be done in communicating and articulating each approach to a subject. 

http://search.ebscohost.com/
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UAB „NOSTRADA“ BANKROTO DIAGNOZAVIMAS PRITAIKANT BANKROTO 

DIAGNOZAVIMO MODELIUS 
 

Vaidas Sadauskas 

Mokslinis vadovas lekt. Jūratė Marcišauskienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

Įmonėms bankrotas reiškia jų veiklos pabaigą t.y. įmonė užsidaro ir nebevykdo jokios veiklos ir 

nebeuždirba jokių pinigų, todėl bankrotas blogiausia kas gali nutikti įmonei. Įmonių veikla ir rizika yra du 

neatsiejami tarpusavyje dalykai. Didėjančią riziką lemia veržimasis į naujas rinkas ir stiprėjanti 

konkurencija. Nosr vienos ūkinės veiklos šakos susiduria su didesne, o kitos su mažesne rizika, visos įmonės 

turėtų atlikti bankroto tikimybės diagnostiką. Objektyvus padeties įvertinimas padeda įmonėms anksčiau 

pastebi kylančią grėsmę veiklos tęstinumui ir suteikia daugiau laiko imtis priemonių, kad būtų išvengta 

bankroto. Bankroto diagnozavimo modeliai yra taip sukurti, kad apima skirtingus finansinius rodiklius ir 

galima stebėti jų pasikeitimus. padeda nustatyti silpniausias įmonės vietas ir pastebėti ne tik bankroto 

tikimybės padidėjimą, bet ir atskirų rodiklių pablogėjimą. Tokiu būdu įmonės gali daug greičiau priimti 

sprendimus leidžiančius sumažinti bankroto tikimybę, nes vienas neteisingas sprendimas, gali įmonę privesti 

prie didelių nuostolių ar net bankroto ribos. Ne gana to, įmonės veiklos tęstinumo galimybės yra įdomios ne 

tik pačiai įmonei, bet ir su ją susijusiems subjėktams, pvz.: tiekėjams. Taigi, tinkamas bankroto tikimybės 

nustatymo modelis, teikia labai daug naudingos informacijos. 

Straipsnio tikslas – nustatyti UAB „Nostrada“ bankroto tikimybę 2009-2013m. 

Uždaviniai:  

1) Išanalizuoti mokslinius šaltinius ir apibūdinti bankroto reikšmę bei įmonės bankroto 

diagnozavimo modelius; 

2) Atlikti UAB „Nostrada“ bankroto prognozavimą. 

Metodai: mokslinių literatūros šaltinių analizė, duomenų gavimui: balanso ir pelno nuostolių ataskaitų 

rodiklių analizė, bankroto tikimybės nustatymo modelio parinkimas ir panaudojimas, gautų rezultatų 

apibendrinimas ir analizė. 

 

BANKROTO REIKŠMĖ 

Didžioji dalis įmonių, kurios veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, priverstos veikti konkurencijos 

principu. Tai yra, turi varžytis su kitomis įmonėmis dėl vartotojų pinigų. Kaip rodo pasaulinė praktika, 

įmonių bankrotai yra neišvengiama įmonių konkurencijos pasekmė. Pagal Lietuvos respublikos įmonių 

bankroto įstatymo 2 straipsnį, „Bankrotas – tai nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta 

bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.“  

 Remiantys Lietuvos statistikos departamento informacija, tai kasmet bankrutuojančių įmonių 

Lietuvoje daugėja. Mackevičius (2010) pastebi, kad sunkmečio sąlygomis, labai padaugėjo nemokių įmonių 

ir todėl jo teigimu yra svarbu kaip įmanoma greičiau įvertinti įmonių veiklos tęstinumo tikimybę. Taip pat į 

finansinę krizę kuri prasidėjo 2008 metais dėmesį atkreipia J. Karalevičienė ir R. Bužinskienė teigdamos, 

kad ši krizė pakoregavo ne vienos įmonės finansinę būklę, todėl svarbu, kad įmonės gebėtų laiku nustatyti 

finansinės būklės pablogėjimą. Kovaliovo ir kt. (2002) teigimu įmonė nebankrutuoja iškarto. Įmonės 

bankrotus sukelia tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. Du trečdaliai įmonių bankroto atveju rinkos 

ekonomikos šalyse yra sąlygoti vidinių veiksnių, o trečdalis – išorinių. Tai reiškia, kad reikia visapusiškai 

analizuoti įmonės veiklos rezultatus. Norint tai padaryti anot autorių, reikia pasirinkti tinkamą bankroto 

prognozavimo metodą. Vienu iš bankroto prognozavimo metodu, Mackevičius (2010) įvardina bankroto 

prognozavimo modelių taikymą.  

Pirmieji tyrimai susiję su įmonių bankrotu pagrįsti įmonių finansinių ataskaitų duomenimis buvo 

atliekami dar XXa. 3-iame dešimtmetyje (D. Rugenyte ir kt. 2010. p. 144). Nors buvo sukurta nemažai 

bankroto diagnozavimo metodų, mokslininkai vis dar tiria bankroto prevencijos priemonių problemas. 

Nepaisant to, kad pasaulyje tinkamiausiu ir populiariausiu laikomas Altmano Z modelis, tačiau Lietuvos 

mokslininkai nesutaria su jo tinkamumu Lietuvos įmonių bankroto prognozavimo tinkamumui nustatyti. 

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos mokslininkai bando sukurti bankroto diagnozavimo modelį tinkamą Lietuvos 

įmonėms.  

Remiantys Stoškaus ir kt. (2007) atlikta praktika parodė, kad bankroto diagnozavimo modeliai sukelia 

tam tikrų prieštaravimų. Net 60% tirtų įmonių, kurioms bankroto požymių nepastebėta, vis dėl to bankrutavo 
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(p. 33). Tai gali būti dėl to, kad įmonės susidūrė arba su tyčiniu bankrotu, arba išorės aplinkos veiksnių 

pokyčiai tapo tokie staigūs, kad įmonės nespėjo sureaguoti. Taigi, tampa problematiška vertinti bankroto 

modeliu teikiamą informaciją apie bankroto tikimybę ir pačiu modeliu tinkamumą. UAB „Nostrada“ atveju  

Altman modelis kurtas neatsižvelgiant į Lietuvos įmonių specifiką, o lietuviški bankroto diagnozavimo 

modeliai taip pat negali 100% įvertinti įmonės bankroto tikimybę. Ne gana to, UAB „Nostrada“ veiklos sritis 

yra logistika, kuriai tenka nemažai iššūkių susijusių su įvairiais išorinės aplinkos veiksniais. Taip pat, 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kasmet bankrutuojančių transporto įmonių vis daugėja, todėl 

itin svarbu kuo tiksliau nustatyti UAB „Nostrada“ bankroto tikimybę. 

 

Įmonės UAB „Nostrada“ bankroto tikimybės nustatymo metodai 

 

Siekiant atlikti UAB „Nostrada“ bankroto tikimybės vertinimą, pirmiausia buvo atliekama literatūros 

šaltinių analizė, siekiant išsiaiškinti kurie bankroto tikimybės nustatymo metodai yra patikimiausi ir 

labiausiai vertinami. Atlikus literatūros analizę, buvo pasirinkti Altmano Z4 modelis ir Stoškaus, 

Beržinskienės ir Virbickaitės dvigubos lygties modelis, kurie paremti finansiniais santykiniais rodikliais. 

Altmano Z modelis pasirinktas pirmiausia todėl, kad tai plačiausiais naudojamas ir labiausiai vertinamas 

bankroto tikimybės nustatymo metodas pasaulyje. Konkrečiai Altmano Z4 modelis pasirinktas todėl, kad 

įmonė UAB „Nostrada“ yra logistikos ir serviso paslaugas teikianti įmonė, o minėtasis modelis yra skirtas 

būtent paslaugų įmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos mokslininkai nesutaria dėl Altmano Z modelių 

tinkamumo Lietuvos įmonėms, o UAB „Nostrada“ yra būtent tokia, tai  papildomai buvo pasirinktas 

Lietuvos mokslininkų
9
 kurtas dvigubos lygties modelis skirtas Lietuvos įmonėms. Pagal modelio kūrėjus, 

dvigubos lygties modelio patikimumas yra 93%. Taip pat J. Karalevičienė ir R. Bužinskienė (2011) šį modelį 

savo moksliniame darbe įvertino kaip vieną iš patikimiausių vertinti Lietuvos įmonių bankroto tikimybę. 

Gauti rezultatai buvo analizuojami, grupuojami klasifikuojami ir apibendrinami. 

Altmano Z modeliai. 

 

E. Altmanas Z modelius sukūrė analizuodamas 66-ias bankrutavusias įmones 1946 -1965 metų 

laikotarpyje ir atrado 22 koeficientus, kurie gali padėti prognozuoti įmonės bankrotą. Tai labiausiai 

vertinamas ir populiariausias klasikinis bankroto diagnozavimo modelis pasaulyje (Kovaliovas, 2002). J. 

Mackevičius ir kt. (2011) išskiria tris Altmano Z modelius skirtus skirtingo tipo įmonėms. 

1 lentelė Altmano Z modeliai 

 Z modelis Įmonės, kurioms skirtos 
Z reikšmės ir 

bankroto tikimybė 

1 
Z = 1.2X1 + 1.4X2 +3.3X3 

+ 0.6 X4 + 0.999X5 

Įmonėms, kurių akcijos 

kotiruojamos vertybinių popierių 

biržoje. 

Z < 1,80 – Labai 

didelė 

1,81< Z < 2,70 – 

didelė 

2,80 < Z < 2,90 – 

galima 

Z > 3,00 – labai 

maža 

2 

Z = 0.717X1 + 0.847 X2 

+3.3107 X3 + 0,420X4 + 

0.999X5 

Įmonėms kurių akcijos 

nekotiruojamos vertybinių popierių 

biržoje. 

Z < 1,23 labai 

didelė 

1,23 < Z < 2,90 

įmanoma 

Z > 2,9 labai maža 

3 
Z = 6.56x1 + 3.26 x2 + 

6.72 x3 + 1.05 x4 

Paslaugų ir individualioms 

įmonėms. 

Z < 1,10 labai 

didelė 

1,10 < Z < 2,59 

įmanoma 

Z > 2,60 labai maža 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantys J. Mackevičiumi ir kt. (2011) p.(150 – 152) 

                                                           
9
 S. Stoškaus, D. Beržinskienės ir R. Virbickaitė 
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X1 – apyvartinis kapitalas / turtas; X2 – nepaskirstytas pelnas / turtas; X3  - pelnas iki apmokestinimo / 

turtas; X4 – nuosavo kapitalo rinkos vertė / įsipareigojimų; X5 – pardavimo pajamos / turtas.  

Altmano modelis parodo įmonės bankroto tikimybę. Nepaisant to, kad įvairių autorių nuomone, 

Altmano modeliai turi didžiausią praktinę reikšmę, tačiau J. Karalevičienė ir R. Bužinskienė (2012) teigia, 

jog tradiciniai bankroto diagnozavimo modeliai, nebeatspindi realios šiandienos verslo situacijos. Ne gana to 

verslo sąlygos Lietuvoje ir JAV anot autorių skiriasi ir būtent dėl to, klasikinių bankroto diagnozavimo 

modeliu nebepakanka, todėl kartu su Altmano Z modeliais rekomenduojama naudoti papildomus bankroto 

diagnozavimo modelius.  

 

Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės dvigubos lygties modelis 

 

Nemažai Lietuvos mokslininkų yra bandę sukurti bankroto diagnozavimo modelį, kuris tiktų Lietuvos 

įmonėms. Daug dėmesio bankroto diagnozavimo modelių tyrimams skyrė, J. Mackevičius (2005), Bivainis, 

Gaškaitė (2010), Grigaravičius (2003), Stoškus, Beržinskienė, Virbickaitė (2007) ir kt. Budrikienes R. ir 

Paliulyte I. (2012) teigimu, minėti mokslininkai bankroto modelio tinkamumą vertina nagrinėdami 

bankrutavusias ir tebeveikiančias įmones. Mackevičiaus (2010) teigimu, Lietuvos mokslininkus kurti 

bankroto diagnozavimo modelį paskatino tai, kad Altmano Z modeliai kai kurių mokslininkų teigimų netinka 

Lietuvos įmonių bankroto diagnozavimui. Vis dėl to, taip yra dėl to, kad buvo testuojamos skirtingų šakų 

Lietuvos įmonės (p. 134). Atsižvelgiant į tai buvo sukurta keletas lietuviškų bankroto diagnozavimo 

modelių. Vienas iš jų, Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės sukurtas dviejų lygčių modelis, kuris anot 

Karalevičienės J. ir Bužinskienės R. (2011) gana tiksliai nustato įmonės bankroto tikimybę.  

 Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės (2007) dviejų lygčių bankroto diagnozavimo modelis: 

Z0 = 4,77x1 + 5,88x2 + 9,51x3 + 5,8x4 – 6,42 (1); 

Z1 = 2,82x1 + 2,9x2 + 6,43x3 + 2,92x4 – 2,94 (2); 

 x1 – grynasis pelningumas; 

 x2 – trumpalaikis mokumas; 

 x3 – įsiskolinimo santykis; 

 x4 – greitas likvidumas (p. 30). 

  

Z0 yra nebankrutuojančių įmonių, o Z1 bankrutuojančių įmonių. Tai reiškia, kad jeigu įmonės Z0 

reikšmė yra mažesnė už Z1 reikšmę, tai įmonė yra bankrutuojanti, jeigu Z0 reikšmė yra didesnė už Z1 reikšmę 

tai įmonė priskiriama prie nebankrutuojančių įmonių grupės (Karalevičienė, Bužinskienė, 2011, p.116)  

Apibendrintai galima teigti, kad dvigubos lygties bankroto diagnozavimo modelis kurtas tiriant 

Lietuvos įmonių veiklos rezultatus, todėl galima teigti, kad jis kurtas nustatyti Lietuvos įmonių bankroto 

prognozę. Skirtingai nei Altman modelis, šis bankroto modelis nenustato bankroto tikimybės, tačiau 

dvigubos lygties modelis konkrečiai įmonę priskiria vienai iš dviejų grupių: bankrutuojančių įmonių grupei ir 

nebankrutuojančių įmonių grupei. Taigi, šis modelis nustato įmonių būklę. 

UAB „Nostrada“ 2009-2013 m. bankroto diagnostika 

 

Siekiant išsiaiškinti įmonės UAB „Nostrada“ bankroto tikimybę, pirmiausiai buvo panaudotas 

pasaulyje plačiai naudojamas ir pripažintas Altman modelis. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Nostrada“ yra 

uždaroji akcinė bendrovė teikianti logistikos paslaugas buvo naudotas Z4 modelis skirtas paslaugų įmonėms. 

2 lentelė. Altmano tarpinės ir galutinės Z reikšmės 2009-2013 metais įmonės UAB „Nostrada“ atveju. 

Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Z1 -0,91 0,21 0,25 0,46 -0,12 

Z2 0,74 1,11 1,33 1,31 1,1 
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Z3 0,51 1,39 1,31 0,66 0,08 

Z4 0,38 0,61 0,78 0,75 0,56 

Z 

reikšmė 
0,72 3,32 3,66 3,18 1,61 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

2009 metais bankroto tikimybė buvo labai didelė, kadangi Z reikšmė 2009 metais buvo mažesnė už 

1,1, t.y. 0,72. Tuo tarpu 2010 metais, Z reikšmė pagerėjo 2,60 karto ir buvo 3,32. Tai reiškia, kad bankroto 

tikimybė sumažėjo iki labai mažos, nes Z reikšmė 2010 metais buvo didesnė nei 2,6. 2011 metasi z reikšmės 

padidėjo 0,34 karto ir padidėjo iki 3,66 .Tai reiškia, kad bankroto tikimybė dar labiau sumažėjo lyginant su 

2010 metais. Nors 2012 metais Z reikšmė suprastėjo 0,48 karto lyginant su 2011 metais,  tačiau bankroto 

tikimybė išlieka labai maža, nes Z reikšmė (3,18) buvo didesnė 2,6. Jeigu pastaruosius tris metus bankroto 

tikimybė buvo labai maža, tai 2013 metais bankroto tikimybė tampa įmanoma, nes Z reikšmė suprastėjo 1,57 

karto lyginant su 2012 metais ir nukrito iki 1,61. Tai reiškia, kad rodiklis nukrito žemiau 2,59 bet išliko 

aukščiau 1,1 t.y. išsiteko įmanomos bankroto tikimybės ribose.  

Didžiausia bankroto tikimybė įmonei buvo 2009 metais, kai Z reikšmė buvo mažiausia nagrinėjamu 

2009-2013 metų laikotarpiu ir prognozavo labai didelę tikimybę bankrutuoti. Mažiausia bankroto tikimybė 

buvo 2010-2012 metais iš kurių 2011 metais Z reikšmė buvo geriausia. Paskutiniais nagrinėjamų 2009-2013 

metų laikotarpio metais, įmonės bankroto tikimybė padidėjo iki tikėtino bankroto. Taigi, atsižvelgiant į 

gautus rezultatus įmonei UAB „Nostrada“ didelio pavojaus bankrutuoti nėra. 

Siekiant konkrečiai išsiaiškinti ar įmonė yra bankrutuojanti ar nebankrutuojanti, verta atlikti bankroto 

diagnostiką Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės sukurtu dviejų lygčių modeliu. Ne gana to, šiuo modeliu 

verta atlikti diagnostiką dar ir dėl to, kad UAB „Nostrada“ yra Lietuviška įmonė.  

 

3 lentelė. Dvigubos lygties modelio Z reikšmės 2009 – 2013 metais įmonės UAB „Nostrada“ atveju. 

Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Z0 8,97 11,97 11,84 10,98 10,28 

Z1 5,99 7,34 7,18 7,63 6,49 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

2009 metais Z0 reikšmė buvo 8,97, kai tuo tarpu Z1 reikšmė buvo lygi 5,99. Akivaizdu, kad Z0 > Z1, o 

tai reiškia, kad 2009 metais įmonė buvo laikoma nebankrutuojanti. 2010 metais Z0 ir Z1 reikšmės lyginant su 

2009 metais atitinkamai padidėjo 3,00 ir 1,35 karto ir siekė atitinkamai 11,97 ir 7,34. Kadangi 11,97 > 7,34, 

tai reiškia, kad įmonė 2010 metais buvo priskiriama prie nebankrutuojančių įmonių grupės. 2011 metais 

įmonė UAB ‚Nostrada“ taip pat priskiriama prie nebankrutuojančių, nes Z0 reikšmė (11,84) yra didesnė už 

Z1 reikšmę (7,18). Nepaisant to, kad 2012 metais Z0 reikšmė sumažėjo 0,86 karto, o Z1 reikšmė padidėjo 0,45 

karto lyginant su 2011 metais, įmonė vis tiek išlieka prie nebankrutuojančių įmonių grupės, nes Z0 reikšme 

(10,98) yra didesnė nei Z1 reikšmė (7,63). 2013 metais lyginant su 2012 metais Z0 reikšmė sumažėjo 0,7 

karto ir nukrito iki 10,28. Tuo tarpu Z1 reikšmė taip pat mažėjo (1,14 karto) ir nukrito iki 6,49. Tai reiškia, 

kad 2013 metais įmonė buvo priskiriama prie nebankrutuojančių įmonių grupės.  

Apibendrinus gautus rezultatus galima teigti, kad įmonė nagrinėjamo laikotarpio kiekvienais metais 

yra priskiriama prie nebankrutuojančių įmonių grupės. Mažiausias skirtumas tarp Z0 ir Z1 reikšmių yra 2009 

metais. 

Lyginant su Altman Z modeliais, pastebimas neatitikimas 2009 metais, kai pagal Altmano Z4 modelį, 

įmonės UAB „Nostrada“ bankroto tikimybė buvo labai didelė, kai tuo tarpu dvigubos lygties modelis, įmonę 

priskiria prie nebankrutuojančių įmonių. Vis dėl to tame galima įžvelgti panašumą, nes 2009 metais Z1 

reikšmė buvo arčiausiai Z0 reikšmės, kai tuo tarpu vėlesniais metais, skirtumas iš esmės tik didėjo. Panašiai 

ir su Altmano Z reikšmėmis, t.y. nuo 2010 metų reikšmės iš esmės tik didėjo lyginant su 2009 metais. 

Remiantys šiais dvejai modeliais gautais rezultatais galima daryti išvadą, kad įmonei bankrotas negresia. 
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IŠVADOS 

 

1.  Bankrotas – tai nemokios įmonės būsena, kuriai yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje 

vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Siekiant užkirsti kelią bankrotui daugelio šalių mokslininkai 

jau nuo XXa. 3-io dešimtmečio atlieka tyrimus susijusius su bankroto prevencija. Bankrotui diagnozuoti yra 

sukurta nemažai bankroto diagnozavimo modeliu paremtu finansiniais santykiniais rodikliais. Bankroto 

diagnozavimo modeliais gautą informaciją yra problematiška vertinti, nes dažnai atsitinka taip, kad įmonei 

kuria bankrotas negresia bankrutuoja arba įmonei, kuriai gresia bankrotas nebankrutuoja. 

2) Remiantis Altman modeliu, nustatyta UAB „Nostrada“ didžiausia bankroto tikimybė buvo 

2009 metais, kai Z reikšmė buvo mažiausia nagrinėjamu 2009-2013 metų laikotarpiu ir prognozavo labai 

didelę tikimybę bankrutuoti. Mažiausia bankroto tikimybė 2011 metais Z reikšmė buvo geriausia. 2009-2013 

m.  UAB „Nostrada“ didelio pavojaus bankrutuoti nėra. Lyginant su Altman Z modeliais, pastebimas 

neatitikimas 2009 metais, kai pagal Altmano Z4 modelį, įmonės UAB „Nostrada“ bankroto tikimybė buvo 

labai didelė, kai tuo tarpu dvigubos lygties modelis, įmonę priskiria prie nebankrutuojančių įmonių. Vis dėl 

to tame galima įžvelgti panašumą, nes 2009 metais Z1 reikšmė buvo arčiausiai Z0 reikšmės, kai tuo tarpu 

vėlesniais metais, skirtumas iš esmės tik didėjo. Panašiai ir su Altmano Z reikšmėmis, t.y. nuo 2010 metų 

reikšmės iš esmės tik didėjo lyginant su 2009 metais. Remiantys šiais dvejai modeliais gautais rezultatais 

galima daryti išvadą, kad įmonei bankrotas negresia.  
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MODERNAUS FOLKLORO INTEGRACIJA MUZIKOS PAMOKOJE 

 

Agnė Simutytė 

Mokslinis vadovas doc.dr. Rimantas Astrauskas 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Mokyklose dauguma muzikos mokytojų ruošdamiesi pamokoms naudojasi vadovėliais. Daugumoje muzikos 

vadovėlių tradicinei arba liaudies muzikai skiriamas deramas dėmesys, nes ji šiandieną yra ypač svarbi išsaugant 

unikalų kultūros paveldą, skatinanti pažintinius procesus ir formuojanti modernią tapatybę, modernų tautiškumą ir 

pilietiškumą, dorines nuostatas, menišką, kūrybišką asmenybę. Pozityvus tradicinės muzikos vaidmuo atsiskleidžia 

klasikinėse Z. Kodajaus (Kodaly), C. Orffo, E. Dalkrozo, E. Gordono ir daugelyje kitų muzikinio ugdymo sistemų, juo 

neabejojo Lietuvos muzikinio ugdymo pradininkai - J. Žilevičius, J. Čiurlionytė, J. Švedas, S. Šimkus, A. Jozėnas, A. 

Piličiauskas, juo pasitiki žymiausieji Lietuvos muzikos edukologai - V.Krakauskaitė, V.Arnastauskas, A.Katinienė, E. 

Balčytis, J.Lygutas, Z.Marcinkevičius, V. Surgautaitė, P. Daugaravičius, S. Jareckaitė, E. Velička, D. Vyčinienė ir 

daugelis kitų. Apskritai edukologijoje tradicinės muzikos ugdomoji svarba yra visuotinai pripažinta ir nediskutuotina 
(etninės kultūros valstybinės globos įstatymas Nr. VIII-1328 įpareigoja užtikrinti etninės tradicijos gyvavimą). Tačiau 

pasaulyje niekas nestovi vietoje, kinta folkloras, kinta mūsų supratimas apie jį, keičiasi ir modernėja technologijos, 

atsiranda ir vystosi naujos modernios folkloro ir jo aranžuočių, mišinių su kitais žanrais formos, kurį mes šiame darbe 

įvardinsime moderniuoju folkloru. Gyvenimas visuomet žengia priekyje, o metodikos ir kūrybinę praktiką 

apibendrinančios teorijos šiek tiek vėluoja ir atsilieka. Tad nenuostabu, jog vadovėliuose labai mažai arba iš viso 

nerasime informacijos apie modernųjį folklorą. Modernus folkloras moksle nauja tyrinėjimų sritis, o praktikoje 

muzikantų, kūrėjų ir atlikėjų pamėgtas naujas atlikimo būdas, kai senosios tradicijos derinamos su naujomis muzikos 

išraiškos priemonėmis. Žmonės klausydami muzikos kuri jiems patiems artima ir atspindi mūsų laikmetį, labiau ją 

priima ir supranta, pamėgsta. Šie dalykai ypač aktualūs auklėjant ir auginant jaunąją kartą. 

Mokytojai šį reiškinį jau yra pastebėję ir bando įtraukti į ugdymo procesą, tačiau dažnas susimąsto, ar tai yra 

vertas dėmesio objektas, jiems trūksta susistemintų žinių ir metodinės medžiagos kaip tai daryti. Modernios folkloro 

metodikos taip pat vis dar nėra.  

Straipsnio tikslas – atskleisti modernaus folkloro integracijos galimybes muzikos pamokoje. 

Uždaviniai: 

10. Pristatyti šiuo metu vyraujančius pagrindinius modernaus folkloro stilius. 

11. Atskleisti mokytojų metodininkų praktinę patirtį integruojant modernų folklorą į muzikos pamokas. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu su mokytojais metodininkais. 

Terminai: Šiuolaikinis folkloras – kaimiškos tradicijos tąsa miesto aplinkoje, sąmoningas folkloro 

gaivinimas ir puoselėjimas. Sinonimai : folklorizmas, modernizuotas folkloras, postfolkloras.
10 

 

Pagrindiniai modernaus folkloro stiliai 
 

Šiame skyrelyje bus pabandyta išvardinti ir apibūdinti svarbiausius modernaus folkloro stilius. 

Folkloro paveldo įvairovę, jo formų kaitą šiandieną ir šio kaitos proceso poveikį jaunimui gerai apibūdina A. 

Klova, pastebėdamas, kad „Lietuvos muzikinio folkloro paveldas yra susijęs su įvairių tautų, įvairių 

laikmečių muzikinėmis tradicijomis. Panašūs procesai vyksta ir šiandien, kai kuriant šiuolaikines muzikines 

kompozicijas folkloras
11

 derinamas su kitų žanrų muzika. Taip tradicinis muzikinis folkloras įgauną naujų 

sąskambių, prasmių, spalvų kas pritraukia naujas, jaunesnių klausytojų kartas“ (Klova, A. 2012). 

Viena pirmųjų modernaus muzikinio folkloro formų, atsiradusi XX a. 7 – 8 dešimtmetyje yra 

vadinama Pasaulio muzika (World music).  

World music (iš angl. – pasaulio muzika) – populiaroji muzika susiliejusi su įvairių kultūrų 

tradicine muzika, ritmais. „Šis žanras susikūrimo pradžioj ėmė ryškėti labiau kaip afrikiečių folkloro jungtis 

su roko muzika“(Klova, A. 2012). 

Sekantis muzikinis stilius, kuriame panaudojami liaudies muzikos motyvai vadinamas folk-jazz 

(folkloras sujungiamas su džiazu). Folk-jazz terminas pradėtas naudoti nuo 1950 metų apibūdinti džiazo 

muzikantų improvizacijas, nes jie savo solo grojime naudodavo liaudies muzikos melodijas. Šį naują stilių 

išpopuliarino Jimmy Giuffre, Tony Scott, Paul Horn, Paul Winter ir ansamblis „Oregeon”.
12

 

                                                           
10

 Terminas šiuolaikinis folkloras. http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=5237 (Prieiga per internetą 2015 

05 02 08:30) 
11

 Folkloras – ( angl. folklore, folk – liaudis + lore – išmintis žinios) liaudies kūryba, apimanti tautosaką, l. muziką, l 

choreografiją. l. teatrą, tautodailę, priskiriami ir liaudies papročiai, tikėjimai. (Muzikos enciklopedija, 2000, P 407). 
12

 Straipsnis apie folk-jazz . http://www.allmusic.com/subgenre/folk-jazz-ma0000011933 

(Prieiga per internetą 2014 12 21 16:11). 
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Dar vienas populiarus muzikinis stilius tiek Lietuvoje tiek visame pasaulyje yra folk rock (iš angl. 

– folkrokas ) - folkloro ir roko derinys, šiuolaikinio folkloro stilius. Folkloro ir roko stilių derinys atsirado 6 

dešimtmetyje JAV ir Didžiojoje Britanijoje. Jo kūrėjai žavėjosi liaudies dainų poetiškumu ir siekė 

modernizuoti jų skambesį, pritardami joms gitaromis ir būgnais. Folkroko pradininkais laikytini Bob Dylan, 

Lonnie Donegan, grupės „The Birds“, „The Weavers“, „Spoonful“, „Dubliners“. Iš mados išeinančio ir 

populiariaus, senoviško ir jaunimo mėgstamo stilių derinys buvo įdomus klausytojams. Roko stiliumi buvo 

atliekamos baladės, bliuzai, gospelai.
13

  

Panašiu metu kai Lietuvoje formavosi folk-jazz, Europoje išsivystė sunkiojo metalo muzikos 

subžanras folk metal (iš angl. – folklorinis metalas) – „sunkiojo metalo ir liaudies muzikos lydinys, 

apimantis liaudies muzikos instrumentų naudojimą, tradicinį dainavimą ir sunkiajam metalui charakteringas 

savybes: aštrų akcentavimą, agresyvumą, triukšmingumą“ (Stoškuvienė, R. 2010). 

Šiame skyrelyje išvardinti ir apibūdinti vieni svarbiausių modernaus folkloro stiliai. Liko 

nepaminėti Techno folk (iš angl.elektroninis folkloras ), Neofolk (iš gr.– naujas, ką tik atsiradęs + angl. – 

folkloras), Electric folk (iš angl.elektrinis). Visi atsiradę nauji modernūs folkloro stiliai pasaulyje, neužilgo 

atsirasdavo ir Lietuvoje. Lietuvoje palanki terpė jaunoms grupėms ir atlikėjams pasirodyti plačiajai publikai, 

nes vyksta įvairūs modernaus folkloro festivaliai „Mėnuo Juodaragis” , „Suklegos”, „Margos pievos”, 

„Aušta aušrelė” ir kt. 

 

Mokytojų metodininkų praktinės patirties, integruojant modernų folklorą į muzikos pamokas, 

tyrimo analizė 

 

Tyrimo metodas. Tyrimui panaudotas pusiau struktūruoto interviu metodas, padedantis atskleisti 

mokytojų metodininkų praktinę patirtį integruojant modernų folklorą į muzikos pamokas.  

Tyrimo apribojimai. Vykdomame tyrime dalyvavo keturi mokytojai metodininkai. Analizuojant 

tyrimo duomenis neišvengta subjektyvios šio darbo autorės nuomonės. Tyrimo išvadose atsiskleidžia tam 

tikros modernaus folkloro integracijos muzikos pamokoje gairės (neidentiškos kiekvieno mokytojo), tai lėmė 

skirtingos mokytojų kompetencijos ir muzikinė, bei gyvenimiškoji patirtis. 

Informantai. Tyrime dalyvavo 4 asmenys iš skirtingų Kauno apskrities mokyklų. Duomenys buvo 

fiksuojami naudojant diktofoną, vėliau užrašant informantų atsakymus. Visi informantai leido panaudoti 

interviu gautą informaciją bakalauro darbo tyrimui. Pokalbių duomenys ir citatos pateikiamos originalia 

respondentų kalba. 

Mokytojų metodininkų, kokybinio tyrimo dalyvių charakteristikos. 

1 lentelė 
Eil. 

Nr. 

Mokytojai Darbo stažas 

mokykloje 

Lytis Žymėjimas 

tekste 

1. Mokytojas metodininkas 33 M If 1 

2. Mokytojas metodininkas 16 M If 2 

3. Mokytojas metodininkas 28 V If 3 

4. Mokytojas metodininlas 14 V If 4 

Tyrimo eiga. Tyrimas atliktas 2015 m. balandžio – 2015 m. gegužės mėn. Interviu sudarė iš anksto paruošti 

klausimai. Su kiekvienu informantu buvo asmeniškai susitarta dėl tikslaus interviu laiko. Prieš kiekvieną 

pokalbį buvo aptariamas tyrimo tikslas ir konfidencialumo užtikrinimas. 

Kokybinio tyrimo gautų duomenų analizė apie mokytojų santykį su tradiciniu ir moderniu folkloru, 

muzikinio ugdymo organizavimą, liaudies muzikos vietą ugdymo procese. 

Kiek vidutiniškai laiko pamokoje skiriate liaudies muzikos klausymui, tiek atlikimui? 
Į pirmąjį klausimą informantai atsakinėjo labai plačiai. Pirmasis informantas (If 1) savo atsakyme 

pabrėžė, kad pamokos planavimas ir joje skiriamas dėmėsys liaudies muzikai priklauso nuo: programų, 

vadovėlių kuriais naudojasi, kalendorinių švenčių, renginių, koncertų. Panašius dalykus paminėjo ir 

ketvirtasis informantas: „Labai tai priklauso nuo klasės. Ar tai bus devintokai ar vienuoliktokai kurie 

pasirinkę muzikos dalyką“ (If 4). Jis akcentavo, kad tai labai priklauso nuo to kokioje klasėje mokiniai 

mokosi. Antrasis ir trečiasis informantas atsakė kiek konkrečiau, kad liaudies muzikai skiria 5 – 7 min. (If 2), 

10 – 15 min. (If 3). 

Trečiasis informantas (If 3) taip pat pabrėžė, kad nepropoguoja liaudies muzikos klausymo,vertina 

gyvą atlikimą.  

                                                           
13

 Straipsnis iš lituanistikos paveldo informacinės sistemos „Aruodai“. 
http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=5250 (Pireiga per internetą 2014 12 21 18:30) 
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Pirmasis informantas (If 1) paminėjo, kad jeigu dainuoja pamokoje tris dainas, tai bent viena iš jų 

bus liaudiška. Tuo tarpu antrasis informantas (If 2) liaudies muzikos elementus muzikiniame ugdyme 

naudoja labai plačiai : groja fleitomis, skudučiais liaudies dainų ir muzikos melodijas, solfedžiuoja liaudiškas 

dainas: „Jeigu neklausome tai grojame, jeigu negrojame tai dainuojame, jeigu nedainuojame tai liaudies 

dainas ritmuojame“ (If 2.) 

Ketvirtasis informantas (If 4) su vyresniaisias mokiniais (vienuoliktokais pasirinkusiais muzikos 

dalyką) net tik dainuoja liaudies dainas, bet ir šoka liaudiškus šokius. 

Apibendrinant visų informantų pasisakymus, darbo autorė pastebi, kad visi mokytojai susiduria su 

liaudies muzika pamokos metu ir jai skiria pakankamai dėmesio. Nepriklausomai ar mokiniai yra penktokai 

ar dešimtokai, mokytojai nevengia liaudies dainų mokymo, grojimo instrumentais, klausymo. Kiekvienas 

informantas pagal savo darbo stilių daugiau dėmesio skiria ar tai dainavimui, ar tai grojimui arba bando 

derinti visas veiklas pamokos metu lygiagrečiai. 

Kokio žanro ir stiliaus dainas jūsų mokiniai labiausiai mėgsta dainuoti? 
Visi informantai į antrajį klausimą atsakė labai panašiai. Iš visų informantų atsakymų neišryškėjo 

vienas labiausiai vaikams patinkantis muzikos stilius: „Na visokio stilaus dainas vaikai mėgsta“ (If 3), 

„Įvairias. Pas mane nėra, kad vaikai dainas skirstytų mėgiamas/nemėgiamas pagal žanrą“ (If 2), „Labai 

įvairiai, sunku atsakyti vienareikšmiškai į šį klausimą“ (If 1). 

Tačiau išanalizavus visų informantų atsakymus išryškėjo, kad vieni mokytojai atsižvelgia kas 

vaikams patinka: „pasiimu kokias kankles pritariu iš širdies dainuoju ir skamba pakankamai liūdnai, bet jei 

kartais pasiimu gitarą ir pakeičiu akomponimentą jiems jau ji kitaip skamba ir ji jiems patampa visai tokia 

maloni. Tai jie ir tas poto mėgsta“(If 3), kiti į tai atkreipia mažiau dėmesio: „mes dainuojame viską kas yra 

programoje“(If 2). 

Pirmasis ir ketvirtasis informantas paminėjo ir konkrečių muzikos stilių, kurie patinka vaikams: 

„mėgsta bardišką muziką, bliuzą, džiazą, dainuojamąją poeziją ar tiesiog lyrišką muziką, bet yra ir 

maištautojai, kovotojai, tai jie žinoma mėgsta ir roką ir metalą.“ ( If 1). Ketvirtasis informantas paminėjo ir 

kelis vaikams patinkančius atlikėjus bei kritiškai pasisakė apie pop muziką: „Patinka mano mokiniams ir 

populiarios dainos ir dainuojamoji poezija. Dainuojame ir Kernagio dainas ir „Aktorių trio“. Popso nei 

klausom nei dainuojam“ (If 4). 

Uždavus antrąjį klausimą iš informantų atsakymų paaiškėjo, kad vaikams patinkantis muzikos 

stilius ir dainų tematika priklauso ir nuo amžiaus: „Aišku su kokiais penktokais, šeštokais apie meilę kažko 

„nepriviniosi“ (If 3). 

Ar pastebėjote, kad tam tikra mokinių amžiaus grupė neigiamai priima tradicinį folklorą? 

Trečiuoju klausimu informantų nuomonės sutapo. Visi pasisakė, kad su problema, kad vaikai 

pradėtų nemėgti liaudies muzikos nesusiduria, nes jie yra išsiauklėją savo vaikus: „Aš savo vaikus 

išsiauklėjau, jie gerbia ir priima folklorą“ (If 1), „Žinokit čia yra taip kaip užsiauginsi (If 4). Antrasis 

informantas pasisakė, kad vaikai yra vertinami už savo darbą ir dėl to niekad nekyla jokių pretenzijų dėl 

atliekamos ar klausomos muzikos: „Jie (mokiniai) už savo veiklą pamokos metu ne tik save įsivertina, bet jie 

gauna užduotis už kurias gauna įvertinimus“ (If 2). Trečiajam informantui taip pat nekyla problemų dėl 

mokinių nusiteikimo prieš liaudišką muziką, tačiau pamini kitą problemą, kad yra tokia mokinių kategorija 

kuriems niekas nepatinka: „Būna, kad nepatinka vaikui kokiam dainą viena ar kita, tai čia tokia atskira 

žmonių kategorija, kuriems niekas nepatinka. Gali atsistot ant galvos ir tai jiems nelabai patiks“ (If 3). 

Pirmasis informantas pamini dar kitą problemą, kad mokiniai su amžiumi (kuo vyresni tuo labiau pasireiškia 

šis dalykas) pradeda apskritai nebemėgti lietuviškos muzikos: „pastebėjau, kad vaikams kliūna ne tiek 

tradicinis folkloras, kiek apskritai lietuviška muzika ir ypatingai popsas. Šis dalykas atsitinka su paugliais, 

bet pastebėjau, kad su kiekvienais metais vis ankstesniame amžiuje tai reiškias“ (If 1). 

Mokinių teigiamas požiūris į lietuvių muzikinį folklorą dar priklauso ir nuo šeimos įskiepytų 

vertybių: „Jeigu sakykime ta linkme dirba ir daugelis kitų žmonių (mokytojai,auklėtojai, šeima,) ir jie su 

vaikais dainuoja liaudies dainas, žaidžia ratelius, šoka šokius. Tai yra lengviau ir mums mokytojams 

gavusiems vyresnius mokinius“ (If 4). 

Pirmasis informantas taip pat pabrėžia mokytojo darbo svarbą parenkant muzikinio folkloro 

dainavimo ir klausymo kūrinius: „Stengiuosi vaikams pasiūlyti tokius kūrinius kurie tikrai jiems patiktų, 

atsakingai atrenku dainas ir klausomus kūrinius“ (If 1). 

Apibendrinus visų informantų atsakymus darbo autorė išskiria kelias priežastis, kurios lemia vaikų 

teigiamą požiūrį į muzikinį folklorą: 
 vertinimas pamokos metu už atliktus darbus; 

 mokytojo įdėtas darbas iš ankščiau (išsiauklėjimas); 

 atsinešta patirtis ir asmeninės vertybės iš šeimos; 
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 įdomaus ir vertingo repertuaro parinkimas; 

Kokia jūsų nuomonė apie tradicinį ir modernų folklorą? 
Atsakydami į ketvirtą klausimą du informantai turėjo labai ryškią teigiamą nuomonę tiek apie 

modernų, tiek apie tradicinį folklorą: „Tiek apie tradicinį, tiek apie modernų folklorą mano nuomonė labai 

gera ir teigiama“ (If 1), „Mano labai gera nuomonė ir apie tradicinį ir modernų folklorą.“ (If 3). 

Ketvirtasis informantas pabrėžė, kad labai svarbu turėti pagrindus tradicinio folkloro: „Svarbu turėt 

pagrindus. Negali mokytojas nežinodamas tradicinio autentiško folkloro, mokyti modernaus“ (If 4). Pirmasis 

informantas taip pat akcentavo pagrindų išmanymą: „Mes turime žinoti pagrindus, šaknis, kas yra tikra , o tik 

poto mes galime remiantis visa ta medžiaga galime kažką fantazuoti, ieškoti, kūrti“ (If 1.) 

Uždavus šį klausimą atsiskleidė vienas iš modernaus folkloro pliusų – mokinių sudominimas: 

„Modernus folkloras vaikam labiau suprantamas, todėl ji gerai parinkus galime daugiau susilaukti iš vaikų 

dėmesio. Jis kaip papildoma, paskatinanti priemonė vaikus sudominti liaudies muzika.“ (If 4), „Tai 

(modernus folkloras) yra tai kuom galima vaikus užkabinti..“ (If 3). 

Trečiasis informantas rekomenduoja įtraukti modernų folklorą į savo darbą ir kitiems mokytojams: 

„Aš labai rekomenduoju ir kitiems mokytojams bandyti ne tik tradicinį folklorą, bet ir apjungti jį su 

šiuolaikiniais dalykais“ (If 3). 

Taigi visų apklaustųjų nuomonė apie modernų folklorą teigiama, tai patvirtina ir tai, kad jie jį 

integruoja muzikos pamokoje, bet tradicinis folkloras nelieka nuošalyje. Darbo autorės nuomone tradicinis 

folkloras yra ašis aplink kurią sukas modernus folkoras. 

Ar savo pedagoginėje praktikoje integruojate modernų folklorą muzikos pamokose, kokiais 

būdais/metodais tai darote? 

Trys informantai (1,2,3) pasisakė, kad integruoja modernų folklorą muzikos pamokoje. Ketvirtasis 

informantas pasisakė, kad pamokos metu daug modernaus folkloro neintegruoja dėl techninių galimybių 

trūkumo: „Pamokos metu modernaus folkloro itin daug neintegruoju. Sudėtinga būtų dėl techninių 

galimybių, laiko stokos“ (If 4). Šis mokytojas daugiau modernų folklorą integruoja užklasinėje veikloje: „O 

užklasinėje veikloje taip integruoju“ (If 4). 

Pirmasis informantas modernaus folkloro integracijai naudoja kūrybiškus atlikimo metodus su 

vaikais: „integruojant šuolaikišką folkloro atlikimą muzkikos pamokoje mes naudojame : akmenukus, 

pagaliukus, kūno perkusiją. Sukuriame ritmą liaudies dainai, improvizuojame su tekstu ir žodžiais“ (If 1). 

Panašius metodus savo pamokoje naudoja ir antrasis informantas: „paimame būgnelius, truputi dainas 

paįvairiname, įdedame kažkokį ritmą, paįvairiname improvizacijomis balso, padarome repo elementą 

kažkokį, skandavimus, dūdelės improvizacija, skudučius įtraukiame“ (If 2).  

Trečiasis informantas įdeda ir nemažai savo darbo, nes groja įvairiais savo atsineštais 

instrumentais: „Mano atveju kas man padeda, kad valdau daug įvairių instrumentų“ (If 3). Informantas 

pasakoja, kad perka naujus instrumentus , išmoksta jais groti ir tai jam labai padeda integruoti modernų 

folklorą muzikos pamokoje: „Va ukulele neseniai nusipirkau mokinuos grot, atsinešu į klasę pritariu 

dainoms ir vaikams labai įdomu, išgirsta naują instrumentą gyvai“ (If 3). Taip pat šis informantas siūlo ir 

kitiems mokytojams nebijoti mokytis groti naujais instrumentais, o jei nėra galimybės turėti įvairių naujų 

instrumentų, tai siūlo naudotis mokykliniais muzikos instrumentais (ksilofonais, dūdelėmis, tarškynėm, 

būgneliais ): „kiek pastebėjau muzikos kabinetai užversti visokiais būgnelias, tarškalais, ksilofonais. Jei 

nepatingėtų mokytojas padalint juos vaikams ir prie tos pačios liaudies dainos leisti vaikams paimprovizuoti, 

ar sugalvoti jiems kokį įdomesnį pritarimą“(If 3). Mokytojas teigia, kad: „tai geriausias metodas įtraukti 

vaikus į kūrybinį procesą, kad vaikai patys kurtų, patys darytų“(If 3). 

Darbo autorės pastebėjimai pakalbėjus su informantais, kokių reikia sąlygų ir priemonių 

integruojant modernų folklorą muzikos pamokoje: 
 mokytojo kompetencijos, tradicinio folkloro išmanymo; 

 įvairių instrumentų valdymo gebėjimų; 

 įvairių instrumentų asortimentas klasėje; 

 kūrybiškumas; 

 grupinis darbas; 

Kaip manote su kokio amžiaus mokiniais tikslinga ir vertinga atlikti bei klausyti modernų 

folklorą? 

Atsakymai į šeštą klausimą atskleidžia tai (If 1, If 2, If 4), kad ankstyvajame amžiuje (pradiniame 

ugdyme) reikia supažindinti, pripratinti vaikus prie tradicinio folkloro. Tokiame amžiuje dar nėra išankstinės 

nuomonės apie tradicinį folklorą, o ir folklorinė veikla (rateliai, skaičiuotės, pasišaipymai, pasierzinimai, 

žaidimai, dainelės) jaunesniojo amžiaus mokiniams patinka. 
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Trečiasis informantas sako, kad geriausiai modernų folklorą vaikams pasiūlyti jau nuo pirmos 

klasės, lygiagrečiai pateikiant ir tradicinį folklorą: „Aišku geriausiai nuo mažumės, tada vaikams ta liaudies 

muzika pasidaro visiškai normali ir nėra jiems skirtumo ar jie E. Masytės „Laisvę“ dainuoja, ar lietuvių 

liaudies dainą pavyzdžiuj „Atėjo saulutė“, ar „Rūta žalioj“ (If 3). Mokytojas teigė, kad jeigu vaikas nuo 

mažumės gaus tik tradicinį folklorą ir jo nepamils, tai su amžiumi gali pradėti jo nebemėgti išvis: „Ir dabar 

kai vaikai viską lengvai gauna, visas naujoves anksti išgirsta, susipažįsta su populiariąją muzika dar prieš 

einant į mokyklą, labai naudinga įvesti modernų folklorą į ugdymo procesą, nes vien tik su tradiciniu 

folkloru galim vaikus visai atbaidyti nuo liaudies muzikos“ (If 3). 

Antrasis informantas pastebi, kad šiuolaikiniams vaikams natūraliai norisi liaudies dainas atlikti 

savaip: „Šiuolaikiniams vaikams jau sunku būtų atlikti tradicinį folklorą, jie vis tiek pribarbentų, ritmuotų, 

judėtų. Šiandieninėje tendencijoje būtų matoma, kad jie nori tai dainai kažka tai pridėti“ (If 2). Panašiai 

galvoja ir trečiasis respondentas: „Jei nėra kūrybos ir proveržio į priekį, jiems tada pasidaro neįdomu“. 

Darbo autorės pastebėjimu modernus folkloras atitinka ir mums žinomo tradicinio folkloro esmę, nes juk 

tradicinis folkloras metai iš metų keitės, kiekviena karta vis kitaip interpretuodavo liaudies dainų tekstus ir 

melodijas. Ir mūsų karta jau nori pridėti sau suprantamą muzikinę kalbą į senąją tradiciją, padaryt ją sau 

artimesnę, o ne tik mėgautis kaip muziejiniu eksponatu (nors tai ir nėra blogai – tai tampa istorija). 

Informantai pabrėžia, kad būtina vaikus supažindinti su tradiciniu folkloru kuo idomiau, kad jie jį 

pamiltų, suprastų jo esmę: „Mokykloje ypač su mažaisiais reik kuo daugiau žaisti tradicinio folkloro 

žaidimus, šokti šokius, dainuoti dainas. Kad jie pamiltų tradicinį folklorą, kad tai taptų jų gyvenimo įprastas 

reiškinys“ (If 4). Kaip įskiepyti meilę Lietuvos kultūrai ir jos muzikai pataria pirmasis informantas: „dirbant 

labai svarbu yra išaiškintas tekstas ir prasmė, pagrindinė idėja dėl ko buvo dainuojama vienokia ar kitokia 

daina. Jeigu vaikas mechaniškai išmoks kažkokį senovinį tekstą, daina bus svetima jam“(If 1). Antrasis 

respondetas teigia, kad labai svarbu vaikams padėti atrasti liaudies dainos grožį: „Jeigu jie iki ketvirtos klasės 

nėra girdėję liaudies dainos, nėra jos atlikę taip, kad juos „užkabintų“, tai galbūt niekada jau ir nebus tos 

meilės tai dainai“ (If 2). 

Apibendrinant šeštojo klausimo atsakymus darbo autorė išskyrė kelis svarbiausius ugdymo 

elementus ankstyvajame mokykliniame amžiuje (pradiniame ugdyme), kurie lemia teigiamą vaiko santykį su 

lietuvių muzikiniu folkloru: 
 teksto supratimas, atlikimo priežastys; pagrindinė kūrinio idėja; 

 pastovūs folklorinių žaidimų ir liaudiškų šokių užsiėmimai; 

 mokytojų darbo ir veiklos nuoseklus tęstinumas; 

 

Kokias modernaus folkloro grupes rekomenduotumėte klausyti tam tikro amžiaus 

mokiniams? 

Pirmasis respondestas pasidžiaugė, kad Lietuvoje yra nemažai gerų modernaus folkloro grupių: 

„Tikrai Lietuvoje yra nemažai grupių kurios profesonaliai atlieką modernų folklorą“ (If 1). Paminėjo, kad 

paaugliams turėtų patikti  grupės „Žalvarinis“ ir „Atalyja“. 

„Mes su vaikais klausome : „Atalyja“, „Thundertale“, Rasos ir Jono dueto, „Kitava“ ir daugelį 

kitų“ (If 2) išvardijo antrasis informantas dažniausiai pamokose klausomas grupes. 

Trečias informantas į šį klausimą atsakė labai išsamiai. Netgi išskyrė moksleivių („AleVa“, 

„Sodaujo“, „Lygaudė“, „Gilė“, „Čiutyta“) ir profesionalų („Atalyja“, „Žalvarinis“, „Midrauja“) 

kolektyvus.  

Nors ketvirtasis informantas ankstesniuose klausimuose sakė, kad muzikos pamokose mažai 

integruoja modernų folklorą, tačiau ir jis išvardijo kelias grupes, kurias kartais klauso su mokinias: „Keletą 

modernaus folkloro grupių kurių kartais paklausome galiu pasakyt, tai „Margos Pievos“, „Atalyja“, 

„Kitava“. Kai kurios modernaus folkloro grupės kurios seniau patiko, šiuo metu labai nusikomercino“ (If 4). 

Darbo autorė pastebi, kad visi informantai paminėjo grupę „Atalyja“. Tai tikriausiai atsitiko dėl to, 

kad ši grupė yra seniausia (susikūrė 1998m.) ir yra viena pirmųjų modernaus folkloro grupių Lietuvoje. Šios 

grupės nariai profesionalūs muzikai, išmanantys ir tradicinį folklorą. 

Informantų paminėtos grupės atstovauja įvairiems modernaus folkloro stiliams (folk-rock, folk-

metal, folk-pop, neo-folk ir kt.). 

Ar pastebėjote jog jūsų kolegos muzikos mokytojai naudotų savo darbe modernų folklorą? 
Pirmasis informantas paminėjo savo kolegą muzikos mokytoją iš kitos mokyklos, kuris integruoja 

modernų folklorą. Teigiamai vertina jo visą veiklą tiek formaliajame ugdyme, tiek užklasinėje veikloje: „Jie 

turi sukaupę didžiausią arsenalą instrumentų ir tikrai jie mėgsta paaranžuoti, pakeisti folklorinę muziką. Ir 
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tai pritraukia labai daug vaikų. Taigi šio kolegos darbą vertinu labai teigiamai“ (If 1). Tačiau pirmasis 

informantas apgailestauja, kad tokių kolegų yra labai mažai. Taip yra dėl dviejų priežasčių: 
1) „neužtenka vienos savaitinės muzikos pamokos“ (If 1); 

2) „folkloras pirmiausia yra gyvenimo būdas. Ir čia mokytojas jau turi aukotis. Kai 

pareini namo sėdi ir toliau dirbi, kuri, ieškai, organizuoji“ (If 1). 

Antrasis informantas neturi nuomonės šiuo klausimu, pasisakė, kad nebendrauja tokiom temom su 

savo kolegom mokytojais, kadangi neturi folklorinio kolektyvo, daugiau dirba su chorais. 

Trečiasis informantas pasisakė, kad kolegos muzikos mokytojai nelabai drįsta arba nori integruoti 

modernų folklorą: „Mano kolegos mokykloje tai nenaudoja, gal kažką šiek tiek ir paklauso, bet praktiškai 

kiek žinau tai ne“ (If 3). Šio informanto spėjamos priežastys kodėl taip atsitinka, kad mokytojai atsisako 

integruoti modernų folklorą skiriasi nuo pirmojo informanto: „Matyt jeigu pačiam mokytojui nelabai miela ta 

liaudies muziką, tai jis ir savo mokiniams mažiau ją pateikia“ (If 3). 

Ketvirtasis informantas teigia, kad svarbiausiai gerai išmanyti tradicinį folklorą ir tada integruoti 

modernų folklorą jeigu yra poreikis: „Taigi aš puikiai vertinu tų kolegų įtraukimą modernaus folkloro į 

muzikinį ugdymą, kurie žino vardan ko tą daro. Juk svarbiausiai, kad vaikai suprastų tikrąją folkloro esmę“ 

(If 4).  

Taigi apibendrinus visų informantų atsakymus, išaiškėjo, kad trys informantai (1,3,4) teigiamai 

vertiną kolegų darbą integruojant modernų folklorą muzikos pamokose, tačiau pabrėžia, kad tokių kolegų 

labai mažai. Antrasis informantas susilaiko nuo kitų muzikos mokytojų vertinimo. 
Ar jums būtų įdomi/reikalinga metodinė medžiaga apie modernų folklorą ir jo intergracijos 

galimybes? 

Visi informantai teigia, kad jiems metodinė informacija apie modernų folklorą būtų įdomi ir 

reikalinga. Pirmasis informantas paminėjo, kad apskritai net tradicinio folkloro žinių trūksta pradinių klasių 

mokytojoms ir auklėtojoms: „iki manęs atėjo tokios aktualijos, kad ištikrųjų žinių apie folklorą labiausiai 

trūksta pradinių klasių mokytojoms“ (If 1). Taip pat pirmasis informantas paminėjo kokias įsivaizduoja 

ateities perspektyvas: „būtų reikalinga ateityje sukurti muzikinio folkloro programą, kad mokytojai ne tik 

integruotų į dėstomus dalykus folklorą, bet ir kad tai būtų kaip atskira pamokėlė“ (If 1). 

Antrasis informantas pasisakė, kad visą klausymo medžiagą galima rasti internete, tačiau kokybiški 

karaokės įrašai būtų naudingi: „jei būtų išleisti, geri , kokybiški modernaus folkloro karaoke variantai, aš 

jais mielai naudočiaus“ (If 2). Šiai nuomonei pritaria ir trečiasis informantas: „Būtų gerai, kad ir išleistų 

priemonių būtų (modernaus folkloro fonogramų) , nes kaip žinome ne visi mokytojai turi galimybes patys 

praktiškai jį atlikti pritariant gitaromis ar kokiais liaudies pūčiamaisiais pavyzdžiui dūdmaišiais ir kitais 

instrumentais“ (If 3). 

Trečiasis ir ketvirtasis informantai teigia, kad atsižvelgtų į tai, kas paruošė tą medžiagą ir 

kokybiškos, geros medžiagos tikrai neatsisakytų: „Būtų reikalinga, nes šiuo metu jokios metodikos apie 

modernų folklorą nėra“ (If 3), „jeigu kažkas prisidėtų savo žiniomis ir parengtų kokybiškos medžiagos apie 

modernų folklorą, tikrai ji man būtų įdomi ir reikalinga“ (If 4). 

Apibendrinus visus atsakymus išryškėjo viena didelė problema, kad šiuo metu nėra jokios 

metodikos ir jokių metodinių priemonių apie modernų folklorą, o jos būtų tikrai reikalingos ir padėtų 

sutaupyti mokytojų laiką besiruošiant pamokoms.  

Kokiais muzikos vadovėliais daugiausiai naudojatės, ar juose galime rasti modernaus 

folkloro pavyzdžių? 

Visi apklaustieji informantai vieningai teigia, kad vadovėliuose yra labai mažai , o kai kuriuose 

išvis nėra jokios informacijos ir muzikinių pavyzdžių apie modernų folklorą. 

Pirmasis informantas naudojasi A.Dikčiaus ir E.Balčyčio vadovėliais. Vadovėlių problema, kad jie 

greit sensta ir juos reik atnaujinti kas kelis metus, taip mano informantas: „Muzika yra toks dalykas, kad 

labai greitai keičiasi muzikinės mados ir vadovėliai labai greit pasensta“ (If 1). Informantas kuris integruoja 

savo muzikos pamokose modernų folklorą dar turi pastebėjimų ir apie muzikinį repertuarą: „Labai trūksta 

muzikinio repertuaro, kasmet turėtų kas nors jį atjaunti, kažkas turėtų sureaguoti ir imtis, kad ir modernaus 

folkloro variantų pasiūla būtų“ (If ), šią nuomonę papildo trečiojo informanto pasisakymas: „Vadovėlius 

šiais laikais reiktų atnaujinti kas porą metų įdėti daugiau šiuolaikinės muzikos į juos, nes vien tik klasika 

vaikams yra pražūtis gyvenant tokiame moderniame pasaulyje“ (If 3). 

Antrasis respondentas naudojasi „Vieversio“ vadovėliais. Jie yra naujesnio leidimo, tad juose 

informanto teigimu, galima rasti ir modernaus folkloro pavyzdžių: „1-4 klasių „Vieversio“ vadovėliuose yra 

modernaus folkloro pavyzdžių, nedaug, bet yra“ (If 2). Su vyresnėmis klasėmis informantas naudoja kitus 

vadovėlius: „5-8 klasėse dirbu su E.Balčyčio vadovėliu ir integruoju vis kanors iš R.Malikienėnės 

vadovėlių“ (If 2). 
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Trečiasis informantas kaip ir pirmieji du informantai dirba su E.Balčyčio vadovėliu mokindamas 

vyresnius mokinius: „Naudoju 5–6 klasėm E. Balčyčio vadovėlį ir ten apie modernų folkorą aišku dar 

neužsiminta“ (If 3). Trečiasis informantas skirtingai negu antrasis informantas dirbdamas su pradinių klasių 

mokiniais naudojasi E. Veličkos parengtais vadovėliais ir sako, ten galima rasti minimaliai modernaus 

folkloro pavyzdžių: „pradinėm klasėm yra vsai neblogi E. Veličkos vadovėliai, tai jis šiek tiek jau ir įveda ir 

į modernų folkorą, ten rašoma ir apie įvairių pasaulio tautų muziką ir apie modernaus folkloro stilių „World 

music“ yra užsiminta“ (If 3). 

Trumpas ir aiškus buvo ketvirtojo informanto atsakymas apie muzikos vadovėlius. Mokytojas 

teigia, kad  modernaus folkloro pavyzdžių jo naudojamuose E.Balčyčio vadovėliuose nėra. Būtinybės, kad 

būtų taip pat nėra: „Na didelės būtinybės ir nėra, kad jų būtų. Galima ir pačiam paruošt tą medžiagą“ (If 4). 

Pamokoms pasiruošti mokytojas skiria papildomą laiką naudojasi ne tik vadovėliais, bet etnografiniais 

dainynais, internetu. 

Apibendrinus informantų atsakymus paaiškėjo, kad modernaus folkloro pavyzdžių vadovėliuose 

yra labai mažai, arba iš vis nėra, kaip kad E. Balčyčio vadovėliuose. Vadovėlius reikia atnaujinti kuo dažniau 

atsižvelgiant į šiuolaikiniame pasaulyje besirengiančiam gyventi vaiko poreikius. 

 

IŠVADOS 

 

1. Apžvelgus literatūrą apie moderniojo folkloro stilius ir išanalizavus modernaus folkloro festivalių, 

vykstančių Lietuvoje, dalyvių sąrašus buvo išskirti keturi šiuo metu labiausiai populiarūs Lietuvoje 

modernaus folkloro stiliai: world music (iš angl. – pasaulio muzika), folk-jazz (folkloras sujungiamas su 

džiazu), folk rock (iš angl. – folkrokas ), folk metal (iš angl. – folklorinis metalas). 

 

2. Atliktas tyrimas atskleidė, kad mokytojai turi teigiamą nuomonę apie modernų folklorą ir bando 

savo 

darbe savarankiškai ir kūrybiškai jį integruoti. Iš pateiktų atsakymų išryškėjo, kad modernaus folkloro 

integravimas muzikos pamokoje šiuolaikinius vaikus labiau sudomina, suteikia jiems daugiau kūrybinės 

laisvės ir yra jiems artimesnis ir suprantamesnis.  

Modernaus folkloro integracija muzikos pamokoje praplečia vaikų akiratį ir skatina savarankiškumą 

ir kūrybišką mąstymą. Visi pateikėjai akcentavo, kad tam, kad integracija būtų sėkminga, pedagogas turi 

puikiai išmanyti tradicinį folklorą ir pats gebėti jį atlikti. 

Taip pat tyrimo metu išryškėjo problema, kad šiuo klausimu trūksta informacijos, nuoseklios 

metodikos ir metodinių priemonių.  
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SUMMARY 

 

Majority of music teachers in schools use textbooks to prepare for their lessons Many of those textbooks give 

enough attention for traditional and folk music, because folk music nowadays is very important, it preserves unique 

cultural legacy, developes learning processes, forms modern identity, public, patriotic and creative personality. Positive 
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effects of traditional folk music are seen in classical music education systems of Z. Kodaly, C. Orff, E. J. Dalcrose, E. 

Gordon and others, pioneers of musical education in Lithuania - J. Žilevičius, J. Čiurlionytė, J. Švedas, S. Šimkus, A. 

Jozėnas, A. Piličiauskas as well as more modern Lithuanian educators like V.Krakauskaitė, V.Arnastauskas, 

A.Katinienė, E. Balčytis, J.Lygutas, Z.Marcinkevičius, V. Surgautaitė, P. Daugaravičius, S. Jareckaitė, E. Velička, D. 

Vyčinienė trusted those systems and saw educational benefits. Traditional music studies educational importance is 

universally recognized and indisputable (Ethnic Culture State Protection Law No. VIII-1328 requires to ensure the 

survival of ethnic traditions). Since the times are changing, folklore and our understanding of it are changing and more 

modern technology is being developed which causes a new modern arrangements of folk and its mixture with other 

genres and shapes, which in this work we delineate as the modern folklore. Nowadays the theories of the methodology 

and creative practice are a bit late and behind, because it is hard to catch up with ever changing technology. Therefore it 

is not surprising that the textbooks have very little or no information about modern folklore. Modern folklore is a new 

research area, as well as new practice of musicians, composers and performers to combine the old traditions with new 

means of musical expression. People listen to music that they can relate to and which reflects our times, it is more 

accepted and understood. These issues are particularly relevant in educating and bringing up the younger generation. 
Teachers are aware of this phenomenon and have been trying to incorporate it into the educational process, 

but some of them stops to ponder whether this is a worthy object of attention, they lack the organized knowledge and 

guides on how to do it. There is no methodology for modern folklore.  
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NUSIKALTIMŲ PRIEŽASTYS, SĄLYGOS IR PREVENCIJA 
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Darbo vadovė lekt. Nijolė Šeikienė 
Panevėžio kolegija, Vadybos ir verslo katedra 

 

Šiame straipsnyje aptariama nusikaltimų priežastys, sąlygos ir prevencija, valstybės politika 

nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje, nusikalstamų veikų tendencijos Lietuvoje bei jaunimo 

nusikalstamumas. Bus pateikti apklausų rezultatai ir respondentų nuomonė apie nusikalstamumo prevenciją 

Lietuvoje ir kas turi didžiausią įtaką nusikaltimų padarymui. 

Nusikaltimas – viena pagrindinių baudžiamosios teisės sąvokų, taip pat ir kasdienėje kalboje 

vartojamas terminas, siejamas su kalte, atsakomybe. Teisės požiūriu nusikaltimas tai - veika, kuri yra 

numatyta baudžiamajame įstatyme ir už kurios padarymą gresia baudžiamosios teisinės sankcijos. 

LR Baudžiamojo kodekso 11 str. nusikaltimas apibūdinamas kaip pavojinga ir uždrausta veika, už 

kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė. Nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs. Tyčiniai nusikaltimai 

skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius. 

Straipsnio tikslas: išsiaiškinti nusikaltimų priežastis, sąlygas bei veiksmingiausias prevencijos 

priemones. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibrėžti pagrindines nusikaltimų priežastis ir sąlygas 

2. Išnagrinėti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės būklę Lietuvoje. 

3. Aptarti nusikalstamumo tendencijas. 

4. Aptarti jaunimo nusikalstamumo lygį ir prevencijos priemones. 

Straipsnio metodai: 

1. Teisės aktų analizė; 

2. Mokslinės literatūros analizė; 

3. Apklausa. 

  

NUSIKALTIMŲ PRIEŽASTYS IR SĄLYGOS 

 

Kiekvienas nusikaltimas turi savas priežastis ir sąlygas, tačiau yra pažymėtinos šios pagrindinės 

nusikaltimų priežastys: 

1. Neužimtumas. Kriminologinių tyrimų duomenimis, žmonės neturintys socialiai naudingo 

užsiėmimo yra labiau linkę nusikalsti. 

2. Išsilavinimo stoka. Apie 80 proc. visų nusikaltusių asmenų sudaro tik pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą turintys asmenys. 

3. Apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. 

4. Valstybės valdymo trūkumai, socialinių ir kitų institucijų negalėjimas tinkamai atlikti savo 

funkcijų, teisės aktų nesuderinamumas, neaukštas gyventojų pragyvenimo lygis. 

5. Teisėsaugos institucijų veiklos trūkumai.  

2015m. balandžio mėn. buvo atlikta apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti respondentų nuomonę apie 

nusikaltimų priežastis ir prevenciją. Buvo apklaustas 51 respondentas nuo 18 iki 60 metų amžiaus.1 pav. 

atsispindi respondentų nuomonė kokios nusikalstamų veikų priežastys. 
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1 pav. 

 

Iš apklausos rezultatų matyti, kad daugiausia respondentų, net 24,8 proc. mano, kad didžiausią įtaką 

nusikaltimų padarymui turi apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, po lygiai 

proc. (18,1) respondentų mano, kad išsilavinimo stoka ir neaukštas pragyvenimo lygis, 12 proc. respondentų 

mano, kad turi įtakos neužimtumas, 9 proc. teigia, kad valstybės valdymo trūkumai ir tik  4 proc. mano, kad 

nusikalstamumui turi įtakos nepasitikėjimas teisėsauga. Taigi, stereotipinė nuomonė apie nepatikimą 

teisėsaugą pamažu nyksta ir dažniau atkreipiamas žmonių dėmesys į kitus reikšmingus faktorius, dėl kurių ir 

vyksta nusikalstama veika. 

 

NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ LIETUVOJE 

  

Priežastys, dėl kurių vykdomi nusikaltimai ir sąlygos, kuriomis jie vyksta, taip pat asmenys, padarę 

nusikaltimus ar galintys nusikalsti dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 

objektai. 

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės veiklos efektyvumas gali būti užtikrintas, tik jei vadovaujamasi 

nustatytais reikalavimais ir šiais pagrindiniais veiklos principais: 

1. Pagalbos kiekvieno teisės subjekto teisėms ir laisvems pincipas. Žmogaus teisių ir laisvių 

apsauga yra svarbiausias nusikaltimų prevencijos ir kontrolės principas. 

2. Teisėtumo principas. Visos nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonės grindžiamos teise. 

3. Atsakomybės neišvengiamumo principas. 

4. Efektyvumo ir ekonominio pagrįstumo principas. Prioritetas teikiamas labiausiai ekonominiu 

ir efektyvumo požiūriu pagrįstoms priemonėms. 

5. Visų visuomenės narių dalyvavimo principas.  

6. Teisingumo principas. Įvertinant tai, kad nusikalstamumas yra nuolatinio pobūdžio socialinis 

procesas, nusikaltimų prvencija ir kontrolė turi būti vykdoma nuolat. 

7. Galimybių nusikalsti mažinimo ir nusikaltimų atskleidimo tikimybės didinimo principas. 

 

Kuriant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės pagrindus, priimta daug įstatymų (pvz. : Lietuvos 

Respublikos Seimas. Nutarimas. Dėl nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 

patvirtinimo. 2003 m. kovo 20 d. nr. ix-1383. Vilnius), susijusių su įvairių nusikaltimų prevencijos ir 

kontrolės klausimų reguliavimu. Teismų praktikos analizė rodo, kad tesės akto rengimas, priėmimas ir 

įgyvendinimas dar nėra tinkamai vertinami nusikaltimų prevencijos ir kontrolės aspektu. Rengiant naujus ir 

vertinant galiojančius teisės aktus, per mažai dėmesio skiriama kriminogeninių padarinių vertinimui bei 

prevencijai, todėl teisiniu reguliavimu paliekamos galimybės atsirasti žalingiems padariniams.  

 Nusikaltimų geografijos aspektui kriminnalinėje statistikoje skiriama daug dėmesio, tačiau remiantis 

pastarųjų metų savivaldybių veiklos nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje analize nustatyta, kad ši 

veikla savivaldybėse nėra pakankamai gerai organizuota: 
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1. Vietos savivaldos įst. nuostatos įgyvendinamos nepakankamai, nes šios institucijos dažnai 

neturi tokios veiklos organizavimo pagrindų, nenustato už šią veiklą atsakingų subjektų. 

2. Dažnai nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimai adresuojami tik teisėsaugos 

institucijoms. 

3. Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimas regioniniu lygiu teisės aktais 

nereglamentuotas kaip atskiras uždavinys. 

Tyrimo metu buvo klausta, kas respondentų nuomone padėtų mažinti nusikalstamumą Lietuvoje. 

 

 
2pav. nusikalstamumo mažinimo priemonės 

 

 

Iš diagramos matyti, kad dauguma apklaustųjų mano (35,7 proc.), kad nusikalstamumą Lietuvoje 

padėtų mažinti aukštesnis pragyvenimo lygis, 33,3 proc. apklaustųjų mano, kad padėtų griežtesni įstatymai, 

10,7 proc. nurodo, kad padėtų nauja valdžia ir 16,7 proc. mano, kad reikėtų įteisinti privalomą vidurinį 

išsilavinimą norint mažinti nusikalstamumą Lietuvoje. Vienas iš respondentų nurodė, kad ,,didesnis dėmesys 

(užimtumas) vaikams, kol jie dar nėra linkę nusikalsti. Jau nusikaltusiems galimybė rinktis tarp griežčiausios 

bausmės ar galimybės atlyginti(kai tai įmanoma) ar bent sušvelninti padarytos žalos pasekmes. Pvz.: situacija 

- pertrenkė žmogų perėjoje (mirtinai), galimybės: a) kalėjimas ir teisių atėmimas visam gyvenimui b) 

susitaikymas su žuvusio artimaisiais, įvairiais būdais palengvinant jų netektį (finansine ir moraline prasme) 

kol patys artimieji bus patenkinti nusikaltusiojo pastangomis.“ 

 

NUSIKALSTAMUMO TENDENCIJOS 

 

Remiantis oficialiosios statistikos ir atskirose srityse atliktų tyrimų duomenimis, galima išskirti šias 

nusikalstamumo Lietuvoje tendencijas: 

3 Užregistruotų nusikaltimų skaičius  Lietuvoje per 11 metų nuo nepriklausomybės 

atkūrimo padidėjo daugiau kaip dvigubai, nors 2001 m. kaip ir 1999 m. bei 1994 m 

Lietuvoje buvo matyti nusikaltimų skaičiaus stabilizavimo tendencijos. 

4 Per 11 metų gerokai išaugo sunkių nusikaltimų skaičius, taip padaugėjo  

pavojingiauisų smurtinių nusikaltimų – nužudymų ir sunkių kūno sužalojimų; 

5 Nusikaltimų, padarytų viešose vietose skaičius didėjo sparčiau negu bendras 

nusikaltimų skaičius ir išaugo 3 kartus. 

6 Sparčiai pagausėjo nusikaltimų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų apyvarta. 

7 Padaroma vis daugiau nusikaltimų, kurie anksčiau buvo reti: žmonių grobimai, 

prekyba žmonėmis, kompiuteriniai  nusikaltimai ir kt. 
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8 Įsitvirtina ir plinta organizuotas nusikalstamumas, kuris daro didelį poveikį 

kriminogeninei situacijai, taip pat nacionaliniam saugumui, socialiniams santykiams 

bei kitiems visuomenės ir valstybės interesams. 

9 Gausėja finansinių nusikaltimų darančių didelę žalą valstybės biudžetui ir Lietuvos 

ūkiui. Vis dažniau  šie nusikaltimai tampa transnacionaliniais, o jų, ypač pinigų 

plovimo, įvykdymo būdai tampa vis sudėtingesni. 

10 Nepilnamečių, padariusių nusikaltimus, skaičius auga proporcingai užregistruotų 

nusikaltimų skaičiui. Gausėja tokių asmens padarytų sunkių nusikaltimų skaičius. 

Dažnai pasitaiko smurto prieš vaikus atvejų mokyklose ir jų prieigose. 

11 Pažymėtina, kad  oficialioji statistika tik iš dalies atitinka kriminologinę situaciją. 

Dalis nusikaltimų lieka neužregistruota dėl įvairių priežąsčių: nepasitikėjimo 

teisėsaugos institucijomis, nusikaltėlių keršto baimės, viešumo vengimo ir kt.  

 

3 Lentelė. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos  

 

Iš  lentelėje pateikti duomenys atskleidžia, kad su lyg kiekvienais metais nusikalstamų veikų skaičius 

mažėjo, tačiau vis dar išlieka didelis. Aiškiai matomas mažėjimas nužudymų, sunkių sveikatos sutrikdymų, 

išžaginimų ir pasikėsinimų. Taip pat mažėjo vagysčių ir plėšimų. Tačiau nusikaltimų susijusių su 

disponavimu narkotinėmis medžiagomis skaičius išlieka panašus, taip pat baudžiamųjų nusižengimų, t.y. 

vagysčių, nusižengimų susijusių su narkotinėmis medžiagomis, o 2013 m. ypatingai išaugę baudžiamųjų 

nusižengimų, susijusių su viešosios tvarkos pažeidimu skaičius. 

 

 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Nusikalstamos veikos 4023 

3

589 

3

296 

3

127 

3

126 

Nusikaltimai 3674 

3

260 

2

951 

2

805 

2

813 

Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai 265 

2

90 

2

41 

2

58 

2

04 

Nužudymai 18 

1

9 

1

9 9 

1

3 

Sunkūs sveikatos sutrikdymai 22 

2

2 

1

7 

1

8 8 

Išžaginimai ir pasikėsinimai 29 

2

1 

2

9 

1

7 

1

1 

Plėšimai 527 

3

96 

3

58 

2

81 

2

03 

Vagystės (nusikaltimai) 1764 

1

549 

1

347 

1

241 

1

81 

Vagystės iš gyvenamųjų patalpų 327 

2

84 

2

68 

2

13 

1

79 

Automobilių vagystės  181 

1

41 

7

3 

9

0 

1

04 

Viešosios tvarkos pažeidimai (nusikaltimai) 384 

3

70 

3

26 

3

79 

3

70 

Nusikaltimai, susiję si disponavimu narkotinėmis 

medžiagomis 68 

7

9 

6

1 

1

09 

6

2 

Baudžiamieji nusižengimai 349 

3

29 

3

45 

3

22 

3

13 

Vagystės (baudžiamieji nusižengimai) 

1

53 

1

70 

1

68 

1

87 

1

71 

Viešosios tvarkos pažeidimai (baudžiamieji 

nusižengimai) 6 2 3 3 

3

02 

Nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis 

medžiagomis 

5

4 

3

8 

3

0 

5

1 

3

0 
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JAUNIMO NUSIKALSTAMUMAS. PREVENCIJA IR KONTROLĖ 

 

Dauguma (2/3) visų nustatytų nusikaltimus padariusių bei teistų asmenų – jaunimas (iki 30m.), todėl 

vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija ir kontrolė yra esminė bei prioritetinė visos nusikaltimų 

prevencijos ir kontrolės sistemos dalis.  

2012 m. buvo nustatyta 14 tūkst. jaunuolių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, arba beveik pusė 

(48 proc.) visų nusikalstamomis veikomis įtariamų asmenų. Per pastaruosiu trejus metus tokių asmenų 

skaičius beveik nekito, o palyginti su 2004 m., įtariamų padarius nusikalstamas veikas jaunų žmonių skaičius 

sumažėjo penktadaliu.  

Daugiausiai užfiksuojama turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Dažniau tokias nusikalstamas veikas 

padarę buvo įtariami jauni asmenys. Daugiau nei du trečdaliai asmenų, įtariamų vagystėmis, buvo 14-29 m. 

amžiaus. Daugiau nei trys ketvirtadaliai asmenų, įtariamų plėšimais, taip pat buvo jauni asmenys. O tyčiniais 

nužudymais ir pasikėsinimais nužudyti 2012 m. buvo įtariamas 101 jaunuolis – tai sudarė 47 proc. asmenų, 

įtariamų padarius tokius nusikaltimus. Kas antras įtariamas sunkius sveikatos sutrikdymus padaręs asmuo 

neturėjo 30. 

Per pastaruosius trejus metus kasmet daugėjo nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis. Du trečdalius asmenų, įtariamų tokiomis nusikalstamomis veikomis, sudarė 

jaunuoliai. 2012m. tokio pobūdžio nusikalstamas veikas padarius buvo įtariama 0,9 tūkst. jaunuolių, arba 

76(8 proc,) daugiau nei 2011m. ir 460 (87 proc.) daugiau nei 2004 m. Tai rodo, kad prevencija šios srities 

nusikaltimams yra primityvi ir realiai neįgyvendinta prsktikoje. 

Dabar vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijai ir kontrolei keliami šie reikalvimai: 

1. Pagrindinį vaidmenį skirti švietimo, socialinės, sveikatos apsaugos, ekonominės politikos 

priemonėms siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę. 

2. Siekti sumažinti teisėsaugos bei teisingumo institucijų administracinį, procesinį ar 

baudžiamąjį poveikį vaikams ir jaunimui iki būtino adekvataus minimumo ir kad 

baudžiamasis procesas turėtų auklėjamąjį poveikį. 

3. Siekiama užtikrinti, kad kuo mažiau jaunuolių nusikalstų pakartotinai. 

4. Didinti jaunimo užimtumą, pritraukti kuo daugiau jaunimo, prioritetą skiriant nelankantiems 

mokyklos bei socialiai ir pedagogiškai apleistiems vaikams. 

5. Šalinti neigiamą įtaką asmenybės brendimui darančius socialinius ir ekonominius veiksnius 

(mažinti alkoholio, narkotikų ir pan. vartojimą). 

 

IŠVADOS  

 

1. Dažniausia nusikalstamumo priežastimi yra apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų. Didelę įtaką nusikalstamumui turi išsilavinimo stoka ir neaukštas 

pragyvenimo lygis. 

2. Kuriant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės pagrindus būtina atsižvelgti į gyventojų 

pragyvenimo lygį, bei pažeidėjams taikyti griežtesnes sankcijas. 

3. Tiriant nusikalstamumo tendencijas paaiškėjo, kad nusikalstamų veikų skaičius Lietuvoje 

mažėja, tačiau vis dar išlieka didelis. 

4. Atlikus tyrimus, taip pat remiantis pastarojo dešimtmečio statistikos duomenimis galima 

teigti, kad jaunimo nusikalstamumo lygis mažėja, nes yra sukurtos efektyvios prevencinės 

priemonės jaunimo atžvilgiu. 
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SUMMARY 

 

The research of  causes, conditions and prevention  of the crimes revealed that 

intoxication from alcohol or psychotropic substances have the greatest impact on  criminality. According to 

the respondents, crimes in Lithuania  can be reduced through tougher sanctions and increasing the standard 

of living. The study shows that preventive measures are effective in Lithuania, because the crime rate is 

gradually decreasing. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=207736
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NEDARBAS SAVIVALDYBĖSE – STRUKTŪRINIAI POSLINKIAI IR POLITINĖ 

PRIKLAUSOMYBĖ 

 

Mantas Švažas 

Mokslinis vadovas: lekt. Laimonas Ditkus 
Kauno technologijos universitetas 

 

Vienas objektyviausių rodiklių, rodančių šalies ar regiono ekonominį išsivystymą yra nedarbo lygis. 

Mažėjant nedarbo lygiui kyla šalies ar regiono konkurencingumas, žmonių gyvenimo kokybė, viešasis 

biudžetas, tuo pačiu atsiranda infrastruktūros korekcijų poreikiai. Lietuvos nedarbo lygis šiuo metu 

stabilizavosi, tačiau ekonominio nuosmukio metu nedarbas buvo pakankamai aukštas ir tai lėmė dideles 

valstybės biudžeto sąnaudas socialinėms išmokoms bei kitas ekonomines problemas. Šiandien krizės 

pasekmės jaučiamos vis mažiau, tačiau kai kuriose savivaldybėse jau daugelį metų laikosi aukštas nedarbo 

lygis, dažnai ir dvigubai viršijantis šalies vidurkį. Esama įvairių priežasčių, dėl ko didelis nedarbas 

savivaldybėse išsilaiko ilgą laiką. Priežastys gali būti tiek socialinės, tiek demografinės ar ekonominės. 

Tačiau dažnai jos būna ir politinės, susijusios su savivaldybę valdančios partijos ar partijų koalicijos 

valdymo kultūra, investicijų pritraukimo tempu. Tuo tarpu savivaldybėse, kurios pasižymi mažu nedarbo 

lygiu pastebima, kad investicijų kiekiai yra didesni, o jų valdymas yra lankstesnis. Tad yra aktualu ištirti, 

kaip pastaraisiais metais atskirose savivaldybėse keitėsi nedarbo lygis bei kaip tai yra susiję su valdančiąją 

partija, kuri analizuojamu laikotarpiu valdė savivaldybę. Atsiranda būtinybė išskirti didžiausią ir mažiausią 

nedarbo lygį turinčias savivaldybes ir pažvelgti, kokia politine kryptimi jos yra valdomos siekiant suprasti, 

kokios priežastys nulemia aukštą ar žemą nedarbo lygį. 

Straipsnio tikslas – atlikti nedarbo Lietuvoje analizę pagal savivaldybes ir ištirti nedarbo sąsają su 

valdančiąja savivaldybės partija. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus nedarbo apibrėžimus; 

2. Išskirti mažiausią ir didžiausią nedarbo lygį turinčias savivaldybes ir apibendrinti nedarbo 

pokyčius jose; 

3. Pateikti užsienio investicijų pokyčius savivaldybėse ir ištirti jų sąsajas su nedarbo mažėjimu; 

4. Susieti savivaldybių nedarbo lygį su savivaldybės politiniu valdymu. 

Metodai – mokslinės literatūros analizė, statistinė analizė, lyginamoji analizė 

 

NEDARBO SAMPRATA MOKSLINĖJE LITERATŪROJE 

 

Nedarbo samprata įvairiuose mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiama įvairiai. Labiausiai 

akcentuojama trukmė, kada žmogaus buvimą be darbo galima vadinti nedarbu. Pasak Černiausko (2011), 

maždaug iki 1890 m. daugelis Europos tautų nevartojo termino „nedarbas“. Vietoje jo buvo vartojami 

žodžiai „žmogus be darbo“, „asmuo, netekęs darbo“ ar „nedirbantysis“ ir t. t. Vėliau, aštrėjant socialinėms 

problemoms išskirta ir nedarbo samprata ir jau ilgą laiką nagrinėjami su nedarbu susiję rodikliai ir jų 

pokyčiai. nedarbas tapo vienu svarbiausiu rodikliu, parodančiu valstybės gebėjimą kurti darbo vietas ir 

pritraukti investuotojus, taip pat žemas nedarbo lygis suteikia šaliai paklausos tarp imigrantų. Žemas nedarbo 

lygis didina pasitenkinimą šalimi, augina jos pridėtinę vertę bei leidžia šalies gyventojams disponuoti 

aukštesniu piniginiu pajėgumu. 

Kaip teigia Tartilas (2005), pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) metodologiją, prie bedarbių 

priskiriami darbingo amžiaus gyventojai, užsiregistravę arba neužsiregistravę darbo biržoje ir atitinkantys 

tris reikalavimus: tiriamą savaitę neturėjo darbo arba privačios veiklos; per paskutines keturias savaites 

aktyviai ieškojo darbo; jeigu bus pasiūlytas darbas, pasiruošę pradėti dirbti dviejų savaičių laikotarpiu. Šiuo 

atveju nedarbo samprata pateikiama pakankamai konkrečiai, atsižvelgiant į pastarųjų metų realijas.  

Į nedarbo apskaitą įtraukiami tik asmenys, sulaukę 16 metų amžiaus ir ne vyresni kaip pensinio 

amžiaus. Asmenys, kurie yra karinėje tarnyboje, kalėjimuose ir psichiatrinėse ligoninėse į apskaitą 

neįtraukiami. Bedarbiais laikomi visi asmenys, kurie apskaitomuoju laikotarpiu nedirbo. Jokiu būdu 

negalima bedarbiais laikyti asmenis tik registruotus Darbo biržoje ar tik tuos, kurie moka mokesčius. 
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Pagal ELIP (2013), nedarbo rūšys yra šios: 

 Sezoninis nedarbas – cikliškas nedarbo svyravimas, dažniausiai pakylantis žiemą ir sumažėjantis 

vasarą. Tai įvyksta dėl darbo atsiradimo žemės ūkyje, statybose, turizmo sektoriuje. 

 Funkcinis nedarbas – asmenys laikinai esantys be darbo dėl darbo vietos pasikeitimo. 

 Struktūrinis nedarbas – atsiranda dėl ekonomikos restruktūrizacijos. 

 Ciklinis nedarbas – atsiranda dėl produkcijos paklausos sumažėjimo ir padidėjimo. 

Nedarbas didžiąja dalimi atvejų vertinamas neigiamai, kadangi jis iššaukia ir kitas ekonomines 

pasekmes – ekonomikos lėtėjimą, socialinius sunkumus. Lietuvoje galimo nedarbo pasekmės nedaug skiriasi 

nuo kitų besivystančių šalių situacijos, kadangi Lietuvoje dar nėra pilnai išvystyta įstatyminė bazė, 

reglamentuojanti darbo jėgos santykius. Konkretesnės bedarbystės priežastys ir galimos jos pasekmės 

pateikiamos 1 lent.  

 

1 lentelė. Bedarbystės priežastys ir jų pasekmės 

Nr. Priežastis Pasekmė 

1. Lietuvos Vyriausybė savo laiku nepadarė reikalingų 

struktūrinių reformų. 

Tikėtina, kad nauja vadinamojo struktūrinio 

nedarbo banga dar bus ateityje 

2. Nesutvarkytas darbo santykių reguliavimas Stabdomas 

darbo jėgos mobilumas. 
Darbdaviui ir darbuotojui sunku rasti abipusį 

naudingiausią susitarimą 

3. Darbo jėgos apmokestinimas. Trimis procentiniais 

punktais padidinta privalomojo socialinio draudimo 

įmoka 

Dėl Sodros biudžeto deficito didėjimo nuolatos yra 

tikimybė, kad vėl gali būti didinamos įmokos arba 

plečiama mokėtojų bazė. Didelė mokesčių, 

biurokratijos, reguliavimų našta ir neadekvačios 

nusižengimams baudų grėsmės neskatina žmonių 

plėtoti esamus bei kurti naujus verslus 

4.  Pasaulinė ekonominė krizė. Atsiradus sunkumams vienoje 

ūkio šakoje, darbo jėgą iš jos nuperka kitos šakos. 

Žmonės priversti keisti darbo pobūdį, tačiau 

išvengia bedarbystės 

 

Šaltinis: Bajorūnienė, Patašienė, Bieliūnaitė, Stanionytė, Zaburaitė, Žitkienė, 2006. 

 

Išskirtos keturios pagrindinės nedarbo Lietuvoje priežastys ir galimos jų pasekmės ateityje. Esminė 

nedarbo Lietuvoje priežastis yra susijusi su reformų nepalaikymu, ypač – su atgyvenusio darbo kodekso 

pertvarka. Vėluojant atlikti reikalingas reformas, mažėja šalies konkurencingumas, užsienio kapitalo 

pritraukimas, tuo tarpu bedarbystė didėja, kadangi nelakstūs darbo santykiai neleidžia tikėtis didelių 

įdarbinimo mastų. Tai labai susiję ir su darbo santykiu reguliavimu, kurį reglamentuoja darbo kodeksas. 

Lietuvoje vyrauja didžiulis darbo jėgos apmokestinimas, didesnis negu kaimyninėse valstybėse. Tai stabdo 

naujų darbo vietų kūrimą ir skatina šešėlinę ekonomiką. Situaciją dar labiau pablogino pasaulinė ekonominė 

krizė, kuri nedarbą Lietuvoje išaugino daugiau nei dvigubai.  

Lietuvoje nedarbo situacija yra pakankamai fragmentuota – didžiųjų miestų arba specifinio pobūdžio 

savivaldybės pasižymi mažesniu nedarbo lygiu, tuo tarpu kaimiškųjų vietovių savivaldybėse dažniausiai 

vyrauja ilgalaikis nedarbas. Pastarosios teritorijos kartu su nedarbu turi ir kitų problemų, susijusių su dideliu 

socialinių išmokų gavėjų skaičiumi. Analizuojant didžiausiu ir mažiausiu nedarbo lygiu pasižyminčias 

savivaldybes matomi tam tikri aiškūs nedarbo kitimo dėsningumai.  
 

MAŽIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIĄ NEDARBO LYGĮ TURINČIŲ SAVIVALDYBIŲ ANALIZĖ 

 

Nuo nedarbo lygio iš esmės priklauso regiono konkurencingumas ir patrauklumas tarp esamų ir 

potencialių gyventojų. Esant žemam nedarbo lygiui suprantama, kad kraštas yra konkurencingas ir jame yra 

galimybių atrasti darbo vietą ir pragyventi. Jei nedarbas yra aukštas, atsiranda būtinybė svarstyti klausimą, ar 

verta likti tokio tipo krašte siekiant įsitvirtinti ar reikia ieškoti darbo ir gyvenimo galimybių kitur. Lietuvoje 

savivaldybės yra pakankamai skirtingos ir net vienoje apskrityje pastebimos skirtingu nedarbo lygiu 

pasižyminčios savivaldybės. Tačiau per ilgus metus jau susiformavusi situacija, kai savivaldybėse vyrauja 

tam tikras nedarbo lygis, o jį pakeičia tik dideli išoriniai veiksniai – ekonominės krizės ir bendras 

ekonomikos nuosmukis.  

Pateikus nedarbo sampratą galima pradėti tirti nedarbo poslinkius Lietuvoje. Pirmiausiai tiriamos 

mažiausiu nedarbo lygiu pasižyminčios savivaldybės. Šios savivaldybės pasižymi dideliu progresu, kadangi 
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kai kurios iš jų du, o kitos net tris kartus sumažino vyraujantį nedarbo lygį. Tarp šių savivaldybių pastebima 

bendra tendencija – beveik visų jų nedarbo lygis kito panašiu tempu ir jo didėjimui iki 2010 m. didžiausios 

įtakos turėjo vyravęs ekonomikos nuosmukis. Tačiau net ir po jo šiose savivaldybėse nedarbas mažėjo 

dideliu tempu, kadangi savivaldybės pasižymi konkurencingumu, plačiomis įsidarbinimo galimybėmis, taip 

pat jos pritraukė naujų investicijų į paslaugų bei pramonės sektorius. Turėdamos diversifikuotus verslo 

subjektus savo teritorijose, savivaldybės užsitikrina ekonominį ir socialinį saugumą.  

Savivaldybės, pasižyminčios mažiausiu nedarbo lygiu pateikiamos 2 lent.  

 

2 lentelė. Mažiausią nedarbo lygį, proc. turinčios savivaldybės Lietuvoje 

Savivaldybė 2010 2011 2012 2013 2014 

Neringos sav. 7,9 6,7 5,2 5,8 5,2 

Kretingos r. sav. 15,5 11,9 9,5 7,8 5,3 

Elektrėnų sav. 12,7 9,8 9,4 9,1 5,8 

Trakų r. sav. 13,1 10,3 8,8 7,4 6,0 

Šiaulių m. sav. 13,9 10,7 9,1 8,1 6,3 

Vilniaus m. sav. 14,1 10,8 9,1 8,1 6,9 

Klaipėdos r. sav. 14,1 10,8 9,0 8,1 7,2 

Klaipėdos m. sav. 15,2 11,6 9,3 8,4 7,4 

Kauno r. sav. 13,6 11,9 10,3 9,5 7,7 

Birštono sav. 12,0 10,0 9,2 9,2 7,8 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

 

Iš pateiktųjų savivaldybių matoma, jog tik Neringos savivaldybėje nedarbo lygis buvo pakankamai 

pastovus, tačiau pagal šį rodiklį ji jau ilgą laiką užtikrintai pirmauja. Galima teigti, kad savivaldybėje vyrauja 

natūralus nedarbo lygis, t.y. nedirba tie, kurie negali ar nenori dirbti.  Didžiulę pažangą padarė Kretingos 

savivaldybė, beveik tris kartus sumažinusi joje buvusį nedarbo lygį. Tai pasiekta daugiausiai dėl investicijų, 

kurias pritraukė savivaldybė. Jos buvo susijusios su turizmu, gamyba, taip pat investicijos buvo nukreiptos į 

energetikos sektorių. Kitų savivaldybių nedarbo sumažėjimas svyruoja nuo 1,5 iki 2,2 karto.  

Išanalizavus mažiausią nedarbo lygį turinčias savivaldybes, vėliau analizuojamos tos savivaldybės, 

kurios pasižymi didžiausiu nedarbo lygiu. Pateikiamos savivaldybės pasižymi ilgalaikiu ir stabiliu aukštu 

nedarbo lygiu, ir jis bėgant metams kinta labai lėtai ir nestabiliai. Kai kurios iš savivaldybių nuo 2007 m. 

priskirtinos probleminėms teritorijoms, kurioms skirtas padidintas finansavimas iš šalies biudžeto socialinei 

atskirčiai mažinti. Tačiau padidintas finansavimas kai kur nedarbą sumažino daugiau simboliškai arba išvis 

jo nesumažino, jei įvertintume emigracijos iš regiono pasekmes. Šios savivaldybės pasižymi menku 

konkurencingumu valstybės ir tarptautiniu mastu, jose pastebimi dideli vidinės migracijos ir emigracijos 

kiekiai. 

Didžiausią nedarbo lygį turinčios savivaldybės pateikiamos 3 lent.  

 

3 lentelė. Didžiausią nedarbo lygį, proc. turinčios savivaldybės Lietuvoje. 

Savivaldybė 2010 2011 2012 2013 2014 

Ignalinos r. sav. 21,2 20,0 18,0 18,5 17,2 

Alytaus r. sav. 20,6 18,5 18,7 18,7 17,2 

Lazdijų r. sav. 18,4 17,5 17,0 17,8 16,7 

Zarasų r. sav. 20,1 19,6 18,6 17,6 15,7 

Jurbarko r. sav. 18,6 15,8 16,7 16,4 15,6 

Kalvarijos sav. 18,6 16,5 16,5 17,6 15,4 

Kelmės r. sav. 20,6 17,9 17,6 17,4 15,0 

Akmenės r. sav. 20,5 17,5 16,2 16,4 14,5 

Kupiškio r. sav. 18,9 15,5 15,7 15,3 14,1 
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Mažeikių r. sav. 21,5 19,1 17,3 16,2 14,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Pastebima, kad kai kuriose savivaldybėse nedarbo lygis atskirais metais siekė net 20 proc. ar netoli šio 

skaičiaus. Situacija kiek pasikeitė, tačiau Ignalinos rajono savivaldybė jau daug metų yra lyderė pagal 

nedarbo lygį. Ignalinos regione vyrauja turizmas, tačiau nėra didelių gamybinių ar paslaugų įmonių, kurios 

galėtų įdarbinti reikšmingą skaičių žmonių. Bene didžiausią pažangą tarp šių savivaldybių padarė Mažeikių 

savivaldybė, per penkerius metus nedarbą sumažinusi šešiais procentiniais punktais. Kitos savivaldybės kiek 

mažesniu tempu mažino nedarbo lygį, o kai kur pastebimi nepastovūs nedarbo poslinkiai – Kalvarijoje, 

Alytaus, Ignalinos, Lazdijų rajonuose nedarbas kinta netolygiai – atskirais metais stebimas didėjimas, o po to 

pakankamai staigus jo kritimas.  

Ištyrus, kaip pagal nedarbo lygį pasiskirsčiusios atskiros šalies savivaldybės galima pradėti ieškoti 

skirtingo nedarbo lygio priežasčių. Viena tokių gali būti skirtingi užsienio investicijų srautai. Užsienio 

investicijos – vienas svarbiausių veiksnių, įrodantis regiono atvirumą bei norą sukurti konkurencingą bei 

priimtiną gyventi aplinką. Tuo tarpu dideliu nedarbo lygiu pasižyminčiose savivaldybėse būtent užsienio 

investicijos dažnai yra pakankamai neišplėtota sritis parodanti, kad savivaldybė stokoja gebėjimų bendrauti 

su užsienio investuotojais. Toks savivaldybių elgesys reikšmingai atsiliepia savivaldybių konkurencingumui 

ir jų bendram vertinimui, kadangi nepritraukiant užsienio investicijų, kurios dažnu atveju yra didesnės nei 

vietinės, žmonės migruoja šalies viduje arba užsienio kryptimi, gilėja socialinės savivaldybių problemos. 

 

TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS TIRIAMOSE SAVIVALDYBĖSE 

 

Pagal tiesiogines užsienio investicijas dažnai galima nustatyti regiono atvirumą įvairaus tipo kapitalui 

bei jo vykdomą politiką bendrai. Pagal Mackevičių (2007), tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – tai tokia 

investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai santykiai ir interesai tarp tiesioginio 

užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. Jas sudaro užsienio investuotojui tenkanti nuosavo 

kapitalo dalis, reinvesticijos, užsienio investuotojo suteiktos paskolos ir kitas kapitalas. Užsienio investicijos 

padeda spręsti opias regionų problemas – nedarbą, didelį socialinių išmokų gavėjų skaičių. Kuo daugiau 

užsienio investicijų regione, tuo mažesnė tikimybė, kad pasitraukus kuriam nors investuotojui galėtų kilti 

regioninių ar socialinių problemų.  

Pirmiausiai pateikiami tų savivaldybių, kurios pasižymėjo mažiausiu nedarbo lygiu, rodikliai. Pagal 

duomenis galima įžvelgti, kad didžioji dalis savivaldybių pasižymi pakankamai dideliu tiesioginių investicijų 

skaičiumi, o tai leidžia daryti prielaidą, kad jos padeda išlaikyti žemą nedarbo lygį. Tiesioginės užsienio 

investicijos mažiausią nedarbo lygį turinčiose savivaldybėse pateikiamos 4 lent. 

 

4 lentelė. Mažiausią nedarbo lygį turinčių savivaldybių tiesioginės užsienio investicijos, mln. EUR. 

Savivaldybė 2009 2010 2011 2012 2013 

  Vilniaus m. sav. 5460,91 5963,02 6592,55 7472,42 8343,68 

  Klaipėdos m. sav. 615,38 688,54 708,29 721,61 636,49 

  Klaipėdos r. sav. 212,18 208,03 261,31 251,17 258,82 

  Šiaulių m. sav. 67,66 80,94 75,63 75,6 79,05 

  Elektrėnų sav. 16,34 16,47 15,98 19,76 54,35 

  Trakų r. sav. 47,98 50,39 46,7 46,18 47,36 

  Kauno r. sav. 40,14 48,8 63,5 54,85 41,7 

  Kretingos r. sav. 17,11 11,25 10,76 9,66 10,28 

  Neringos sav. 5,01 5,07 5,06 5,31 6,33 

  Birštono sav. 0,06 0,11 0,13 0,13 0,15 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Neabejotina lyderė yra Vilniaus miesto savivaldybė. Tai nestebina – šalies sostinėje yra koncentruotas 

didelis skaičius įvairių tiesioginių užsienio investicijų. Joje yra tiek paslaugų, tiek gamybos sektoriaus 
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užsienio kapitalo įmonių. Nors investicijų suma yra didžiausia, pagal nedarbo lygį savivaldybė rikiuojasi 

šeštoje vietoje. Tuo tarpu mažiausią nedarbo lygį turėjusioje Neringos savivaldybėje užsienio investicijų nėra 

daug, ir šiame sąraše ji yra 8 vietoje. Birštono savivaldybė, taip pat pasižymėjusi žemu nedarbo lygiu, turi 

itin mažai užsienio investicijų. Tai rodo, kad regione daugiausiai investuoja vietiniai subjektai, o užsienio 

įmonėms regionas yra arba neįdomus, arba vietinė valdžia nesistengia pritraukti užsienio kapitalo. Didžiausia 

užsienio kapitalo ir nedarbo koreliacija matoma Trakų ir Kauno r. savivaldybėse, kadangi jų pozicija sąraše 

keitėsi mažiausiai.  

Analogiškai pateikiami ir tų savivaldybių, kurios pasižymi didžiausiu nedarbo lygiu, rezultatai. Šiuo 

atveju TUI sąsajos su nedarbu matomos aiškiau, kadangi šiuose regionuose yra mažai tiek vietinio, tiek 

užsienio kapitalo. Kai kurios iš šių savivaldybių išsiskiria ženkliai didesniu užsienio investicijų kiekiu, tačiau 

tai yra lengvai paaiškinama dėl šiuose regionuose veikiančių specifinių įmonių. Didžiausią nedarbo lygį 

turinčių savivaldybių TUI analizė pateikiama 5 lent.  

 

5 lentelė. Didžiausią nedarbo lygį turinčių savivaldybių tiesioginės užsienio investicijos, mln. EUR 

Savivaldybė 2009 2010 2011 2012 2013 

  Kalvarijos sav. 0,03 0,05 0,06 0,06 0,16 

  Lazdijų r. sav. 0,38 0,01 0,23 0,09 0,19 

  Kelmės r. sav. 3,3 2,95 2,34 3,18 0,44 

  Jurbarko r. sav. 2,37 1,6 1,3 0,21 0,64 

  Zarasų r. sav. 1,44 1,42 1,6 1,79 0,94 

  Kupiškio r. sav. 3,39 3,86 4,27 3,23 2,5 

  Ignalinos r. sav. 1,63 2,59 2,99 3 3,22 

  Alytaus r. sav. 22,76 22,82 20,14 25,14 24,68 

  Akmenės r. sav. 29,37 33,16 42,04 39,43 45,65 

  Mažeikių r. sav. 747,94 1010,07 1076,06 1018,43 954,95 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Matoma, kad viena iš nedarbo lyderių Lazdijų r. savivaldybė pasižymi ir itin žemu tiesioginių 

investicijų skaičiumi. Ją lenkia tik kur kas mažesnė Kalvarijos savivaldybė. Šių dviejų savivaldybių TUI jau 

eilę metų yra tame pačiame lygyje ir ženkliai neauga. Aiškiai išsiskiria Akmenės ir Mažeikių savivaldybės. 

Akmenėje veikia Meksikos kapitalo cemento gamykla, o Mažeikiuose įsikūrusi lenkiško kapitalo naftos 

perdirbimo gamykla. Be šių įmonių šiuose regionuose nėra jokių didesnių užsienio kapitalo subjektų, todėl 

savivaldybės pasižymi aukštu nedarbo lygiu.  

Ištyrus užsienio investicijų kiekį absoliutine išraiška, būtų objektyvu ištirti ir jų kiekį, tenkantį vienam 

gyventojui. TUI vienam gyventojui yra dar objektyvesnis rodiklis, rodantis, kokia iš tiesų yra užsienio 

investicijų nauda savivaldybės gyventojui, o taip pat galima pamatyti ir savivaldybių administracijų darbo 

efektyvumą pritraukiant investicijas. Lyginant su TUI absoliutine išraiška gauti kiek skirtingi rezultatai. TUI 

vienam gyventojui analizė žemiausią nedarbo lygį turinčiose savivaldybėse pateikiama 6 lent.  

 

6 lentelė. Mažiausią nedarbo lygį turinčių savivaldybių tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam 

gyventojui,  EUR 

Savivaldybė 2009 2010 2011 2012 2013 

Vilniaus m. sav. 10053 11122 12411 13911 15460 

Klaipėdos r. sav. 4093 4057 5122 4866 4967 

Klaipėdos m. sav. 3660 4227 4398 4552 4046 

Neringos sav. 2086 1975 1916 1951 2300 

Elektrėnų sav. 633 657 646 810 2243 

Trakų r. sav. 1371 1462 1252 1362 1412 

Šiaulių m. sav. 591 737 698 710 748 
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Kauno r. sav. 462 568 645 635 478 

Kretingos r. sav. 401 271 263 238 256 

Birštono sav. 12 23 29 29 34 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Nors pirmasis trejetas ir paskutinė vieta nepakito, matoma, jog Neringos savivaldybė ženkliai 

šoktelėjo į viršų. Tai parodo, jog investicijos, tenkančios vienam gyventojui yra beveik analogiškos žemam 

nedarbo lygiui. Šiuo atveju Šiaulių m. savivaldybė nusileido žemyn, praleisdama į priekį mažiau gyventojų 

turinčias savivaldybes. Birštono savivaldybė ir šiuo atveju smarkiai  atsilieka, o Vilniaus savivaldybė 

užtikrintai pirmauja.  

Tuo pačiu pateikiami ir savivaldybių, turinčių didžiausią nedarbo lygį, rezultatai. Šiuo atveju 

reikšmingų pasikeitimų nėra, ir tai yra suprantama, kadangi šių savivaldybių sukauptos užsienio investicijos 

yra daug mažesnės negu prieš tai tirtųjų. Savivaldybių analizė pateikiama 7 lent.  

 

7 lentelė. Didžiausią nedarbo lygį turinčių savivaldybių tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam 

gyventojui,  EUR 

Savivaldybė 2009 2010 2011 2012 2013 

Lazdijų r. sav. 16 1 11 4 9 

Kalvarijos sav. 3 4 5 5 14 

Kelmės r. sav. 98 90 78 103 14 

Jurbarko r. sav. 75 53 44 7 22 

Zarasų r. sav. 76 77 89 101 54 

Kupiškio r. sav. 161 189 137 166 131 

Ignalinos r. sav. 86 140 166 171 188 

Alytaus r. sav. 783 809 720 910 902 

Akmenės r. sav. 1199 1414 1826 1775 2106 

Mažeikių r. sav. 12369 17287 18715 17938 17017 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Šiuo atveju matoma rotacija – Lazdijų savivaldybėje vienam gyventojui tenka mažiausia tiesioginių 

užsienio investicijų suma. Kalvarijos ir Kelmės r. savivaldybių rodikliai 2013 m. susilygino dėl iš Kelmės 

išėjusio užsienio kapitalo. Kitų pasikeitimų nėra – visų savivaldybių rodikliai pakankamai aiškiai skiriasi. 

Tiesioginių užsienio investicijų analizė dalinai padėjo išsiaiškinti, kodėl vienos savivaldybės pasižymi 

žemu nedarbo lygiu, o kitose vyrauja aukštas nedarbo lygis. Tačiau tam tikro aiškumo situacijai gali suteikti 

nedarbo ir politinio valdymo palyginimas. Politinės partijos Lietuvoje pasižymi skirtinga ideologija, tačiau 

savivaldybėse jų valdymo metodai dažnai supanašėja, todėl jose vyrauja vienodos problemos. Lietuvos 

savivaldybėse matomos įvairios valdymo praktikos. Pasitaiko atvejų, kai politinė valdžia keičiasi kas 

kadenciją, tačiau būna ir taip, kad valdančioji partija bei meras išsilaiko ir ne vieną dešimtmetį.  

 

NEDARBO IR POLITINIO VALDYMO SĄSAJA 

 

Kai bandoma išsiaiškinti nedarbo priežastis, beveik visada yra priežasčių kompleksas, nulemiantis 

nedarbo lygį regione ir sumažėjusį jo konkurencingumą lyginant su kitais regionais. Kai kada nedarbą 

nulemia geografinės ar demografinės priežastys, tačiau neretai nutinka taip, kad nedarbo lygis yra sąlygotas 

specifinio administracinio valdymo ar neveiklumo šalinant susidariusias problemas. Vyriausiosios rinkimų 

komisijos (2015) turimais duomenimis, Lietuvoje yra 41 politinės partija tačiau tik kelios iš jų gavo teisę 

valdyti tam tikras savivaldybes ar dalyvauti vietinėje valdžioje. Nors tos pačios partijos neretai valdo kelias 

savivaldybes, jų rodikliai gali iš esmės skirtis.  
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Pirmiausiai analizuojamas vidutinis nedarbo lygis tose savivaldybėse, kurios pasižymėjo mažiausiu 

nedarbo lygiu šalyje. Iš karto dalinai galima suprasti priežastis, kodėl šios savivaldybės pasižymi mažesniu 

nedarbo lygiu nei savivaldybės, priskirtos nedarbo lyderėms.  

 

 
1 pav. 2010-2014 m. vidutinis nedarbo lygis mažiausią nedarbo lygį turinčiose savivaldybėse ir politinio  

valdymo sąsaja. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Lietuvos statistikos departamento ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 

duomenis 

Paveiksle: LiCS – Liberalų ir Centro Sąjunga; LRLS – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis; LSDP – Lietuvos 

Socialdemokratų partija; TAIP – Sąjunga „Taip“; TS-LKD – Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. 

 

Paveiksle matoma, kad iš dešimties pateiktų savivaldybių penkiose per analizuojamą politinė valdžia 

nesikeitė. Tai lėmė gan vienodą vidutinį nedarbo lygį kai tuo tarpu tose savivaldybėse, kur įvyko valdžios 

rotacija, matomi aiškesni nedarbo pokyčiai. pastebėtina, kad visose savivaldybėse po valdžios rotacijos 

nedarbas sumažėjo ir tapo mažesnis nei tų savivaldybių (išskyrus Neringos sav.), kur valdžia nesikeitė. Tai 

parodo akivaizdžią valdžios rotacijos rotacijos naudą. Didžiausi pokyčiai po rotacijos matomi Klaipėdos 

savivaldybėje, kai nedarbas pasikeitus vykdomajai valdžiai sumažėjo beveik perpus. Tarp valdančiųjų 

savivaldybių daugiausiai yra LSDP valdomų tarybų. 

Didžiausią nedarbo lygį Lietuvoje turinčiose savivaldybėse matoma kiek kitokia situacija. Tose 

savivaldybėse valdžios rotacija yra daug mažesnė ir tai yra viena pagrindinių didelio nedarbo priežasčių. 

Konkretesnė analizė pateikta 2 pav.  

 

 
2 pav. 2010-2014 m. vidutinis nedarbo lygis didžiausią nedarbo lygį turinčiose savivaldybėse ir politinio 

valdymo sąsaja. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Lietuvos statistikos departamento ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 

duomenis 
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Paveiksle: KKSS – Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga; LiCS – Liberalų ir Centro Sąjunga; LRLS – 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis; LSDP – Lietuvos Socialdemokratų partija; LVŽS – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga; TS-LKD – Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. 

 

Pažymėtina, kad net septyniose savivaldybėse visu analizuojamu laikotarpiu nebuvo jokios valdžios 

rotacijos. Kai kuriose savivaldybėse ta pati valdančioji partija su meru priešakyje laikosi net apie dešimt 

metų. Tuo tarpu likusiose savivaldybėse, kuriose valdžios rotacija vyko, matomas aiškus nedarbo mažėjimas, 

rodantis, kad net ilgalaikiu nedarbu pasižyminčiose savivaldybėse keičiantis politinei valdžiai galimas 

progresas nedarbo srityje. Didžiausiu nedarbo lygiu pasižymi TS-LKD ir LVŽS valdomos savivaldybės. 

Išskyrus Zarasų savivaldybė, šiose savivaldybėse nėra valdžios rotacijos.  

Atlikus nedarbo ir politinio valdymo lyginamąją analizę aiškiai matoma, kad rotacijos principu 

valdomoms savivaldybėms pavyko ženkliai sumažinti nedarbo rodiklius. Nors kai kada žemą nedarbo lygį 

lemia pritrauktos investicijos ar palanki geografinė situacija, tai yra išimtys lyginant tai su visoje šalyje 

vyraujančia situacija. Valdžios pasikeitimas padeda įnešti naujų idėjų į savivaldybės valdymą, taip pat dažnai 

pasikeičia savivaldybės požiūris į vietines ar užsienio investicijas. Visgi nesant aktyviam žmonių norui įnešti 

į savo gyvenamą savivaldybę permainas sunku tikėtis didesnio savivaldybių progreso ir pamatinių problemų 

išsprendimo. 

 

 

 

IŠVADOS 

 

1. Nedarbo sąvoka apibūdina nedarbo tipus, trukmę, nedarbo priežastis. Nedarbas gali būti sąlygotas 

tiek nepalankių darbintis priežasčių, tiek paties žmogaus nenoro dirbti.  

2. Mažiausią nedarbo lygį turinčiose savivaldybėse nedarbo pokyčiai yra pakankamai aiškūs – per 

penkerius metus nedarbas kai kur sumažėjo beveik trigubai, o kitose savivaldybėse jis krito 

mažesniu, tačiau apčiuopiamu tempu. Pastebėtas nuoseklus nedarbo mažėjimas be ypatingų trukdžių. 

Didžiausią nedarbo lygį turinčiose savivaldybėse nedarbas mažėjo nuosaikiai ir daug kur vis dar yra 

dvigubai didesnis už šalies vidurkį. Kai kuriose savivaldybėse nedarbas mažėjo netolygiai, vis vėl 

išaugdamas.  

3. Beveik visos mažiausią nedarbo lygį Lietuvoje turinčios savivaldybės pasižymėjo dideliu tiesioginių 

užsienio investicijų skaičiumi. Tos savivaldybės, kurios turėjo mažą TUI skaičių, pasižymi savitomis 

geografinėmis savybėmis. Tuo tarpu savivaldybėse, kur nedarbas yra didžiausias, investicijų suma 

dažnai yra dešimtimis kartų mažesnė nei mažesnio nedarbo savivaldybėse. Tos pačios tendencijos 

atsispindi ir tada, kai TUI skaičiuojamos vienam gyventojui.  

4. Lyginant nedarbo lygius su politinių partijų valdymu matoma, kad pagrindinis nedarbo mažėjimo 

veiksnys yra valdžios pasikeitimas. Didžiausiu nedarbo lygiu pasižyminčiose savivaldybėse 

nedarbas mažėjo lėčiau dėl to, kadangi 7 iš 10 savivaldybių ta pati politinė partija valdo teritoriją 

penkerius metus ir daugiau. Atvirkštinė situacija mažiausiu nedarbu pasižyminčiose savivaldybėse, 

kuriose po valdžios rotacijos nedarbas sparčiai leidosi žemyn.  

 

LITERATŪRA 

 

1. Bajorūnienė I.S., Patašienė I., Bieliūnaitė E., Stanionytė S., Zaburaitė D., Žitkienė R. (2011). Kaimo jaunimo 

nedarbas ir jo pasekmės.  Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje. p. 46-60. 

2. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui. Prieiga per internetą: http://www.archive-lt-2013.com/lt/l/2013-11-

26_3235334_28/Ma%C5%BEuma-ELIP-Enciklopedija-Lietuvai-ir-pasauliui/ 

3. Černiauskas N (2011). Kada Lietuvoje atsirado nedarbas? // Lietuvos istorijos studijos. Nr. 28. p. 77-90 

4. Mackevičius, J. (2007). Įmonių veiklos analizė. Vilnius: TEV. 

5. Tartilas J.(2005). Nedarbo problema. Jurisprudencija. Nr. 66. p. 30–38. 

6. Vyriausioji rinkimų komisija. Prieiga per internetą: http://www.vrk.lt 

7. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalas. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt  

 

 

http://www.archive-lt-2013.com/lt/l/2013-11-26_3235334_28/Ma%C5%BEuma-ELIP-Enciklopedija-Lietuvai-ir-pasauliui/
http://www.archive-lt-2013.com/lt/l/2013-11-26_3235334_28/Ma%C5%BEuma-ELIP-Enciklopedija-Lietuvai-ir-pasauliui/
http://www.vrk.lt/
http://osp.stat.gov.lt/


194 
 

 

 

SUMMARY 

 

 

One of the most objective indicators of a country or region's economic development is the unemployment rate. 

Falling unemployment there is a national or regional competitiveness, quality of life, the public budget, while 

adjustments in infrastructure needs. Lithuanian unemployment rate has now stabilized, but the economic downturn, 

unemployment was high enough and it resulted in high costs of the state budget for social benefits and other economic 

problems. Today the consequences of the crisis are felt less and less, but in some municipalities for many years takes 

the high level of unemployment, and often double the national average. There are various reasons why municipalities 

with high unemployment persist for a long time. The reasons can be both social and economic or demographic. 

However, they are often political and related to the municipality of the ruling party or coalition of management culture, 

attracting investment pace. Meanwhile, municipalities, which are characterized by low levels of unemployment noted 

that investment levels are higher, and their management is more flexible. So it is relevant to examine how individual 

municipalities in recent years, the unemployment rate has changed and how it is related to the ruling party, which has 

ruled the municipality during the analyzed period. The necessity to distinguish the highest and lowest unemployment 

rates in municipalities with and look at what political direction they are managed in order to understand the reasons that 

determine the high or low level of unemployment. 
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Gebėjimas, dar žinomas, kaip absoliučios klausos gebėjimas, pasaulyje nustatytas vienam žmogui iš 

tūkstančio. Žmonės, kurie turi absoliučios klausos gebėjimą gali įvardinti muzikinius garsus taip greitai, kaip 

dauguma žmonių įvardina spalvas. Tačiau po kol kas absoliuti klausa yra dažnai laikoma mistine dovana, 

kuri prieinama tik keletui apdovanotųjų. Šį įspūdį sustiprina faktas, kad dauguma žymiausių muzikantų, 

tokie  kaip: J. S. Bach, L. van Beethoven, G. F. Handel, Y. Menuhin, A. Toscanini, P. Boulez, ir kiti; yra 

žinoma, jog jie turėjo šį gebėjimą. Deutsch D. (2006). 

Ne tik tarp muzikų, tačiau ir tarp šią sritį tiriančių mokslininkų kyla karštos diskusijos, kai kalbama 

apie absoliučios klausos gebėjimo naudingumą muzikinėse veiklose. Pirmasis tokį tyrimą atliko Miyazaki K. 

(2004), kuris jis galutinėje išvadoje teigia, jog absoliuti klausa gali trukdyti santykinės klausos 

susiformavimui, kuri profesionaliam muzikantui yra būtina. Norėdami atsakyti į jų manymu nenatūraliai 

pateiktas Miyazaki K. (2004) užduotis Dooley, K. ir Deutsch, D. (2010) atliko tyrimą, kur užduotys buvo 

pateiktos standartinėje muzikinėje veikloje – muzikiniame diktante. Gavę pozityvų rezultatą – jog absoliuti 

klausa padeda muzikinėse veiklose, jie sekančiai metais atliko dar vieną tyrimą, kur buvo tiriamas gebėjimas 

įvardinti intervalus. Tyrimo išvados taip pat buvo pozityvios absoliučios klausos gebėjimo atžvilgiu. Girčius 

R. (2010) atliko bandymą su Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuojančiais absoliučią klausą 

turinčiais ir neturinčiais studentais ir savo išvadose taip pat teigė, jog absoliuti klausa padeda muzikinėse 

veiklose. 

Yra įrodymų, jog žmonės, kurie nors ir pagal tradicinį apibrėžimą absoliučios klausos neturi, tačiau vis 

dėl to turi jos numanomą formą. Tyrime muzikinį ugdymą turėjusiems klausytojams buvo pateiktos J. S. 

Bacho preliudų ištraukos ir 30% iš tų, kurie neturėjo absoliučios klauso gebėjimo sugebėjo atskirti teisingą 

versiją nuo tos, kuri buvo transponuota pustoniu. Deutsch D. (2006). Tai numanydamas tyrėjas Meyer M. dar 

1899 metais iškėlė hipotezę, jog absoliuti klausa gali būti ugdoma ir pagal ją atliko tyrimą.  

Iki dabar yra atlikta daug tyrimų siekiant suaugusiems ugdyti absoliučios klausos gebėjimą – daug 

tyrimų pasiteisino, buvo tokių, kurie nepasiteisino, tačiau visuose tyrimuose pripažįstama, jog išugdytas 

absoliučios klausos gebėjimas turi būti nuolatos ugdomas, kitaip jis pradeda nykti. Miyazaki K. (2004) 

mano, jog priešmokykliniame amžiuje išugdytas absoliučios klausos gebėjimas gali būti išugdytas iki 

lygmens, kai gebėjimo nereiktų nuolatos treniruoti. Tačiau pagal Miyazaki K. (2004) absoliučios klausos 

gebėjimo ugdymas priešmokykliniame amžiuje dar nėra pakankamai ištirtas – tai yra atlikti nepakankamai 

dokumentuoti absoliučios klausos ugdymo priešmokykliniame amžiuje tyrimai.  

Tyrimo problema yra: absoliučios klausos ugdymo priešmokykliniame amžiuje metodų sistemos 

nebuvimas. Miyazaki K. (2004). Tyrimo objektas: Grėbelnik, S. G. (1984) absoliučios muzikinės klausos 

ugdymo metodo taikymo galimybės priešmokykliniame amžiuje.  

Tikslas: įvertinti Grėbelnik S., G. (1984) absoliučios muzikinės klausos ugdymo metodo taikymo 

galimybės priešmokykliniame amžiuje. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai:  

 apibrėžti absoliučios muzikinės klausos sąvoką; 

 išanalizuoti esamus absoliučios muzikinės klausos lavinimo metodus priešmokykliniame 

amžiuje;  

 pristatyti Grėbelnik, S. G. (1984) absoliučios muzikinės klausos lavinimo metodą; 

 įvertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų absoliučios klausos ugdymo galimybes naudojant 

Grėbelnik, S. G. (1984) absoliučios klausos metodą. 

 

ABSOLIUČIOS KLAUSOS UGDYMO TEORINĖS ĮŽVALGOS 

Absoliučios klausos samprata 

 

Literatūra apie absoliučią klausą siekia dar XIX amžių. 1876 metais Ellis A. J. išleido knygą „Ausies 

jautrumas garso aukščiui ir garso aukščio pasikeitimams muzikoje“, kurioje jis taip pat aptaria absoliučios 



196 
 

klausos fenomeną. Pagal Aruffo Ch. (2005), iki dabar, mokslininkų, tyrinėjusių šį gebėjimą gretos pasipildė 

labai sparčiai. Autoriai nėra vien tik muzikos srities atstovai - dauguma jų tyrinėja psichologijos, genetikos, 

neurologijos sritis.  

Tyrinėjant absoliučią klausą būtina apibrėžti termino „klausa“ reikšmę, nes absoliuti klausa yra galima 

klausos gebėjimo dalis. Tai mes galime matyti pagal pirmus du Lietuvių kalbos žodyno (2005) internetinėje 

prieigoje šio termino apibūdinimus: organinis garso bangų suvokimas (vienas iš penkių išorinių jutimų); 

sugebėjimas gerai skirti muzikinius garsus, juos atlikti. Pagal Oksfordo muzikos žodyną (2006) absoliuti 

klausa yra tikslus bet kokios išgirstos natos garso aukščio pojūtis, kuris skiriasi nuo santykinės klausos, 

kurioje, skirtingai nei absoliučioje klausoje, nata identifikuojama, kaip tam tikras dermės laipsnis, arba pagal 

tam tikro intervalo atstumą virš, ar po kita nata.  

Burge D., L. (1981) savo „Absoliučios klausos mokymo vadovėlyje“ absoliučios klausos gebėjimą 

apibūdina kaip įgudusį muzikinio girdėjimo gebėjimą, kuris leidžia individui su absoliučios klausos 

gebėjimu: identifikuoti tonus, akordus ir tonacijas savo klausa, atgaminti, arba padainuoti tonus iš ilgalaikės 

atminties teisingame aukštyje, spręsti apie garso aukštumą ir žemumą iš savo klausos be išorinės nuorodos, 

mėgautis garso aukščio spalvos pojūčiu panašiu į regimosios spalvos pojūtį.  

Internetiniame tinklalapyje, kur publikuoja savo tyrimų rezultatus, Terhardt E. (2000)  absoliučią 

klausą apibūdina panašiai, kaip ir kitų šaltinių autoriai – „identifikuoti ir atgaminti“, tačiau jis pastebi vieną 

svarbų faktorių, kuris būtinas prieš atliekant minėtas absoliučios klausos funkcijas – tai yra susiformuoti tono 

vidinį girdimąjį vaizdą. Deutsch D. (2006) teigia, jog asmenys turintys absoliučią klausą muzikines natas 

įvardina lengvai ir taip greitai, kaip dauguma žmonių įvardina spalvas ir tai jie daro be specialaus mokymo. 

Intriguojančių įžvalgų galima rasti kognityvinės psichologijos profesoriaus (ph.d.) Aruffo Ch. (2005) 

tinklalapyje, jis teigia, jog absoliuti klausa, arba „ideali klausa“ yra gebėjimas suvokti ir suprasti muzikinį 

garsą tarsi tai būtų kalba. „Natų įvardinimas“ yra geriausiai atpažįstamas šio suvokimo efektas. Vėliau 

priduria, jog absoliuti klausa nėra muzikinis gebėjimas. Tai yra hyper-lingvistinis gebėjimas. O muzika ir 

kalba yra daug panašesnės, negu mes kada nors galvojome. 

Taigi apibendrinant galima teigti, jog absoliuti klausa yra kognityvinis gebėjimas turintis sąsajų su 

kalbos gebėjimu, skirstomas į „aktyvų“ ir  „pasyvų“, leidžiantis individui suvokti garso aukštį ir jo chromą 

sukuriant jo garsinį vaizdinį ilgalaikėje atmintyje taip, kad išgirdus atitinkamo aukščio toną galėtų lengvai ir 

be jokios nuorodos jį identifikuoti ir atgaminti balsu ar duotu instrumentu daugiau nei 70 % tikslumu 

identifikuojant atsitiktinai duotus tonus. 

 

Absoliučios klausos gebėjimo nauda muzikinėje veikloje 

 

Aprašinėdamas skirtumą tarp pasyviosios ir aktyviosios absoliučios klausos Levitin D. (2008) pateikia 

pavyzdį: kai asmuo su pasyviąja absoliučia klausa išgirsta mašinos garso signalą, jis ar ji gali pasakyti, „Tai 

yra Eb!” ir priešingai, jeigu aš paspaudžiu pianino klavišą ir asmens be absoliučios klausos paklausiu ką aš 

pagrojau, asmuo negali atsakyti (nebent jis stebėjo mano ranką). Jis teigia, jog atpažinti natą yra pasyvioji 

absoliučios klausos gebėjimas, o ją atlikti – aktyviosios.  

Visai laikais dauguma mokslininkų buvo, ir yra įsitikinę, jog absoliuti klausa yra įgimtas gebėjimas, o 

ne išvystomas, todėl tai patraukė genetikos tyrėjų susidomėjimą. Šiuo metu yra vykdomi tyrimai ieškant 

geno, kuris išskirtų asmenis turinčius ir neturinčius absoliučios klausos. Zatorre R. J. (2003) straipsnyje 

pateikia pirmuosius duomenis apie du tokius tyrimus. Pastaruoju metu buvo padaryti atradimai, kurie 

nukreipia į genetinį komponentą: pirmasis – yra reikšminga asociacija tarp dvejų brolių/sesių, kurie turi 

absoliučią klausą, o antrasis tai yra faktas, jog absoliuti klausa gali būti nevienodai pasiskirsčiusi žmonių 

populiacijoje, kur azijiečių kilmės žmonės turi daug didesnį absoliučios klausos pasiskirstymo dalį, negu 

kitos kilmės žmonės. 

Taip pat populiari nuomonė, jog absoliuti klausa nepagerina muzikanto atlikimo. Šią temą nagrinėjo 

Miyazaki K.(2004). Galutinėje tyrimo išvadoje jis teigia, jog absoliuti klausa gali trukdyti santykinės klausos 

susiformavimui, kuri profesionaliam muzikantui yra būtina.  

2010 metais, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 5 kurso studentas, Girčius R. (2010) pateikė 

tyrimo „Muzikantų absoliučios klausos ypatumai“ rezultatus. Dalyvavo 15 moterų ir 9 vyrai nuo 18 – 33 

metų amžiaus iš kurių 9 asmenys turėjo absoliučią klausą, o 15 – lavinamąją muzikinę klausą. Rezultatuose 

jis teigia, jog reikšmingų skirtumų vertinant ritmo pojūtį nebuvo. Tačiau išvadose jis teigiamai vertina 

absoliučios klausos įtaką įvardinant muzikinius garsus. Norėdami papildyti Miyazaki K. (2004) nenatūraliai 

rengtus tyrimus Deutsch D. ir Dooley K. (2010) atliko tyrimą muzikalesniu būdu – muzikiniu diktantu. 

Šiame tyrime absoliuti klausa pasižymėjo žymiai geresniais rezultatais. 2011 metais pratęsus tyrimą, kuris šį 
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kartą buvo pagrįstas intervalų identifikavimu trijose skirtingose muzikinėse situacijose, absoliučią klausą 

turintys asmenys taip pat pasižymėjo geresniais rezultatais.  

Burge D., L. (1981) pažymi, jog ankstesnėse muzikos istorijos epochose J. S. Bach, L. van Bethoven, 

W. A. Mozart, G. F. Hendel – beveik visi didieji muzikantai turėjo absoliučią klausą. Internetiniame 

tinklalapyje, kur galima įsigyti Burge D., L. (1981) sukurto metodo kopiją pažymima, jog  nors šiuo metu 

dauguma žymių muzikantų neturi absoliučios klausos, galima pastebėti tendenciją, jog tarp vis aukštesniais 

pasiekimais galinčių pasigirti muzikantų šis fenomenas pastebimas vis dažniau: F. Sinatra, L. Bernstein, B. 

Streisand, J. Andrews, A. Previn, S. Wonder, R. Charles, M. Davis, E. Fitzgerald, Yo-Yo Ma, J. Hendrix, 

Yanni ir kt. 

Taigi apibendrinant visus tyrimus atliktus siekiant nustatyti ar absoliuti klausa pagerina muziko 

rezultatus. Galima teigti, jog absoliuti klausa pagerina muzikos gebėjimų rezultatus.    

 

Kritinis absoliučios klausos gebėjimo įgijimo laikotarpis 

 

Daugelyje mokslinės literatūros yra diskutuojama apie absoliučios klausos įgijimo kritinio laikotarpio 

hipotezę ir pabrėžiama, kad šia tematika trūksta gerai dokumentuotų tyrimų. Miyazaki K. (2004) įvardina, 

jog egzistuoja mokyklos, kuriose absoliuti klausa lavinama priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jis daro 

išvadą, kad absoliuti klausa efektyviausiai įgyjama ankstyvąjame vaikystės laikotarpyje, tačiau į šį metodą 

turėtų būti pažvelgta iš daug platesnės kognityvinės psichologijos perspektyvos.
 
 

Deutsch D. (2006) pažymi, kad nors dauguma tyrimų buvo atlikti su labai mažu tiriamųjų kiekiu, vis 

dėl to kelios didelio masto studijos buvo atliktos. Gregersen P. K. (1999) atliko anketinį tyrimą su 2000 

respondentų, kurie teigė, jog turi absoliučią klausą ir nustatė, kad 5,4 metai yra vidurkis, nuo kurio pradėti 

mokinti muzikos absoliučią klausą įgiję asmenys. Absoliučios klausos kokybės priklausomybė nuo amžiaus 

buvo įrodyta Deutsch D. (2006) tyrime, kuriame dalyvavo 88 studentai iš centrinės Pekino muzikos 

konservatorijos ir 115 studentų iš Eastman muzikos mokyklos, absoliučios klausos patikrinimuose teisingai 

įvardinę mažiausiai 85% duotų tonų. Iš šių respondentų 60% mokytis muzikos pradėjo tarp 4 ir 5 metų. 

Tyrimai buvo tęsiami iki 2011 metų. 

Absoliučios klausos įgijimo kritinio laikotarpio hipotezės tyrimai vyksta jau gana senai, tačiau tik nuo 

1999 metų buvo pradėta rinkti gerai parengta ir dokumentuota tyrimų informacija, patvirtinanti kritinio 

laikotarpio hipotezės pagrįstumą. Tačiau vis dar trūksta praktinių tyrimų, tokių, kaip, pavyzdžiui, S. G. 

Grėbelniko  (1984). 

 

S. G. Grėbelnik absoliučios klausos ugdymo priešmokykliniame amžiuje metodas 

 

Eksperimento „priešmokyklinio amžiaus vaikų absoliučios klausos ugdymas“, Grėbelnik S., G. 

(1984), tikslas buvo sukurti adekvatų absoliučios klausos įgijimo metodą, tai yra, techniką, kurią panaudojus, 

būtų galima išugdyti absoliutų girdėjimą, kuris atitiktų absoliučios klausos standartinius kriterijus, iškeltus 

pagal iki 1984 metų esamą literatūrą: teisingai identifikuotų garsų skaičius (63 procentai ir daugiau); 

transponavimo klaidų nebuvimas; gebėjimo pritaikymas skirtingose tonacijose; gebėjimo pritaikymas 

standartinėse muzikinėse veiklose. 

Skirtingai, nei kituose tyrimuose, kurie bandė ugdyti šį gebėjimą, Grėbelnik S., G. (1984) tyrime buvo 

naudojami ne atsitiktiniai, nemuzikalūs garsai, o melodijos ir muzikiniai tekstai. Autorius iškėlė hipotezę, jog 

absoliučios klausos vystymosi pagrindas yra ugdymas nukreiptas į suvokimą, atpažinimą, atmintį ir muzikos 

garsų ženklinimą (identifikavimą). Melodijos buvo parinktos dešimčiai tonacijų ir dvejoms papildomoms, 

pagalbinėms tonacijoms (b-C ir Ges-f). Repertuaras buvo paimtas iš rusų ir ukrainiečių liaudies dainų, 

atrenkant melodijas, turinčias ryškių tonaciškumo bruožų. Kad melodijos nebūtų per sunkios vaikų 

supratimui, buvo naudojama klasikinė harmonija joms harmonizuoti. 

 Grėbelnik S., G. (1984) tyrimas buvo atliktas septyniose skirtingose grupėse: iš viso su 34, nuo 3 iki 7 

metų amžiaus vaikais, kurie neturėjo absoliučios klausos. Todėl prieš pradedant tyrimą buvo atliktas 

preliminarus eksperimentas, siekiant nustatyti ar eksperimentinių grupių vaikai turi absoliučios klausos 

gebėjimą. Tam buvo skirtos trys įžanginės sesijos, kurių metu vaikai išmoko muzikinių garsų pavadinimus; 

trečioje sesijoje buvo prašoma įvardinti duotus muzikinius garsus. Pirmoje tyrimo „priešmokyklinio amžiaus 

vaikų absoliučios klausos ugdymas“, Grėbelnik S., G. (1984), sesijoje buvo siekiama pristatyti dainas, jų 

pavadinimus, siejant jas su paveikslėliais; melodijos buvo atliktos originaliose ir pakeistose oktavose. 

Antrojoje sesijoje medžiaga buvo pakartota prie jos prijungiant kūrinių charakteristiką, metrą, ritmą ir 

melodinę struktūrą, kurios kontūro suvokimas buvo sustiprinamas judinant rankas kartu su melodine linija. 

Trečiojoje sesijoje buvo pakartota praeitų sesijų medžiaga, vėliau dainoms pridėta harmonija; buvo 
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analizuojamas harmonijos sukeliamas efektas. Ketvirtoje sesijoje muzikiniai kūriniai buvo nagrinėjami 

harmoniškai – buvo mokoma tonacijos, tonikos ir bendro harmoninio pagrindo suvokimo, harmonizuotos 

melodijos turėjo būti atpažintos skirtingose oktavose. Palaipsniui dainų pavadinimai buvo pakeisti garsų 

pavadinimais. Tyrimo pabaigoje vaikai buvo tikrinami individualiai, buvo prašoma identifikuoti 

individualius tonus. Tyrėjai tiriamiesiems nedavė jokio grįžtamojo ryšio. Tyrimo „priešmokyklinio amžiaus 

vaikų absoliučios klausos ugdymas“, Grėbelnik S., G. (1984), rezultatai svyravo: A grupėje nuo 60 procentų 

iki 100 procentų; B grupėje nuo 20 procentų iki 50 procentų. Po tyrimo buvo atliktas papildomas testas, įgytą 

gebėjimą taikant standartinėse muzikinėse veiklose: 16 solfedžio ugdymo sesijų, rašant muzikinį diktantą ir 

dainuojant iš lapo pirmą kartą matomą  muzikinį tekstą. Rezultatai svyravo: A grupėje nuo 65 procentų iki 

100 procentų; B grupėje nuo 20 procentų iki 50 procentų. Egzaminuojamieji nedarė transponavimo klaidų, 

sėkmingai identifikavo tonus skirtingose oktavose. Remiantis rezultatais buvo galima teigti, jog intervalinės 

klausos lavinimas ne tik padeda absoliučiam girdėjimui, bet ir jį patobulina. Po kiekybinės analizės buvo 

galima daryti išvada, kad A grupės tiriamieji išsiugdė absoliučią klausą; B grupė parodė absoliučios klausos 

gebėjimo užuomazgas.  

 

GRĖBELNIK, S. G. ABSOLIUČIOS MUZIKINĖS KLAUSOS UGDYMO METODO 

TAIKYMO GALIMYBIŲ TYRIMAS 

Tyrimo metodologija 

 

Siekiant ištirti Grėbelnik, S. G. (1984) absoliučios klausos lavinimo metodo veiksmingumą buvo 

pasirinktas veiklos tyrimas. Tyrimo eigoje pokytis buvo fiksuojamas po kiekvienos sesijos: natų mokymo 

fazėje ir absoliučios klausos lavinimo fazėje. Prieš pereinant į absoliučios klausos lavinimo fazę buvo 

fiksuojamas pirminis absoliučios klausos gebėjimas, o progresas fiksuotas po kiekvienos absoliučios klausos 

sesijos. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas pirminiui ir galutiniui absoliučios klausos lavinimo fazių rezultatų 

skirtumams.  

Tiriant Grėbelnik S. G. (1984) metodą negalima taikyti standartinio absoliučios klausos pasireiškimo 

modelio, kurio metu respondentas turėtų lengvai ir be jokių matomų pastangų įvardinti muzikinių natų 

pavadinimus. Pačio metodo esmė yra sukurti pagrindus tolimesniam absoliučios klausos lavinimui. Metode  

nereikalaujama, kad vaikas galėtų vieną po kitos įvardyti natas, tačiau iš vaikų tikimasi, kad jie pradės 

atpažinti ne tik garso aukštį, bet garso chromą. Reikalavimas būtų atpažinti kūrinį paspaudus pirmąją to 

kūrinio natą įvardijant nuo jos prasidedančią melodiją. 

Pirmoje fazėje respondentų skaičius vyravo kiekvienos sesijos metu, tačiau po paskutinės natų 

mokymo fazės, pagal geriausius rezultatus buvo atsirinkti respondentai, kurių progresas buvo fiksuotas. 

Veiklos tyrimas susidarė iš dvejų dalių: natų mokymo ir absoliučios klausos lavinimo. Pirmos fazės 

(pirmų X sesijų) tikslas buvo išmokinti vaikus natų pavadinimus, pagal rezultatus atsirinkti respondentus ir 

patikrinti ar jie neturi absoliučios klausos gebėjimo atitinkančio apibrėžtus kriterijus. Antrosios fazės metu 

buvo mokomi visi vaikai, individualiai testuotis buvo kviečiami taip pat visi respondentai, tačiau progresas 

buvo fiksuojamas tik tų, kurie buvo atrinkti po pirmosios fazės.  

Skritingai nei Grėbelnik, S. G. (1984) absoliučios klausos metodo tyrime, siekiant rezultato tikslumo 

vaikų progresas buvo fiksuojamas po kiekvienos sesijos. Pirmosios fazės sesijų metu buvo fiksuojamas vaikų 

progresas medžiagos (natų) įsisavinime, rezultatuose atsispindi individualus respondentų progresas, kuris 

pateiktas lentelės metodu. Antrosios fazės sesijų metu – fiksuojamas Grėbelnik, S. G. (1984) absoliučios 

klausos lavinimo metodo veiksmingumas, rezultatuose taip pat atsispindi individualus atrinktų respondentų 

progresas, kuris pateiktas lentelės metodu, susidedančioje iš: vardo, teisingų atsakymų, teisingai atsakytų 

rezultatų procento ir atitikimo arba neatitikimo iškeltiems absoliučios klausos reikalavimams. Siekiant 

kiekvienoje sesijoje pateikti norimą medžiagą ir fiksuoti respondentų progresą, kiekviena sesija buvo 

padalinta į dvi dalis. Pirmosios dalies tikslas buvo medžiagos pateikimas, o antrosios – individualus 

fiksavimas pateikiant kelias skirtingas užduotis. 

 

1 lentelė. Tyrimo eiga 

Tyrimo eiga 

Pirma fazė asda

sddasd 

Antra fazė 

Sesija nr. 1 

Rez

ultatas 

A

tranka 

Sesija 

nr. 9 
Rez

ultatas 

Išvados/Ref

leksija Sesija nr. 2 
Sesija 

nr. 10 

Sesija nr. 3 Sesija 
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nr. 11 

Sesija nr. 4 
Sesija 

nr. 12 

Sesija nr. 5 
Sesija 

nr. 13 

Sesija nr. 6 

 Sesija nr. 7 

Sesija nr. 8 

 

Tyrimo medžiaga buvo sudaryta pagal šiuos autorius. (žiūrėti 2 lentelę) Iš kūrinių buvo atrinkta 

pagrindinė melodinė tema, kurios žodžiai atitiko personažą. 

 

 

2 lentelė. Cituotų kūrinių sąrašas 

Melodijų sąrašas 

Natos 

pavadinimas 
Personažas Kūrinys 

Kūrinio 

autorius 

Leidinio 

pavadinimas 

Išleidimo 

metai 
Leidinio autorius 

„DO“ „Meška“ 
„Meškiukas 

rudnosiukas“ 
Bagdonas V. 

„Vilko 

blynas“ 
2000 Bagdonas V. 

„RE“ „Kiškis“ 
„Kiškis neša 

dovanų“ 
Bertulis J. 

„Tėviškėlė 

pavasarį: 
1998 

Bertulis J., 

Matekūnas P., 

Pečiulis M. 

„MI“ „Žirafa“ 
„Dainelė apie 

žirafą“ 
Bagdonas V. 

„Vilko 

blynas“ 
2000 Bagdonas V. 

„FA“ „Vabalai“ 
„Šimtas 

vabalų“ 
Bagdonas V. 

„Vilko 

blynas“ 
2000 Bagdonas V. 

„SOL“ „Ožiukas“ „Ožiukas“ 
Mikalauskas 

V. 
„Lašeliukai“ 2009 Kondrotas R. 

„LA“ „Katinas“ 
„Katinėlis 

rainas“ 
Vanagaitė G. 

„Muzika 

mažiesiems“ 
1992 Krakauskaitė V. 

„SI“ „Pelė“ 
„Pelytės 

pyragas“ 
Povilaitis L. 

„Karvė ėdė 

šieną“ 
1991 

Šenderovas A., 

Geda S. 

 

Tyrimo vieta buvo pasirinktas Iasis Kauno darželis. Tyrimas atliekamas su dvejomis grupėmis, kuriose 

vaikų amžius vyravo nuo 3 iki 7 metų. Pažangumas vertinamas remiantis Lietuvos bendrojo lavinimo 

vertinimo dešimtbale sistema, kur visi balai virš 4 (40%), įskaitant ir 4, yra laikomi teigiamais.  Progreso 

lentelėse vaikai bus suskirstyti pagal eilę, kurią buvo klausinėjami sesijų metu, o klausimų lentelėje kiekis 

buvo nustatomas vietoje pagal vaikų susikaupimo (gebėjimo išlaikyti dėmesį) lygmenį. 

 

3 lentelė. Pirmos grupės respondentų absoliučios klausos gebėjimo vystymasis 

Vardas Amžius 
Aštuntos sesijos 

testo rezultatai 

Testo prieš 

dvyliktą sesiją 

rezultatai 

Tryliktos sesijos 

testo rezultatai 

Rezultatų tarp aštuntos 

ir tryliktos sesijos testų 

skirtumas  

Aistė 6 metai 10% 0% 0% -10% 

Ema 7 metai 10% 50% 90% 80% 

Emilija 6 metai 10% 30% 50% 40% 

Ieva 6 metai 10% 20% 50% 40% 

Smilė 4 metai 20% 0% 30% 10% 

 

Į galutinę pirmos grupės absoliučios klausos gebėjimo vystymosi lentelę buvo įtraukti 5 respondentai, 

kurie dalyvavo visuose absoliučios klausos gebėjimo progreso testuose. Tyrimo pabaigoje rezultatus 

atitinkančius absoliučios klausos gebėjimo apibrėžimą parodė Ema. Jos progresas buvo stabilus, per visą 

metodo taikymo laikotarpį Ema padarė 80% pažangą. (žiūrėti 3 lentelę) 

 

 

4 lentelė. Antros grupės respondentų absoliučios klausos gebėjimo vystymasis. 
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Vardas Amžius 
Aštuntos sesijos 

testo rezultatai 

Testo prieš 

dvyliktą sesiją 

rezultatai 

Tryliktos sesijos 

testo rezultatai 

Rezultatų tarp aštuntos 

ir tryliktos sesijos testų 

skirtumas  

Elena 6 

metai 

20% 60% 70% 50% 

Kristupas 6 

metai 

10% 70% 90% 80% 

Rokas 6 

metai 

30% 50% 80% 50% 

 

Antros grupės absoliučios klausos gebėjimo vystymosi lentelėje visi trys respondentai pasiekė 

absoliučios klausos gebėjimą atitinkančius rezultatus. Per visą metodo taikymo laikotarpį Elena ir Rokas 

padarė 50%, o Kristupas 80% pažangą. (žiūrėti 4 lentelę) 

 

IŠVADOS 

 

1. Atlikus mokslinės literatūros apie absoliučios klausos gebėjimą buvo padaryta  absoliučios 

klausos gebėjimo apibrėžimo išvada. Absoliučios klausos gebėjimas yra kognityvinis gebėjimas turintis 

sąsajų su kalbos gebėjimu, skirstomas į „aktyvų“ ir  „pasyvų“, leidžiantis individui suvokti garso aukštį ir jo 

chromą sukuriant jo garsinį vaizdinį ilgalaikėje atmintyje taip, kad išgirdus atitinkamo aukščio toną galėtų 

lengvai ir be jokios nuorodos jį identifikuoti ir atgaminti balsu ar duotu instrumentu daugiau nei 70 % 

tikslumu identifikuojant atsitiktinai duotus tonus. 

2. Atlikus mokslinės literatūros apie absoliučios klausos gebėjimo priešmokykliniame amžiuje 

ugdymo tyrimus ir metodus analizę buvo prieita prieš išvados, jog ne apie visus absoliučios klausos ugdymo 

priešmokykliniame amžiuje metodus ir tyrimus yra išlikę pakankamai informacijos, kad juos būtų galima 

detaliau išanalizuoti. Pakankamai informacijos išlikę tik apie Oura, Y. ir Eguhi, K. (1981), Grėbelnik S., G. 

(1984), Cohen A., J. ir Baird K. (1990), Sakakibara A. (1990), Taneda N., Taneda R., Aruffo Ch. (2005) 

atliktus tyrimus, kurių metu buvo suformuoti absoliučios klausos ugdymo metodų pagrindai arba patikrintas 

anksčiau atliktų metodų veiksmingumas. Šiuos metodus siejo muzikinių natų asociacija su atitinkamais 

muzikiniais dariniais: akordais, melodijomis; arba paveikslėliais. Ne visi tyrimai davė pozityvius rezultatus. 

3. Atlikus išlikusios mokslinės literatūros apie Grėbelnik S. G. (1984) absoliučios klausos 

metodą buvo apibrėžtos šios metodo gairės. Grėbelnik, S. G. absoliučios klausos gebėjimo ugdymo metodas 

iškeliantis hipotezes: jog absoliučios klausos gebėjimas yra tam tikras muzikinis suvokimas, kuris yra 

įgyjamas; pagrindiniai absoliučios klausos ugdymo aspektai lemiantys ugdymo sėkmingumą yra tiesioginis 

muzikos garsų suvokimas, atpažinimas, įsiminimas ir įvardinimas; absoliučios klausos gebėjimas yra 

formuojamas mokantis tam tikras muzikines struktūras, kurios patampa pasamoninės atminties pagrindu. 

Metodas susideda iš: paruošiamųjų sesijų, kurių kiekis gali kisti atitinkamai pagal ugdomos grupės 

muzikinių garsų pavadinimų įsiminimo progresą, ir keturių metodo taikymo sesijų, kurių metu yra 

įsisavinamos melodijos ir jos asocijuojamos su muzikiniais garsais. Kiekvienoje metodo taikymo sesijoje 

žaidžiami „spėliojimo“ žaidimai, kurių metu respondentai, pagal duotas muzikines užuominas turi įvardinti 

melodijų pavadinimus. Veikla vyksta grupėje, tačiau vaikų absoliučios klausos gebėjimo ugdymo progresas 

fiksuojamas individualiuose testuose. 

4. Veiklos tyrimas leido stebėti vaikų pokyti pasiruošimo metodui ir metodo taikymo metu. 

Atlikus pasiruošimo metodui sesijas ir atrinkus respondentus, kurie buvo fiksuojami tolimesnėje eigoje, buvo 

atliktas pirminis absoliučios klausos gebėjimo testas, kurio metu buvo prieita prie išvados, jog nei vienas 

vaikas neturėjo reikalavimus atitinkančio absoliučios klausos gebėjimo. Atlikus keturias metodo taikymo 

sesijas, penktoje sesijoje buvo testuojamas respondentų absoliučios klausos gebėjimas. Keturi respondentai 

viršijo absoliučios klausos gebėjimo apibrėžimo iškeltus reikalavimus, todėl galima daryti išvadą, jog 

Grėbelnik S., G. (1984) absoliučios klausos metodas yra veiksmingas. Kiekvienas individas turėjo natas, 

kurias atpažįsta lengviau. Lengviau atpažinamos tos natos, kurių melodijas respondentas tuo metu atsimena 

geriausiai. Taigi yra tiesioginis ryšys tarp melodijų įsiminimo ir absoliučios klausos, kas patvirtina Grėbelnik 

S., G. (1984) tyrime iškeltą hipotezę, jog santykinė klausa gali padėt vystyti absoliučią klausą. Šis metodas 

užduoda gana sunkius kognityvinius uždavinius priešmokyklinio amžiaus vaikui, todėl, remiantis rezultatais, 

daroma išvada, kad geriausias vaikų amžius šio metodo taikymui yra 6 metai. Priešmokykliniame amžiuje 

galima sėkmingai ugdyti tiek absoliučią, tiek santykinę klausą, tačiau ne tik užduočių sunkumas, bet ir pats 

pamokų vedimo principas turi būti pritaikytas vaikų mąstymui. 
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SUMMARY 

 

Individuals, who possess ability of absolute pitch can name musical sounds as easy, as most of us name colors. A 

lot of scientists admit that this ability improves the results of musical activities. There proved, that people, who do not 

possess absolute pitch according to standard definition, nevertheless possess it in implicit form. There has been a lot of 

research done with adults until now, though absolute pitch training for preschoolers has not been sufficiently 

researched. Research problem: absolute pitch training methods system absence for preschoolers. Miyazaki K. (2004) 

Research object: Grebelnik, S. G. (1984) absolute musical pitch training method application possibilities for 

preschoolers. 

Purpose: evaluate Grebelnik S., G. (1984) Grebelnik, S. G. (1984) absolute musical pitch training method 

application possibilities for preschoolers. To achieve this goal relevant tasks where chosen: define absolute pitch; 

analyze existing absolute pitch training methods for preschoolers; present Grebelnik, S. G. (1984) absolute pitch 

training method for preschoolers; evaluate Grebelnik, S. G. absolute musical pitch training method application 

possibilities for preschoolers. Main conclusions that have been made after the research:  

1. The ability of absolute pitch is a cognitive ability that is related to language ability; 

divided into „active“ and „passive“ absolute pitch, which lets an individual perceive the height of sound and it 

chroma by creating an image in permanent memory, so that once individual hears the tone, he or she can easily 

and without any effort identify or reproduce it by singing or given instrument with 70% accuracy when random 

tones are given. 

2. Absolute pitch training methods for preschoolers are related by: musical note 

association with corresponding musical compositions: chords, melodies; or images. 

3. Grebelnik, S., G. (1984) absolute musical pitch training method is based on a 

hypothesis, that absolute pitch is an ability that is formed by learning certain musical structures, which 

becomes the basis for involuntary memory storage. 

The final test of qualitative study showed that four individuals exceeded defined minimum requirements for absolute 

pitch ability, therefore a conclusion c 
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THE MEASURES ADOPTED BY THE ITALIAN AND THE SPANISH 

GOVERNMENT TO OVERCOME THE ECONOMIC CRISIS 
 

Paolo Tronconi; Enrique Heredia Lòpez 
(Scientific Adviser Lect. Dr. Kristina Matuzevičiūtė)  

Università degli studi di Pavia, Italy; Universidad de Almeria, Spain 

Introduction 

The economic crisis broke out in America in 2008 and it brought down the world’s financial system, 

in fact, as we will explain soon, the crisis was born in America, but the entire world was affected, and is still 

affected, by it.  

As we said before the economic crisis was born in America, in few words, the financial crisis 

happened because banks were able to create too much money, too quickly and used it to push up house 

prices and speculate on financial market. Unfortunately, from 2006 the combination of two factors triggered 

the crisis: the immobiliare’s boom was a bubble, and many of sub prime’s costumers became insolvent. The 

explosion of the crisis determined important rebates in the stock markets all over the world, in particular, in 

Europe, and it was determined by the strong interconnection of modern financial market. 

Greece in early 2010, Ireland in late 2010 and Portugal in early 2011 were the three first euro area 

economies with serious public debt problems, but also Italy and Spain are facing the worse crisis in the last 

fifty years. The crisis began as an extension of the international financial crisis, but the internal imbalances 

accumulated in the pre-crisis period aggravated the situation.  

In Spain, in fact, after a long period of economic expansion, which began in the mid-nineties, in 2006 

the Spanish economy began to show the firsts signs of exhaustion. During 2007 and the first quarter of 2008 

there was a growth shutdown and from the second quarter of 2008 until the last quarter of 2009 the economy 

was in recession. The hardest stage of the crisis was in the first quarter of 2009 when the GDP fell 6,3% and 

unemployment increased by around 800,000 people, 31% of the population. Also in Italy, the economic 

situation before the outbreak of the crisis was not good: in 2006 the relationship between debt and GDP was 

106,35 and the unemployment rate 6,1. Therefore, it is possible to underline that the Italian and Spanish 

economic situation before the outbreak of the crisis was in both case not good, and this aggravated the 

situation. In Italy in 2012 the relationship debt/GDP was 126,96, the unemployment rate 10,7 and the GDP 

fell to -2,88.  

Another fact must be taken into account to fullness understand the measures put in place by the 

Spanish and Italian’s governments: both Spain and Italy are member of the European Union, it means that 

they have delegated the monetary policy to a supranational level, so this fact let us to understand why, as we 

will see later, sometimes the governments have not been able to adopt measures recommended by the 

economic theory. 

In conclusion, we have seen that economic crisis started in Us because of a carefree policy economic 

and then, because the strong interconnection of modern financial market, it arrived also in Europe; the aim 

of this paper is to analyse the measure that the Italian and Spanish governments adopted in order to 

overcome the economic crisis.  

But, if in the US experts and statistics say that the crisis is going to end, for example, the 

unemployment rate is back to pre-crisis level 5,5%, it is impossible to say the same thing for the European 

country, especially for Greece, Italy, Spain, Portugal and Ireland.   

 

Theoretical analysis of the measures adopted by the government’s to overcome economic crisis  

As we said before the economic crisis was started in the US in 2006 and it was the results of the 

combination of difference factors.  

First American banks wanted to earn a lot of money very quickly and so, for this reason, they started 

to grant very risky loans called subprime loans. A subprime loan is a loan that is granted to a costumer who 

has a bad debt history because, in the past, he was not able to pay his debts. In order to understand the huge 

amount of subprime loans, which were granted by the banks in 2006, there is a very interesting statistic: 25% 
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of all loans granted in 2006 were subprime loans, it means that a quarter of the total loans were very risky 

loans. Banks were used to grant subprime loans also at 95% of the value of the real estate because they knew 

that, if the costumer had not been able to repay the loan, banks would become owner of an immobile, which 

has a greater land value. But from 2006 the system collapse, in fact: banks recognized that the value of the 

loan was, in reality, much higher that the value of the immobile, in addiction, to cause of the rise in the 

interest rates, a lot of sub prime’s costumers weren’t able to repay their debts to the banks. The combination 

of these two factors trigged the crisis. Between 2006 and 2007, in US, the growth rate passed by 2.65 to 1.90, 

and during 2009, were noted negative growth rate. On 15 September 2008, one of the most important 

American bank, Lehman Brothers, declared bankruptcy, on 22 September 2008, Goldman Sachs and Morgan 

Stanley became normal banks. Because of the strong interconnection of modern financial market, the crisis 

arrived also in Europe: initially it was a financial crisis, but, with the pass of time, it turned, first, in 

sovereign debt crisis and then in the crisis of Euro (Member of the US financial crisis inquiry commission, 

2011). 

Before examining the measures adopted by the Italian and Spanish governments in order to try to 

overcome the economic crisis, it is necessary to focus the attention on the measures recommended by the 

economic theory. It is possible to divide the measures in two different groups: general measures, processed 

by the economic theory for all the countries, which are in a situation of economic crisis, and European 

general measures, processed by the economic theory for the countries member of the European Union.  

Regarding the general measures, there are three measures recommended by the economic theory: 

devaluation of the exchange rate, expansionary monetary policy and debt monetization.  

The devaluation of the exchange rate means to decrease the purchasing power of the currency; this 

measure allows stimulating the exports influencing positively the demand levels and, consequently, 

employment levels.  

It is defined expansionary monetary policy, a policy whose aim is to reduce interest rates in order to 

stimulate the grant of loans from the banks to the companies. In fact, if the banks grant more loans to the 

companies, there is an increase in the investments and in the production of goods and services. According to 

the Spanish economics expert as Vinçent Navarro and Juan Torres Lopez, for example, it will be helpful for 

Spain, use the liquidity and the deposits of the public administration in order to finance the operations of a 

new public bank. 

The debt monetization is, generally, the purchase by the Central Bank of a percentage of the public 

debt, it is important to underline that, if the previous measures are supported by the unanimity of doctrine, 

the debt monetization does not find the unanimity of consensus. In fact, some experts claim that, since the 

most part of the debt is found in the financial statements of banks, the “hair cutting” of the debts, would 

weigh heavily on the financial statements of banks. Therefore, many banks would go bankrupt without the 

intervention of the State, but the intervention of the State would trace the debt again. There is another 

possibility for the monetization of the debt, it consists in the sale of the Asset that is the patrimony possessed 

by the State; the risk of this sale consists in the fact that, in times of crisis, asset may be devalue.  

These previous measures are processed by the economic theory, in general, for all the States, but, as 

we said before, the members of the European Union have delegated the monetary policy to a supranational 

entity, so the economic theory processed particular general measures for the member States of the European 

Union (Ferrara, 2011). 

There are four different strategies, the first two provide the maintenance of Euro, and the other two 

consist in an afterthought of the single currency. The first strategy is the austerity, it was studied by Rheinart 

e Rogoff in 2010, and it consists in a fiscal policy characterized by public spending cuts and increase of 

taxes. The double aim of this strategy is, at first, to reduce the deficit and the public debt and then, to prove 

to the creditors the long-term solvency of the State. The most important feature of this strategy is that the 

results of these interventions will be visible only in the long term. This feature is, also, the most common and 

important critique that some experts move against this measure. The critics of the austerity solution 

elaborated a second strategy, the so-called “redistribution” strategy; the supporters of this strategy do not 

want the fragmentation of the currency area, but they claim that there are some imbalances between the 

different regions of the Euro-currency area. In order to overcome these imbalances they advise a more equal 

redistribution of costs and benefits and so, they propose to create a European fiscal policy, in fact, nowadays, 

in the European union there is only a common monetary policy, but there isn’t a common fiscal policy. The 
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most important element of a common fiscal policy is a European Fiscal Budget, it would allow the adoption 

of common tax policies in order to redistribute costs and benefits between the different areas of the 

community.   

The two last strategies concern the possibility to exit to the euro zone; in the first measure, the experts 

have theorized the exit to the euro-zone of a single country, in the second strategy the creation of a different 

currency for the north-Europe states. With reference to the first measure, the experts say that the new 

currency of the exit-State should be introduced with equal one to one with the Euro in order to facilitate the 

conversion of the contracts and reduce the cost of transition. However, there are a lot of doubts about the 

possibly of a State to exit to the Euro-zone: there is the risk of an uncontrolled increase of the inflation, there 

are doubts about the ability of the exit-State to manage the difficulties related to the exit process, for 

example, there are perplexity about the ability of the State to keep the secret in order to avoid capital flight, 

and then, there are some legal issues, for example, European treaties don’t provide the exit from the Euro-

zone but only the exit from the European community. The last measure, proposal since the introduction of 

the single currency, expected the use of two different currency in the European Union, Euro by the states of 

the south of Europe and a new currency by the northern Europe State. A lot of experts think that this measure 

could be help Europe to overcome the crisis of Euro, however, it is important to underline that there could be 

coordination’s problems between the Central Bank of northern Europe and Central Bank of southern Europe 

(Colesanti Senni, Ricchiuti, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 graph. Measures to overcome economic crisis 

Source: DISEI-Università degli studi di Firenze 
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We have analysed the most important strategies that the economic theory suggest to use to overcome 

an economic crisis but, not always, for several reasons that we are going to see, governments can or want to 

adopt the solutions propounded by the economists, so for this reason, it is important to see what measure, 

concretely, the Spanish and the Italian government have adopted to try to re-established the balance. 

 

Analysis of the measures to overcome economic crisis adopted by Spanish and Italian 

government  

Before the outbreak of the crisis, the economic situation in Italy and Spain was not good and this fact 

explains why the crisis affected more these states than other European countries, as France or Germany, for 

example; in Spain, in fact, after a long period of economic expansion, which began in the mid-nineties, in 

2006 the economy began to show the first signs of exhaustion; the economic situation in Italy before the 

outbreak of the crisis was characterized by an huge relationship debt/GDP, 106,35% and by an 

unemployment rate of 6,1%.  

 

 
1 graph. GDP growth rate 2008-2014, % 

Source: EUROSTAT 
 

The hardest stage of the crisis was for both Spain and Italy in 2012, in fact, as it is possible to see in 

the graph, in Spain the GDP fell to -3,6 and in Italy to -5,5. Both for Spain and Italy 2010 seemed the year of 

the light at the end of the tunnel, because Italian GDP was 1,7 and Spanish GDP 0, but, in reality, in 2011, 

the GDP of both countries fell down again. From 2013, Italian and Spanish GDP began to rise again: in 2014 

Spanish GDP is 1,4, also higher than the average European data, about Italy, GDP in 2014 was -0,4. So, in 

Spain in 2014, it was possible to speak about a little growth, but, on the other hand, Italy was still in a 

situation of stagnation. 
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2 graph: Debt/GDP rate 2008-2014, % 

Source: EUROSTAT 

 

 

 

 

 
3 graph: Deficit rate 2008-2014, % 

Source: EUROSTAT 

 

Another data to consider is the unemployment rate, about Spain the available data are very alarming: 

from 2008 to 2014 the unemployment rate rose from 11,3% to 24,5%, in these years the unemployment rate 

is always grown without any kind of stabilization. Unemployment rate increased mainly among the younger 

workers, 41% in the range from 16 to 25 years old, particular those with lower qualifications. (“Causes and 

Consequences of the Spanish Economic Crisis: Why the Recovery is Taken so Long?”, 2011, Francisco 

Carballo Cruz).  

In Italy the unemployment rate is lower than the Spanish rate, but still higher than the European 

average rate and far away from the 5% that is consider by the economic theory a normal rate of 

unemployment; from 2008 to 2014 the unemployment rate rose from 6,1% to 12,7%, only from 2010 to 2011 

it was stable at 8,4%, but, then, it started to grow again till 12,7% of 2014. Also in Italy the youth 

unemployment rate is dramatic: in 2014, in the range from 15 to 24 years old, the rate was 43%. (Bollettino 

Economico, n.4 2014, Banca d’Italia). 

 

4 graph. Unemployment rate 2008-2014, % 
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Source: EUROSTAT 

 

 

Once examined the effects of the economic crisis in the most important Italian and Spanish 

macroeconomic data, it is necessary to focus on the measures adopted by Spanish and Italian’s government 

in order to try to overcome the crisis.  

About Spain, there are thirty-five measures that the Spanish governments adopted from 2008. A lot of 

measures concerning cuts to the public expense, in fact: the government eliminated the Christmas bonus to 

officials, deputies and senators, the Budget allocation to the parties and unions was reduced of 20%, the days 

of free disposal of officials, called “Moscoso”, were reduced, the budget for the Ministry was cut by 600 

million of euros and in 2013 there was another cut of the 20% of the budget. Rajoy has also announced the 

"drastic reduction or even elimination" of public companies: they are to be reduced "significantly" the 

number of companies and public foundations for what the government will launch the second phase of the 

restructuring plan and founding of the public enterprise sector. In order to avoid the waste of public money, 

the government put also in place some mechanisms for a strengthen cooperation between different public 

administrations. In order to reach the equilibrium in the State’s budget, it is not enough only to cut the public 

expense, and in fact, the government also rose the aliquot of the taxes from 18% to 21% and to 8% to 10%, it 

abolished bonuses for hiring, except those relating to new entrepreneurs or contract for the employment of 

disabled people, it reduced unemployment benefits from the sixth month, from 60% to 50% of the base, it 

eliminated the deduction for home purchase and reduced the number of councilors of 30%. Some measures 

were introduced for the market of labor: the government put in place a law that facilitated the mobility of the 

public employees and that introduced in Spanish legal system the principle of freedom access to the 

professional activities. The taxes on employment were reduced and the government introduced new flexible 

opening hours for the shops, especially in the touristic areas. Rajoy’s government wants put in place four 

very important structural reforms, the first one will be the reform of the public administration, the aim of this 

reform is “an administration, a competition”, and the government thinks, with this reform, to be able to save 

about 3500 millions of euro; in particular, the reform will strengthen the role of the provincial council in 

order to centralize services capability. It will be also an increase of the controls about the using of public 

money by the local levels and, according to the transparency principle of the public administration, salaries 

of mayors and councilors of municipalities will published and streamlined. The second reform concerning 

the energetic sector, which divides the shortfall between the different sectors involved through a new system 

of energy taxation. The aim of the third reform will be to ensure the unity of the market effectively and will 

"provide a structural solution to the complex regulatory framework that companies face”. The last reform 

will concern liberalizations, in particular, the government wants to eliminate barriers and anti-competitive 

positions that have only the effect of reducing the quality of delivery, while increasing their prices; it is 

important to underline that the government has just started a liberalization process associated with the 

railway, port and airport transportation. 

About Italy, from November 2008, different legislative actions have occurred in order to, at first, 

contrast the contagion of the economic crisis, and then to avert a crisis of the national debt and to recover 

credibility on the financial market: it is widely believed that the Italian government acted with delay 

compared to other European countries.  

On November 2008 the Council of Ministers, which president was Silvio Berlusconi, approved the so 

called “Decreto anti-crisi”, a set of measures which aim was to prelaunch the Italian economy: the 

government, decided to use 6,4 billion of Euro to stimulate economic recovery. The most important 

measures of this decree are the following: at first, it was introduced economic benefits to everyone who have 

lost their jobs, the aim of this measure was to protect the families’ income in a context in which, as we seen 

before, the number of layoffs increased and it was difficult to find another job. The decree introduced a 

bonus, called “bonus famiglia”, that consisted in a economic bonus from 200 to 1000 euro for the poorest 

families identified through the method of the income thresholds. In order to protect the poorest family the 

“Decreto anti-crisi” also introduced the Social card, a card, which allowed the owners to buy foodstuffs: the 

introduction of the card was very criticized because to select the families recipient of the benefit were used 

very stringent criteria which in fact, left out to the using of the card, a lot of low-income families. The 

introduction of these bonuses had positive effects on inequality and poverty, but they were transitional 
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measures, so the impact of these measures on the economy was weak. In addition, this decree is a zero 

balances action, it means that the expenses made by the government to pay the bonuses were financed with 

new taxes, which in tur, increased the tax burden. The so called “Decreto incentivi” 5/2009 introduced 

incentives to buy cars and appliances, for about 1.3 billion, in order to prelaunch the consumptions. On May 

and July 2010 the government approved some urgent corrective measures aimed to the financial stabilization, 

in particular, it is expected to reduce the relationship debt GDP to 2,7% in 2012, below the threshold of 3% 

expected by the “Stability and Growth” pact. In the Stability law of 2010, were increased the resources for 

the “Fondo sociale per l’occupazione”, a fund created to help the people without a job, but in order to do this, 

numerous social services suffered cuts.  

On November 2011, Silvio Berlusconi handed resignation in the hand of the President of the Republic, 

Giorgio Napolitano, who appointed president of the Council of Ministers Mario Monti.   

In the summer 2011 Italy suffered an attack by speculators who took advantage by the general lack of 

confidence that afflicted Italy, in order to stop the speculative maneuver, on July 2011, the government 

approved some measures which aim was to rebalance the public accounts. It was a maneuver of 48 billion, 

there were increases for excise on the oil, prescription charges and it was decided to withdraw a percentage 

on the higher pensions. However, the maneuver of July was not enough to curb the speculation and so, on the 

pressure of European Central Bank, Italy adopted other urgent measures. In particular, it was expected to 

reach a relationship between debt and GDP equal to 0% in 2011 and a surplus of 6% in 2014; the most 

important problem of these measures was that, it was expected to reach this goals not with spending cuts, but 

with an additional tax increase, in fact, in the autumn 2011, the tax burden reached its historical record. The 

last economic decree of Monti’s government introduced the IMU, a fee on the first house, and the pension 

reform, which introduced for all the workers the contribution system. On 21 December 2012 Monti resigned, 

on 28 April 2013, Enrico Letta became the new president of the Council of Ministers. The previous 

government in order to rebalance the public accounts have decided to increase the IVA, consumption tax, 

from 21% to 22% from 1 July 2012, Letta decided to return the increase of Iva to the 1 October 2012. The 

new government also decided at first to suspend IMU and then to cancel this fee. The most important 

measures introduced by the Letta’s government concerned the labor market: it was decided to introduce 

incentives for the firms if they assumed young people, from 18 to 29 years old, with permanent contracts. 

For these incentives the government settled 1,5 billion of euro, but there were some rules to use these 

incentives, in fact, the young people assumed by the firm must be unemployed for at least six months, 

without an high school, diploma and they must live alone. There were also benefits for the people who were 

older than fifty years old and for unemployed for more than twelve months, it was also created a fund in 

order to help the unemployed to attend internships. In order to promote the self-employment the government 

settled 80 million of euro. On February 2014 Enrico Letta resigned, Giorgio Napolitano nominated prime 

ministre Matteo Renzi. One of the first act that Matteo Renzi did, in order to prelaunch the consumptions, 

was, according to the law 66/2014, to give to the employees 80 euro more in the payroll, if they earned less 

than 26000 euro to year. Initially this measure was established only for 2014 then, with the stability law of 

2015, this bonus is delivered also in 2015. The stability law 2015 also provided: the amount of the 

termination work (tfr) in the payroll for the workers who wanted, “baby bonus” of 80 euro per month for the 

mums who income Isee is not greater than 25000 euro, deductions of 50% for building renovations, 45 

million of euro for the purchases of large families, families with at least four children and with a income Isee 

less than 8500 euro. The government also introduced very important and very criticized measures in order to 

reduce the dramatic statistic of the unemployment; the law 78/2014, the so called “decreto Poletti”, 

introduced the possibility for the employer to use a fixed-term contract of 36 months without the indication 

of the reasons for which there is a fix term in the contract, in fact, before this law, the employer, who used a 

fixed-term contract, had to indicate the organizational or production reasons which made legitimate the use 

of a fixed term. The aim of this reform is to make more flexible the labor market in order to stimulate the 

assumptions, even if they are fixed-term employment. With the law 183/2014 the parliament has delegated 

the government to issue some legislative decrees in order to prelaunch the occupation; so far the Council of 

Ministers has approved only two legislative decrees which make easier the dismissal in some situations, but 

these decrees now have to be approved by the parliament.  

As we have seen, the most part of the measures were concentrated to reach the aims of the balanced 

budget and debt reduction, as the European Union asked to Italy, however the measure were financed for the 
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most part with new fees and taxes, so, it means that these measures. Nowadays the government approved 

some measures in order prelaunch the growth and the productivity, but it will be possible to see if there will 

be improvements only over the time. In 2014 families’ consumptions returned to growth, but the investments 

do not take off.  

In Spain, on the contrary, the government adopted more measures concerning cuts of the public 

expense than in Italy and more structural reform. It was possible because in Spain there was a more political 

stability than in Italy, so it means more time to work and it is necessary, because structural reform need a lot 

of time to be issued. However, if Spain was able with these measures to increase its GDP, as we have see 

before, the unemployment data is still dramatic, 24,5% in 2014, so it is necessary to intervene in a more deep 

way also in the labor market, as Italy, with the recent decrees, is trying to do, so far, without results because 

the latest data about the unemployment attest a growth of zero point three percentage points than 2014. 

 

Conclusion 

 

As we have seen, the economic crisis broke out in America in 2008 and then, because of the strong 

interconnection with the financial market, it arrived in Europe. First, the crisis was a financial crisis, the it 

turn into sovereign debt crisis and then in the crisis of Euro: every European countries was affected by the 

crisis, but there were some States, Greece, Portugal, Ireland, Italy and Spain, which suffered the effects of 

the crisis more than the other. About Italy and Spain, we have analyzed that the reason for this was the fact 

that the economic situation of these states before the arrival of the crisis was not good and it created a vicious 

circle from which is still difficult to go out. The latest data in fact confirm that the crisis in Italy and Spain is 

not finish yet: in 2014 Italian GDP was -0,4 and Spanish one 1,4, it means that there is a stagnation situation 

in both countries, the growth is still far. The unemployment rate is dramatic in both countries, 24,7% in 

Spain and 12,7% in Italy. The statistics are clear: the crisis is not finish yet despite the governments continue 

to claim that the crisis is from behind. The reason of this lie is obvious: the governments do not want to 

admit that, right now, the measures adopted are not enough or are not working. As we have seen before the 

economic theory suggested some measures to overcome the crisis, but the Italian and Spanish government 

adopted no one of these measures: on the contrary, instead of an expansionary monetary policy, both 

countries decided, in different ways, to increase taxes and fee, and it, of course, affected negatively the 

families’ income and consequently the consumptions.  

However, it is not right to complain of this situation of inefficiency only the national governments, in 

fact, both Italy and Spain are member of the European Union, member of the Euro zona, so it is possible, 

also, to say, that the strategy adopted by the European institutions to overcome the crisis is failing. The 

European Central Bank adopted different unconventional measures in order to help the European states to 

growth and to overcome the crisis, for example: it offered unlimited fixed rate liquidity to the banks of the 

Euro-zona, it bought “covered bond”, and it bought public bonds on the secondary market. It is clear the 

effort of the European Central Bank to carry out an expansionary monetary policy in despite of the economic 

and political contradictions of the Euro. However, the European institutions, pushed by the most power 

states, Germany at first, promoted the policy of the austerity. It means that States have to adopt measures 

which aim is to reduce the debt and to convict the foreign investitures about the credibility of their economic 

and financial structure. Nowadays, as the data showed, this strategy did not work, and, in Europe, more and 

more countries ask to adopt a different strategy, in order to re-stimulate consumptions and so demand, 

production and growth.  

In conclusion, it is possible to say that the light at the end of the tunnel is still far, it will be possible to 

solve the crisis only with an European coordination which strategy should be not the austerity, which as we 

have seen failed, but a new strategy based on the flexibility in order to let the countries to spent money to 

prelaunch the national economy.  
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UŽDUOČIŲ DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS MUZIKOS 

PAMOKOJE BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE 

 

Vaiva Ulevičiūtė 

Mokslinis vadovas lekt. Natalija Gačečiladzė 
Vytauto Didžiojo Universitetas  

 

Mokiniai į muzikos pamokas neateina su vienodais gebėjimas, patirtimis ir poreikiais. Skirtinga yra 

netgi kiekvieno vaiko motyvacija. Nepriklausomai nuo jų individualių skirtumų, yra tikimasi, kad mokiniai 

įsisavins tas pačias sąvokas, principus ir įgūdžius, kurie yra nurodomi bendrosiose ugdymo programose. 

Bendrosiose programose yra numatoma, kad mokiniai muzikos pamokoje turi gebėti išraiškingai ir laisvai 

dainuoti įvairios stilistikos ir faktūros dainas, po vieną arba ansamblyje groti elementariaisias muzikos 

instrumentais įvairų repertuarą, mokėti perskaityti ir užrašyti sutartiniais ženklais muzikinį tekstą, sukurti 

dainų ar instrumentinių kūrinių, analizuoti, įvertinti  ir apibūdinti muziką ir susieti ją su įvairiomis 

istorinėmis ir kultūrinėmis epochomis bei jų tradicijomis.  

Visi šie reikalavimai muzikos pedagogo atsakomybę gerokai padidina. Nepakanka gerai pasiruošti 

pamokai, kokybiškai pravesti įsidainavimą ir išdėstyti teoriją, pasitelkiant muzikinius pavyzdžius. Pedagogas 

taip pat turi gerai pažinti kiekvieną mokinį, jo charakterio savybes, gebėjimus ir interesus. Atsižvelgdamas į 

visus šiuos veiksnius, paruošti skirtingas užduotis pagal kiekvieno vaiko ar nedidelės grupės sugebėjimus ir 

mokymosi tempą. Tik taip diferencijuojant užduotis ir mokymo turinį, ugdymas gali būti prasmingas ir teikti 

norimus rezultatus. 

Straipsnio tikslas - atskleisti užduočių diferencijavimo ir individualizavimo muzikos pamokoje 

galimybes. 

Uždaviniai: 

1. Apibrėžti užduočių diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje sampratą bei svarbą. 

2. Atskleisti esamus užduočių diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodus. 

3. Įvertinti diferencijuotų ir individualizuotų užduočių veiksmingumą muzikos pamokoje. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė; pravestų pamokų, naudojant diferencijavimą ir 

individualizavimą refleksija; apibendrinamoji tyrimo refleksija.   

 
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS 

Ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo sampratos 

 

      Dar prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę pradėta galvoti apie mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimą, ugdymo turinio ir ugdymo proceso diferencijavimą bei individualizavimą (Švietimo ir mokslo 

ministerija, „Švietimo problemos analizė“, 2013 gruodis, Nr. 17 (103)). Šios sąvokos pedagogikoje nėra 

naujos, tačiau nėra vienos tikslios apibrėžties, kuri sutartinai būtų taikoma ugdymo diferencijavimui bei 

individualizavimui apibūdinti. Sąvoka „diferencijavimas“ neatsiejama nuo sąvokos „individualizavimas‘. 

Šios sąvokos moksliniuose darbuose, švietimo dokumentuose bei praktikoje yra naudojamos drauge, dažnai 

net sutapatinamos. Nors diferencijavimo ir individualizavimo sąvokos artimai siejasi, tačiau jų sutapatinti 

negalima. (Šiaučiukėnienė V., Vėteris V., 2013)  Įvairiuose šaltiniuose pateikiami skirtingi šių sąvokų 

apibrėžimai.  

      Remiantis tarptautiniu žodžių žodynu, sąvoka diferenciãcija [lot. differentia — skirtumas], būtų 

apibūdinama kaip vienodos visumos skaidymas(is), skirstymas(sis) į daugeriopas, skirtingas formas ir 

pakopas; skirtumų ryškėjimas, iškėlimas.  Tuo tarpu, žodžiu „individualizacija“ nusakomas  individo 

išskyrimas, atsižvelgimas į kiekvieno individo ypatybes.  

      Švietimo ir mokslo ministerijos pateikiamame 2011 – 2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrajame plane ugdymo diferencijavimas apibrėžiamas kaip ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo 

ir mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių 

skirtybėms. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.  

      Švietimo ir mokslo ministerijos 2013 metų gruodžio mėnesio leidinyje „Švietimo problemos 

analizė“ yra plačiai nagrinėjama ugdymo diferencijavimo bei individualizavimo svarba, problema ir 

samprata. Kalbant apie individualizavimo sąvoką, leidinyje pabrėžiamas laikas, per kurį mokinys gali 

išmokti jam skirtą medžiagą. Leidinyje individualizavimu vadinama veikla, kai atsižvelgiama į individualius 

mokinių skirtumus ir ugdymas pritaikomas konkrečiam mokiniui, skiriamos individualios užduotys. 
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Mokymo tikslai yra tokie pat visiems mokiniams, bet mokinys mokymo medžiagą gali išmokti tokiu greičiu, 

koks jam įmanomas. Taip pat pateikiama ir diferencijavimo sąvoka. Diferencijavimas – ugdymo pritaikymas 

mokinių grupei. Žvelgiant plačiau, individualizavimas yra laikomas ugdymo siekiu, o diferencijavimas – 

vienu iš būdų tą siekį įgyvendinti. Kitaip tariant, diferencijuojant ugdymą tam tikroje grupėje siekiama 

sudaryti palankesnes sąlygas skleistis individualioms ugdytinio asmenybės galioms. 

      Diferencijavimą galima skirstyti į išorinį ir vidinį. Diferencijavimas gali išeiti už vienos klasės 

ribų. Tarkim, visi aštuntų klasių mokiniai suskirstomi į naujas mokymosi grupes ir kiekvienai jų keliamas vis 

kitas tikslas. Tokiu atveju kalba eina apie išorinį diferencijavimą. Išorinio diferencijavimo negalima tapatinti 

su individualizavimu, kadangi čia galima dirbti ir su didelėmis mokinių grupėmis. Apie vidinį 

diferencijavimą kalbame tuomet, kai klasė viduje suskirstoma į mažas grupes pagal skirtingus darbo ir 

mokymosi aspektus.( Brüning L., Saum T., 2013)   

     Aktuali V. Lamanausko (1999) individualizavimo ir diferencijavimo apibrėžtis, kuria siūloma 

individualizavimą laikyti vienu iš svarbiausių ugdymo tikslų, o ugdymo diferencijavimą – priemone siekiant 

šio tikslo. S. Rimdeikienė (2000) taip pat pritaria, kad diferencijuotas mokymas yra viena iš priemonių 

mokymo individualizavimui realizuoti.  (Petkevičienė A., 2013 cituoja Lamauską V. ir Rimdeikienę S., 

2000)  

      Anot Dudzinskienės R. (2012) diferencijuoti reiškia skirti, skaidyti, skirstyti pagal tam tikrus 

požymius; atsižvelgti į skirtumus; kelti skiriamuosius požymius. Diferencijuojant ugdymo turinys 

pritaikomas pagal skirtingą mokinių sugebėjimų lygį, mokymosi stilius ir patirtį, atsižvelgiama į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus 

mokymosi tiklsus. Autorė cituodama Motiejūnienę E. (2007) individualizavimą apibūdina kaip principą, 

reiškiantį, jog ugdymo turinio dėmenys (gebėjimų lygiai, priemonės, mokymo ir mokymosi vertinimo 

metodai) pritaikomi taip, kad atitiktų kiekvieno mokinio gabumus, poreikius, polinkius, mokymosi stilius, 

veiklos tempą ir kt. Taigi, remiantis Dudzinskiene R. (2012), pagrindinis ugdymo individualizavimo ir 

diferencijavimo skirtumas yra tas, kad diferencijuojant yra atsižvelgiama į turinį, kuris yra pritaikomas pagal 

ugdytinį ir jo asmenybę, gebėjimus bei įpročius, o individualizuojant – į mokymo priemones, vertinimą ir 

kitus pedagoginius veiksnius, kurie yra parenkami pagal minėtas ugdytinio savybes. 

     Kita vertus, Petty G. (2006) pateikia priešingą variantą ir teigia, kad  diferencijavimas -  tai 

pasitelkimas tokių metodų, kuriais prisiderinama prie kiekvieno mokinio skirtybių ir taip užtikrinami visų 

mokinių geri rezultatai. Diferenciacija apima visos klasės mokymo metodus, specialiai pritaikytus taip, kad 

aktyviai dalyvautų ir silpnesnieji ar stingantys motyvacijos mokiniai. Cituodamos šį autorių, Kišonienė R. ir 

Dudzinskienė R. (2007) rašo, jog mokytojas parenka skirtingą veiklą, darbo būdus, medžiagą, turėdamas 

galvoje skirtingus mokinių poreikius, interesus, patirtį. Atsižvelgdamas į individualius mokinių ugdymosi 

poreikius mokytojas keičia tempą, pritaiko turinį, programinės medžiagos pateikimo lygį ir metodą. 

Diferencijavimas reiškia efektyvų mokymą. Taigi, remiantis šia apibrėžtimi, galima daryti išvadą, kad 

diferencijavimas yra pedagogo užduotis parinkti tinkamas mokymo priemones ir metodus mokiniui taip, kad 

jis sugebėtų įsisvainti numatytą mokymo medžiagą. 

    Apibendrinant ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo sąvokas, galima teigti, kad jos nuolat 

yra gretinamos, tačiau vis dėlto negalima sakyti, kad jos reiškia tą patį. Kalbant apie diferencijavimą, labiau 

kreipiamas dėmesys į mokinių grupę, kuri yra sudaryta atsižvelgiant į jų gebėjimus, interesus, motyvaciją ir 

kitus veiksnius. Pagal juos diferencijuojant ugdymo programą yra parenkamas ugdymo turinys. Tuo tarpu 

individualizavimas yra platesnė savoka, kuomet labiau kreipiamas dėmesys į asmenį, o ne į atskiras mokinių 

savybes. 

 

Ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo svarba 

 

      Varnienės J. (2008) teigimu, mokiniai skiriasi fizine, emocine, socialine branda, jie turi skirtingų 

sugebėjimų, įgūdžių, kultūrinės patirties, taip pat skirtingai daro pažangą ir mokosi skirtingais stiliais. Dėl 

šių priežasčių reikia individualizuoti ir diferencijuoti mokymą.  

     Individualizavimas didina mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą ir savigarbą, yra būtina 

sąlyga kompetencijoms ugdyti. (Švietimo ir mokslo ministerija, „Švietimo problemos analizė“, 2013). 

     Klydžienės A. ir Savickienės J. (2009) teigimu, mokytis galima įvairiai: pasirenkant modulius, 

vykdant projektus, atliekant diferencijuotas užduotis ir pan. Atlikdami skirtingas veiklas gali atsiskleisti 

daugiau mokinių. Galbūt tas mokinys,kuriam sunkiau sekėsi įgyti akademinių žinių per tradicinę pamoką, 

puikiai realizuos savo gebėjimus per praktinę, tiriamąją ar kt. veiklą, atlikdamas kitokio pobūdžio užduotis. 

Dėl šios priežasties yra svarbu mokymą ir jo turinį diferencijuoti.  
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     Mokymosi individualizavimas ir diferencijavimas padeda ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, 

pozityvų nusiteikimą, kompetentingai naudotis žiniomis ir įgūdžiais asmeniniame, profesiniame bei 

visuomeniniame gyvenime. Ugdymo turinio individualizavimas mokiniui padeda siekti pažangos, pajausti ir 

suprasti savo asmens stipriasias puses (gabumus, interesus, polinkius) ir atitinkamai juos tobulinti, 

pasirenkant mokymosi kryptį. (Gerulaitis V., Bačkienė R., Pundienė V., Gerulaitis Š., Veromėjienė R., 

2008). 

     Remiantis Rabizaitės E. ir Milašiūnaitės V. (2011) teigimu, pamoką organizuojant taip, kad temos 

užduotys būtų diferencijuotos kiekvienam mokinių tipui, gerėja žinių įsisavinimas, motyvacija mokytis, 

mokinių aktyvumas pamokoje. Taikant šią sistemą, pastebima nauda tiek mokiniams, tiek mokytojui. 

Diferencijavimas įneša kokybės į mokytojo darbą pamokoje, nes kūrybines ir praktines užduotis atlikusių 

mokinių atsiskaitymai praturtina pamokos turinį, daro ją įdomesnę, padeda išvengti rutinos, kuri 

neišvengiamai atsiranda, jei pamokos turinį planuoja tik mokytojas. Diferencijuotos užduotys, leidžia 

išvengti rutinos, kuri ypač sunkiai pakeliama kūrybiškiems mokiniams. Jie gali laisvai išreikšti savo 

kūrybiškumą, suvokdami jį kaip privalumą. 

      Anot Prochorskienės L. (2011), ugdymo tikslų diferencijavimas leidžia vaikams mokytis pagal 

galimybes, užtikrina mokymosi sėkmę, o ši turi lemiamą reikšmę tolesniam mokymuisi, padeda vaikui 

jaustis saugiam vaikų grupėje. Taikant diferencijavimą pradinėse klasėse, pasiekiami geresni vaikų 

mokymo(si) rezultatai, padidėja kūrybiškumas. Tai motyvuoja vaikų mokymą(si), ugdo pasitikėjimą savo 

jėgomis. 

     Bendrojo lavinimo mokyklose dažnai ugdymas būna diferencijuojamas taikant pasirenkamojo 

modulio formą, taip pat vyresnėse klasėse mokiniai turi galimybę pasirinkti tam tikrus dėstomus dalykus 

pagal jų lygio sudėtingumą. Tokiu būdu mokiniai suskirstomi į klases pagal jų pasirinktą lygį, tačiau 

pamokos metu mokiniai nebėra skirstomi į mažesnes grupes ir užduotys nėra toliau diferencijuojamos 

atsižvelgiant į atskirus mokinių gebėjimus, jų mokymosi stilių ir pan. Ši problema taip pat iškeliama švietimo 

ir mokslo minsiterijos leidinyje „Švietimo problemos analizė“. Ugdymas gali būti diferencijuojamas įvairiai: 

kuriant diferencijuotą bendrojo ugdymo mokyklų sistemą, suteikiant galimybę rinktis mokymosi kryptį, 

dalykus, kuriant skirtingos apimties ir sudėtingumo dalyko programas ir kt. Kuo labiau ugdymas 

diferencijuojamas švietimo sistemos, mokyklos lygmeniu, tuo labiau vienalytės yra mokinių klasės, t. y. 

vienoje klasėje mokosi panašių interesų, gebėjimų ar pagal kitus požymius panašūs mokiniai. Tačiau jie 

panašūs tik kai kuriomis savybėmis, o kitomis skiriasi (pavyzdžiui, mokinius sieja bendri polinkiai, tačiau 

skiriasi jų mokymosi tempas, stilius). Todėl netgi sistemose, kuriose mokiniai pasiskirsto į srautus pagal 

interesus, gebėjimus ir kt. (o kur nepasiskirsto – juo labiau), itin svarbus ugdymo diferencijavimas klasės 

lygmeniu.(Švietimo ir mokslo ministerija, „Švietimo problemos analizė“, 2013) 

     Apibendrinant ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo svarbą, galima teigti, kad užduočių 

diferencijavimas yra ne tik naudingas mokiniams mokantis pateiktą medžiagą, bet jis taip pat padeda 

mokiniams atrasti savo stipriasias puses, surasti sau tinkamą mokymosi stilių ir netgi pasirinkti gyvenimo 

kryptį. Užduočių diferenciacija pakelia mokinių savivertę, pasitikėjimą savimi, skatina pozityvų nusiteikimą 

mokantis. Tačiau labai svarbu yra ne tik išorinė, bet ir vidinė ugdymo diferenciacija – tai yra, mokinius 

skirstyti į kiek įmanoma mažesnes grupes atsižvelgiant į jų gebėjimus, interesus, mokymosi stilių, tempą ir 

kitus veiksnius.  

      Nors visuose švietimo ir mokslo ministerijos pateikiamuose bendrųjų programų dokumentuose 

pabrėžiama ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo svarba, apie tai taip pat  kalba ne vienas pedagogas 

ir edukologas, tačiau, kaip teigiama 2014 metų, gruodžio mėnesio, nr. 15, švietimo ir mokslo ministerijos 

leidinyje „Švietimo problemos analizė“, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, išorinio vertinimo 

duomenimis, vis dar yra problemiškiausias rodiklis. 67,12 proc. 2013 m. vertintų mokyklų šis rodiklis 

vertinamas kaip tobulintinas veiklos aspektas ir tik 0,9 proc. – kaip stiprus. Vertintojai pažymi, kad 

mokytojai pamokose dažniau diferencijuoja tik užduočių skaičių, o ne sunkumo lygį ar pobūdį.  

       Galima spręsti, kad ši problema kyla todėl, kad dauguma šaltinių ir autorių kalba apie 

diferencijavimo svarbą ir būtinybę, tačiau nenusako tinkamų ir naudotinų diferencijavimo bei 

individualizavimo metodų. Pedagogams trūksta informacijos apie tai kaip konkrečiai būtų galima 

diferencijuoti užduotis pamokoje, todėl sekančioje savo bakalaurinio darbo dalyje aptrasiu kai kuriuos 

esamus ir rekomenduotinus metodus, taikytinus diferencijuotoje pamokoje. 

 

Ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo muzikos pamokoje metodai 

 

      Metodo pasirinkimas veiksmingam diferencijavimui, priklauso nuo dėstomo dalyko, pamokos 

didaktinių tikslų, mokinių amžiaus. Taip pat jis turi skatinti mokinių savarankiškumą, aktyvumą, 
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kūrybiškumą, kritinį bei loginį mąstymą. (Pilkauskienė Ž., 2013) Tam, kad pritaikyti konkrečius metodus 

diferencijuojant ugdymą klasėje, reikia gerai pažinoti mokinius, jų mokymosi stilių, gebėjimus, interesus ir 

kitas savybes, pagal kurias būtų galima spręsti apie tolimesnius mokymo būdus. 

      Kišonienė R. ir Dudzinskienė R. (2007) besiremdamos Petty G. (2006) teigia, kad ugdymo 

diferencijavimą galima skirstyti į mokymą klasėje, teminį mokymą ir tarpdalykinį mokymą. Mokymas 

klasėje pasižymi individualiu metodų, mokymo būdų, užduočių, laiko, skirto užduočiai atlikti 

diferencijavimu, kuomet mokiniai dirba individualiai. Teminiui mokymui būdingas darbas grupėmis, kurios 

yra suskirstytos pagal gebėjimus, mokymosi stilių ar kitus bendrus mokinių bruožus. Mokytojas parenka 

skirtingas užduotis mokiniams, nagrinėjantiems bendrą temą, o mokiniai dirba pagal savo galimybes. 

Tarpdalykinis mokymas, kitaip dar vadinamas projektiniu mokymu išsiskiria tuo, kad jo metu derinami 

įvairūs mokomieji dalykai. Pasiskirstoma užduotimis ir darbais pagal mokinių gebėjimus ir kiekvienas iš 

vaikų veikia pagal savo galimybes. 

      Apibendrinant šį diferencijavimo būdą, galima pastebėti, kad taikant šiuos metodus yra labiau 

orientuojamasi į individualų kiekvieno mokinio darbą. Net jei mokinys dirba grupėje, jis atskiras užduotis, 

kurios yra parinktos pagal jo gebėjimus, atlieka savo tempu. 

      Petty G. (2006) siūlo dar du būdus kaip diferencijuoti ugdymą. Vienas iš diferenciacijos būdų yra 

diferenciacija pagal užduotį, rezultatą ir skirtą laiką. Šios diferenciacijos įgyvendinimui autorius pataria 

užduotis išdėstyti „kopėčių“ principu (taip kaip laiptelius tolimojo tikslo link), sudėtingesnes užduotis 

suskaidyti į smulkesnes, gabesniems mokiniams užduoties ar pamokos pabaigoje skirti papildomo darbo, 

pavyzdžiui užduoti kelis atvirus klausimus ar užduotis, taip pat duoti mokiniams tiek laiko kiek jiems reikia 

ir leisti mokiniams skirtingais būdais pristatyti darbą duota tema.  

     Kitas autoriaus siūlomas diferenciacijos būdas – diferenciacija pagal skirtingus mokymosi būdus ir 

paramos poreikius. Dirbant pagal šį metodą patariama pasitelkti darbą grupėje ir teikti tokias užduotis, kad 

mokiniai galėtų vienas kitam padėti, suvesti draugėn mokinius, galinčius vienas kitam padėti arba suburti 

mokinių „mokymosi komandas“ ir kiekvienam nariui skirti tikslą padėti vienas kitam. 

      Woods M. W. (2014) pateikia pavyzdį kaip diferencijuoti mokinių atlikimą muzikos pamokoje. Jis 

teigia, kad atlikimo krypties pamokoje galima naudoti įvairias mokymo strategijas. Vietoje to, kad suburti 

visus mokinius į vieną grupę, efektyviau yra suskirstyti juos į atlikimo ansamblius, kurie turėtų skirtingus 

atlikimo kokybės lygmenis ir instrumentus. Autorius cituodamas Grant G. ir Lerer A. (2011) pateikia 

pavyzdį kaip vidurinės mokyklos muzikos mokytoja leido savo chorui atlikti klasikinių dainų rečitalį, o 

mokiniai galėjo pasirinkti iš įvairių muzikinių stilių bei kompozitorių, įskaitant itališkasias lengvas arijas, 

vokiškasias lieder, ar angliškasias balades.    

      Pilkauskienė Ž. (2013) taip pat pateikia konkrečių užduočių muzikos pamokoje pavyzdžius, 

kuriuos galima pateikti mokiniams pagal jų pasiruošimo lygmenį. Pavyzdžiui, aukštesniojo lygmens 

mokiniams tiktų šios užduotys: perengti pateiktį ir ją pristatyti visai klasei lietuvių liaudies muzikos 

instrumentų arba romantizmo tema, sukurti patiems testą baroko tema, klausant simfonijos dalis nubraižyti jų 

schemas, mokantis intervalus sužymėti juos penklinėje, pasiūlyti sukurti muzikinį laikraštuką pačių 

pasirinktomis temomis, taip pat duoti atlikti testą ar užduoti klausimus apie Renesanso epochą, lietuvių 

liaudies dainas ar muzikines sąvokas. Pagrindinio lygmens mokiniams galima duoti atlikti paprastesnius 

testukus lietuvių liaudies dainų, intervalų, simfonijos, muzikinių savokų ar kompozitoriaus M. K. Čiurlionio 

temomis. Tuo tarpu minimalų lygmenį turintiems mokiniams autorė siūlo pateikti kryžiažodį apie simfoniją 

ar simfonijos dalis, testą apie styginius instrumentus, leisti mokiniams sugruputi intervalus, užduoti jiems 

klausimus apie lietuvių liaudies kalendorines dainas ar netgi duoti nuspalvinti mandalas. 

        Apibendrinant pateiktus metodus, taikytinus diferencijuotoje pamokoje , galima teigti, kad 

teisingus metodus mokiniams įmanoma pritaikyti tik tuo atveju, jeigu mokytojas gerai pažįsta savo klasę, jos 

pasiruošimo lygmenį ir interesus. Taip pat ne visi metodai, kurie yra veiksmingi ir tinkami vienai klasei ar 

vieno tipo mokiniams, tiks ir kitiems. Mokytojas neturėtų bijoti eksperimentuoti, varijuoti ir ieškoti įvairių 

būdų, kurie leidžia pasiekti geriausią rezultatą. Tam pritaria ir Pilkauskienė Ž. (2013) teigdama, kad 

mokytojai taikydami šiuolaikinius mokymo(si) metodus turėtų žinoti, kad absoliučiai gerų ar blogų metodų 

nėra, nes vieni jų gali būti tinkami vienam mokiniui ar situacijai, bet netinkami kitam. Yra daug metodų, bet 

idealus dar neatrastas. Visi jie turi privalumų ir trūkumų, todėl lemiamą vaidmenį vaidina mokytojo 

asmenybė, meistriškumas, jo gebėjimas parinkti adekvačius mokymo(si) tikslui, mokinio mokymosi stiliui 

metodus, kurie įgalintų mokinį mokytis. 
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Pravestų pamokų, naudojant diferencijavimą ir individualizavimą refleksija 

 

    Atlikus mokslinės literatūros analizę, paaiškėjo, kad atskiram užduočių individualizavimui 

vidurinės mokyklos klasėse  galimybių dažniausiai nėra daug, todėl norint ir patiems silpniausiems 

mokiniams skirti atskirą dėmesį bei taikyti atskiras užduotis, individualizuoti rekomenduojama 

diferencijavimo metu. Taigi, siekiant įvertinti diferencijuotų užduočių veiksmingumą, buvo vykdomas 

tyrimas šeštos klasės muzikos pamokose ir jo metu daugiausiai buvo praktikuojamas užduočių 

diferencijavimas, naudojant įvairius diferencijavimo metodus, pateiktus Lietuvos ir užsienio šalių autorių. 

Individualizavimas taip pat buvo įterpiamas, tačiau atskirai neaprašinėjamas. Nuo pradinės iki galutinės 

situacijos mokiniai buvo stebimi, o jų veikla ir pasiekimai aprašyti refleksijos forma. Remiantis atlikto 

tyrimo rezultatais buvo sudarytos atitinkamos išvados. 

Pamokose buvo taikomi ir išskiriami šie diferencijavimo metodai: 

1. Diferenciacija pagal skirtingus mokymosi būdus ir paramos poreikius (Petty. G., 2006) 

2. Mokinių atlikimo diferencijavimas (diferenciacija pagal mokinių muzikinius gebėjimus) (Woods. 

M. W., 2014) 

3. Diferenciacija mokinių grupėms pagal jų pasiruošimo lygmenį (Pilkauskienė Ž., 2013) 

 
1 lentelė. 1 pamoka. 

 
Data 2015 – 03 – 27 

Taikytas metodas Diferenciacija pagal skirtingus mokymosi būdus ir paramos poreikius 

Tema Eduardo Balsio baletas „Eglė žalčių karalienė“ 

Refleksija Šioje pamokoje buvo taikytas dar nebandytas diferenciacijos metodas – diferenciacija pagal 

skirtingus mokymosi būdus ir paramos poreikius arba dar vadinamas pagalba vienas kitam.  

Kadangi mokėmės naują temą, mokiniams buvo duotos 5 minutės savarankiškai perskaityti 

nedidelį tekstą apie baleto sąvoką ir žinomiausius lietuvių bei užsienio šalių baletus. Po to 

kiekvienas jį turėjo garsiai pasakyti kiek įmanoma tiksliau atkartojant.  Užduoties tikslas 

buvo įsisavinti kas tai yra baletas ir įsiminti keletą žinomiausių baletų. 

Tyrimo eiga 

Kadangi tekstas buvo neilgas ir nesunkus, o beveik visi vaikai moka lietuvių kalbą, visiems 

buvo skirta atlikti tą pačią užduotį. Tačiau dviems vaikams, nemokantiems lietuvių kalbos 

buvo taikytinas metodas – pagalba vienas kitam. Prie jų atsisėdo mergaitė, gerai mokanti tiek 

lietuvių, tiek rusų kalbas ir padėjo jiems išsiversti tekstą. Vėliau šie mokiniai turėjo rusų 

kalba pasakyti ką suprato. 

Tyrimo išvados 

Mergaitei, kuriai buvo išverstas tekstas, jį pakartojo rusiškai, tačiau sunkiai. Atsiminė ne 

viską, kai ką perskaitė, nes buvo užsirašiusi į sąsiuvinį. Berniukas beveik nieko nepasakė, nes 

net nebuvo užsirašęs. Kadangi ir ankstesnėse pamokose užduočių beveik neatlikdavo arba 

atlikdavo labai prastai, galima teigti, kad problema yra ne vien lietuvių kalbos nemokėjime. 

Vaikas apskritai, turi mokymosi sunkumų – jam užduotys turi būti individualizuojamos ir 

pateiktos kaip įmanoma lengvesnės. Mergaitė, kuriai paprastai visas užduotis sekasi atlikti 

pakankamai gerai, šią užduotį atliko silpnai. Galima daryti prielaidą, kad arba jai trūko laiko, 

arba ne viską suprato, ką išvertė jos bendraklasė.  

Vadinasi, šis metodas negali būti taikomas bet kada ir bet kokiai užduočiai. Prieš taikant šį 

metodą reikėtų labai gerai apgalvoti kurie vaikai yra pakankamai stiprūs ir aiškiai 

sukonkretinti jiems užduotį, kad galėtų padėti kitiems. Galbūt net reikėtų keistis poromis, kad 

silpnesnieji vaikai pamatytų kaip aiškina vienas ar kitas vaikas ir priimtų tą informaciją, kuri 

yra pateikta pagal jo mokymosi stilių. Taip pat reikėtų labai optimizuoti laiką darbui poromis, 

kad jo nebūtų per daug ir vaikai nepradėtų veikti pašalinių dalykų, bet būtų pakankamai, kad 

spėtų išsiaiškinti užduotį. Tik tokiu atveju šis metodas galėtų būti veiksmingas.   

 

2 lentelė. 2 pamoka. 

Data 2015 – 04 - 17 

Taikytas metodas Diferenciacija pagal muzikinius gebėjimus 

Tema Dainavimo mokymasis įtraukiant kūno perkusiją 

Refleksija     Kadangi tą dieną pamokos buvo sutrumpintos, naujos temos nesimokėm, o beveik visą 

pamoką paskyrėm praktinei veiklai – dainavimui. Šį kartą buvo išbandytas naujas metodas ir 

prie dainavimo prijungti ritmikos pratimai, atliekami kūno perkusija. Vaikai buvo paskirstyti 

į grupes pagal muzikinius gebėjimus. Dainavimui buvo pasirinkti elementarūs žodžiai ir 

elementarios melodijos. Taip pat buvo prijungti paprasti ritminiai pratimai.  Šios veiksenos 

tikslas buvo leisti pajusti vaikams muzikavimo džiaugsmą, nepaisant to, kokius muzikinius 
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gebėjimus kiekvienas iš jų turi.   

Tyrimo eiga 

Iš pradžių visiems vaikams buvo duota užduotis atlikti vieną ritmą. Kai vaikai susivienodino 

ir pradėjo ritmiškai bei sinchroniškai ploti  ir trepsėti vieną ritmą, buvo parodytas nedidelis 

šio pratimo pakeitimas. Tuomet visi vaikai išmoko ir antrą pratimą. Po to sekė naujos 

melodijos mokymasis, kuri buvo visiškai elementari ir turėjo tik keletą žodžių. Kai vaikai 

gerai įsisavino du ritminius pratimus ir melodiją, buvo paskirstyti atlikimo grupėmis. Viena 

gupė atliko vieną rimtinį pratimą, kita – kitą, o geriausiai inotnuojančios keturios mergaitės 

buvo pastatytos viena šalia kitos atlikti melodiją. Ši atlikimo veikla buvo įvairiai varijuojama: 

iš pradžių dainavo tik mergaitės, po to prisijungė viena plojačiųjų grupė, po to kita. Vėliau 

mergaitėms buvo parodyta nebedainuoti ir buvo atliekami tik ritminiai pratimai. Po kurio 

laiko vėl įstojo mergaitės.  

Kai vaikai suprato atlikimo esmę ir pradėjo šiek tiek laisviau jungti dainavimo ir ritmikos 

pratimus, buvo pasiūlyta išmokti dar vieną melodiją. Vaikai su entuziazmu ją išmoko ir 

keturios dainuojančios mergaitės buvo suskirstytos į dvi grupes:  dvi mergaitės atliko prieš tai 

išmoktą melodiją, o kitos dvi – naują.  

Tyrimo išvados 

Turint galvoje, kad šiai klasei dainavimas yra viena iš sunkiausiai atliekamų veiksenų, nes 

dauguma klasės vaikų nemėgsta dainuoti ir netiksliai intonuoja, teko labai gerai apgalvoti 

kaip diferencijuoti šią užduotį ir kokią dainą bei ritminius pratimus parinkti, kad užduotis 

nepasirodytų neįveikiama. Pritaikius šį metodą ir išbandžius tokį kelių ansamblių apjungimą, 

galima daryti išvadą, kad tai vienas iš labiausiai pasiteisinusių diferencijavimo metodų 

motyvacijos stingančiai klasei. Vaikai pirmą kartą nenorėjo baigti dainuoti ir klausė kada vėl 

taip dainuosim. Tie, kurie atliko ritminius pratimus, pajuto didelį džiaugsmą, kai pamatė, kad 

visi sinchroniškai geba ploti ir trepsėti. Net ir vangūs vaikai, šioje užduotyje atrodė linksmi ir 

susidomėję. Žinoma, kai reikėjo sujungti abi melodijas ir išgauti gražų sąskambį, buvo 

sudėtinga, nes vaikai nepratę dainuoti dviem balsais. Abiem dainuojančiųjų grupėm reikėjo 

padėti, tačiau su mokytojo pagalba viskas sekėsi pakankamai gerai, atsižvelgiant į tai, kad 

tokia užduotis buvo praktikuojama pirmą kartą. Dirbant tokiu metodu kiekvieną pamoką, 

galima daryti prielaidą, kad perspektyvoje tikrai įmanoma sulaukti pakankamai aukšų 

rezultatų atlikimo veiksenoje, net ir su silpnus atlikimo gebėjimus turinčiais vaikais.  

 

3 lentelė. 3 pamoka 

Data 2015 – 04 - 24 

Taikyti metodai Diferenciacija mokinių grupėms pagal jų pasiruošimo lygmenį 

Tema  Visų temų pakartojimas 

Refleksija    Pamoka buvo skirta pakartoti ir prisiminti visą per šiuos mokslo metus praeitą teorinę 

medžiagą. Mokiniai buvo paskirstyti į tris skirtingo pasiruošimo lygmens grupes ir jiems 

buvo pateiktos skirtingo lygmens užduotys, kurias jie turėjo atlikti grupėje.  

Tyrimo eiga 

   Pamokos pradžioje mokiniai buvo padalinti į tris grupes: minimalaus lygmens, pagrindinio 

lygmens ir aukštesnio lygmens. Visoms trims grupėms buvo pateiktos skirtingos užduotys: 

minimalaus lygmens grupei buvo duota išspręsti kryžiažodį, pagrindinio lygmens grupei – 

atlikti testą, o aukštesniojo lygmens grupei – patiems sukurti testą iš visų praeitų temų. 

Atlikdami užduotis, mokiniai galėjo naudotis vadovėliais, taip pat mokytojas nuolat prieidavo 

pažiūrėti kaip vaikams sekasi.  

Tyrimo išvados 

    Patikrinus mokinių atliktas užduotis ir atsižvelgus į jų darbą pamokoje, galima daryti 

išvadą, kad užduotys atitiko mokinių pasiruošimo lygmenį. Minimalaus lygmens grupei 

išspręsti kryžiažodį nebuvo labai lengva. Vaikai daug kalbėjosi ir tik po kelių raginimų atlikti 

užduotį, prisivertė ieškoti atsakymų vadovėlyje. Keletą atsakymų reikėjo padėti surasti. 

  Pagrindinio lygmens grupė testą išsprendė be klaidų, tačiau vadovėliu naudojosi nemažai. 

Mokiniams klausimai buvo įdomūs, testą atliko noriai. 

  Aukštesniojo lygmens grupė labai apsidžiaugė kai buvo pristatyta jų užduotis – testo 

kūrimas. Nors ir sugalvojo tik 3 klausimus, tačiau darbą atliko su dideliu susidomėjimu.  

    Atlikus šį metodą, galima daryti išvadą, kad metodas yra veiksmingas skirtingą 

pasirengimo lygmenį turintiems vaikams. Mokiniams ypač patinka darbas grupėse, o kai 

jiems yra pateikiamos įdomios užduotys, atitinkančios jų lygmenį, vaikai atlieka jas 

pakankamai susidomėję, nes visi jas supranta ir žino ko iš jų laukia mokytojas. Metodas labai 

tinkamas norint pakartoti ar užtvirtinti praeitą temą ar kurso dalį.  Žinoma, laiko atžvilgiu, 

pasiruošti šiam metodui užtrunka ilgiausiai iš visų anksčiau bandytų diferenciacijos metodų. 
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IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus lietuvių ir užsienio autorių literatūrą apie ugdymo diferencijavimą ir 

individualizavimą, nustatyta, kad diferenciacijos ir individualizacijos sąvokos, nors ir yra  nuolat gretinamos, 

tačiau turi visiškai skirtingą reikšmę. Diferencijavimo sąvoka yra taikoma tuomet, kai kalbama apie mokinių 

paskirstymą į tam tikras grupes pagal gebėjimus, pasiruošimo lygmenį, motyvaciją ar kitus aspektus ir jų 

darbą grupėse. Tuo tarpu individualizavimo sąvoka reiškia, tai, kad tam tikro lygmens užduotis yra skiriama 

tik vienam vaikui, atsižvelgiant į jo individualius gebėjimus ar mokymosi stilių, poreikius. Apibendrinant 

diferenciacijos ir individualizacijos svarbą, paaiškėjo, kad užduočių diferencijavimas ir individualizavimas 

pamokoje yra neišvengiamas siekiant, kad vaikai jaustųsi pilnaverčiais ugdymo proceso nariais, pasitikėtų 

savimi, atskleistų savo stipriąsias puses, o silpnąsias tobulintų bei galėtų pasiekti kaip įmanoma aukštesnių 

mokymosi rezultatų, nepaisant individualių savybių ar gebėjimų.  

2.  Atlikus esamų diferenciacijos ir individualizacijos metodų analizę, paaiškėjo, kad dažniausiai 

atskiram užduočių individualizavimui pamokos metu pritrūksta laiko, todėl individualizavimą siūloma taikyti 

diferenciacijos metu. Tuo tarpu diferenciacijos metodų yra pateikiama daug ir įvairių: nuo pamokos 

uždavinio diferencijuoto pateikimo iki darbo grupėse, porose. Mokinių paskirstymas taip pat gali būti labai 

platus ir įvairus. Tačiau nepaisant metodų įvairovės, diferenciacija nebus veiksminga, jeigu pedagogas gerai 

nepažinos savo mokinių. Tam, kad parinkti tinkamus ir veiksmingus metodus, kurie teiktų laukiamus 

rezultatus, pirmiausia mokytojas turi išsiaiškinti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, interesus, 

poreikius bei motyvaciją. Tik tuomet, atsižvelgdamas į šiuos veiksnius, galės taikyti įvairius metodus 

pamokoje.  

3.   Pritaikius keletą diferenciacijos metodų praktikoje ir juos palyginus, paaiškėjo,  jog visi 

taikyti metodai pamokose padarė nemažą įtaką sukoncentruojant vaikus ties veiksenomis ir įvairiomis 

užduotimis. Tačiau buvo pastebėta, kad norint akivaizdesnių rezultatų tam tikrus metodus reikėtų naudoti 

dažniau, kad mokiniai suprastų ko mokytojas iš jų tikisi. Vienas iš tokių metodų -  diferenciacija pagal 

skirtingus mokymosi būdus ir paramos poreikius. Vienas veiksmingiausių naudotų metodų – tai mokinių 

atlikimo diferencijavimas. Pritaikius šį metodą, net ir patys abejingiausi bei mažiausiai motyvuoti vaikai tą 

kartą buvo aktyvūs ir susidomėję. Galima teigti, kad tinkamai parinkus dainavimo ir ritmikos pratimus bei 

pritaikius šį metodą, akivaizdūs rezultatai bus pastebimi jau pirmą pamoką, beliks juos tik tobulinti. 

Diferenciacija mokinių grupėms pagal jų pasiruošimo lygmenį taip pat buvo sėkminga – vaikai užduotis 

atliko noriai, matėsi ryškus bendradarbiavimas grupelėse. Tačiau tai vienas iš daugiausiai pasiruošimo laiko 

reikalaujantis metodų. 
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SUMMARY 

 

Every document of ministry of education and since emphasize the importance of differentiation and 

individualisation, this topic is also being discused by teachers and educationists, but even now individualisation and 

differentiation of education is not being used by educators. There may be various reasons for that: prolonged and 

difficult preparation for lessons, shoratge of time, ignorance of pupil and their needs. But the worst problem is absence 

of methodical literature, books, shortage of conducted conferences where differentiation nad individualisation is 

discussed. Often teachers avoid differentiating lessons, thats is why they do not know appropriate and useful methods. 

But at the moment there are a lot of discussions about importance of differentiation in individualisation in lessons, this 

topic is becoming very important. 
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ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS  

DARBUOTOJŲ POŽIŪRIU 
 

Aistė Zaturskytė, Lina Glodenytė 

Mokslinis vadovas lekt. Gintarė Kulbeckienė 
Šiaulių valstybinė kolegija 

 
Šiame straipsnyje nagrinėjamas Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdį darbuotojų požiūriu. Pirmiausia toeoriškai 

pagrinžiama organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba, pateikiamas įvaizdžio klasifikavimas ir nurodomi pagrindiniai 

įvaizdį formuojantys veiksniai. Empirinėje dalyje, naudojant kokybinį tyrimą (interviu) aiškinamasi konkrečios 

institucijos – Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdis, remiantis darbuotojų požiūriu.  

 

Šiais laikais kiekviena organizacija siekia išsiskirti iš kitų, įgyti konkurencinį pranašumą. 

Organizacijos skiria vis daugiau dėmesio teigiamo įvaizdžio formavimui. Teigiamas įvaizdis padeda 

organizacijai rasti kelią į sėkmę. Tinkamai formuojamas įvaizdis padeda organizacijai ne tik pritraukti 

potencialių vartotojų, bet ir suteikia konkurencinį pranašumą. Pasak A. Bakanausko (2006), bendras 

teigiamas organizacijos įvaizdis yra svarbus jos sėkmei. Tam pritaria ir G. Drūteikienė (2006). Šios autorės 

nuomone, geras organizacijos įvaizdis tampa svarbia sąlyga organizacijai, kuri nori pasiekti stabilią ir 

ilgalaikę verslo sėkmę. Tačiau L. Budrikienė (2010) laikosi nuostatos, kad ne visuomet organizacijos 

įvaizdis yra visiškai toks, koks jis yra kuriamas ar užsitarnaujamas savo nuopelnais. 

Nagrinėjamos temos problemą išreiškia šis probleminis klausimas: Ar organizacijos kuriamas įvaizdis 

priimtinas jos darbuotojams? Šiuo probleminiu klausimu siekiama išsiaiškinti ar šioje organizacijoje 

dirbantys asmenys suvokia, kaip formuojamas organizacijos įvaizdis, jo svarbą, ar organizacijos įvaizdis yra 

efektyvus darbuotojų požiūriu?  

Straipsnio tikslas – ištirti Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdį darbuotojų požiūriu. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti organizacijos įvaizdžio teorinius aspektus. 

2. Empiriškai pagrįsti darbuotojų požiūrį į organizacijos įvaizdį. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė; kokybinis tyrimas (naudojant interviu metodą). 

 

ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO TEORINIAI ASPEKTAI 

Organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba 

 

Šiame kursiniame darbe, visų pirma, siekiama išsiaiškinti, kas yra organizacijos įvaizdis. Nagrinėjant 

mokslinę literatūrą matyti, kad mokslininkai šią sąvoką apibrėžia skirtingai (1 lent.). G. Drūteikienė (2007) 

pastebi, kad vieni mokslininkai labiau išryškina darbuotojo įvaizdį, jo bruožus, aprangą ar poelgius, o kiti 

pabrėžia organizacijos įvaizdžio svarbą, daugiau dėmesio skirdami jo kūrimui, naudojant reklamą, ryšius su 

visuomene ar kitas priemones. 

 

1 lentelė. Įvaizdžio sąvokos: turinio nusakymas 

Definicijos kategorija Charakteristika ir pagrindiniai požymiai Autorius, metai 

Organizacijos įvaizdis 

kaip emocinis 

suvokimas 

Įvaizdis – tai emocinis prekės ar paslaugos suvokimas B. Čereška (2004, p. 34 ) 

įvaizdis – ypatingas psichikos sukurtas vaizdinys, stipriai ir 

tikslingai veikiantis individo ar žmonių grupės emocijas, 

elgesį ir santykius 

E. Bogdanov, V. Zazykin 

(2003, p. 37) 

Įvaizdis – tai idėjų, jausmų, suvokimų ir įsivaizdavimų, 

kuriuos asmuo ar jų grupė turi organizacijos atžvilgiu, 

visuma 

G. Drūteikienė (2007, p. 9) 

Organizacijos įvaizdis 

kaip bendras įvairių 

visuomenės grupių 

suvokimas 

Įvaizdis yra bendras ir vientisas įvairių visuomenės grupių 

suvokimas ir supratimas apie organizaciją ir jos veiklą. Tai 

visuma  žmonių sąmonėje kylančių įvairių nuomonių ir/arba 

požiurių bei vaizdinių apie įmonę, kaip tam tikrą objektą 

 S. Krasauskaitė (2004, p 69) 

Įvaizdis – tai abstrakti visos visuomenės ar tam tikrų 

visuomenės grupių nuomonė apie organizaciją 

V. Pranulis ir kt. (2008, 

p. 448) 
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Organizacijos įvaizdis 

kaip asociacijų rinkinys 

vartotojų sąmonėje 

Įvaizdis yra sukurtas ir formalizuotas organizacijos 

identitetas, pateikiamas išorinės aplinkos segmentams ir 

susiformuojantis kaip skirtingų adresatų suvokimo proceso 

pasekmė 

A. Pikčiūnas (2002,  p. 158) 

Įvaizdis yra unikalių asociacijų rinkinys, kuris tam tikru 

momentu susiformuoja vartotojų sąmonėje. Tos asociacijos 

išreiškia tai, ko esamas ar potencialus vartotojas gali tikėtis iš 

organizacijos teikiamų prekių ar paslaugų 

J. Maščinskienė ir R. 

Kuvykaitė (2004, p. 125) 

Įvaizdis – prekės ženklo suvokimas, atspindintis asociacijas, 

esančias vartotojo atmintyje 

S. Hosany ir kt. (2007, p. 

93) 

Įvaizdis siejamas su prekės ženklo suvokimu ar paveikslu 

žmogaus mintyse, ir formuojamas per vartotojo pagrįstą ar 

emocinį atsaką prekės ženklo stimului, apimančiam 

bendravimą su kitais žmonėmis ir reklamą 

J. Chen, R. Ching (2007, p. 
115 ) 

Organizacijos įvaizdis 

kaip reputacija 

Įvaizdis – vartotojų, darbuotojų, tiekėjų, visuomenės 

įspūdžių rinkinys apie pačią organizaciją, kitaip sakant – 

organizacijos reputacija  

N. Nguyen, G. Leblanc 

(2001, p. 230) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis lentelėje nurodytais autoriais. 

 

Remiantis 1 lentele bei nagrinėjant mokslinę literatūrą matyti, jog mokslininkai įvaizdžio sąvoką 

apibrėžia skirtingai. Analizuojant organizacijos įvaizdžio sąvokų turinį, galima pastebėti, kad jį sudaro 4 

esminės kategorijos: 

1. Organizacijos įvaizdis kaip emocinis suvokimas; 

2. Organizacijos įvaizdis kaip bendras įvairių visuomenės grupių suvokimas; 

3. Organizacijos įvaizdis kaip asociacijų rinkinys vartotojų sąmonėje; 

4. Organizacijos įvaizdis kaip reputacija. 

Kalbant apie išskirtą kategoriją ,,Organizacijos įvaizdis kaip emocinis suvokimas“ galima teigti, kad B. 

Čereška (2004, p. 34), G. Drūteikienė (2007, p. 7), E. Bagdonov ir V. Zazykin (2003, p. 37) organizacijos 

įvaizdį supranta panašiai: kaip emocijų, jausmų, suvokimų visumą ar vaizdinį, kuris paveikia žmonių 

emocijas ir elgesį. Nagrinėjant išskirtą kategoriją ,,Organizacijos įvaizdis kaip bendras įvairių visuomenės 

grupių suvokimas“, matyti, kad S. Krasauskaitė (2004, p. 69) organizacijos įvaizdį apibūdina kaip įvairių 

visuomenės grupių suvokimą apie organizaciją ir jos veiklą. V. Pranulis ir kt. (2008, p. 448) ją apibrėžia kaip 

visuomenės ar jos grupių nuomonę apie pačią organizaciją.  

Remiantis išskirta kategorija ,,Organizacijos įvaizdis kaip asociacijų rinkinys vartotojų sąmonėje“ 

matyti, kad labai panašiai organizacijos įvaizdį apibrėžia J. Chen, R. Ching (2007, p. 115) ir S. Hosany ir kt. 

(2007, p. 62). Autoriai organizacijos įvaizdį suvokia kaip vartotojo atmintyje, mintyse esantį organizacijos 

prekės ženklo suvokimą. Šiems autoriams pritaria ir A. Pikčiūnas (2002, p. 158), kuris taip pat pastebi, jog 

organizacijos įvaizdis – tai žmogaus minčių, suvokimų apie organizaciją pasėkmė, emocinis atsakas. J. 

Maščinskienė ir R. Kuvykaitė (2004, p. 125), kaip ir A. Pikčiūnas (2002, p. 158), pastebi, kad organizacijos 

įvaizdis susijęs su tuo, ko potencialus darbuotojas gali tikėtis iš organizacijos teikiamų prekių ir paslaugų. 

Visiškai skirtingai organizacijos įvaizdį supranta ir apibrėžia N. Nguyen, G. Leblanc (2001, p. 230). 

Šie autoriai organizacijos įvaizdį suvokia kaip reputaciją. Autoriai sutapatina organizacijos įvaizdį su 

organizacijos reputacija, apibūdindami šią sąvoką kaip vartotojų, darbuotojų, tiekėjų, visuomenės įspūdžių 

rinkinį apie pačią organizaciją. 

Galima pastebėti, kad organizacijos įvaizdis pačioje organizacijoje atlieka svarbų vaidmenį. Pasak 

K. Strelcovienės (2010, p. 10) Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis, kai konkurencija yra didelė, įprastinės 

klasikinėmis tapusios strategijos praranda savo poveikį. Organizacija, norėdama turėti konkurencinį, pranašumą 

turi siekti jo įvairiomis priemonėmis. Organizacija privalo aiškiai suvokti, kuo skiriasi nuo kitų ir ką unikalaus 

gali pasiūlyti tam, kad išlaikytų konkurencinį pranašumą. G. Drūteikienė (2006, p. 86) teigia, kad geras 

organizacijos įvaizdis tampa svarbia sąlyga organizacijai, norinčiai pasiekti stabilią ir ilgalaikę verslo sėkmę, 

padeda pritraukti naujų klientų ir partnerių, skatina pardavimus bei didina jų apimtį. Palankus bei ilgalaikis 

įvaizdis sumažina konkurenciją organizacijos atžvilgiu, suteikia jai pranašumą prieš kitas organizacijas, kurių 

įvaizdis neigiamas. Tam, kad organizacijos veikla būtų sėkminga, būtina sukurti teigiamą jos įvaizdį. Galima 

išskirti teigiamo organizacijos įvaizdžio privalumus (1 pav.). 
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1 pav. Teigiamo organizacijos įvaizdžio pranašumai 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Drūteikienė, G. (2006). Įvaizdžio reikšmė sėkmingam organizacijos 

funkcionavimui. Reklamos ir marketingo idėjos, 1 (23), p. 87.  

 

Teigiamas organizacijos įvaizdis suformuoja palankią visuomenės nuomonę, nes visuomenė labai 

dažnai reaguoja į organizacijos pateikiamą įvaizdį, o ne į realybę. Pasak R. Ulinskaitės (2005, p. 28), 

psichologų nustatyta, kad vartotojai labiau reaguoja ne į realybę, bet į įvaizdį, kuris stipriai veikia žmogaus 

pasaulėžiūrą, o organizacijoms garantuoja pripažinimą. Sukurti ir palaikyti teigiamą organizacijos įvaizdį tai 

vienas iš svarbiausių organizacijos tikslų. Organizacijos įvaizdis yra realybės atspindys. 

Organizacija, kurianti palankų įvaizdį, sudaro vartotojui nuomonę apie aukštesnės kokybės produktus 

ar paslaugas. Organizacijos įvaizdis svarbus vartotojui ne tik todėl, kad lengviau padeda apsispręsti, kurią 

prekę ar paslaugą pasirinkti, bet ir kai ieškoma aukštesnės kokybės produktų ar žinoma, kad būtent toje 

organizacijoje vartotojas gaus norimos vertės produktus. Šį vartotojų požiūrį nulemia pasamonėje susidaręs 

organizacijos įvaizdis.  

Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikinėje literatūroje nėra vieningo organizacijos įvaizdžio 

apibrėžimo. Mokslininkai organizacijos įvaizdį supranta ir apibrėžia skirtingai, tačiau kai kurie apibrėžimai 

turi ir panašumų. Teigiamas organizacijos įvaizdis padeda organizacijai atrasti kelią į sėkmę arba, priešingai, 

neigiamas įvaizdis leidžia konkurentams įgyti pranašumų. Organizacijos įvaizdis taip pat padeda 

organizacijai įsitvirtinti rinkoje, pasiekti aukštesnių darbo rezultatų, įgyti konkurencinį pranašumą bei įgyti 

vartotojų palankumą. 

 

Organizacijos įvaizdžio klasifikavimas 

 

Mokslinėje literatūroje įvardijama nemažai skirtingų įvaizdžio klasifikavimo būdų. Kiekvienas 

autorius įvaizdį suskirsto pagal sau priimtinus metodus. Dauguma autorių įvaizdį skirsto į vidinį bei išorinį, 

taip pat į palankų, nepalankų, neutralų bei universalų, kiti – į teigiamą ir neigiamą. Pasak E. Vitkienės (2004, 

p. 111), organizacijos įvaizdį galima suskirstyti į išorinį bei vidinį: 

 Organizacijos išorinis įvaizdis – tai įvaizdis, kurį mato vartotojai ir nuomonė susidariusi apie 

organizaciją vartotojų sąmonėje (E. Vitkienė, 2004, p. 111). 

 Organizacijos vidinis įvaizdis – tai visų organizacijoje dirbančių žmonių nuomonė apie organizaciją 

(S. Krasauskaitė, 2004, p. 71). 

Pasak A. Mikelionytės (2007, p. 3), pagal išskirtus pagrindinius įvaizdžio tipus sudarė bendrą modelį. 

Jame autorė išskiria pagrindinius įvaizdžio elementus, kurie atskleidžia organizacijos įvaizdžio esmę (2 

pav.). 

Teigiamas 

organizacijos įvaizdis 

užtikrina organizacijos 

ilgalaikių tikslų pasiekimą 

padidina organizacijos 

rinkos vertę 

apsaugo 

organizaciją nuo 

konkurentų atakų 

suteikia organizacijai tam tikrų rinkos galių, nes 

sumažina klientų jautrumą kainoms 

palengvina įvairaus pobūdžio išteklių 

(finansinių, informacinių, žmogiškųjų ir 

kt.) pasiekiamumą 

padeda organizacijai 

pasiekti konkurencinį 

pranašumą 



223 
 

 
2 pav. Organizacijos įvaizdžio tipų modelis 

Šaltinis: Mikelionytė, A. (2007). Organizacijų įvaizdžio tipai ir jų lyginamosios savybės. [interaktyvus]. P. 3.  

 

Pateiktame organizacijos įvaizdžio tipų modelyje autorė išskiria tokius vidinio organizacijos įvaizdžio 

tipus kaip ir G. Drūteikienė (2007, p. 39): palankus; neutralus; universalus; nepalankus.  

Palankus. Palankus vidinis įvaizdis sustiprina darbuotojų motyvaciją, skatina darbo našumą bei 

aukštesnės kokybės rezultatus. Kiekviena organizacija siekia palankaus įvaizdžio, tačiau jį sukurti ypač 

sudėtinga. E. Vitkienė (2008, p. 114) teigia, jog norint suformuoti palankų įvaizdį, reikia atsižvelgti į šias 

esmines charakteristikas (3 pav.). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 pav. Palankaus įvaizdžio charakteristikos 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis E. Vitkiene (2008, p. 114),  

Paslaugų marketingas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 

 

Pasak E. Vitkienės (2008, p. 114), vadovai nori ir siekia, kad būtų sukurtas palankus organizacijos 

įvaizdis, galintis sukelti teigiamas vartotojų emocijas, sužadinti norą naudotis organizacijos paslaugomis. 

Neutralus. Tai atviras įvaizdis, kuris neprimeta jokių organizacijos nuomonių ir požiūrio, o tai padeda 

organizacijai išvengti nepageidaujamos atmetimo reakcijos. 

Nepalankus. Neigiamas ar nepalankus įvaizdis atsiranda tuomet, kai organizacija nepateisina vartotojo 

lūkesčių. 

Universalus. Tai toks įvaizdis, kuris yra palankus visiems vartotojams. Kuo tikslesnis organizacijos 

įvaizdis, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus tinkamas ne visiems vatotojams. Todėl tai gali sukelti kitų 

vartotojų atmetimo reakciją. Organizacija norėdama sukurti universalų įvaizdį turi sujungti tiek palankų, tiek 

neutralų įvaizdį. 

Apibendrinant galima teigti, kad yra nemažai įvaizdžio klasifikavimo būdų, tačiau dažniausiai įvaizdis 

skirstomas į vidinį bei išorinį. Tam, kad organizacija pasiektų aukštus darbo rezultatus bei įgyvendintų savo 

Palankus organizacijos 

įvaizdis 

Adekvatumas 

Originalumas 

Aiškiai išreikštas bei apibrėžtas neatitikimo laipsnis 

Adresato tikslumas 

Plastiškumas 
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tikslus svarbus ne tik palankus išorinis organizacijos įvaizdis, bet ir teigiamas vidinis įvaizdis. Vidinis 

įvaizdis gali būti: palankus, neutralus, universalus ir nepalankus. Kiekviena organizacija siekia sukurti 

palankų įvaizdį. Geras vidinis ir išorinis organizacijos įvaizdis padeda pasiekti konkurencinį pranašumą ir 

sėkmingai siekti organizacijos tikslų. 

 

Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai 

 

Organizacijos ateitis priklauso nuo jos tikslų ir siekių. Kiekviena organizacija siekia kuo geresnių 

darbo rezultatų bei vartotojų palankumo. Organizacijos veiklos įvaizdį atspindi jos planai ir taktika, tačiau 

dažniausiai siekiamas įvaizdis neatitinka realaus, jau įgyvendinto ir suformuoto organizacijos įvaizdžio. 

Organizacijos įvaizdžio formavimą lemia daugelis veiksnių. 

Reputacija – suma vertybių, kurias suinteresuotieji, savaip suvokdami ir interpretuodami įmonės 

komunikuojamą įvaizdį ir jos veiksmus, priskiria įmonei (London School of Public Relations 2005). 

Norėdama išlaikyti ir sukurti reikiamą reputaciją organizacija turėtų glaudžiai bendrauti su pačia visuomene. 

Ryšiai su visuomene – tai veikla, kai rūpinamasi organizacijos reputacija, norint ir siekiant sukurti 

tarpusavio supratimą bei užmegzti organizacijos ir jos auditorijos bendradarbiavimą (R. Matkevičienė, 2005, 

p. 23). 

Patikimumas bei pasitikėjimas priklauso nuo organizacijos veiklos, jos matomumo, darbuotojų 

dirbančių organizacijoje, vartotojų poreikių suvokimo ir pan. Vartotojų palankumas priklauso nuo 

organizacijos patikimumo, vartotojai yra linkę naudotis organizacijos, kuria gali pasitikėti produktais bei 

paslaugomis. Vartotojai pasitiki tokiomis organizacijomis, kurios stengiasi suvokti jų poreikius ir prisitaikyti 

prie jų, taip pat perteikti reikalingą informaciją ir produktus. 

Produkto įvaizdis. Organizacijos įvaizdžiui tiesioginę įtaką turi produktai bei paslaugos. Kai emocinė 

vertė viršija funkcinę, patenkinami vartotojo psichologiniai poreikiai, tuomet vartotojas tampa lojalus 

organizacijos prekėms bei paslaugoms. Produkto įvaizdis suteikia organizacijai išskirtinumo. 

Pasak A. Mikelionytės (2007, p. 3), organizacijos įvaizdis formuojasi per jos bendrąsias narių vertybes 

bei lūkesčius, kurie suteikia išskirtinį kolektyviškumą. Vidinį organizacijos įvaizdį atspindi organizacijos 

kultūra. G. Drūteikienė (2007, p. 30) organizacinės kultūros apibrėžimuose išskiria tris pagrindinius 

aspektus. 

Kaip matyti iš 6 paveikslo, išskirtos vertybės, slypinčios organizacijos lūkesčiuose bei normos supa 

organizacijos politiką, veiklą ir procedūras. G. Drūteikienė (2007, p. 30) taip pat mano, kad vertybės, kurios 

bendros grupės nariams turėtų būti priimtinos ir naujiems darbuotojams. Nauji darbuotojai turėtų atsižvelgti į 

organizacijos vertybes ir jas taip pat puoselėti. 

Pasak J. Banytės (1997, p. 66), galima išskirti ir kitus teigiamą organizacijos įvaizdį lemiančius 

įvairaus pobūdžio veiksnius (2 lent.). 

 

2 lentelė. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai ir jų įtaka 

Veiksniai Veiksnių įtaka organizacijai 

Personalas  Malonus organizacijos personalas pritraukia daugiau vartotojų 

 Tai gali turėti tiek neigiamos, tiek teigiamos įtakos priimant naujus darbuotojus 

 Nevieningas organizacijos kolektyvas gali paveikti darbo rezultatus  

Patalpos  Maloni atmosfera bei patogumas taip pat priktraukia vartotojų 

 Netinkamai parinktos patalpos gali neigiamai paveikti organizacijos įvaizdį 

Organizacijos 

simbolika: logotipas, 

prekinis ženklas, šūkis, 

spalvos 

 Suteikia organizacijai išskirtinumą 

 Simbolika gali asociuotis tiek su teigiamais, tiek su neigiamais prisiminimais 

 Orginali simbolika gali patraukti vartotojų dėmesį 

Produkcijos kokybė  Kokybiška produkcija padeda išsaugoti lojalius vartotojus taip pat pritraukti naujų 

 Didelis produkcijos asortimentas suteikia vartotojui didesnę pasirinkimo galimybę 

 Auštas gamybos lygis padeda greičiau pasiekti organizacijos tikslus bei gerina darbo 

rezultatus 

Organizacijos reklama, 

populiarumas 

 Padeda privilioti kuo daugiau vartotojų bei išsaugoti pastovius bei ištikimus 

vartotojus 

 Tinkama reklama sužadina susidomėjimą organizacijos produkcija 

 Stiprina organizacijos įvaizdį ir žinomumą 
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Šaltinis:sudaryta autorių, remiantis Banytė, J. (1997). Įvaizdis – ne kaklaraištis, kasdien nekeisi. Vadovo pasaulis, 12, 

p. 66.  

 

Kaip matyti 2 iš lentelės, organizacijos įvaizdį lemia daugelis veiksnių, tokių kaip personalas, patalpos, 

organizacijos simbolika, produkcijos kokybė ir organizacijos reklama, populiarumas. Kiekvienas šių 

veiksnių, lemiančių organizacijos įvaizdį turi tam tikrą įtaką kiekvienos organizacijos įvaizdžiui, tikslų 

siekimui bei vartotojų palankaus gryžtamojo ryšio užtikrinimui. Šie veiksniai ne tik pritraukia naujų 

vartotojų, bet ir skatina organizacijos išskirtinumą, gerina darbo rezultatus. 

Pasak G. Drūteikienės (2007, p. 79), sėkmingai dirbančiomis ir geromis savo personalui laikomos tos 

organizacijos, kurioms nekyla problemų su darbuotojų pritraukimu ir išlaikymu. Autorė mano, kad 

organizacija privalo stiprinti savo darbuotojų įvaizdį tam, kad joje norėtų dirbti aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojai. Darbuotojai atsižvelgdami į organizacijos pastangas ne tik siekia aukštesnių darbo rezultatų, bet 

ir jaučiasi geriau bei dirba atsakingiau. 

L. Bagdonienė ir R. Hopenienė (2005, p. 222) pastebi, kad organizacija, kuri nori išlaikyti pačius 

geriausius darbuotojus privalo adekvačiai atlyginti darbuotojui už atliktą darbą. Taip pat, autorės pabrėžia, 

kad atlygis neturėtų priklausyti nuo kiekybinių rodiklių, nes jie nevisuomet skatina suteikti vartotojui 

kokybiškas paslaugas.  

Pasak K. H Silber ir. L Kreany (2010, p. 768), didžiausia organizacijų klaida kuriant organizacijos 

įvaizdį, yra dėmesio sutelkimas į simbolius, firminį stilių, tačiau užmirštama, kad įvaizdis pirmiausia 

prasideda nuo idėjos sukūrimo. 

Apibendrinant galima teigti, kad yra nemažai organizacijos įvaizdį lemiančių veiksnių. Organizacija, 

norėdama sukurti teigiamą įvaizdį turėtų atsižvelgti į tinkamų patalpų įrengimą, malonų personalą, orginalią 

organizacijos simboliką, reklamą ir organizacijos populiarinimą, produkcijos kokybę. Kartu turėtų 

pasirūpinti organizacijos reputacija, atsižvelgti į ryšius su visuomene ir sukurti patikimos organizacijos 

įvaizdį tam, kad vartotojai galėtų ja pasitikėti. Kiekvienas iš veiksnių gali turėti tiek neigiamos, tiek 

teigiamos įtakos organizacijos įvaizdžiui. Tinkamai atsižvelgus į lemiančius veiksnius organizacija gali ne 

tik pritraukti naujų vartotojų, pasiekti aukštesnių darbo rezultatų, bet ir suteikti organizacijai išskirtinumo, 

padeda sustiprinti organizacijos teigiamą įvaizdį ir žinomumą. 

 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO  

DARBUOTOJŲ POŽIŪRIU ANALIZĖ 

Empirinio tyrimo metodologija 

 

Empirinio tyrimo vygdymo laikotarpis. Empiriniui tyrimui atlikti taikytas kokybinis metodas –- 

interviu, kurio tikslas ištirti organizacijos įvaizdį darbuotojų požiūriu. Tyrimas atliktas atliktas nuo 2015 m. 

kovo 30 d. iki 2015 m. balandžio 3d. Kokybinio tyrimo rezultatai apdoroti ir analizuoti nuo 2015 m. 

balandžio 4 d. iki 2015 m. balandžio 15 d. 

Tyrimo organizavimas. Interviu buvo atliekamas su kiekvienu informantu atskirai (individualiai) 

institucijos patalpose (darbo vietoje, kabinete).  Interviu su kiekvienu informantu vidutiniškai trukdavo 20 

min. 

Su interviu klausimais informantai buvo supažindinti iš anksto, o tai užtikrino sklandžią interviu 

pradžią ir vystymą (vygdymą). 

Planuojant interviu (pasiruošimas interviu, klausimų pateikimas ir pan.) duomenų fiksavimą buvo 

remtąsi V. Židžiūnaite (2008), K. Kardelio (2007), R. Tidikio (2003) pateiktomis rekomendacijomis ir 

pagrindiniais interviu reikalavimas. Visi interviu (tiriamiesiems sutikus) buvo fiksuojami įrašant jų 

pasisakymus į diktofoną. Po kiekvieno interviu įrašas buvo išklausomas, transkribuoti informantų 

pasisakymai netaisyti ir neredaguoti išskyrus gramatinės kalbos arba stiliaus klaidas, kad būtų teisingai 

suprasta pasisakiusio asmens mintis. Informacija nesusijusi su nagrinėjama tema, neatitinka tyrimo tikslo 

taip pat nukrypimai nuo pokalbio temos į tolesnę duomenų analizę nebuvo įtraukti. 

Remiantis K. Kardelio (2007) nurodytais turinio analizės procedūros aspektais, atlikta interviu tekstų 

kokybinė turinio analizė. Interviu teksto struktūroje išskirti ir apibrėžti prasminiai elementai skirstomi į 

kategorijas ir subkategorijas. Kokybinėje turinio analizėje informacijos išskyrimo ir interpretavimo funkcija 
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priskiriama pačiai atsakymų turinio analizei, kategorijų ir subkategorijų sudarymo procesui, interpretavimo 

procedūroms. 

Tyrimo instrumentas  interviu klausimynas sudarytas mokslinės literatūros analizės pagrindu. Interviu 

klausimynas buvo sudarytas pačios tyrėjos. Interviu klausimyną sudarė 5 klausimai. Interviu protokolams 

analizuoti taikytas turinio analizės metodas, ieškota teiginių, susijusių su tyrimo prasme, kurie 

kategorizuojami ir koduojami. 

Apimties charakteristika. Tyrimas parengtas tiesiogiai su organizacijos įvaizdžio formavimo  procesu 

susijusių asmenų turinio analize. Jie šio kursinio darbo empiriniame tyrime įvardijami kaip informantai, nes 

turi daugiausia profesinės patirties ir kompetencijų, todėl gali suteikti patikimų žinių apie tiriamą problemą. 

Renkantis informantus interviu, vygdyta tikslinė atranka pagal šiuos du kriterijus: 

1. Nemažesnė nei 2 metų darbo patirtis, kuruojant įvaizdžio formavimo sritį institucijoje; 

2. Atstovavimas įvaizdžio formavimo sričiai tiek pačioje institucijoje tiek už jos ribų. 

Kokybinio tyrimo imtį sudaro 3 informantai, kurie institucijoje kuruoja įvaizdžio formavimo sritį 

(problemas). Siekiant tyrimo rezultatų tikslumo apklausti visi asmenys, kurie galėjo suteikti pakankamai 

informacijos apie tyrimo problemą. Todėl galima teigti, kad tyrimo imtis reprezentatyvi, nes apima visą tos 

institucijos populiaciją. 

Socialiniuose tyrimuose vienas itin svarbus aspektas – tai tyrimo etikos laikymasis. Metodologinėje 

literatūroje išskiriami šie pagrindiniai etikos principai: aiškumas, savanoriškumas, privatumas, 

anonimiškumas, konfidencialumas, geranoriškumas ir kt. Kardelis, 2005). Šiame tyrime, remiantis 

metodologinėje literatūroje įvardytu etikos kodeksu, buvo laikomąsi prieš tai išvardytų pagrindinių etikos 

principų. 

Šio kokybinio tyrimo metu siekta išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į organizacijos įvaizdžio formavimą. 

Tyrimo metu buvo apklausti 3 Šiaulių Didžvario gimnazijos darbuotojai (n = 3), kurie yra atsakingi už 

įvaizdžio formavimą organizacijoje. Išanalizavus demografinius tyrimo dalyvių duomenis, buvo suformuota 

apibendrinamoji Šiaulų Didždvario gimnazijos demografinė informantų charakteristika (3 lent.) 

 

3 lentelė. Demografinė tiriamųjų charakteristika Šiaulių Didždvario gimnazijoje 

Demografinis veiksnys Šiaulių Didždvario gimnazija 

Imties dydis N = 3 

Lytis Moterys (100%) 

Darbo laikotarpis įvaizdžio formavimo srityje 2–4 m. 

Vidurkis - 3 m. 

Pasiskirstymas pagal institucijos tipą Visų informantų pagrindinė darbovietė - Šiaulių 

Didždvario gimnazija 

Pasiskirstymas pagal darbinį statusą Visos trys - ryšių su visuomene specialistės 

Išsilavinimas Aukštesnysis universitetinis 

Geografinė sklaida Šiaulių m. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis gautais tyrimo rezultatais. 

 

Kaip matyti iš 3 lentelėje pateiktos demografinės tiriamųjų charakteristikos, iš viso paimta 3 interviu iš 

ryšių su visuomene specialistų, kurie atsakingi už Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdžio formavimą. Visi 

tyrime dalyvavę informantai - moterys.  

Jų darbo stažas svyruoja nuo 2 iki 4 metų. Išvedus bendrą informantų darbo laikotarpio įvaizdžio 

formavimo srityje vidurkį, matyti, kad vidutinis darbo stažas 3 metai.  

Visi 3 specialistai, dirbantys, Šiaulių Didždvario gimnazijoje turi aukštą profesinę kvalifikaciją 

(aukštajį universitetinį išsilavinimą). Ne visi ekspertai dirba pagal įgytą specialybę, taip pat daugelio jų darbo 

patirtis nėra itin didelė. Tačiau laikomąsi nuostatos, kad tyrime dalyvavę informantai, turi užtektinai patirties, 

kad galėtų įvertinti įvaizdžio formavimo procesą ir numatyti jo formavimo plėtros galimybes gimnazijoje. 

 

Organizacijos įvaizdžio formavimo darbuotojų požiūriu tyrimo duomenų analizė 

 

Šiame darbe visų pirma siekiama išsiaškinti, kaip tyrimo dalyviai suvokia ir apibrėžia, kas yra 

organizacijos įvaizdis. Remiantis informantų atsakymais, buvo išskirta tokia kategorija – Organizacijos 

įvaizdžio samprata, kurią atskleidžia tokios keturios subkategorijos: Nuomonių visuma; Reputacija; 

Vartotojų pasąmonėje kuriamas vaizdinys ir Organizacijos atpažįstamumas (4 lent.).  
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4 lentelė. Organizacijos įvaizdžio samprata 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys 

Organizacijos įvaizdžio 

samprata 

Nuomonių visuma „Organizacijos įvaizdis – tai visuma nuomonių, požiūrių, 

nusistatymų, kurie egzistuoja viešojoje erdvėje – tam tikrų 

grupių, asmenų nusistatymas organizacijos atžvilgiu.“ (I1) 

Reputacija „Tai reputacija, kurią formuoja organizacijos veikla,  

atliekamų paslaugų lygis, kokybė, klientų 

(ne)pasitenkinimas.“ (I1) 

Vartotojų pasąmonėje 

kuriamas vaizdinys 

„Organizacijos įvaizdis - tai vartotojų pasamonėje 

kuriamas organizacijos vaizdinys apie pačią organizaciją.“ 

(I3) 

Organizacijos atpažįstamumas „Įvaizdį sieju su organizacijos atpažįstamumu.“ (I2) 

 

Tyrimo rezultatų kokybinė analizė atskleidė, kad informantai organizacijos įvaizdį apibūdina 

remdamiesi tokiomis keturiomis grupėmis: 

 Nuomonių visuma („Organizacijos įvaizdis – tai visuma nuomonių, požiūrių, nusistatymų, kurie egzistuoja 

viešojoje erdvėje – tam tikrų grupių, asmenų nusistatymas organizacijos atžvilgiu.“);  

 Reputacija („Tai reputacija, kurią formuoja organizacijos veikla,  atliekamų paslaugų lygis, kokybė, klientų 

(ne)pasitenkinimas.“);  

 Vartotojų pasąmonėje kuriamas vaizdinys („Organizacijos įvaizdis - tai vartotojų pasamonėje kuriamas 

organizacijos vaizdinys apie pačią organizaciją.“); 

 Organizacijos atpažįstamumas („Įvaizdį sieju su organizacijos atpažįstamumu.“).   

Apibendrinant galima teigti, kad informantai organizaicjos įvaizdį suvokia skirtingai: kaip nuomonių 

visumą, kaip reputaciją, kaip vartotojų pasąmonėje kuriamą vaizdinį ir kaip organizacijos atpažįstamumą. 

Galima daryti prielaidą, kad visi tyrimo dalyviai organizacijos įvaizdį sieja su išoriniais veiksniais, 

neakcentuodama vidinių veiksnių, kurie taip pat formuoja organizacijos įvaizdį.  

Informantų taip pat buvo klausiama, ar Šiaulių Didžvario gimnazijos įvaizdis yra lengvai atpažįstamas 

tarp kitų įstaigų. Remiantis informantais buvo išskirta tokia kategorija - Šiaulių Didždvario gimnazijos 

įvaizdžio atpažįstamumas, kurią atskleidžia tokios keturios subkategorijos: Aktyvi organizacija; TBD 

programą įgyvendinanti mokykla; Mokykloje veikia radijo klubas; Aukšti mokymosi rezultatai (5 lent.). 

 

5 lentelė. Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdžio atpažystamumas 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys 

Gimnazijos įvaizdžio 

atpažįstamumas 

Aktyvi organizacija „Gimnazija yra žinoma kaip aktyvi organizacija, gebanti 

efektyviai dalyvauti tarptautinio ir nacionalinio masto 

projektuose.“(I1) 

TBD programos 

įgyvendinimas 

,,Šiaulių Didždvario gimnazija vienintelė Šiaurės ir Vakarų 

Lietuvoje siūlo Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą 

(TB DP).“ (I1) 

Radijo klubo veikla ,,Mokykloje veikia Radijo klubas, kuriame savanorišką veiklą 

atlieka Europos savanorių tarnybos savanoriai.“ (I2) 

Aukšti mokymosi 

rezultatai 

,,Pasiekti rezultatai yra pripažįstami pirmaujančiuose pasaulio ir 

visuose šalies universitetuose.“ (I1) 

 

Tyrime dalyvavę informantai, apibūdindami Šiaulių Didždvario gimnazijos atpažįstamumą nurodė, 

kad gimnazija pirmiausia atpažįstama kaip Aktyvi organizacija („Gimnazija yra žinoma kaip aktyvi 

organizacija, gebanti efektyviai dalyvauti tarptautinio ir nacionalinio masto projektuose.“). Taip pat, pasak 

informantų, labai svarbus aspektas, pagal kurį atpažįstama Šiaulių Didždvario gimnazija – TBD veiklos 

įgyvendinimas (,,Šiaulių Didždvario gimnazija vienintelė Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje siūlo Tarptautinio 

Bakalaureato Diplomo programą (TB DP).“). Kitas informantų nurodytas labai svarbus bruožas, pagal kurį 

Šiaulių Didždvario gimnazija yra atpažįstama ir išsiskiria iš kitų organizacijų - Radijo klubo veikla. Tai 

patvirtina toks teiginys: ,,Mokykloje veikia Radijo klubas, kuriame savanorišką veiklą atlieka Europos 

savanorių tarnybos savanoriai.“. Tyrimo dalyviai taip pat teigė, jog Šiaulių Didždvario gimnazija yra 
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žinomka kaip mokykla, kurioje siekiami Aukšti mokymosi rezultatai: ,,Pasiekti rezultatai yra pripažįstami 

pirmaujančiuose pasaulio ir visuose šalies universitetuose.“. 

Apibendrinant informantų atsakymus į šį klausimą, galima teigti, jog pagrindiniai elementai, pagal 

kuriuos Šiaulių Didždavrio gimnazijos įvaizdis yra lengvai atpažįstamas ir išsiskiria iš kitų organizacijų yra 

šios mokyklos aktyvumas, TBD programos įgyvendinimas, gimnazijoje veikiantis radijo klubas ir aukšti 

mokymosi rezultatai.  

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokie veiksniai, daro didžiausią įtaką Šiaulių Didždvario gimnazijos 

įvaizdžiui. Remiantis informantų atsakymais, išskirta tokia kokybinė kategorija – Veiksniai, darantys 

didžiausią įtaką gimnazijos įvaizdžiui, kuri atspindi informantų nuomonę apie veiksnius, kurie turi įtakos 

formuojant Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdį. Šią kategoriją papildo šios trys subkategorijos: 

Gimnazijos vidinė kultūra; Veiklos planavimas; Aktyvi veikla (6 lent.). 

 

6 lentelė. Veiksniai, darantys didžiausią įtaką Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdžiui 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys 

Veiksnai, darantys 

didžiausią įtaką gimnazijos 

įvaizdžiui 

 

Gimnazijos vidinė 

kultūra 

,,Manau, kad bendruomenės (mokinių, mokytojų, tėvų, steigėjo, 

soc. partnerių) tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, 

bendrų tikslų nuoseklus siekimas.“(I2) 

Veiklos 

planavimas 

„Veikla planuojama, nuolat vykdomas įsivertinimas visais veiklos 

aspektais.“ (I1) 

Aktyvi veikla „Gimnazijos įvaizdžiui didžiausią įtaką daro aktyvus dalyvavimas 

visuomeninėje veikloje, įvairiuose projektuose.“ (I3) 

 

Tyrimo rezultatų kokybinė analizė atskleidė, kad informantai veiksnius, darančius didžiausią įtaką 

Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdžio formavimui, apibūdina remdamiesi tokiomis grupėmis: 

 Gimnazijos vidinė kultūra („Manau, kad bendruomenės (mokinių, mokytojų, tėvų, steigėjo, soc. partnerių) 

tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, bendrų tikslų nuoseklus siekimas“);  

 Veiklos planavimas („Veikla planuojama, nuolat vykdomas įsivertinimas visais veiklos aspektais.“);  

 Aktyvi veikla („Gimnazijos įvaizdžiui didžiausią įtaką daro aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje, 

įvairiuose projektuose.“).   

Apibendrinant galima teigti, kad informantai veiksnius, turinčius įtakos gimnazijos įvaizdžiui, 

labiausiai sieja su mokyklos veikla ir vidine kultūra. Galima daryti prielaidą, kad, informantų nuomone, 

įvaizdžio formavimui vieni veiksniai gali turėti didesnę įtaką, o kiti mažesnę. 

Interviu metu tiriamiesiems buvo užduotas klausimas, susijęs su pačios Šiaulių Didždvario gimnazijos 

kuriamu įvaizdžiu, t.y., buvo siekiama išsiaiškinti, koks įvaizdis kuriamas gimnazijoje. (Kokį įvaizdį siekia 

sukurti Jūsų įstaiga?). Išskirta kokybinė kategorija Gimnazijos siekiamas sukurti įvaizdis ir trys 

subkategorijos: Bendradarbiaujanti, draugiška mokykla; Aukša mokymo kokybė; Moderni mokykla (žr. 

7 lentelė). 

 

7 lentelė. Įvaizdis, kurį siekia sukurti Šiaulių Didždvario gimnazija 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys 

Gimnazijos 

siekiamas sukurti 

įvaizdis  

 

Bendradarbiaujant

i, draugiška 

mokykla 

,,Gimnazija siekia sukurti draugiškos, veiklios, bendradarbiaujančios, <...> 

organizacijos įvaizdį.“ (I3) 

„Didždvario gimnazija – tai viena seniausių ir giliausias tradicijas turinčių 

gimnazijų Šiauliuose, siūlanti <...> bendradarbiavimo bei pagarbos  vienas 

kitam atmosferą, plėtojamą draugišką saviraiškos ir augimo aplinką bei 

visuomeniškumą.“ (I1) 

Aukša mokymo 

kokybė 

„ Saugios, aukštos mokymo kokybės siekiančios, geros mokyklos 

koncepcija besivadovaujančios mokyklos.“(I3) 

Moderni mokykla „Didždvario gimnazija – tai viena seniausių ir giliausias tradicijas turinčių 

gimnazijų Šiauliuose, siūlanti aukštos kokybės, pažangausią ir tikslingai 

atsinaujinančią (inovatyvią) mokymosi programą.“(I1) 

„<...>joje siekiama aukštos mokymo kokybės, diegiamos įvairios inovacijos, 

naudojami modernūs mokymo metodai.“ (I3) 
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Analizuojant tyrimo duomenis matyti, kad tyrime dalyvavę specialistai, kalbėdami apie Šiaulių 

Didždvario gimnazijos siekiamą sukurti įvaizdį, akcentuoja, kad vienas iš gimnazijos kuriamo įvaizdžio 

bruožų – tai bendradarbiaujanti ir draugiška mokykla. Tai patvirtina tokie teiginiai: ,,Gimnazija siekia 

sukurti draugiškos, veiklios, bendradarbiaujančios, <...> organizacijos įvaizdį.“; „Didždvario gimnazija – tai 

viena seniausių ir giliausias tradicijas turinčių gimnazijų Šiauliuose, siūlanti <...> bendradarbiavimo bei 

pagarbos  vienas kitam atmosferą, plėtojamą draugišką saviraiškos ir augimo aplinką bei visuomeniškumą.“. 

Taip pat informantai pabrėžia, kad, kuriant Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdį, siekiama aukštos mokymo 

kokybės („Saugios, aukštos mokymo kokybės siekiančios, geros mokyklos koncepcija besivadovaujančios 

mokyklos.“). Taip pat, pasak informantų, Šiaulių Didždvario gimnazija siekia sukurti modernios mokyklos 

įvaizdį: „Didždvario gimnazija – tai viena seniausių ir giliausias tradicijas turinčių gimnazijų Šiauliuose, 

siūlanti aukštos kokybės, pažangausią ir tikslingai atsinaujinančią (inovatyvią) mokymosi programą.“; 

„<...>joje siekiama aukštos mokymo kokybės, diegiamos įvairios inovacijos, naudojami modernūs mokymo 

metodai.“. 

Apibendrinant specialistų išsakytus teiginius apie Šiaulių Didždvario gimnazijos siekiamą sukurti 

įvaizdį, galima teigti, kad gimnazija visuomenės akyse siekia pasirodyti inovatyvi, moderni, aukštą mokymo 

ir mokymosi kokybę teikianti mokykla, kurioje kuriama dendradarbiaujanti, draugiška, aplinka. 

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar reikia tobulinti Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdį. Remiantis 

informantų atsakymais, buvo išskirta tokia kategorija – Gimnazijos įvaizdžio tobulinimas, kuri atspindi 

informantų požiūrį į organizacijos įvaizdžio tobulinimą.Šios kategorijos pagrindas - Ilgalaikė komunikacija; 

Pokyčių reikalaujančių sprendimų priėmimas; Strateginių planų kūrimas ir įgyvendinimas; Gryžtamojo ryšio 

palaikymas (8 lent.).  

 

8 lentelė. Šiaulių Didždvario gimnazijos įvaizdžio tobulinimas 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys 

Gimnazijos įvaizdžio 

tobulinimas 

 

Ilgalaikė 

komunikacija 

,,Siekiant kurti sėkmingą įvaizdį, būtina nuosekli, aktyvi, 

ilgalaikė komunikacija su tiksline auditorija.“ (I1) 

Pokyčių 

reikalaujančių 

sprendimų priėmimas 

,,Mokykla kiekvienais metais planuoja, koreguoja ir įgyvendina 

strateginius planus, todėl pokyčių reikalaujantys sprendimai yra 

neatsiejami organizacijos tobulėjimo elementai.“ (I2) 

Strateginių planų 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

,,Gimnazija kasmet kuria ir įgyvendina strateginius planus, kurie 

padeda tobulinti įvaizdį.“ (I3) 

Grįžtamojo ryšio 

palaikymas 

,,Taip pat būtina nuolat tirti įvaizdžio kūrimo sėkmingumą, 

palaikyti grįžtamąjį ryšį.“ (I1) 

 

Tyrime dalyvavę informantai akcentavo, kad gimnazija turėtų rūpintis bei puoselėti savo įvaizdį. 

Tyrime dalyvavusių intervantai išskiria keturias kategorijas, kaip būtų galima tobulinti gimnazijos įvaizdį: 

Pirmiausia, būtina ilgalaikė komunikacija. Tai patvirtina toks teiginys: ,,Siekiant kurti sėkmingą 

įvaizdį, būtina nuosekli, aktyvi, ilgalaikė komunikacija su tiksline auditorija.“ Antra, informantai mano, kad 

gimnazijoje reikalingas pokyčių reikalaujančių sprendimų priėmimas, tai patvirtina teiginys: ,,Mokykla 

kiekvienais metais planuoja, koreguoja ir įgyvendina strateginius planus, todėl pokyčių reikalaujantys 

sprendimai yra neatsiejami organizacijos tobulėjimo elementai.“ Tobulinant gimnazijos įvaizdį, taip pat 

reikalingas strateginių planų kūrimas ir įgyvendinimas. Tai patvirtina toks teiginys: ,,Gimnazija kasmet kuria 

ir įgyvendina strateginius planus, kurie padeda tobulinti įvaizdį.“ Pabrėžiamas ir grįžtamojo ryšio 

palaikymas. Tai patvirtina teiginys: ,,Taip pat būtina nuolat tirti įvaizdžio kūrimo sėkmingumą, palaikyti 

grįžtamąjį ryšį.“ 

Apibendrinant galima teigti, kad informantų nuomone gimnazijos įvaizdį reikia ne tik sukurti, bet ir 

palaikyti, tobulinti. Gimnazijoje reikalinga ilgalaikė komunikacija, strateginių planų kūrimas ir 

įgyvendinimas, taip pat būtina priimti pokyčių reikalaujančius sprendimus bei pasirūpinti gryžtamojo ryšio 

palaikymu. 

Apibendrinant visus tyrimo metu gautus rezultatus galima teigti, kad Šiaulių Didžvario gimnazijos 

įvaizdis yra atpažystamas ir išsiskiria iš kitų organizacijų, tačiau darbuotojų manymu jį reikia ne tik 

palaikyti, bet ir tobulinti, tam, kad gimnazija sukurtų draugiškos, bendradarbiaujančios, aktyvios, modernios 
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bei aukštos mokymo kokybės įvaizdį. Gimnazijos įvaizdžio formavimui įtakos turi įvairūs veiksniai, tokie 

kaip aktyvi mokyklos veikla, vidinė kultūra ir veiklos planavimas. 

 

IŠVADOS 

 

1. Analizuojant mokslinę literatūrą, išsiaiškinta, kad mokslininkai įvaizdį apibrėžia skirtingai, tačiau 

yra ir panašių įvaizdžio apibrėžimų. Įvaizdis dažniausiai suprantamas kaip visuomenės nuomonė (įspūdis) 

apie organizaciją, kaip žmonių elgesį paveikianti priemonė, kaip objekto vaizdinys aplinkinių sąmonėje ir 

kaip organizacijos reputacija. Organizacijos įvaizdį dauguma mokslininkų skirsto į vidinį ir išorinį. Vidinis 

įvaizdis dažniausiai skirstomas į palankų, neutralų, universalų ir nepalankų. Nustatyta, kad pagrindiniai 

organizacijos įvaizdį formuojantys veiksniai yra šie: patalpos, personalas, organizacijos simbolika, 

produkcijos kokybė ir organizacijos reklama, populiarumas. Taip pat nemažai įtakos turi ir produkto įvaizdis, 

organizacijos patikimumas ir pasitikėjimas organizacija, ryšiai su visuomene bei reputacija. 

2. Atlikus tyrimą išaiškėjo, kad pagrindiniai elementai, kuriais remiantis Šiaulių Didždavrio 

gimnazijos įvaizdis yra lengvai atpažįstamas ir išsiskiria iš kitų organizacijų, yra šios: mokyklos aktyvumas, 

TBD programos įgyvendinimas, gimnazijoje veikiantis radijo klubas ir aukšti mokymosi rezultatai. Taip pat, 

paaiškėjo, kad informantai veiksnius, turinčius įtakos gimnazijos įvaizdžiui, labiausiai sieja su mokyklos 

veikla ir vidine kultūra. Pagrindiniai  veiksnai, turintys įtakos gimnazijos įvaizdžiui, yra šie: gimnazijos 

vidinė kultūra; veiklos planavimas; aktyvi veikla. Išaiškėjo, kad Šiaulių Didždvario gimnazijos visuomenėje 

siekia pasirodyti inovatyvi, moderni, aukštą mokymo ir mokymosi kokybę teikianti mokykla, kurioje 

kuriama bendradarbiaujanti, draugiška, aplinka. Informantai mano, kad gimnazijos įvaizdį reikia ne tik 

sukurti, bet ir palaikyti bei tobulinti. Šioje gimnazijoje reikalinga ilgalaikė komunikacija, strateginių planų 

kūrimas ir įgyvendinimas, taip pat būtina priimti pokyčių reikalaujančius sprendimus ir užtikrinti grįžtamojo 

ryšio palaikymą. 
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SUMARRY 

 

This article aims to explore the image of Siauliai Didždvaris gymnasium employees. Išsikleti these 

objectives is to analyze the theoretical aspects of the organization's image; empirically based approach to 

workersʼ  organization. Research methods: scientific literature analysis and synthesis; qualitative research 

(interview method). 

The analysis of the scientific literature, they found that the image of scientists defined in different 

ways, but there are similar definitions in the image. The image is generally understood as public opinion 

(impression) of the organization as a means of affecting the behavior of people, as the image of the object and 

the surrounding consciousness as its reputation. Doing most scholars divides into internal and external. 

Internal image usually divided into positive, neutral, universal and unfavorable. It was found that the main 

factors shaping the image of the organization are: facilities, personnel, organizations symbolism, and quality of 

production and the advertisements of popularity. It also has a significant influence on the product and the 

image of the organization's credibility and confidence in the organization, public relations and reputation. 

The investigation revealed that the main elements on which Siauliai Didždavrio gymnasium image can easily be 

recognized and distinguished from other organizations are: school activity, TBD implementation of the program, high 

school acting radio club and high learning outcomes. Also showed that the informants’ factors that affect the image of 

the high school, most associate with school activities and internal culture. The main factors affecting the image of the 

high school are the following: the internal culture of high school; business planning; active activity. It turned out that 

Siauliai Didždvaris gymnasium society seeks to prove an innovative, modern, high quality teaching and teach providing 

school, where we create networked, friendly environment. Informants believe that the image of high school not only 

develop but also to maintain and improve. This gymnasium requires long-term communication, strategic plans for the 

development and implementation, as well as the need to adopt changes requiring decisions and ensure feedback from. 
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Straipsnyje pristatomas Muzikos pedagogikos studijų programoje studijuojančių studentų 

pasitenkinimas studijomis. Naudotas tyrimo metodas- anketa. Tyrime dalyvavo 81% studijų programoje 

studijuojančiųjų studentų. Muzikos pedagogikos programos studentai savo studijomis yra patenkinti, savo 

būsimą profesiją pasirinkę tikslingai. Studentų pasitenkinimą studijomis lemia :studijų infrastruktūra, studijų 

programa, dėstytojų kvalifikacija, emocinis studentų pasitenkinimas, nuolatinis visų studijų programoje 

veikiančiųjų bendravimas 

Šiandieniniame pasaulyje nėra vieningos nuomonės, ar švietimas yra viešasis gėris, ar individuali 

investicija, t. y. prekė, kurią galima nusipirkti ir turėti, tačiau įdomu yra tai, kad individualios naudos 

siekimas (aukštasis išsilavinimas) sukuria ir visuomeninį efektą (N. Mažeikienė, 2015).
14

 

Siekiant studijų kokybės, aukštųjų mokyklų programos yra nuolat vertinamos išorės ir vidinių 

ekspertų. Yra išskirti vertinimo kriterijai, kurių atitikimas lemia vieną ar kitą vertinimo rezultatą. Studentų 

pasitenkinimas studijomis išorinio programų vertinimo kriterijų sąraše nėra išskirtas, tačiau jį sąlyginai 

galima priskirti prie „studijų eigos“ ir „programos vadybos“ kriterijų. 

Vartotojo pasitenkinimą su teigiama jo patirtimi yra susiejęs J. Gitomer (1998). Studijų procese 

teigiama patirtis neatsiejamai susijusi su įsitraukimu, studijų tęstinumu ir studijų programos marketingu. 

Kaip pastebi F. F. Reichheld (1996) net ir patenkinti preke ar paslauga vartotojai gali pakeisti jos tiekėją 

(šiuo atveju aukštąją mokyklą), o tikrasis lojalumas yra viršyti lūkesčiai ir iniciatyviai palaikomi ryšiai su 

tiekėju. Viena tokių santykių palaikymo forma yra grįžtamasis ryšys. Tuo tarpu K. Ruyter ir J. Bloemer 

(1999) nuomone, paslaugų sektoriuje pasitenkinimas yra svarbiausias lojalumo veiksnys. 

Aukštosios mokyklos yra atlikusios studentų pasitenkinimo studijomis tyrimus. Pilelienė L. ir 

Vanagienė V. (2008) išskyrė tuometinio Žemės ūkio universiteto studentų pasitenkinimą lemiančius 

veiksnius, Andrašiūnienė M., Kulytė D., Urbonavičius R. (2005) Vilniaus kolegijoje siekė nustatyti studijų 

programos pasirinkimo motyvaciją Vilniaus kolegijoje, Kraniauskienė S. ir kt. (2011) studentų pasitenkinimą 

studijomis tyrė Klaipėdos kolegijoje, Stabilumo ir kintamumo aspektus vertinant studijų kokybę aukštojoje 

mokykloje pristatė Stelcovinė Ž ir kt. (2009). Pociūtė B., Bulotaitė L., Blimas R. (2012) ieškojo studentų 

asmenybės bruožų sąsajų su pasitenkinimu studijomis. Kanopienė V. Tureikytė D. (2002) pristatė Vilniaus 

universiteto studentų požiūrį į studijas ir nustatė jų pakankamą pasitenkinimą. 

Muzikos pedagogikos studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo nebuvimas pagrindžia praktinę šio 

darbo problemą. Šio tyrimo rezultatai bus naudojami studijų programos savianalizės procese. 

Mokslinė šio darbo problema yra trejopa: studentų patenkinimas studijomis yra dedamoji studijų 

kokybės dalis, susijusi su išoriniu ir vidiniu programos vertinimu, motyvacija studijomis, mikroklimatu 

pačioje studijų programoje, todėl yra būtinas nuolat stebėti ir tirti. 

Tyrimo tikslas: atskleisti, kaip Muzikos pedagogikos studijų programą vertina studentai 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti studentų lūkesčius studijoms 

2. Apibrėžti studentų pasitenkinimą studijomis lemiančius veiksnius 

Tyrimo metodologija 

Tyrimo duomenys buvo renkami naudojant kiekybinį tyrimo metodą (anketinę apklausą). Parengus 

anketą ji buvo dalinama studentams ir buvo prašoma ją užpildyti tiesioginiu būdu. 

Anketos klausimai buvo grupuoti į tris blokus: demografinių duomenų, studijų proceso vertinimo ir 

pasiūlymų tobulinimui teikimo klausimai. 

Apklausos rezultatai buvo suvedami į Microsoft Office Excel 2010 programą. Suvedus duomenis, 

buvo sumuojami tyrimo dalyvių atsakymai. Tyrimo rezultatai vaizduojami diagramomis. 

Tyrimo etika. Tyrimo metu buvo laikomasi anonimiškumo, privatumo bei konfidencialumo 

principų. Prieš išdalinant anketas, studentams buvo žodžiu pristatomas tyrimo tikslas ir paaiškinama, kaip 

                                                           
14
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pildyti anketą. Tyrimo dalyviai buvo informuojami, jog anketa yra anoniminė ir kam bus naudoti tyrimo 

rezultatai.  

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 39 studentai iš 48 šiuo metu studijuojančių Muzikos 

pedagogikos studijų programą Vytauto Didžiojo Universitete. Anketų grįžtamumas yra 81%. Iš 

užpildžiusiųjų anketas buvo 6 vaikinai ir 33 merginos. 
Daugiausia tyrimo dalyvių atstovavo 21 – 23 metų amžiaus grupę (22 respondentai). Daug mažiau 

apklaustųjų priklausė 18 – 20 metų amžiaus grupei (10 respondentų), o 7 studentai buvo 24 ir daugiau 

metų amžiaus. 

 
TYRIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS 

 

Dauguma tyrimo dalyvių tikslingai pasirinko muzikos pedagogikos specialybę ir norėjo į ją įstoti. 

Keli studentai nenorėjo stoti, bet įstojo, galbūt tiesiog todėl, nes nepasisekė įstoti į norimą specialybę. 

Trys studentai  pažymėjo, kad pamėgo šias studijas, o 6 pažymėjo, kad dabar jiems šios studijos 

nepatinka (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Respondentų atsakymų, ar tai yra ta specialybė į kurią norėjo įstoti, pasiskirstymas 

 

Pasitenkinimą studijomis dauguma dalyvių vertino 7 arba 8 balais. Tai rodo, kad pasitenkinimas 

studijomis nėra labai mažas, tačiau nėra visiškai idealus. Tačiau buvo 2 studentai, kurie pasitenkinimą 

studijomis vertino 0 ir 4 balais, 4 jų vertino aukščiausiu balu (žr. 2 pav.). 

 
2 pav. Pasitenkinimo studijomis balų pasiskirstymas 

 
Lūkesčių studijoms atitikimą tyrimo dalyviai vertino labai panašiai kaip ir pasitenkinimą 

studijomis. Dauguma apklaustųjų įvertino 7 arba 8 balais, bet 2 studentai įvertino 0 ir 4 balais. 4 skyrė 10 

balų (žr. 3 pav.). 

 
3 pav. Tyrimo dalyvių lūkesčių studijoms atitikimo įvertinimų atsakymų pasiskirstymas 

 

Dauguma tyrimo dalyvių (17 studentų skyrusių 5 balus) žino, kad universitetas bendradarbiauja su 

kitomis organizacijomis ir institucijomis: su šiuo teiginiu visiškai sutinka, net  9 apklaustieji šiuo 

klausimu neturėjo nuomonės, kas rodo, jų menką susidomėjimą universiteto veiklomis (žr. 4 pav.). 
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4 pav. Tyrimo dalyvių įvertinimų ar universitetas bedradarbiauja su kitomis organizacijomis ir institucijomis 

atsakymų pasiskirstymas 

 

Studentų nuomonė apie praktikos vietas gana vidutiniška. Daugiausia studentų skyrė 3 balus (14 

respondentų).  Studentų praktika atliekama universiteto partnerinėse mokyklose, tačiau šie rezultatai 

teigia kad jų nėra pakankamai, nors ir dauguma studentų praktikos vietomis yra patenkinti (žr. 5 pav.). 

 
5 pav. Respondentų atsakymų, ar universitetas siūlo pakankamai galimybių praktikai atlikti pasiskirstymas 

 

Universitete vyksta tikrai daug užsienio dėstytojų atvirų paskaitų ir seminarų, tačiau studentai, 

vertinę šių paskaitų nepakankamumą, demonstruoja nepakankamą domėjimąsi. Šie rezultatai liudija ir per 

mažą programoje dėstančių dėstytojų iniciatyvą skatinti studentus domėtis universiteto vykstančiomis 

veiklomis.  

 
6 pav. Tyrimo dalyvių įvertinimų ar į universitetą atvažiuoja pakankamai užsienio universitetų dėstytojų ir 

kitų užsienio svečių pasiskirstymas 

 

Tyrimo dalyvių buvo prašoma įvertinti jiems prieinamą universiteto infrastruktūrą. Dauguma 

studentų yra patenkinti universiteto auditorijomis, keli jų išreiškė nepasitenkinimą, turbūt dėl vykstančios 

pastato renovacijos ir skyrė tik 1 ir 2 balus (žr. 7 pav.). 

 
7 pav. Tyrimo dalyvių atsakymų, ar jie patenkinti universiteto auditorijomis pasiskirstymas 

 

Teiginį, kad universitete pakanka patalpų studijoms, daugelis studentų vertino 4 balais, bet ne ką 

mažiau tyrimo dalyvių skyrė 2 balus (žr. 8 pav.), kas reiškia, jog nemažai studentų mano, kad universitete 

nepakanka patalpų studijoms. Tai galėtų būti susiję su tuo, kad dažnai trūksta auditorijų savarankiškam 

darbui, t.y. grojimui. Kadangi daugumai studentų nepakanka auditorijų ir jie neturi kur groti, tai gali lemti 

neigiamą pasitenkinimą studijomis ir lūkesčių studijoms neatitikimą. 
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8 pav. Tyrimo dalyvių įvertinimų, ar universitete pakanka patalpų studijoms pasiskirstymas 

 

Tyrimo dalyvių buvo prašoma įvertinti savo studijų programos dėstytojus. Teiginį, kad muzikos 

pedagogikos studijų programos dėstytojai yra kvalifikuoti, beveik visi studentai vertino 5 balais (žr. 9 

pav.). Tai reiškia, kad dėstytojais studentai pasitiki. 

 
9 pav. Tyrimo dalyvių atsakymų, ar jų studijų programos dėstytojai yra kvalifikuoti pasiskirstymas 

 
Teiginį, kad studijų medžiaga yra išdėstoma aiškiai ir suprantamai tyrimo dalyviai vertino ne taip 

gerai kaip tai, ar jų studijų programos dėstytojai yra kvalifikuoti. Dauguma žmonių skyrė 3 arba 4 balus, o 

5 balais šį teiginį vertino tik 4 apklaustieji (žr. 10 pav.). įdomu tai, kad nors daugelis studentų galvoja, 

kad muzikos pedagogikos studijų programos dėstytojai yra kvalifikuoti, tačiau ne visi supranta jų dėstomą 

medžiagą, arba studijų medžiaga jiems ne visada yra aiškiai išdėstoma. 

 
10 pav. Respondentų įvertinimų, ar studijų medžiaga yra išdėstoma aiškiai ir suprantamai pasiskirstymas 

 

Studentų nuomone, bendravimas tarp dėstytojų ir studentų yra sklandus, dauguma tyrimo dalyvių 

parašė 4 ir 5 balus (žr. 11 pav.).  

 
11 pav. Tyrimo dalyvių įvertinimų, ar bendravimas tarp dėstytojų ir studentų yra sklandus pasiskirstymas 

 

Tyrimo dalyviai vertino tai, ar jų studijų programos dėstytojai geba vadovauti studijoms t.y. 

nurodyti reikalingą literatūrą, konsultuoti dėl darbų temų, nurodyti klaidas, paaiškinti, kaip jas taisyti ir 

kt. Dauguma tyrimo dalyvių skyrė 5 balus, nors nemažai buvo ir 3 bei 4 balų įvertinimų (žr. 12 pav.). 
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12 pav. Tyrimo dalyvių atsakymų, ar jų studijų programos dėstytojai geba vadovauti studijoms 

pasiskirstymas 

 

Kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema daugeliui studentų yra aiški ir suprantama. 

(žr. 13 pav.). 

 
13 pav. Tyrimo dalyvių atsakymų, ar studentų pasiekimų vertinimo sistema yra jiems aiški pasiskirstymas 

 

Paprašyti įvertinti dėstytojų nešališkumą ir objektyvumą, studentai nebuvo vieningi. Daugelis 

apklaustųjų šį teiginį įvertino 3 balais (žr. 14 pav.). Šie rezultatai rodo nepakankamą dėstytojų ir studentų 

dialogą studijų vertinimo klausimais.  

 
14 pav. Tyrimo dalyvių įvertinimų, ar universiteto dėstytojai studentų pasiekimus vertina nešališkai ir 

objektyviai pasiskirstymas 

 

Beveik visi tyrimo dalyviai pažymėjo, kad derinti paskaitas su kita veikla (pvz. darbu, laisvalaikiu) 

yra galimybė yra (žr. 15 pav.). 

 
15 pav. Respondentų atsakymų, ar yra galimybė derinti paskaitas su kita veikla pasiskirstymas 

 

Apie universiteto teikiamą pagalbą ieškant darbo, studentai kol kas nuomonės neturi (žr. 16 pav.). 

Šie rezultatai rodo nepakankamą studentų domėjimąsi. Kita vertus, dauguma bakalauro studijų studentų 

planuoja studijuoti magistrantūroje ir apie įsitraukimą į darbo rinką kol kas negalvoja.   

 
16 pav. Tyrimo dalyvių atsakymų, ar juos tenkina universiteto teikiama pagalba ieškant darbo pasiskirstymas 
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Tyrimo dalyvių buvo prašoma įvertinti studijų programą (studijuojamų dalykų visumą). Dauguma 

tyrimo dalyvių pasirinko atsakymus „gerai“ ir „patenkinamai“, kas rodo studijų programos tobulinimo 

būtinumą.  

 
17 pav. Tyrimo dalyvių studijų programos įvertinimų pasiskirstymas 

 

Tyrimo dalyvių buvo prašoma atsakyti į klausimą ar jie keistų šias studijas į studijas kitoje mokymo 

įstaigoje, jei turėtų pasirinkimo galimybę. Atsakymai pasiskirstė beveik po lygiai, vieni jų keistų, kiti- ne. 

(žr. 18 pav.). Šie rezultatai , kas rodo, jog jie studijomis yra nepatenkinti, arba ne visiškai patenkinti ir jų 

lūkesčiai muzikos pedagogikos studijoms yra neišsipildę. 

 
18 pav. Tyrimo dalyvių atsakymų, ar jie keistų šias studijas į studijas kitoje aukštojoje mokykloje 

pasiskirstymas 

 

Studentų paskaitų lankomumas yra geras, daugelis nurodė lankantys 81- 100 proc. paskaitų. Jei 

turėtų galimybes, studentai koreguotų paskaitų tinklelį (pridėtų vokalo, dirigavimo  paskaitų, vieni 

pridėtų, kiti mažintų praktikos valandas, didintų muzikinių paskaitų skaičių bendrauniversitetinių dalykų 

sąskaita), keistų kai kuriuos dėstytojus. Tik keli studentai parašė, jog nieko nekeistų šioje studijų 

programoje.  

Studentų prašoma kažką palinkėti būsimam pirmakursiui. Vieni tyrimo dalyviai 

pirmakursiui linkėjo kantrybės, sėkmės, mokytis stropiai ir sąžiningai, ištvermės, stiprybės, 

užsispyrimo ir panašių dalykų. Kiti studentai linkėjo stoti tik tuo atveju, jei būsimasis 

pirmakursis jaučia pašaukimą šiam darbui. Taip pat nemažai studentų linkėjo atidžiai 

pasistudijuoti studijų programą ir dėstomus dalykus, o išsistudijavus spręsti, ar nori stoti į šią 

programą 

Geriausiai veiksniais studijų programoje studentai išskyrė paskaitas, dėstytojus, emocijas, 

koncertus, stipendiją, bendrakursius, tarptautinius mainus. 
 

IŠVADOS 

 

1. Muzikos pedagogikos programos studentai savo studijomis yra patenkinti, savo būsimą profesiją 

pasirinkę tikslingai.  

2. Studentų pasitenkinimą studijomis lemia: 

- Studijų infrastruktūra (universiteto bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, užsienio dėstytojų 

vizitai, pakankamas patalpų kiekis, 

- Studijų programa (optimalus studijų programos tinklelis, studentų dalyvavimas tarptautiniuose 

mainuose, susitarta pasiekimų vertinimo sistema 

- Dėstytojų kvalifikacija (aiškiai išdėstoma medžiaga, studijų naujovių sekimas) 

- Emocinis studentų pasitenkinimas 

- Nuolatinis visų studijų programoje veikiančiųjų bendravimas 
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SUMMARY 

The lack of research on Music Education's student satisfaction with their study programme reasons this 

thesis practical problem. Results from this study will be used in the self-analysis process of the study 

programme. Scientific problem is formed in three ways: student satisfaction with their studies is a 

component part of quality of the studies, related to external and internal evaluation of the programme, 

motivation to study, microclimate in the study programme itself, therefore it is necessary to constantly 

observe and examine.  

Objective of the research: to reveal how the Music Education's degree programme is assessed by the 

students themselves. 

Tasks of the research: 

1. to ascertain student's hopes for the studies. 

2. to define the factors, which determine student satisfaction with the studies.  

Research methodology. The research data were collected using a quantitative research method 

(questionnaire). The research involved 81% of the students in the study programme. Music Education's 

programme students are satisfied with their studies,  having chosen their future profession purposefully. 

Student satisfaction with their studies is determined by: study infrastructure, curriculum, professors' 

qualifications, emotional satisfaction of students, constant communication between all that are involved in 

the studies programme. 
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