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NEDARBO MAŽINIMO PROJEKTAI LIETUVOJE 

Rugilė Kumžaitė 

Mokslinis vadovas lekt. Violeta Naraškevičiūtė 
Kauno technologijos universitetas 

 

Viena didžiausių šių dienų ekonominių ir socialinių problemų išlieka gana aukštas nedarbo lygis.  Šią problemą 

įžvelgia ir finansavimą skirdama spręsti padeda Europos Sąjunga, kurios vienas iš pagrindinių tikslų, ateinantiems 5 

metams, būtent ir yra užimtumo didinimas Europos Sąjungos šalyse, ne išimtis yra ir Lietuva. Nedarbo lygis mūsų 

šalyje šiuo metu yra sėkmingai mažinamas ir remiantis Lietuvos statistikos departamentu paskutinį 2015m. ketvirtį 

siekė 8,8%, tačiau  rekomenduojama 3-4% norma šalyje vis dar nėra pasiekta. Todėl labai svarbų vaidmenį šiame 

procese atlieka ES struktūrinių fondų finansuojami projektai, nedarbo lygio šalyje mažinimui. Projektų tikslas – skatinti 

gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje, suderinti darbo pasiūlą ir paklausą, skatinti bedarbius ir ekonomiškai 

neaktyvius asmenis įsitrauki ar sugrįžti į darbo rinką, didinti bedarbių, ypač ilgalaikių motyvaciją, užimtumo gebėjimus 

ir galimybes įsidarbinti, taip pat padėti įgyti reikiamą kvalifikaciją darbo išsaugojimui. Taigi labai svarbu, jog šie 

projektai šalyje susilaukia vis didesnio susidomėjimo, gyventojai šių projektų dėka sėkminga įsitvirtina darbo rinkoje, o 

taip pat prisideda prie ekonominio šalies augimo ir stiprėjimo.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos nedarbo mažinimo projektus.  

Uždaviniai: 

1. Apžvelgti pagrindinius teorinius projekto aspektus; 

2. Apžvelgti šiuo metu įgyvendinamus nedarbo mažinimo projektus Lietuvoje; 

3. Apžvelgti ir išanalizuoti projektų vykdymo, rengimo problemas ir teigiamus aspektus; 

4. Įvertinti paskutinius įgyvendintus nedarbo mažinimo projektus. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų palyginamoji analizė. 

 

PROJEKTO BIUDŽETO IR KOKYBĖS TEORINIAI ASPEKTAI 

 

Nedarbo problemos mažinimui kasmet yra skiriamas vis didesnis dėmesys, kuris pasireiškia nedarbo 

mažinimo projektų įgyvendinimu. Tačiau bet koks projektas yra sunkiai įgyvendinama bet tam skiriamų lėšų. 

Tikslus biudžetas- tai neatsiejama sėkmingo projekto dalis. Todėl analizuojant biudžetą, kaip projekto 

analizės instrumentą, pirmiausiai reikia įvardyti, kokia yra biudžeto rengimo paskirtis. Pagal  Thomsett 

(2010) biudžeto procesas kuria spaudimą  ne tik projekto vadovams, bet ir departamentams, skyriams ir 

dukterinėms įmonėms.  

Kaziliūno (2009) teigimu, biudžeto procesas atsiranda tada, kai numatytos išlaidų sąmatos siejamos su 

laiko veiksniu- nustatoma, kada ir kaip bus naudojami projekto pinigai. Bendrai matoma, kad biudžetas yra 

ta projekto dalis, kuri reikalauja itin didelio atidumo ir tikslumo. Bet koks neatitikimas gali turėti dideles 

pasekmes. Kita autorė, Stoffle (1993), biudžeto procesą įvardija kaip finansinį planavimą, kurio metu 

nubrėžiamos ribos turimais ištekliais pasiekiamiems tikslams. Šis procesas anot autorės yra skirstomas į 

šiuos etapus: kūrimo, pasiskirstymo ir valdymo. Todėl, norint bet kokiam projektui parengti tinkamą 

biudžetą, privalu laikytis tam tikrų principų. Thomsett (2010) nurodo šiuos pagrindinius principus, kurių 

privalu laikytis norint sukurti efektyvų biudžetą: 

1. Biudžetas turi būti realistinis; 

2. Kuo detalesnis biudžetas, tuo naudingesnis projektas; 

3. Biudžeto terminas turi būti susietas su projekto užbaigimo terminu, o ne su verslo ciklu; 

4. Išlaidų ir sąmatų straipsniai turi atitikti biudžeto fazes; 

5. Visos  biudžeto prielaidos turi būti fiksuojamos ir paaiškinamos; 

6. Esant bet kokiems neaiškumams, biudžetas turi apimti ir tam tikrus rezervus; 

7. Paruošti kintančias ataskaitas, kurios identifikuoja biudžeto problemas ir nurodo, kaip jas išspręsti; 

8. Jeigu biudžetas paaiškėja, kad yra neatitinkantis realybės, reikia atlikti biudžeto peržiūrą. 

Taigi biudžetas yra vienas svarbiausių projekto kokybiškumą galinčių įvertinti kriterijų. Tačiau 

efektyvaus projekto kokybės valdymo esmę sudaro kryptingai veikianti, patenkinanti užsakovo dabartinius ir 

perspektyvinius poreikius, taip pat atitinkanti tarptautinius reikalavimus, projekto kokybės sistema. 

(Neverauskas ir kt., 2007). Taigi kokybės valdymas projektuose taikomas nuo projekto inicijavimo, projekto 

vykdymo, projekto rezultato, iki projekto pabaigos. Kokybės valdymas projektuose, anot Juran (1993) turi 

apimti tris pagrindinius procesus: kokybės planavimą, kokybės valdymą ir kokybės gerinimą. Tačiau 2013 

metais Corina ir kt. įvardijo dar vieną kokybės valdymo procesą – tai kokybės užtikrinimą. 
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1. Kokybės planavimas – tai pagrindė kokybės valdymo funkcija, kurios metu siekiama nustatyti 

kokybės tikslus, identifikuoti klientus ir išsiaiškinti jų poreikius, sukurti projekto savybes bei sukurti 

aiškią projekto kontrolės sistemą ir įdiegti ją į projekto vykdymą.  

2. Kokybės valdymas – konkretaus projekto rezultatų stebėjimas, jo vykdymo metu. Šio etapo metu  

yra šalinamos atsirandančios priežastys dėl, kurių projekto rezultatai prastėja.  

3. Kokybės užtikrinimas – šio etapo metu siekiama, jog būtų vykdomi visi kokybės reikalavimai. 

4. Kokybės gerinimas – tai sugebėjimo įvykdyti kokybės reikalavimus didinimas. Šio etapo metu yra 

įrodomas gerinimo poreikis, sudaromi gerinimo projektai, nustatomi gerinimo terminai. Dėka šio 

proceso vadovai labiau atkreipia dėmesį į projekte padarytas klaidas, pažeidimus ar pakeitimus.  

Akivaizdu, jog projektų kokybės valdymas – tai sistema veiklos rūšių, metodų ir priemonių, 

naudojamų siekiant patenkinti projekto interesantų reikalavimus ir lūkesčius. Tačiau, svarbu paminėti, jog 

siekiant sėkmingo projektų kokybės valdymo yra labai svarbu laiku pastebėti ir identifikuoti kylančias 

problemas bei priimti teisingą sprendimą problemos šalinimui.  

 

NEDARBO MAŽINIMO PROJEKTŲ ANALIZĖ 

Įgyvendinami nedarbo mažinimo projektai 

 

Šiuo metu Lietuvoje veikia tik Europos socialinio fondo finansuojami nedarbo mažinimo projektai. 

Europos socialinis fondas (ESF), įkurtas 1957 m., yra pagrindinė Europos Sąjungos priemonė, skirta 

žmogiškiesiems resursams vystyti ir darbo rinkos funkcionavimui gerinti. Jis remia priemones, siekiančias 

užkirsti kelią nedarbui ir su juo kovoti bei vystyti žmogiškuosius išteklius. ESF tikslas yra skatinti aukštą 

užimtumo lygį, lygybę tarp vyrų ir moterų, tvarią plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą. Pagrindinis 

Fondo tikslas yra teikti finansinę paramą nacionalinių užimtumo veiksmų planams įgyvendinti. 

Pagrindinės penkios Europos socialinio fondo politikos sritys yra: 

 Aktyvios darbo rinkos politikos vystymas ir skatinimas;  

 Lygių galimybių visiems, patenkantiems į darbo rinką, skatinimas; 

 Mokymo, lavinimo ir konsultavimo kaip mokymosi visą gyvenimą politikos dalies skatinimas bei 

gerinimas;  

 Kvalifikuotos ir galinčios prisitaikyti darbo jėgos skatinimas; 

 Moterų patekimo į darbo rinką ir dalyvavimo joje gerinimas. 

Šiuo metu Lietuvoje jau yra visiškai įgyvendinta ir užbaigta 20 skirtingų projektų, kurie buvo 

orientuoti į skirtingas tikslines auditorijas, tačiau pasižymėjo bendru vieningu tikslu- kova su nedarbu šalyje, 

o aštuonioms nedarbo mažinimo projektams ESF finansavimą teikia dabar: 

1. Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas. Šio projekto tikslas yra padėti ilgalaikiams bedarbiams 

bei tiems asmenims, kurie iki užsiregistravimo į TDB nedirbo ilgiau kaip 2 metus, įgyti naują arba 

patobulinti esamą įgyta profesiją, įgyti naujų kompetencijų bei sėkmingai integruotis bei įsitvirtinti 

darbo rinkoje. Projekto trukmė – 2014 m. rugpjūčio 1 d. - 2016 m. gruodžio 31 d. Projekto vertė – 

18.138.397,82 Eur. 

2. Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas. Šio projekto yra orientuota į bedarbius, kurie yra 

nekvalifikuoti bei užsiregistravę TDB. Jos tikslas padidinti šių bedarbių motyvaciją, siekiant 

įsidarbinti, padėti spręsti emocines bei bendravimo problemas, dėl kurių susidaro kliūtys jų 

įsidarbinime bei užimtume, ir padėti įgyti  ar tobulinti esamą kvalifikaciją bei kompetencijas. 

Projekto trukmė – 2014 m. rugpjūčio 1 d. - 2017 m. sausio 31 d. Projekto vertė – 35 348 007,42 Eur. 

3. Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m. Projekto tikslas yra skatinti socialines įmones didinti 

neįgalių darbuotojų, praradusių darbingumą, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai 

įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį bei asistentų 

pagalba padėti atlikti darbo funkcijas neįgaliesiems. Projekto trukmė – 2015 m. spalio 1 d. - 2016 m. 

lapkričio 30 d. Projekto vertė – 20 958 646,87 Eur, iš kurių 13 924 930,23 Eur sudaro ESF lėšos. 

Projekto partneriai - projekte dalyvauja 140 partnerių, iš jų: 71 socialinė įmonė, 60 – neįgaliųjų 

socialinių įmonių ir 9 teritorinės darbo biržos. 

4. Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas. Projekto tikslas yra padėti vyresniems negu 54 metų 

bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įsigyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti 

kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. 

Projekto trukmė – 2015 m. sausio 1 d. - 2017 m. birželio 30 d.  Projekto vertė – 20 273 401,30 Eur, 

iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų – 15 336 219,88 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 4 937 

181,42 Eur. 
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5. Pagalba neįgaliesiems. Projekto tikslas yra padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas. Projekto trukmė - 2015 m. kovo 1 d. - 2018 m. vasario 28 d.  Projekto vertė 

- 7 588 166,13 Eur. 

6. Atrask save. Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 

15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo 

priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius 

ir galimybes. Projekto trukmė – 2015 m. rugsėjo 21 d. – 2018 m. rugsėjo 20 d. Projekto vertė – 

33.798.580 Eur. 

7. Naujas startas. Projekto tikslas – padidinti 16-29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į 

darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Projekto trukmė-2015m.gruodžio 9d.- 2018 rugsėjo 8d. Projekto vertė: 

35.375.386 Eur 

8. JGI stebėsenos modulio sukūrimas. Projekto tikslas yra sukurti naują Lietuvos darbo biržos) 

informacinės sistemos Edbirža modulį ir įdiegti sistemos pakeitimus, skirtus Jaunimo garantijų 

veiklų automatizavimui ir planavimui, įvykdymo stebėsenai ir duomenims apie dalyvius ir jų 

aktyvaciją, kaupti ir teikti ataskaitas. Projekto trukmė- 2015 spalio 21d.- 2016 gegužės 21d. Projekto 

vertė - 405.468,00 Eur. 

Lietuvos teritorinės darbo biržos yra tik vykdantysis organas, kuris padeda įgyvendinti aukščiau 

išvadintus projektus. Lietuvos teritorinė darbo birža vykdo projektus, atlieka projekto dalyvių atranką bei jų 

įtraukimą į projekto veiklas,  atlieka projekto veiklų viešinimą ir patikras, rengia projekto veiklų stebėsenos 

ir patikrų ataskaitas bei mokėjimo prašymus. Visus projektus kuria ir analizuoja ESF valdymo komitetas. 

Lietuvoje ESF projektus pradėjo vykdyti nuo 2008 metų gruodžio mėnesio, tačiau šiuo metu yra daugiausia 

projektų, kurie mažina bedarbystės lygį šalyje, nes Lietuva dalyvauja Europos struktūrinių fondų 

programose, kuriose numatyta kovoti su skurdu ir mažinti bedarbystę. 

 

Įgyvendinamų projektų tarpusavio vertinimas  pritrauktų dalyvių bei panaudotų lėšų atžvilgiu 

 

Taigi šiuo metu Lietuvoje sėkmingai veikia 8 Lietuvos darbo biržos vykdomi  projektai, kurių bendra 

planuojama investicinė suma kovoje su nedarbu siekia: 159 915 155 Eur. Vertinti bendrą projektams 

įgyvendinti panaudotą finansavimo sumą ir įtrauktų į projektus gyventojų skaičių nėra tikslinga, dėl skirtingų 

projektų vykdymo trukmių. Objektyviausia vertinti kiekvieno projekto vykdymo rezultatus individualiai, 

kurie pateikiami 1 lentelėje. Daugumos projektų tarpiniai rezultatai Lietuvos darbo biržos tinklapyje 

pateikiami iki 2016m. kovo 31d., todėl ir praėjęs projektų įgyvendinimo laikotarpis taip pat apskaičiuojamas 

iki šios datos. 
 

1lentelė. Šiuo metu įgyvendinamų nedarbo mažinimo projektų palyginimas laiko ir pritrauktų dalyvių 

skaičiaus atžvilgiu  

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis 

Taigi, vertinant projektus pagal pritrauktų dalyvių skaičių, matome, kad projektas: „Ilgalaikių bedarbių 

įdarbinimo rėmimas“ pritraukė daugiau dalyvių nei beveik analogiško laikotarpio projekto -„ Nekvalifikuotų 

asmenų kompetencijų didinimas“. Projektas „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016m.“ netgi  viršijo 

numatytus pasiekti rezultatus – net neįpusėjus projekto įgyvendinimo terminui, projektams pavyko pritraukti 

daugiau dalyvių nei buvo numatyta prieš rengiant projektą. Tokie sėkmingi įgyvendinimo rezultatai 

signalizuoja apie nepakankamai įvertintus projektus ir galbūt klaidingai atliktą projektų planavimo etapą, o 

rezultatų nesutapimas jau yra įvardijamas kaip projekto rizika. Tačiau, vertinant projektų kokybiškumą, 

akivaizdu, kad šie du projektai puikiai atitiko visus kokybės vertinimo kriterijus. Kitas projektas „Vyresnio 

amžiaus bedarbių rėmimas“ yra įgyvendamas gana proporcingais etapais ir apie prastą projekto kokybę, 

remiantis šiuo aspektu, išvada nebūtų objektyvi. Jauniausias nedarbo mažinimo projektas „Pagalba 

Projektas Ilgalaikių bedarbių 

įdarbinimo rėmimas.

Nekvalifikuotų asmenų 

kompetencijų 

didinimas.

Parama socialinėms 

įmonėms 2015-2016 m. 

Vyresnio amžiaus 

bedarbių rėmimas

Pagalba 

neįgaliesiems Atrask save Naujas startas

JGI stebėsenos 

modulio 

sukūrimas

Praėjęs projekto laikas, proc. 67,72% 66,52% 42,72% 49,95% 36,16% 17,53% 11,25% 76,06%

Pritrauktas dalyvių skaičius, 

proc. iki 2016.03.31 80,47% 60,40% 104,65% 42,33% 35,20%
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neįgaliesiems“ kol kas yra pritraukęs mažiausiai dalyvių, tačiau objektyvių išvadų apie šį projektą daryti 

negalime, dėl labai trumpo laiko tarpo nuo projekto pradžios. 

Vertinant projektų finansavimo panaudojimą, kuris pateikiamas 2 lentelėje, matyti, jog projektas 

„Parama socialinėms įmonėms 2015-2016“ viršijant planuotą pritrauktų dalyvių skaičių nepanaudojo net 

pusės visų numatytų skirti lėšų. Tokie dalyvių skaičiaus bei finansavimo lėšų panaudojimo neatitikimai 

atskleidžia šio projekto itin prastą biudžeto planavimą bei kritikuotiną projekto kokybės išankstinę analizę. 

Todėl objektyviai daroma prielaida, kad  projekto pradinis biudžetas galėjo būti sudarytas skiriant mažesnę 

finansavimo sumą Tačiau, žinant, kad šio projekto įgyvendinimas dar net neįpusėjo, galima tikėtis 

stulbinamų rezultatų jo pabaigoje, vertinant neįgaliųjų įdarbinimo bei tobulėjimo atžvilgiu. Finansavimo lėšų 

panaudojimo atžvilgiu „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ taip pat lenkia „Nekvalifikuotų asmenų 

kompetencijų didinimo“ projektą, nes pirmasis projektas yra įgyvendinamas praktiškai vienodą laiko tarpą, 

tačiau sugebėjo pritraukti  daugiau dalyvių tuo pat metu panaudojant ir daugiau finansavimui skirtų lėšų. 

Taigi, lyginant šiuos du itin panašius projektus, matoma, kad „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ turi 

tikslesnį biudžetą bei pasižymi aukštesniu kokybiškumu.  

 
2lentelė. Šiuo metu įgyvendinamų nedarbo mažinimo projektų palyginimas laiko ir panaudotų 

finansavimo lėšų atžvilgiu 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis 

Vertinant visus projektus bendrai, tikslinga vertinti būtų tik tuos projektus, kurie artėja į pabaigą. 

Taigi, akivaizdu, kad projektai, kurie pasibaigs greičiausiai, turi puikius kiekybinius rezultatus, kurie tik 

patvirtina pačių projektų rengimo naudingumo idėją. Tačiau pats projektų rengimo ir sudarymo procesas 

galėtų būti stipriai kritikuojamas biudžeto sudarymo ir rinkos analizės aspektais. Todėl, siekiant įvertinti, ar 

šie projektų įgyvendinimo netikslumai gali būti pašalinami bei iš anksto numatomi, 3 lentelėje pateikiami per 

2015-2016m. baigtų  įgyvendinti projektų rezultatai. 

3 lentelė. 2015-2016m. baigtų įgyvendinti projektų rezultatai  

Projektas "Įgyk paklausią 

profesiją"

"Parama socialinėms 

įmonėms 2014-2015 m. " "Išlik darbo rinkoje"

Iš viso panaudota 

finansavimo lėšų, proc. 88,16% 98,21% 99,94%

Iš viso pritrauktas dalyvių 

skaičius, proc. 103,31% 155,41% 139,81%  
Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis 

Pagal lentelės rezultatus matoma, kad visi trys projektai viršijo planuotą pritraukti dalyvių skaičių, 

neįsisavindami visų numatytų finansavimo lėšų. Tokie rezultatai vertinami ne vienareikšmiškai. Gyventojų 

bei visuotiniu atžvilgiu, rezultatai yra vertinami itin palankiai, nes pagrindžiamas tokių projektų poreikis bei 

jų nauda Lietuvos kovoje su nedarbo mažinimu. Tačiau, vertinant šiuos projektus visų projektų kontekste, jų 

biudžeto sudarymo pagrįstumas bei rinkos analizės vertinimas nė vieno projekto atžvilgiu nebuvo atliktas 

visiškai kokybiškai. Tokie mažesnėmis panaudotomis lėšomis viršyti pritrauktų dalyvių skaičiai leidžia 

daryti išvadą, kad projektus rengiančios institucijos privalo itin kompetentingai nustatyti reikalingą 

finansavimo poreikį išsikeltiems tikslams pasiekti. Per didelis lėšų nukreipimas projektas, kurie sėkmingai 

įgyvendami mažesnėmis sąnaudomis, suteikia galimybę šalyje įgyvendinti daugiau projektų, siekiat priartinti 

šalies nedarbo lygį prie rekomenduojamo Europos Sąjungos vidurkio. 

 

 

Projektas Ilgalaikių bedarbių 

įdarbinimo rėmimas.

Nekvalifikuotų asmenų 

kompetencijų 

didinimas.

Parama socialinėms 

įmonėms 2015-2016 m. 

Vyresnio amžiaus 

bedarbių rėmimas

Pagalba 

neįgaliesiems Atrask save Naujas startas

JGI stebėsenos 

modulio 

sukūrimas

Praėjęs projekto laikas, proc. 67,72% 66,52% 42,72% 49,95% 36,16% 17,53% 11,25% 76,06%

Panaudota finansavimo lėšų, 

proc. iki 2016.03.31d. 57,24% 45,84% 41,06% 36,04% 20,69%
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IŠVADOS 

 

1. Šiuo metu Lietuvoje veikia tik Europos socialinio fondo finansuojami nedarbo mažinimo projektai. 

Didelė dalis projektų finansuojama pagal Europos struktūrinių fondų lėšas. ESF tikslas yra skatinti 

aukštą užimtumo lygį, lygybę tarp vyrų ir moterų, tvarią plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą. 

Pagrindinis Fondo tikslas yra teikti finansinę paramą nacionalinių užimtumo veiksmų planams 

įgyvendinti. 

2. Lietuvoje veikia 8 nedarbą mažinantys/užimtumą skatinantys projektai, kurių pagrindinis tikslas kovoti 

su nedarbu ir užimtumo problema šalies viduje. Šie projektai vykdomi per teritorines darbo biržas, kurios 

teikia subsidijas darbo užmokesčiui, organizuoja profesinius mokymus, organizuoja ir prižiūri bei vertina 

kitų priemonių finansavimą ir priemonių kokybę. Projektai yra sukurti taip, kad į darbinę veiklą būtų 

įtraukti ir žmonės su negalia bei jaunimas ar vyresnio amžiaus žmonės, kurie buvo atliesti dėl 

nepaklausios specialybės darbo rinkoje ar dėl profesinių žinių trūkumo. 

3. Vykdomi projektai daro teigiamą poveikį darbo rinkai ir visai Lietuvos ekonomikai. Įtraukti į darbinę 

veiklą asmenys prisideda prie bendrosios vertės kūrimo ir bedarbių lygio šalyje mažėjimo.  

4. Nedarbo mažinimo projektai pasižymi lėtais plėtos ir populiarumo tempais pradžioje, tačiau baigiantis 

projekto įgyvendinimo laikotarpiui dažniausiai visi pasiekia numatytus tikslus ir net viršija projekto 

rengėjų ir įgyvendintojų lūkesčius. Visi analizuoti projektai turi skirtingus tikslinius segmentus, kas 

leidžia vienu metu kovoti su šalies nedarbu maksimaliai skirtingais metodais. 

5. Įgyvendinti nedarbo mažinimo projektai atskleidė, kad projektų biudžetai gali būti potencialiai 

mažinami, peržiūrint ir patikslinant finansavimo lėšų poreikius, o projektų kokybės kriterijai gali būti 

griežtinami. 
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UNEMPLOYMENT REDUCTION PROJECTS IN LITHUANIA  

Summary 

One of the biggest economic and social problems is still high unemployment rate. The European Union is 

funding unemployment reduction projects. The unemployment rate in our country now is successfully reducing and 

reaches 8,8 %, but it is still higher than the recommended 3-4%. The most important role of these projects is reducing 

the level of unemployment. Projects objective - to promote employment and participation in the labor market, to 

harmonize labor supply and demand. So, these projects should involve people and participants could finally find a 

permanent job in the labor market. This work is analysing unemployment reduction projects and trying to determine 

advantages and defects. 

 

 
 

 

http://www.ldb.lt/Informacija/ESParama/Puslapiai/default.aspx
http://osp.stat.gov.lt/home
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LIETUVOS BIOMASĖS ENERGETIKOS RINKOS PLĖTROS 

EKONOMINIS VERTINIMAS 

Mantas Švažas 
Kauno technologijos universitetas 

 

Energetikos sektorius Lietuvoje ilgą laiką buvo stipriai priklausomas nuo iškastinio importuojamo kuro 

panaudojimo ir energijos importo. Pačiame ekonominio nuosmukio įkarštyje Lietuvoje įsivyravo reiškinys – naujo 

sektoriaus plėtra. Biomasės panaudojimu paremta energetika leido šaliai sumažinti energijos ir kuro importo apimtis, 

atpiginti vietinės gamybos energiją ir sukurti naujas darbo vietas, ypač regionuose. Naudojant biomasę atsirado 

galimybė diversifikuoti energijos gamybą regionuose, tuo pačiu artėjant prie nustatytų Europos Sąjungos normatyvų. 

Šiandien biomasės rinkos struktūra yra nevienalytė, paremta dideliu tiekėjų skaičiumi, tuo tarpu daugiau nei pusėje 

savivaldybių šilumos energijos gamybai naudojamas biokuras.  Reikšmingai keičiantis ekonominei ir socialinei 

situacijai reikalinga ištirti, kaip biomasės panaudojimas paveiktų tuos regionus, kuriuose biomasė naudojama 

simboliškai arba jos vietą yra užėmęs iškastinis kuras. Atsiranda būtinybė tirti biomasės rinkos plėtros poveikį 

ekonomikai per darbo vietų kūrimą ir iš to susiformuojančią mokestinę naudą bei lėšų importui pokyčius. Biomasės 

rinka gali plėstis tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai – plėtra galima naujose vietovėse, naudojant įvairų bioskaidų 

atsinaujinantį kurą – medienos atliekas, šiaudus, dumblą. Dėl biomasės rinkos jaunumo Lietuvoje būtini rinkos 

koncentracijos tyrimai, kurių pagalba bus matoma, ar šalis pajėgi apsirūpinti vietine žaliava mažiausia įmanoma kaina ir 

ar bus išvengta biokuro importo iš užsienio.  

Straipsnio tikslas – ištirti biomasės rinkos plėtros padėtį ir jos poveikį ekonomikai. 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti biomasės rinkos konjunktūrą Lietuvoje; 

2. Pateikti vyraujančią biomasės rinkos struktūrą; 

3. Įvertinti pagrindines biomasės rinkos specifikacijas; 

4. Nurodyti poveikį, kurį sukeltų biomasės rinkos plėtra. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinė analizė, santykinė analizė. 

 

BIOMASĖS RINKOS LIETUVOJE VEIKIMO PRINCIPAI 
 

Biomasės rinkos struktūrą galima laikyti labai  fragmentuota ir nevienalyte, tačiau tam tikrais 

aspektais matoma, kad joje veiklos laisvė yra pakankamai nedidelė,  nes veiksmo aplinkoje egzistuoja tam 

tikri trukdžiai, neleidžiantys pasiekti proveržio biomasės rinkoje. Biomasės ruošos rinkoje veikia tiek 

privatūs, tiek valstybiniai subjektai, tačiau pastarųjų indėlis į rinkos plėtojimąsi gali būti daug didesnis 

tinkamai pritaikius įstatyminę bazę.  

Pirmiausiai didesnis dėmesys kreipiamas į tai, kaip funkcionuoja privatūs biomasės gamybos 

subjektai, kurie veikia Lietuvos rinkoje. 2015 m. Lietuvoje aktyviai veikė 118 biomasės tiekėjų – būtent tiek 

įmonių reguliuojamiems šilumos gamintojams tiekė biomasę. 75,51 proc. rinkos sudarė 14 biomasės tiekėjų 

produkcija. Daugiausia biomasės pardavęs tiekėjas užėmė 28,91 proc. rinkos, antras daugiausia pardavęs 

tiekėjas – 9,52 proc. Vyrauja daug mažų įmonių, kurių rinkos dalis nesiekia 1 proc. ir jie biomase aprūpina 

atskirus objektus ar valstybines įstaigas. Platesnė privačių subjektų analizė pateikiama 1 pav.  

 

1 pav. 2015 m. I ketv. biomasės tiekėjų rinkos struktūra pagal parduoto biomasės apimtis, proc. 

Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) 



11 
 

2015 m. I ketv., lyginant su 2014 m. I ketv., biomasės tiekėjų rinkoje pastebimi pokyčiai: 2014 m. I 

ketv. tiekėjas A, užėmęs daugiau nei 40 proc. rinkos, t. y. užėmęs dominuojančią padėtį, 2015 m. I ketv. 

užėmė 28,91 proc. rinkos. Vidutinė šio biomasės tiekėjo parduodamo biomasės kaina (su transportavimu) 

energijos išteklių biržoje 2015 m. I ketv. buvo 157,44 Eur/tne (543,61 Eur/tne), o pagal dvišales sutartis – 

228,14 Eur/tne (787,72 Lt/tne). Didžiausi rinkos struktūros pokyčiai, sumažėjus šio tiekėjo rinkos daliai, 

vyko tarp didžiųjų biomasės tiekėjų. Kitas tiekėjas (tiekėjas B) patiekė 9,52 proc. viso 2015 m. I ketv. 

rinkoje patiekto biomasės kiekio, kai 2014 m. I ketv. jo patiektas kiekis sudarė 4,72 proc. Tuo tarpu tiekėjas 

C 2015 m. I ketv. patiekė 7,79 proc. viso per ataskaitinį laikotarpį patiekto biomasės kiekio, kai 2014 m. I 

ketv. jo patiektas kiekis sudarė 11,86 proc. Atitinkamai tiekėjas D 6,11 proc. ir 5,42 proc. Taip pat 12,59 

proc. punkto padidėjo mažesnių tiekėjų (užimančių mažiau nei 5 proc. rinkos) rinkos dalis (VKEKK, 2015).  

Pirmaujanti sektoriaus įmonė yra „First Opportunity“ AS (Estija), sektoriuje seniau žinoma UAB 

„Bionovus“ vardu. Su struktūrinėmis permainomis sektoriuje ir įmonėje susiję ir įmonės rinkos dalies 

pokyčiai – per kelerius metus įmonės rinkos dalis mažėjo nuo daugiau nei 47 proc. iki 28,91 proc. Tai susiję 

su didesniu prekybos medienos atliekomis liberalizavimu jomis prekiaujant per biržą ir administraciniais bei 

teisiniais veiksmais prieš šią įmonę dėl neaiškių sandorių su susijusiomis šalimis. Šiuo metu įmonė yra 

registruota Estijoje, o veikia per nuolatinę buveinę Lietuvoje. Biomase klientai aprūpinami trijų įmonės 

padalinių pagalba („FirstOpportunity“). Ši įmonė turi didžiausią biomasės rinkos dalį Lietuvoje. 

Rinkos lyderio bei pagrindinių jo konkurentų ekonominiai rodikliai ženkliai skiriasi. Be „First 

Opportunity“ AS išskirtos dar trys įmonės, kurios savo veikla sektoriuje yra žinomos ir veikiančios tam 

tikruose regionuose. Jų duomenys pateikti 1 lent.  

 

1 lentelė. Pagrindinių Lietuvos biomasės sektoriaus įmonių duomenys 2015 m.  

Įmonė Veiklos zona Apyvarta, EUR Darbuotojų skaičius 

„First Opportunity“ AS Vakarų ir Pietų Lietuva ~30 mln. 111 

UAB „Kietasis biokuras“ Šiaurės Vakarų Lietuva ~5 mln. 45 

UAB „Grasta” Vidurio ir Pietų Lietuva ~3 mln. 67 

UAB “Ignolitos mediena” Rytų Lietuva ~0,5 mln. 24 

Šaltinis: Verslo žinios. 

Matoma, jog rinkos lyderio ir konkuruojančių įmonių apyvartos skiriasi kelis ar net keliolika kartų. 

„First Opportunity“ AS veiklos zona yra labiau salyginė, kadangi įmonės pirmtakė UAB „Bionovus“ yra 

kilusi iš trijų sujungtų įmonių, kurios veikė būtent paminėtose teritorijose. Artimiausias konkurentas - UAB 

„Kietasis biokuras“ – turi daugiau nei dukart mažiau darbuotojų, o įmonės apyvarta skiriasi apie šešis kartus. 

Likusios dvi įmonės veikia riboto ploto regionuose, o kiti rinkos dalyviai yra daug mažesni, o jų 

organizacijos yra dar pakankamai jaunos.  

Biomasės tiekimo rinka yra itin fragmentuota, kadangi ją sudaro didelis skaičius rinkos žaidėjų – nuo 

vidutinio dydžio ūkininkų ūkių iki stambių medienos ir biokuro ruošos kompanijų. Bet tuo pačiu pastebimas 

paradoksas – keliolika didžiausių įmonių valdo daugiau nei tris ketvirtadalius šalies rinkos. Tai rodo, kad 

būtina susirūpinti konkurencingumo užtikrinimu ir galimybėmis įmonėms reikalingą biokurą įsigyti už 

mažiausią įmanomą kainą. Vyraujanti situacija ir biomasės rinkos specifika liudija tai, kad biomasės rinkos 

struktūra yra reikšmingai besiskirianti nuo kitų energijos išteklių rinkų struktūrų, kadangi biomasė yra 

lokalus produktas, kurį transportuojant dideliu atstumu reikšmingai išauga jo savikaina.  

 

BIOMASĖS  RINKOS STRUKTŪRA 

Lietuvos biomasės rinka dar tebėra formavimosi stadijoje, kadangi ji dar nėra pilnai teisiškai 

reglamentuota, o įmonės, veikiančios joje vis dar sparčiai keičiasi – vienos įsisteigia, kitos baigia veiklą, 

pastebima ir jungimosi apraiškų. Įsijungus miškų urėdijoms konkurencija kiek padidėjo, bet ją dar riboja 

toms pačioms urėdijoms nustatytas reikalavimas, kad būtų išlaikyta tam tikra pelno norma, tad urėdijos 

negali realizuoti biomasės mažesne kaina nei nustatyta Valstybės, o tai trukdo ieškoti naujų klientų ir 

realizuoti susidarančias biomasės atliekas.  
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Šiuo atveju biomasės ruošos rinkoje Lietuvoje vyrauja monopolinė konkurencija. Ši sudėtinga 

situacija yra dėl keleto priežasčių. 

1. Monopolinėje konkurencijoje egzistuoja daug firmų, bet matoma geografinė segmentacija tiek tarp 

privačių, tiek tarp valstybinių įmonių. Pagrindinė orientacija yra į biomasę naudojančias katilines 

regione, tad ekonominė veikla yra skirta būtent jų aprūpinimui. Geografiniu požiūriu sektorius yra 

labai koncentruotas, tad atskiruose regionuose formuojasi monopolijos, tačiau nacionaliniu mastu yra 

daug įmonių, kurios aptarnauja šilumos gamintojus. 

2. Biomasės produktai yra diferencijuoti. Nors populiariausias biomasės kuras Lietuvoje – skiedros, - 

atrodo nediferencijuotinas, jis gali skirtis pagal kokybę, švaros lygį. Kai kurios katilinės Lietuvoje 

(pvz. Skuodo, Elektrėnų), gali naudoti tik labai aukštos kokybės biomasės skiedras, kurias Lietuvoje 

tiekia vos kelios įmonės. Senesnėms katilinėms galima tiekti mažiau švarų kurą nei naujesnėms. 

Egzistuoja ir specialios šiaudus ir biologines atliekas deginančios katilinės, tad biomasės 

diferenciacija yra pakankamai didelė. Tad pagal biomasės produktų diferenciaciją gali susiformuoti 

atskiros monopolijos pagal katilines regionuose.  

3. Kainos kontrolė yra sumažėjusi, kadangi įmonės nenori perleisti savo klientų – katilinių, ir prarasti 

garantuotas pajamas, gautas per dvišales sutartis. Be to, nors ir nepilnu pajėgumu, bet veikia 

biomasės birža, kuri leidžia susidaryti vaizdą apie kainas rinkoje ir tuo pačiu apriboja galimybes 

nulemti kainą. Dar labiau kainą lemia importuojamo kuro apimtys ir jo kaina. Yra susidariusi 

situacija, kad importuojama biomasė dažnai yra pigesnė nei vietinė, tad kuo daugiau jos 

importuojama, tuo mažesnė rinkos kaina, ir rinkos dalyviams dar sunkiau gauti norimą kainą už 

parduotos biomasės vienetą  

4. Sąlyginai laisvas įėjimas į rinką. Į rinką galima įeiti per biržą, tačiau tuo pat metu atsiranda sunkumai 

užsitikrinti pastovias pajamas, tad galima nuostolinga veikla ar apyvartinių lėšų trūkumas. Įėjimas 

per dvišales sutartis yra labai sunkus ar net neįmanomas, nes katilinės Lietuvoje yra lojalios 

biomasės tiekėjams ir tiekėjo keitimo atvejai yra labai reti. Kiek lengviau į rinką įeiti tada, jei 

užsiimama paraleline veika – ruošiama apvalioji mediena arba lieka medienos atliekų iš pagrindinės 

vykdomos veiklos. Tačiau norint pradėti veiklą būtina arba jau turėti tam tikrus technikos ar 

infrastruktūros vienetus, arba pasiruošti laikinai nuostolingai veiklai.  

5. Nekaininė konkurencija egzistuoja per biomasės kokybę, pristatymo greitį. Tai dar labiau stiprina 

regioninę koncentraciją, nes efektyviausiai ir tuo pačiu pelningiausiai įmonė gali veikti tada, kai 

biomasės vartojimo šaltinis yra netoli nuo veikiančios ruošos įmonės. Taip pat kartais didelę svarbą 

turi biomasės kuro kokybės lygis, kuris reikalingas naujiems arba specialių poreikių biomasės 

katilams.  

Įėjimas į biomasės rinką yra sudėtingas, kadangi šiuo metu didžioji dalis sandorių yra sudaroma pagal 

dvišales sutartis, tad verslo pradžioje yra sunku konkuruoti efektyvumu su anksčiau pradėjusiais veikti rinkos 

dalyviais. Be to, tokio tipo sandoriai pasižymi protegavimu ir net korupcija, tad tampa dar sunkiau patekti į 

rinką. Tad monopolinė konkurencija yra objektyvus paaiškinimas to, kas vyksta biomasės rinkoje šiandien. 

Pastaraisiais metais biomasės vartotojų labai pagausėjo. Tuo pačiu pradėjo didėti ir tiekėjų skaičius, kadangi 

biomasės rinka tapo patrauklia šaka realizuoti medienos atliekas, kurios seniau neteikė jokios ekonominės 

naudos. Biomasės rinkos veiklą galima įvertinti pagal atskiras specifikacijas, kurių pagalba nustatoma rinkos 

koncentracija ir galimybės veikti joje.  

 

BIOMASĖS RINKOS SPECIFIKACIJŲ VERTINIMAS 

Siekiant sudaryti objektyvų vaizdą, kaip atrodo biomasės rinka reikalinga ne tik kokybinė, bet ir 

kiekybinė analizė. Duomenų analizė orientuota į supratimo apie rinkos būklės suformavimą, tiriant rinkos 

koncentracijos aspektus. Informaciją apie biomasės rinkos koncentraciją randama valstybės institucijų 

tyrimuose, tačiau tai sudaro tik dalinį rinkos vystymosi vaizdą. Koncentracija gali būti vertinama pasitelkus 

ekonominius metodus arba juos papildžius matematinėmis priemonėmis, kurios padeda atskleisti tam tikrus 

rinkos dėsningumus. Galiausiai, ekonominis rinkos vertinimas padeda suformuoti prielaidas apie vyraujančią 

rinkos galią.  

VKEEK (2015) duomenimis, 2015 m. biomasės tiekimo rinkoje buvo pastebimas vidutinis 

koncentracijos lygis. Esant vidutinei biomasės tiekėjų koncentracijai, naudą iš biomasės rinkos vystymosi 

gauna ne tik stambiausi tiekėjai. Taip pat mažesnė koncentracija didina naujų biomasės tiekėjų norą plėtoti 

savo veiklą. Biomasės tiekėjas, užėmęs didžiausią rinkos dalį 2015 m. energijos išteklių biržoje pardavė tik 
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0,02 proc. visos parduotos biomasės, kiti stambūs tiekėjai – nuo 40 iki 90 proc. Tačiau tai neapsunkino 

smulkių tiekėjų galimybių konkuruoti biržoje. 

Vertinant biomasės rinkos koncentraciją pagal biomasės tiekėjų CŠTĮ ir NŠG parduodamo biomasės 

apimtis, naudotas Herfindalo-Hiršmano indeksas (HHI) (angl. Herfindahl-Hirschmann-Index), kuris rodo 

rinkos koncentracijos laipsnį. HHI lygus rinkos dalyvių kvadratų sumai. Jei HHI reikšmė mažiau nei 1000, 

rinkos koncentracijos laipsnis yra nedidelis, jeigu HHI reikšmė svyruoja tarp 1000 ir 1800 – rinkos 

koncentracijos laipsnis yra vidutinis, jei HHI reikšmė didesnė nei 1800 – rinkos koncentracijos laipsnis yra 

didelis.   

Indeksas apskaičiuojamas pagal formulę (Jasinskas, Guzavičius, Barkauskienė, 2014): 

   (1) 

čia: HHI – rinkos koncentracijos lygis pagal įmones (Herfindalo-Hirschmano indeksas), proc.; 

Si – biomasės rinkos dalyvės dalis rinkoje. 

2015 m. HHI = 1101,29 (biomasės rinkoje pastebima vidutinė koncentracija). Keturiolika 

didžiausių biomasės tiekėjų kartu užima ¾ rinkos, o likusią rinkos dalį pasidalijo net 104 tiekėjai.  

VKEKK (2015) parengtame dokumente nagrinėti koncentracijos rodikliai C1, C4, C6 – rodikliai, 

rodantys atitinkamai vieno, keturių ar šešių didžiausių rinkos dalyvių procentinę dalį. Jei C1 daugiau kaip 40 

proc., tai rinkoje yra dominuojančią padėtį užimantis rinkos dalyvis. Jei C4 yra daugiau nei 70 proc. – rinka 

labai koncentruota. Šiuo atveju: 

C1 = 28,91 proc.;                           C4 = 52,33 proc.;                         C6 = 59,81 proc.  

Biomasės rinka pastaruoju laikotarpiu reikšmingai pasikeitė. Konkurencija smarkiai išaugo, nes į šią 

ekonominę veiklą įsijungė valstybinės miškų urėdijos. Laisvėjant rinkai, keitėsi ir rinkos koncentracijos 

mastą apibūdinančių rodiklių reikšmės. 3 lent. pateikiamas pastarųjų metų rinkos koncentracijos pokytis.  

3 lentelė. Rinkos koncentracijos pokytis pagal Herfindalo-Hiršmano indeksą bei veikiančių įmonių skaičiaus 

kitimas  

 2013 2014 2015 

HHI 2023,2 2196,44 1101,29 

Įmonių skaičius 95 86 118 

Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) 

 

Per pastaruosius metus HHI rodiklio reikšmė sumažėjo dvigubai. Tai įvyko dėl dviejų priežasčių – dėl 

konkurencijos padidėjimo ir dėl pagrindinio rinkos dalyvio ženkliai sumažėjusios rinkos dalies. Tai leido 

pasiekti biomasės kainų mažėjimą ir tuo pačiu beveik dvigubai sumažinti HHI rodiklį, taip biomasės rinką 

padarant vidutinės koncentracijos rinka.  

Rinkos koncentraciją galima įvertinti pasitelkus Hannah ir Kay indeksą (HKI, HK). Indekso formulė 

(Bradūnas, Mikelionytė, Petrauskaitė, 2010): 

               (2) 

Formulėje: 

ά – elastingumo koeficientas, 0 < ά ≠ 1, laisvai pasirenkamas, atspindi koncentracijos pokytį, 

priklausantį nuo patekimo/išėjimo į/iš rinką/rinkos kliūčių ir įmonių prekybos tarpusavyje. ά pasirinkimo 

laisvė leidžia apžvelgti skirtingus scenarijus. Kai ά→0, indeksas artėja prie įmonių skaičiaus rinkoje, o kai ά 

→∞, indeksas artėja prie didžiausios įmonės rinkos dalies analogo.  

Rodiklio mažiausia reikšmė yra 1 – tai reiškia, kad rinkoje vyrauja labai mažos kompanijos. 

Didžiausia rodiklio reikšmė nėra ribojama, kadangi ji priklauso nuo kompanijų skaičiaus. 4 lent. pateikiami 

galutiniai skaičiavimų rezultatai, kadangi buvo analizuotos 118 įmonių pagal jų rinkos dalis.  
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4 lentelė. Rinkos koncentracijos įvertinimas Hannah ir Kay indeksu  

 si si
1,5 

si
2 

si
2,5 

Skaičiavimų suma 1,0 0,273 0,11013 0,0515 

HKI  13,445 9,13031 7,2271 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

Pasirinkti trys skaičiavimų variantai – kai si yra lygūs 1,5, 2 ir 2,5. Visi trys gauti rezultatai yra tolimi 

vienetui, tad tai rodo, jog rinkos koncentracija yra pakankamai didelė įmonių požiūriu, kadangi šalies mastu 

veikia pakankamai gausus skaičius biomasę perdirbančių subjektų. Mažiausia reikšmė gaunama tada, kai si 

dedamoji pakeliama kvadratu. Pirminio rodiklio reikšmė pilnai atitinka HHI reikšmę.  

Ekonominis rinkos koncentracijos vertinimas taip pat atliekamas pasitelkus Entropijos koeficientą. Jis 

susijęs su matematiniais skaičiavimais, pasitelkiant logaritminius sprendimus. Skaičiuojant koeficientą 

pasirinktos visos biomasės sektoriaus įmonės, išskiriant jų rinkos dalis. Šiandien vyrauja tendencija, kad 

biomasės rinkos dalyvių skaičius auga, tad tai gali skatinti ir šio rodiklio augimą.  

Entropijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę (Lipczynski, Wilson, Goddard 2009): 

         (3) 

Logaritminiai skaičiavimai rinkos koncentraciją padeda įvertinti kitu požiūriu, tačiau tokio tipo 

entropijos koeficientas turi trūkumą – didžiausia rodiklio reikšmė gali siekti logaritmo iš įmonių skaičiaus 

dydį (loge(N), kai N – įmonių skaičius). Didžiausias koeficiento dydis tiesiogiai priklauso nuo įmonių 

skaičiaus rinkoje, tad neturi orientacinių vertinimo ribų. Mažiausia entropijos koeficiento reikšmė – 0.  

Tokią situaciją padeda išspręsti naudojant santykinį entropijos koeficientą. Jo formulė (Lipczynski, 

Wilson, Goddard 2009): 

)    (4) 

Šioje formulėje atsižvelgiama į įmonių, kurios veikia sektoriuje, skaičių. Mažiausia reikšmė – 0, 

reiškia kad rinka yra pilnai koncentruota, o didžiausia reikšmė – 1, - rodo, kad sektoriuje veikia 

konkurenciniai dėsniai.  

Kadangi biomasės rinkoje veikia 118 įmonių, šiuo atveju 5 lent. pateikiami galutinai apibendrinti 

skaičiavimų rezultatai.  

5 lentelė. Entropijos koeficiento galutiniai rezultatai biomasės rinkos atveju 

Rodikliai si 1/si Loge(1/si) si loge(1/si) 

Rodiklių suma (N= 118) 1,00 51510,88 687,76 3,25 

 E=3,25 

RE=E/loge(N) = 3,25/loge118 = 3,25/4,77= 0,68 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

Šalie įprasto Entropijos koeficiento apskaičiuotas ir santykinis Entropijos koeficientas, siekiant tiksliai 

įvertinti įmones sektoriuje ir jų poveikį jam. Pagal rezultatus matoma, kad sektorius yra labiau pasiskirstęs į 

mažesnes įmones nei koncentruotas, kadangi santykinio koeficiento reikšmė yra arčiau vieneto nei arčiau 

nulio. Mažosios sektoriaus įmonės augina rodiklio reikšmė, prie to prisidėjo ir pagrindinio rinkos dalyvio 

rinkos dalies mažėjimas. 

Skaitine išraiška įvertinus rinkos koncentraciją matoma, kad pastaruoju metu situacija rinkoje 

konkurencijos prasme reikšmingai pagerėjo – įstatyminiai pokyčiai leido išauginti konkurenciją, o tuo pačiu 

pagerinti konkurenciją ir koncentraciją vertinančius rodiklius. Tuo būdu galima sukurti didesnę naudą tiek 

regionams, tiek valstybei, kadangi naudos gavėjų ratas išsiplečia, o vietinių išteklių panaudojimo nauda 

pasiskirsto tolygiau tarp suinteresuotų subjektų. Biomasės rinkos plėtos poveikis liečia tiek ekonominius, 

tiek socialinius aspektus, nulemiamus naujos rinkos susikūrimo ir plėtros tuose regionuose, kuriuose biokuro 

panaudojimas tebuvo simbolinis.  
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BIOMASĖS RINKOS PLĖTROS POVEIKIS EKONOMIKAI 

Biomasės panaudojimo energetika poveikis ekonomikai yra nevienareikšmis ir įvairialypis, paremtas 

naujos vertės kūrimu šalies viduje. Bene visa energetinė biomasė šiandien yra laikoma atliekomis, leidžiant 

joms nykti natūraliu būdu jų neperdirbant į energiją. Tokio požiūrio pasekmė – tūkstančiai tonų biokuro, 

kuris pūva Lietuvos žemės plotuose. Pagal Lietuvos specifiką ji gebėtų pilnai patenkinti savo šilumos 

poreikius vien tik medienos atliekomis, nedeginant šiaudų, dumblo ar kito biomasės kuro. Biomasės 

energetikos vystymas iš esmės paskatintų vidaus ekonominių procesų augimą, kuris iššauktų bendrą 

konkurencingumo augimą valstybėje. Mokslo įstaigos galėtų pritaikyti naujausius deginimo sprendimus 

praktikoje, tokiu būdu kuriant aukštą pridėtinę vertę. Kadangi mažėja importo apimtys, gerėja užsienio 

prekybos balanso situacija ir sudaromos prielaidos balanso pertekliaus atsiradimui. 

Biomasės panaudojimo nauda pirmiausiai susijusi suo tuo, kad atsiranda biomasės panaudojamo 

sukuriamos valstybės biudžeto pajamos. Jos pasireiškia per pridėtinės vertės mokestį (PVM), įdarbintų 

darbuotojų mokesčius (gyventojų pajamų mokestį, „Sodros“ ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) 

mokesčius), taip pat pelno mokestį. Ypač išaugtų PVM surinkimas, kadangi susiformavus medienos atliekų 

perdirbimo į energiją verslui ir sumažinus energijos išteklių importą padidėtų sandorių šalies viduje skaičius, 

o jie būtų apmokestinami šiuo mokesčiu, vėliau pateksiančiu į šalies biudžetą. Su darbo santykiais susijusių 

mokesčių augimas būtų akivaizdus, kadangi jį sąlygotų iki tol neegzistavusių darbo vietų atsiradimas.  

Laikoma, kad šiuo metu galima sukurti apie 8000 darbo vietų, iš kurių maždaug 5000 tūkst. būtų 

visiškai naujos darbo vietos, tuo tarpu likusį darbo vietų skaičių pasidalintų mokslininkai, kvalifikuoti 

darbuotojai, daugiausiai dirbantys naujų gaminių energetikai gamybos srityse, tačiau prieš tai dirbę kituose 

sektoriuose, taip pat energetikai, anksčiau dirbę kitokio tipo jėgainėse. Jų indėlis į šalies biudžetą 

pateikiamas 6 lent.  

6 lentelė. Įsidarbinusiųjų biokuro rinkoje nešama mokestinė nauda šaliai  

  Ekonominė nauda per metus 

Darbuotojų skaičius ~8000  

Vidutinis atlygis per metus 6.000 EUR.   

Sektoriaus išlaidos darbuotojams per metus 48.000.000 EUR.   

Gyventojų pajamų mokestis 15 proc. 7.200.000 EUR. 

SODRA ir PSD  39,98 proc.  19.190.400 EUR. 

Viso:  26.390.400 EUR. 

Šaltinis: Sudaryta autoriaus. 

Nauda, kurią gali atnešti darbuotojai, įdarbinti sektoriuje, yra neabejotina – tai rodo, kad vietinių 

biokuro atliekų perdirbimas gali nešti naudą tiek darbuotojams per naujas darbo vietas, tiek valstybei per 

mokesčius. Ypač tai pasakytina apie socialinio draudimo mokesčius, kurie reikšmingai papildytų deficitinį 

šios struktūros biudžetą. Sektoriuje veikiančios įmonės kartu moka pelno bei pridėtinės vertės mokesčius, 

tačiau sumokamų mokesčių kiekį yra sunku įvertinti, kadangi oficialių duomenų apie šį sektorių nėra 

pateikiama, o pačios įmonės informacijos apie savo grynąjį pelną ir nuo jo sumokamus mokesčius nenurodo. 

Taip pat nenurodoma, kiek PVM įmonės sumoka ir kiek jo susigrąžina.  

Panaudojant nuosavus biokuro išteklius drastiškai sumažėtų Lietuvai reikalingas energijos importas, 

taip pat kristų dujų suvartojimo lygis šalies viduje. Energinių išteklių importas sudaro viena didžiausių dalių 

bendrame Lietuvos importo balanse, tad jo pokyčiai lemtų dideles permainas jame. Tai leistų pasiekti, kad 

Lietuvos užsienio prekybos balansas eitų link pertekliaus. Importo struktūros pokyčiai plačiau pateikiami 7 

lent.  

7 lentelė. Dujų importo šilumos gamybai ir elektros importo duomenys  

  Ekonominė nauda per metus 

Iš gamtinių dujų pagaminamos energijos kiekis 8.000.000 MWh     

Gamtinių dujų kaina 20 EUR/MWh                   

Išlaidos gamtinėms dujoms per metus EUR 160.000.000    

Importuojamos elektros kiekis 1.666.667 MWh  
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7 lentelės tęsinys. Dujų importo šilumos gamybai ir elektros importo duomenys  

  Ekonominė nauda per metus 

Importuojamos elektros kaina 40 EUR/MWh  

Išlaidos elektrai per metus EUR 66.666.680 

Viso:  226.666.680 EUR 

Šaltinis: Sudaryta autoriaus, remiantis Lietuvos energetikos instituto, LITGRID, duomenimis. 

 

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, jog visą dujų importo kiekį šilumai gaminti pakeitus 

biokuru atsirastų galimybė bent 160 mln. EUR nukreipti ne energijos išteklių pirkimui užsienyje, o 

apsirūpinimui vietiniu kuru ir kitoms valstybės reikmėms. Šiuo atveju vertinamas tik tas energijos kiekis, 

kuris sunaudojamas gaminti šilumą buitiniams vartotojams ir verslo subjektams, išskyrus trąšų gamyklai 

„Achema“. Kainos dydis pasirinktas pagal nuspėjamą dujų kainos Lietuvai dydį po 2016 m. I ketv. įvykusių 

UAB „LITGAS“ derybų su dujų tiekėja „Statoil“. Taip pat įvertinamas elektros importas ir jo pakeitimo 

efektas. Pasirinkta importuojamos elektros kaina yra 40 EUR/MWh, kadangi būtent iki tokios kainos Lietuva 

perka elektrą iš elektros biržos, o kai atskirais atvejais ši kaina yra viršijama, tada elektrą gamina vietiniai 

gamybos įrenginiai,  tuo metu gebantys konkuruoti rinkoje.  

Biomasės panaudojimas skatina socialinę plėtotę regionuose, paremtą naujų darbo vietų kūrimu, taip 

pat galimybes mažinti importo kiekį, iškastinį kurą keičiant vietiniu atsinaujinančiu biokuru. Ekonomiškai 

biomasės energetikos teigiamą poveikį jaučia tiek šalis, tiek atskiros savivaldybės, tad tai padeda išlaikyti 

tam tikrą balansą tarp šių polių. Augant regionams sprendžiamos įsisenėjusios problemos juose – ilgalaikis 

nedarbas, aplinkos netvarka, nereikšmingos medienos pašalinimas iš netinkamų jai augti vietų. Biomasė gali 

būti panaudojama ne tik šilumos, bet ir elektros gamybai, kai yra statomi jungtiniai, kogeneracijos pagrindu 

veikiantys šilumos ir elektros gamybos pajėgumai. Taip galima didesniu efektyvumo laipsniu išnaudoti 

biomasę, tuo pačiu pasiekiant diversifikuotą naudą, kai apsirūpinama tiek šiluma, tiek elektra, pagaminta iš 

vietinių išteklių. Biomasės panaudojimas neabejotinai keistų visą energijos padėtį Lietuvoje, sektorių 

padarydamas labiau konkurencingu ir mažiau priklausomu nuo išorės veiksnių.  

 

IŠVADOS 

1. Biomasės rinkos konjunktūra Lietuvoje yra itin fragmentuota, tačiau esminę galią rinkoje turi 

keliolika stambiausių rinkos žaidėjų. Biomasę šalyje parduoda įvairūs ūkiniai subjektai, iš to 

gaunantys finansinę naudą. Nors pastaraisiais metais rinkos situacija pagerėjo – sumažėjo rinkos 

monopolizacija – dar yra galimybių pasiekti, kad rinkos dalyviai veiktų aktyviau ir gebėtų 

konkurencingomis kainomis aprūpinti biomase reikalingus subjektus.  

2. Vyraujanti biomasės rinkos struktūra yra reto – monopolinės konkurencijos – tipo, kuris yra 

laikomas labiau teoriniu nei praktiniu atveju. Taip yra todėl, kad monopolis gali būti užtikrinamas tik 

tam tikrame regione, tuo būdu gaunant tarpregioninę konkurenciją energijos kainų ir kuro 

panaudojimo masto srityse. Nors biomasės energetikos sektoriaus įmonių skaičius yra didelis, rinka 

pagal regionus yra itin koncentruota.  

3. Biomasės rinkos specifikos tyrimas vykdytas pasitelkiant rinkos koncentraciją nurodančius 

koeficientus. Beveik visi rodikliai parodo vieną – didelis, ypač mažų įmonių skaičius reikšmingai 

paveikia biomasės rinkos santykinius rodiklius. Iš esmės rinkoje pastebimas vidutinis koncentracijos 

lygis, o tai palanku biomasės vartotojams, gaminantiems šilumą ir elektrą. Pagrindinė problema – 

per mažas įmonių skaičius pasidalinės pagrindinę rinkos dalį. 

4. Biomasės rinkos plėtra Lietuvai darytų teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, kurį jaustų tiek 

valstybė, tiek regionai, kuriuose vystoma biomasės ruošos ir energetikos veikla. Reikšmingai 

mažėjantis importuojamo kuro balansas leistų sutaupytas lėšas nukreipti kitoms valstybei svarbioms 

sritims, o regionuose gaminama biomasė paskatintų naujų darbo vietų kūrimą, aplinkosauginės 

situacijos gerėjimą ir organinių kietosios biomasės atliekų panaudojimą vertės kūrimo procese.  
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EVALUATION OF LITHUANIAN BIOMASS ENERGETIC MARKET DEVELOPMENT  

Summary 

Energetic sector in Lithuania a long time was strongly dependent from fossil importable fuel usable and energy 

import. In an economic recession afloat was beholden phenomenon – new sector development in Lithuania – energetic, 

who maintain biomass usable let reduce energy and fuel import amount, cut-price local energy production and create 

new work places, especially in the regions. When using biomass, emerge opportunity diversify energy production in the 

regions, herewith approach near fixed European Union standards. Today biomass market structure is variegated, 

maintain large suppliers quantity, meanwhile more than half municipalities biomass use in heat production. 

Significantly change economic and social situation is must investigate, how biomass usable affect that regions, who 

biomass usable is symbolic or they place is taking a fossil fuel. Emerge necessity investigate the biomass market 

influence to economic through work places creation and taxing benefits and import alteration. Biomass market can 

develop both quantitative and qualitative – development is possible in new places, using various organic renewable fuel 

– wood wastes, straw, silt. For biomass market youth in Lithuania is necessary market concentration searches, which 

assist will be investigate, whether the country is able provide local resources in less possible price and whether will be 

avoided biomass import from foreign countries.   
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SOCIALINĖS MEDIJOS ĮTAKA TINKLINIO MARKETINGO 

VYSTYMO PROCESAMS 
  

Auksė Švažaitė 

Mokslinis vadovas Laima Steponkevičienė  
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija 

  
Vienas iš labiausiai augančių reklamos sričių yra socialiniai tinklai. Tai reklama, kuri sparčiai skinasi kelią 

neįprastų sprendimų dėka, įtraukdama vartotoją į produkto ar paslaugos pristatymą ir jo evoliuciją. Tokiu būdu 

socialiniuose tinkluose pristatomas produktas puikiai supažindina dalyvį su prekės privalumais, sukurdama grupę 

produkto pasekėjų kurie gali būti visuomet savo mėgstamo prekinio ženklo ar paslaugų sūkuryje, tai viena 

tobuliausių reklamos formų, nes ji visuomet prisiriša prie vartotojo ir plinta piramidiniu principu. 

Socialinis marketingas – tai nenutrūkstamas procesas, kurio dėka į tinklapius nuolatos plūsta lankytojai bei 

dėmesio pritraukimas naudojant socialinius tinklus. Pagrindinis socialinio marketingo tikslas - vartotojų 

sudominimas pateikiama informacija ir skatinimas, kad jie šią informaciją pasidalintu savo socialiniuose tiksluose. 

Be to tai vienas efektyviausių internetinės rinkodaros kanalų. Socialiniai tinklapiai Google+, Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Twitter ir kiti teikia galimybę įmonėms, organizacijoms sukurti puslapį, bendrauti ir ten talpinti reklamą. 

Straipsnio tikslas – išsiaiškinti socialinės medijos įtaka tinklinio marketingo vystymo procesams. 

Uždaviniai:  
1. Išanalizuoti populiariausius socialinius tinklalapius Lietuvoje; 

2. Nurodyti tinklinio marketingo ypatybes  bei specifiką; 

3. Pateikti tinklinio marketingo idėjų sklaidą socialiniuose tinkluose.  

Metodai: mokslinės literatūros analizė, apžvalga ir vertinimas. 

 

POPULIARIAUSI SOCIALINIAI TINKLAI LIETUVOJE 

  

Šiuolaikinis pasaulis neįsivizuojamas  be komunikacijos socialiniuose tinkluose ir gebėjimo vystyti 

verslą atskirose jų platformose. Socialinė medija padeda pasiekti skirtingų segmentų vartotojus, o tai 

supaprastina galimybes platinti įmonių produkciją ir gauti iš to finansinę naudą. Lietuva nėra išimtis – 

šalyje klesti socialinių tinklų kultūra, kuri yra persimetusi ne tik į komunikaciją tarp asmenų, tačiau  

apima ir verslo santykius. Socialinės medijos galimybes yra atradusios tiek smulkiosios, tiek stambiosios 

organizacijos. Priklausomai nuo socialinio tinklo populiarumo ir galimybių, verslo subjektai vykdo 

skirtingą komunikaciją su vartotojais, paremtą produktų pardavimu arba lojalumo išlaikymu.  

Lietuva neatsilieka nuo kitų Europos valstybių naudodamiesi socialiniu tinklapiu „Facebook“ kuris 

yra lyderis ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų Europos valstybių. Šiuo metu yra daugiau nei 1,2 

milijono „Facebook“ vartotojų, t. y. beveik pusę visų šalies gyventojų (visalietuva.lt). Pagrindinis to 

rezultatas – augant vartotojų skaičiui reklamos užsakovai siekia juos įtraukti į savo informacijos sklaidos 

lauką pirkdami reklamą socialiniuose tinkluose, mažiau lėšų skiriant tradiciniams reklamos 

sprendimams.  

O pasaulyje vienas populiariausių tinklalapių „Twitter“ nesugebėjo įsitvirtinti mūsų šalyje. Rinkos 

specialistai įsitikinę, kad koją pakišo lietuvių uždarumas – savęs demonstravimui mums užtenka ir 

„Facebook“ tinklo (visalietuva.lt) 

Tai kas sparčiai plinta pasaulyje, sunkiai plinta Lietuvoje. Pavyzdžiui „Google+“ – pasaulyje 

sparčiai populiarėjantis tinklas, Lietuvoje sulaukiantis gana mažo vartotojų dėmesio. Didžioji registruotų 

vartotojų dalis šiame tinkle lieka pasyvūs ir juo nesinaudoja . Priešingai  „Linkedin“ – tai viena geriausių 

duomenų bazių pasaulyje bei Lietuvoje. Daugiau nei pusė socialinių tinklų vartotojų Lietuvoje turi 

susikūrę savo „Linkedin“ anketą. Priešingai nei anksčiau minėtieji tinklai, šis puslapis suteikia išskirtinę 

galimybę ieškoti darbuotojų, kurti bei palaikyti profesinius santykius ir bendrauti su didžiųjų įmonių 

vadovais (visalietuva.lt). Manoma, kad ateityje šis socialinis tinklas turėtų įgyti dar daugiau perspektyvų 

ir tapti didžiausia profesine vartotojų duomenų baze visame pasaulyje(visalietuva.lt).  

Priešingai  „Facebook“ yra socialinis tinklas, kuris leidžia bendrauti ir dalintis informacija su 

draugais ir šeima. Be to šis tinklas jungia milijonus žmonių visame pasaulyje. Čia talpinama ir 

svarbiausia informacija apie šalyje vykstančius renginius ir svarbiausius krašto įvykius. Iš pradžių 2004 

m. Facebook buvo sukurtas tik koledžo studentams, tačiau vėliau, bet kas turintis veikiantį elektroninį 

paštą galėjo prisijungti prie Facebook. Šiandien tai pats didžiausias socialinis tinklas su daugiau nei 

vienu milijardu vartotojų visame pasaulyje (interaktyvus.lt). Šiandien galime naudotis šiuo socialiniu 

tinklu, kaip vienu efektyviausiu internetinės reklamos įrankiu. 2006 metais „Facebook“ sukūrė rėmėjų 

grupes, kurios leido „Facebook“ naudotojams  pasiekti jų pamėgtas įmones. Taip pat pirmą kartą 
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pasirodė Facebook reklama, kuri leido žmonėms reklamuoti savo verslus, bet reklama tada buvo rodoma 

tik dešinėje Facebook pusėje. 2007 metais Facebook sukūrė Facebook Puslapius, kurie buvo skirti 

įvairiems verslams, grupėms, organizacijoms, žvaigždėms ir kitiems, kurie norėjo kažką pristatyti 

Facebook tinkle. Taip pat atsirado galimybė tapti puslapio fanu. 2009 metais buvo patobulintas tikslesnis 

pasiekiamumas. 2012 metais Facebook sukūrė galimybę reklamuotis žmonių naujienų sraute 

(interaktyvus.lt). Tokios reklamos tapo mažiau formalesnės, detalesnės ir daugiau asmeniškesnės.  

Šiuo metu „Facebook“ atnaujinimus leidžia vieną po kito. Vienas iš paskutiniųjų – Lead Ads. Nuo 

šiol įmonė norėdama klientams duoti nuolaidą, specialų pasiūlymą ar nemokamą atsisiuntimą ir mainais 

gauti jų el.paštą, vardą, telefono numerį ar kitą informaciją, galėsite jų nebekreipti į puslapį, kuriame jie 

tą informaciją turės suvesti patys .Viską už įmonę ir už jų klientus padarys Facebook. Naujoji Lead Ads 

reklamų rūšis (beje, prieinama tik per mobilius įrenginius) leis įmonei nustatyti, kokios informacijos iš 

kliento pageidaujama, nurodyti iki trijų papildomų klausimų, kuriuos norima užduoti ir, jam į juos 

atsakius (arba tik nurodžius reikalingą asmeninę informaciją), nusiųsti vartotoją į specialaus pasiūlymo ar 

kito gėrio, kurį buvo pažadėtas mainais į jo suteiktą informaciją, puslapį (socialusmarketingas.lt).  

Vis didesnį svorį Lietuvos rinkoje įgyja Instagram socialinis tinklas. Vartotojų jame – jau virš 

200.000, ir šis skaičius sparčiai auga .Pasiekiamumas, taip stipriai sumažėjęs Facebook’e, Instagrame vis 

dar siekia 100% – jeigu vartotojas yra jūsų sekėjas, jis tikrai pamatys visus jūsų įrašus. Instagram 

reklamos pradėjo veikti 2016 metų  spalio pirmąją. Šiai galimybei atsiradus, vieno reklamos paspaudimo 

kaina šiame tinkle svyravo tarp 0,01 ir 0,05 EUR, bet nepraėjus nei mėnesiui, situacija kardinaliai 

pasikeitė – Instagram’e pradėjo reklamuotis itin daug prekės ženklų, didelė dalis jų – visiškai „ne į 

temą“, todėl paspaudimo kaina pradėjo labai greitai kilti ir dabar jau siekia 0,5-0,8 EUR už paspaudimą. 

Taip pat pastebėta, kad moterys sudaro apie 60% Instagram vartotojų ir daug stipriau pirmauja prieš 

vyrus, o amžiaus pasiskirstyme 18-24 metų grupė – vienvaldžiai lyderiai. Facebook’e, tuo tarpu, jie jau 

nusileidžia brandesnei 25-34 metų auditorijai. Kitas svarbus pastebėjimas – Instagram yra išskirtinai 

mobilus socialinis tinklas, paremtas vien tik vizualiniu turiniu, todėl šis formatas leidžia įgyvendinti daug 

sprendimų, kurie kituose socialiniuose tinkluose nepritaikoma (socialusmarketingas.lt) 

Socialinių tinklu analizė parodė, kad pagrindiniai socialiniai tinklapiai kurie vyrauja pasaulyje 

vyrauja ir Lietuvoje. Socialiniuose tinkluose galima vykdyti įvairias marketingo formas, viena iš 

populiariausių yra tinklinis marketingas. 

  

TINKLINIO MARKETINGO YPATYBĖS  BEI SPECIFIKA 

  

Jau senai prabėgo tie laikai, kai nebūdavo itin didelės konkurencijos tiesiog užtekdavo pagaminti 

prekę ir ji būdavo nuperkama. Šiandien beveik kiekviena įmonė turi pardavimo vadybininkus, kurie 

įvairiais būdais stengiasi surasti klientus, juos išlaikyti ir kuo geriau aptarnauti - t.y. parduoti kuo 

daugiau. Priklausomai nuo įmonės dydžio bei veiklos, vadybininkų gali būti vienas, o atskirais atvejais ir 

dar daugiau. Turbūt kiekvienas vadovas siekia, kad produkciją platintų mažų mažiausia šimtai, o gal net 

ir tūkstančiai žmonių. Būtent tokią galimybę suteikia įvarių vertinimų susilaukiantis tinklinis 

marketingas (multi-level marketing (MLM)). 

Siekiant padidinti pardavimus internete, reikalinga pritraukti kuo daugiau lankytojų ir vartotojų, o 

tam gali pasitarnauti socialiniuose tinkluose esančios funkcijos. Deja jie smulkiems ar pradedantiems 

verslininkams gali būti per brangūs, be to jų naudojimas dar nereiškia, kad bus kokia nauda taigi yra gana 

didelė rizika. 

 E-tinklinis marketingas padeda išspręsti šią riziką ir pateikia verslininkams alternatyvų variantą 

savo produktų ar paslaugų reklamai internete. Elektroninė marketingo veikla, kaip ir visos naujosios 

technologijos, reikšmingai pakeitė organizacijų mąstyseną ir veiklos apimtis skaitmeniniame veiklos 

lauke. Paprastai apibūdinant, e-tinklinis marketingas – tai “mokėjimo už rezultatus” marketingas 

.Elektroninio verslo kompanija (tiekėjai) kviečia internetinių puslapių savininkus (partnerius) dirbti su 

jais suteikiant galimybę įdėti į partnerių internetinę svetainės nuorodas, tokias kaip baneriai (Affiliate 

Marketing, 2007). 

Elektroninis marketingas veikia nukreipdamas internetinį srautą iš vienos svetainės tinklalapio į 

kitą. Šiuo atveju vartotojas, kuriam reikalingas produktas ar pasauga, ieško to socialiniuose tinkluose. 

Paieška gali būti vykdoma dviem būdais – kai ieškoma atskirų įmonių paskirose arba kai tai daroma 

puslapiuose, kurie bendradarbiauja su prekių ir paslaugų tiekėjais ir pateikia apibendrinamą informaciją. 

Taip sudaromas sandoris tarp produkto ar paslaugos kūrėjo ir socialinės medijos atstovų. Atlygis už 

padarytus veiksmus šiuo atveju priklauso nuo sandorio – ar tai atlygis už susitarimą ar atlygis už atvestą 

klientą be to atlygio dydis taip pat sutariamas iš anksto. 
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Elektroninis marketingas yra išverstas iš angliško termino „affiliate marketing“. Šis terminas yra 

verčiamas gana skirtingai. Rengiant šį darbą, šis terminas buvo verčiamas kaip partnerių marketingas 

(remiamasi pagrindiniu žodžio „affiliate“ vertimu į lietuvių kalbą, kas reikštų partneris, padalinys, 

filialas), nuorodų marketingas (tai daugiau būtų susiję su pačiu šio marketingo veikimo principu). 

Galiausiai buvo apsispręsta šį terminą išversti kaip e-tinkliniu marketingu. Šis terminas buvo pasirinktas 

atsižvelgiant į tinklinio marketingo veikimo principą ir projektuojant jį virtualioje erdvėje .Tinkliniu 

marketingu paprastai vadinamas toks marketingas, kuomet įmonės atsisako visų tradicinių produkto 

platinimo bei reklamos būdų ir platina produkciją tik per atstovus. 

Tokiu puikiu pavyzdžiu galėtų būti moterims gerai žinoma kosmetikos firma Avon, kurios 

pardavimai organizuojami per atskirus jos atstovus. AVON – kompanija moterims - yra didžiausia 

kompanija pasaulyje, prekiaujanti grožio produktais tiesioginio pardavimo būdu. Teigiama, kad metinė 

apyvarta viršija 10 milijardų JAV dolerių, taip pat jų gaminiais prekiauja daugiau nei 6 milijonai 

konsultantų daugiau nei 100 pasaulio valstybių. Kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę pasaulyje yra 

nuperkami 4 AVON lūpdažiai, o apie kompaniją AVON žino net 90% apklaustųjų visame pasaulyje 

(avon.lt). 

Tapti sėkmingai veikiančiam e-tinklinio marketingo partneriu užima gana daug laiko ir reikalauja 

daug pastangų ir labai didelę to laiko dalį sudaro efektyvaus skatinimo ir efektyvios marketingo sistemos 

sukūrimas bei vartotojų įtikinimas, kad jie rado būtent tą produktą, kuris jiems reikalingas. Daug e-

tinklinio marketingo pajamų reiškia viena – kad tinkamos pastangos ir informacija yra nutaikytos į 

tinkamus žmones ir jiems reikalingus produktus jie suranda atitinkamos įmonės internetiniuose 

puslapiuose. 

Sėkmingu e-tinklinio marketingu galima pavadinti tada kai sugebama išlaikyti pastoviai augantį 

naujų aktyvių vartotojų skaičių – reklamuotiems produktams ar paslaugoms, o reklamos užsakovams - tai 

reikš pastoviai didėjančias pajamas. Dauguma e-tinklinio marketingo partnerių gali užsitikrinti sėkmingą 

darbą, jei jie sugeba pritraukti vartotoją ir suteikti vartotojui geriausias sąlygas įsigyjant prekę. Ir 

svarbiausia to dalis – papildomų nuolaidų ir išpardavimų taikymas prekyboje.  

E-tinklinis marketingas padeda greičiau išpopuliarėti įmonei ir jos produktams. Pirkėjai greičiau 

sužino prekės ar paslaugos privalumus, be to gali tapti prekės ar paslaugos konsultantu, gauti realią 

naudą ir tapti tinklinio marketingo dalimi.   

 

TINKLINIO MARKETINGO VYSTYMO GALIMYBES SOCIALINIUOSE 

TINKLUOSE 

 

Kai yra bendra įdėja (prekė ar paslauga) ir norisi, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie prekę ir 

atsirastų kuo daugiau konsultantų kurie platintu prekes, tada yra susimastoma apie tinklinio marketingo 

vystymo galimybes socialiniuose tinkluose.  

Tinklinis marketingas socialiniuose tinkluose gali remtis pagal jau susiformavusias elektroninio 

verslo formas. Visuotinai priimtos penkios elektroninio verslo formos (Paliulis, Pabedinskaitė, Šauliskas, 

2007): 

• verslas verslui (angl. business-to-business – B2B), 

• verslas vartotojui (angl. business-to-customer – B2C), 

• vartotojas vartotojui (angl. customer-to-customer – C2C), 

• verslas vyriausybei (angl. business-to-government – B2G), 

• vyriausybė verslui (angl. government-to-business – G2B). 

Pagal kiekvieną iš šių verslo formų galima pasiūlyti sprendimus, kurių pagalba būtų platinama 

informacija, produktai. Socialinė medija palengvintų šią užduotį todėl, kad jose galima sutelkti tam tikrų 

interesų asmenis, kurie domisi atskirais produktais ir paslaugomis. Taip jiems būtų galima lengvai 

platinti jiems norimą informaciją, tuo pačiu padidinant užsakymų kiekį ir naudą, gaunamą iš jų.  

Bene populiariausia elektroninio verslo bendradarbiavimo forma yra verslas verslui veikimo 

forma. El. komercijos verslas verslui rinkos veikla gali apimti daug dalykų (Bakanauskas ir  Liesionis, 

2008): 

• produkto pardavimas naudojant elektroninius tinklus ir sistemas; 

• ryšių su vartotojais vadyba (CRM); 

• veiklų paskirstymo kanale koordinavimas, naudojant elektroninį duomenų pasikeitimą (EDI); 

• pasiūlos grandinės vadyba (angl. supply chain management – SCM), taip pat vadinama 

integruota logistika – produkto judėjimas iš tiekėjo pas vartotoją; 

• vienijimasis su kitomis firmomis, bendradarbiavimas perkant ar parduodant; 
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• paprastas bendravimas naudojant elektroninį paštą (angl. e-mail), vidinius ar išplėstus tinklus 

(angl. intranet or extranet). 

Įvertinus visą informaciją galima teigti, kad tinkliniam marketingui socialiuose tinkluose gali 

pasitarnauti sukurtos prekės ar paslaugos be prekės ženklo grupės, informacijos sklaida per jas, taip pat 

asmenų, kurie turi didelį sekėjų skaičių, pajungimas siekiant bendro tikslo.  

Taip pat galima veikti ir per tarpininkus, kurie šiuo atveju koordinuotų veiklą socialiniuose 

tinkluose. Tarpininkai padeda surinkti reikiamą informaciją apie būsimuosius pirkėjus iš socialinių 

tinklų. Juose žmonės dažnai net nesąmoningai palieka gausybę asmeninės informacijos, kuri gali būti 

panaudota pardavimams skatinti. Bakanausko ir  Liesionio (2008) teigimu, tokių tarpininkų sėkmė 

padidėtų, jei: 

• pardavėjai ir pirkėjai yra nutolę vieni nuo kitų; 

• egzistuojanti teikimo grandinė neveiksminga; 

• tarpininkui pavyksta surinkti kritinį pagrindinį pardavėjų ir pirkėjų skaičių; 

• jis turi specifinių žinių apie pasirinktą sritį ir jos dalyvių santykius; 

• sudarytas išsamus katalogas ir parengta veiksminga reikiamos informacijos paieškos metodika; 

• jam pavyksta integruoti pardavėjų ir pirkėjų duomenų bazes; 

• viena sudėtingiausių vertikaliųjų el. tarpininkų užduočių – veiklos perkėlimas. 

Socialiniai tinklai yra palanki terpė vystyti tinklinio marketingo sprendimus, kadangi tiksliniai 

vartotojai yra lengvai pasiekiami, tuo pačiu matant jų norus bei jų požiūrį į dabar egzistuojančias 

tinklinio marketingo priemones. Šio tipo medija padeda geriau pažinti vartotojus, realiuoju laiku matyti 

jų poreikius ir personalizuoti pasiūlymus, pateikiant jiems aktualiausias naujienas ar palankiausios 

kainos pasiūlymus. Socialinių tinklų sklaida užtikrina, kad vartotojai bet kuriame tinkle gautų jiems 

aktualią informaciją. 

Socialinė medija puikiai papildo tinklinį marketingą ir leidžia jam geriau išnaudoti savo teigiamas 

savybes tokias kaip žmonių galimybė siūlyti skirtingus produktus skirtingiems žmonėms. Žmonės gali 

greičiau sužinoti apie savo mėgstamos įmonės prekes arba atrasti tinkamus produktus naujoje arba 

negirdėtoje įmonėje. 

 

IŠVADOS  

  

1. Išanalizavus populiariausius socialinius tinklus Lietuvoje pastebėta, kad Lietuva neatsilieka 

nuo pasaulinių tendencijų ir šalyje populiariausias tinklalapis yra „Facebook“. Be to pastebėta, kad 

daugiau nei pusė socialinių tinklų vartotojų Lietuvoje turi susikūrę savo „Linkedin“ anketą. Šio 

socialinio tinklalapio pagalba darbdavys gali greičiau rasti darbuotoją pagal savo reikalavimus. 

„Google+“ ir „Twitter“ nepasiteisinę tinklapiai Lietuvoje, ne taip kaip kitose Europos valstybėse. Tai 

įrodo, kad lietuviai yra uždaresni žmonės ir šie socialiniai tinklai neįgyvendina jų norų bei lūkesčių. Šiuo 

metu itin populiarėja „Instagram“ tinklalapis. Čia yra patogu sekti tai ką mėgsti ir kuo greičiau gauti 

informaciją apie rūpimą prekę ar paslaugą.  

2. Atlikus tinklinio marketingo ypatybės  bei specifikos  analizę pastebėta, kad įmonės patogiai 

gali naudotis E-tinkliniu marketingu. Šiuo būdu yra patogu sudaryti susitarimus tarp pardavėjo ir 

reklamuotojo. Be to E-tinklinio marketingo sąlygos yra aiškios - vartotojas susimoka už įsigytas prekes / 

paslaugas, ir dalis pelno pervedama į partnerio sąskaitą 

3. Tinklinio marketingo socialiniuose tinkluose galima remtis pagal jau penkias susiformavusias 

elektroninio verslo formas. Socialiniai tinklai yra patogi terpė vystytis verslui, nes žmonės turi galimybė 

greitai pastebėti naujas įmonės bei jų siūlomas prekes. 
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SOCIAL MEDIA INFLUENCE NETWORK MARKETING DEVELOPMENT PROCESS 

 

Summary 

  
 One of the fastest growing areas of advertising is social networks. This advertisement, which is rapidly 

making its way to an unusual decision by adding a user to the product or service and its evolution. In this way, 

social networks delivered product perfectly to familiarize participants with the brand advantages, creating a product 

group of followers who can always be your favorite brand or service creates, is one of the most developed forms of 

advertising, because it is always attached to the user and spreading the principle of a pyramid.  

Social marketing - is a continuous process in which, thanks to the constant flow of visitor sites and attracts 

attention through social networks. The main goal of social marketing - consumer engagement provides information 

and encouragement that they have this information shared their social objectives. Moreover, it is one of the most 

effective online marketing channels. Social sites Google+, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter etc. allows 

businesses and organizations to create a page, interact and place advertisements there. 
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IT KONSULTANTŲ ŽINIŲ TIKRINIMAS BEI KOMPETENCIJOS 

TOBULINIMAS DARBO VIETOJE KOMPIUTERINĖMIS PRIEMONĖMIS 

Andrius Astrakovas 

Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė  
Kauno technologijos universitetas 

 
Žinios ir jų perdavimas – viena svarbiausių žmonijos vystymosi sąlygų. Todėl nuo pat žmonijos atsiradimo jos 

buvo kaupiamos bei perduodamos iš kartos į kartą. Mes gyvename žinių ir informacijos amžiuje. Dėl itin spartaus 

technologijų tobulėjimo ir visuomenės plėtros tempų informacija tampa vis svarbesnė, o kartą įgyto išsilavinimo ar 

kvalifikacijos nebeužtenka norint sėkmingai siekti karjeros visą gyvenimą bei palaikyti vienodą gyvenimo lygį. Žmonės 

priversti mąstyti kitaip ir pereiti nuo principo mokytis visam gyvenimui prie proceso – mokytis visą gyvenimą. Keičiasi 

ne tik žmonių gyvenimai, keičiasi visa visuomenė. Dėl pasaulio ir rinkos globalizacijos keičiasi ir ekonomika. Įmonės 

norėdamos sėkmingai konkuruoti pasaulinėje rinkoje prisitaiko prie vis spartesnių technologijų tobulėjimo tempų, 

keičia strategijas bei pritaiko naujausias informacines ir kitas technologijas (IT). Žinių visuomenei vystantis ir 

informacinėms technologijoms tobulėjant didėja žinių atnaujinimo bei tikrinimo poreikis. 

Pastaraisiais metais IT tobulėja taip greitai, jog žmonės priversti tuo nuolatos domėtis bei skirti tam daug laiko. 

Šiandien programų įvairovė bei pastovus jų atnaujinimas, konkurencija tarp panašias funkcijas turinčių programų - 

žmonių nebestebina. Atvirkščiai - norint išlikti rinkoje reikia nuolat tobulėti bei sekti naujausias informacines 

technologijas ir jų tendencijas. Toks spartus IT tobulėjimas daugelyje įmonių keičia ne tik darbo pobūdį, bet ir tam 

tikrus nusistovėjusius procesus. Įmonių darbuotojai turi būti nuolatos apmokomi, o jų kompetencijos - tobulinamos. 

Kompetencijai tobulinti būtina įvertinti žinių lygį. Kompetencijos tobulinimo klausimais plačiai diskutuojama 

mokslinėje literatūroje (2, 3, 4 ir kt.), o žinių tikrinimo bei vertinimo – (1, 4, 5 ir kt.). Bulajeva detaliai aprašo vertinimo 

priemones, tikslus, uždavinius bei nuostatas, pateikia rekomendacijas dėstytojams, kaip susikurti dėstomo dalyko 

vertinimo sistemą. Ji taip pat pateikia rekomendacijas apie testo struktūros ir testo specifikacijos bei testo užduočių 

rengimą [4]. Barauskaitė M. ir Gudžinskienė V. kelia aukštųjų mokyklų dėstytojų pedagoginės kompetencijos ir 

gebėjimo taikyti naujas studijų technologijas problemą [2], [3]. Atkočiūnienė aprašo būdus, kuriais galima vertinti 

žinias, apžvelgia sukurtas informacines sistemas, kurių pagalba vertinamos žinios [1].  Tai įmanoma tikrinant 

darbuotojų žinias. Nepaisant to, kad žinioms tikrinti ir įvertinti sukurta įvairiausių kompiuterinių sistemų bei programų, 

kurios pritaikomos atsižvelgiant į poreikius bei galimybes, ši problema yra aktuali daugelyje įmonių. Viena jų - UAB 

„Festo“, įsikūrusi Kaune.  

Straipsnio tikslas – atlikti įmonės „Festo“ darbuotojų IT žinių testavimo bei kompetencijos tobulinimo 

kompiuterinėmis priemonėmis galimybių analizę.  

Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti žinių tikrinimo bei kompetencijos tobulinimo sąlygas. 

2. Apžvelgti pagrindinius žinių tikrinimo bei kompetencijos tobulinimo būdus bei tam skirtas kompiuterines 

priemones, jų funkcijas bei įvertinti pritaikymo galimybes. 

3. Sudaryti testavimo sistemos realizacijos bei darbuotojų IT žinių tikrinimo ir kompetencijos tobulinimo planą. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji bei detalizuojamoji analizės.  

 

DARBUOTOJŲ ŽINIŲ TIKRINIMO BEI KOMPETENCIJOS TOBULINIMO DARBO 

VIETOJE SĄLYGOS 

 

UAB „Festo“ – visose didžiausiose pasaulio šalyse padalinių turinti inovatyvi įmonė. Kadangi šios 

įmonės padaliniai įsikūrę įvairiose šalyse, greitam, patogiam ir pigesniam bendravimui užtikrinti būtina 

pasitelkti IT. Dėl didelio darbuotojų skaičiaus ši įmonė turi savo IT skyrių  - „Festo Global Service Desk“ 

(toliau - FGSD). Šiame skyriuje dirbančių žmonių tikslas – užtikrinti gerą pasiekiamumą, greitą ir 

profesionalią IT pagalbą. 

Tai reiškia, kad kuo didesnė darbuotojų dalis privalo nuolatos būti prisijungę prie sistemos ir 

pasirengę padėti kitiems darbuotojams. Festo Global Service Desk komandos darbą apsunkina kasdieną 

besikeičiančios taisyklės, problemų sprendimų aprašymai, nuolatos atsinaujinančios programinės versijos, 

sparčiai didėjanti programinių įrangų įvairovė, laiko stoka bei didelis darbo krūvis. Norint užtikrinti 

profesionalų, kokybišką bei greitą Festo darbuotojų aptarnavimą - pagalbą IT srityje, FGSD darbuotojų 

žinios privalo nuolatos būti tikrinamos ir tokiu būdu keliama kompetencija informacinių technologijų srityje. 

Dėl išvardintų priežasčių negalima apmokyti ar patikrinti FGSD darbuotojų žinių vienu metu ir tam skirti 

daug laiko. Darbuotojai turėtų būti testuojami bei apmokomi po vieną. Tai turi vykti nuolatos, greitai bei 

kokybiškai.  

Tam, kad geriau įsivaizduoti, kokiomis sąlygomis bei priemonėmis galimas FGSD darbuotojų žinių 

testavimas, buvo atliktas interviu su darbdaviais. 
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Interviu metu buvo aiškinamasi dėl darbuotojų žinių tikrinimo pobūdžio bei testavimo sistemai 

keliamų reikalavimų. Vaizdo konferencijos metu buvo nustatyti šie keliami reikalavimai: 

1. Darbuotojų žinios turi būti patikrinamos greitai. Tam skirti ne daugiau kaip 10-15 minučių.  

2. Klausimai pateikiami įdomiai bei priversti darbuotoją mąstyti, o atspėti atsakymą. 

3. Rezultatai turi būti gaunami ir fiksuojami iš karto po žinių patikrinimo bei prieinami darbdaviams. 

4. Dokumentacijos, procesų aprašai bei kita FGSD darbuotojams skirta informacija, esanti įmonės 

intranete, negali būti kopijuojama, perkeliama, būti paviešinta ar kitokiu būdu tapti prieinama 

kitiems. 

5. Darbiniame kompiuteryje neturi būti diegiama nelegali programinė įranga.  

 

PAGRINDINIAI ŽINIŲ TIKRINIMO IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMO BŪDAI BEI 

TAM SKIRTŲ KOMPIUTERINIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO BEI PRITAIKYMO 

GALIMYBĖS 

Atsižvelgiant į iškeltas kompiuterinių priemonių, skirtų žinių tikrinimui, sąlygas, apžvalgoje bus 

aprašomos tik nekenkėjiškos ir tos programos, kurios veikia internetinėje naršyklėje.  

Žinios gali būti tikrinamos keliais būdais: anketomis, testais ar tam tikrais uždaviniais. Pagrindinė 

anketavimo paskirtis yra duomenų ar informacijos kaupimas. Darbuotojams atliekant įvairias užduotis 

išryškėja jų žinios bei kompetencija, tačiau šis žinių tikrinimo būdas reikalauja daug laiko. Testai – 

geriausias būdas greitam žinių patikrinimui. Jie labai dažnai naudojami įvairiose įmonėse norint išsiaiškinti 

darbuotojų kompetencijas bei įvertinti žinias.   

Paskutiniu metu, tobulėjant HTML kalbai, vis dažniau kuriamos programos, kurios veikia internetinėje 

naršyklėje. Tai leidžia neprisirišti prie operacinės sistemos ir išvengti konfliktų dėl skirtingų programų bei jų 

versijų. Atliekant automatizuotų žinių tikrinimo sistemų paiešką buvo atsižvelgiama į šiuos papildomus 

reikalavimus: sistemos prieinamumas, klausimų tipų įvairovė, žinių vertinimo ir rezultatų sekos galimybė, 

paprastas bei patogus naudojimas. Atlikus kompiuterinių priemonių paiešką išskirtos šios priemonės: 

Testuok.lt, IKT, TestTool bei šios virtualios mokymosi sistemos (VMA): Atutor ir Moodle. 

Testuok.lt - distancinio mokymosi ir įgytų gebėjimų testavimo sistema, leidžianti efektyviai pateikti 

mokymosi medžiagą besimokantiems bei saugiai ir greitai gauti tikslų jų žinių įvertinimą. Ši testavimo 

sistema pasižymi paprastu naudojimu, patogiu testo kūrimu bei konfigūravimu, teikiama klausimų atsakymų 

statistika, galimu testo laikymo laiko ir vietos paskyrimu. Testuose klausimų atsakymams galimi du 

variantai: vienas arba keli pasirenkami atsakymai. Studentams atlikus testus šioje sistemoje parodoma 

klausimų ir atsakymų rezultatai bei informacija kiek kartų studentas į klausimus atsakė teisingai ar 

klaidingai. Be to, esant didesniam klausimų kiekiui, galima leisti testą laikyti keliems studentams parenkant 

po tam tikrą klausimų skaičių [5]. Mokslo įstaigoms naudojimasis šia sistema yra nemokamas, parašius 

laišką administratoriui ir gavus prisijungimo vardą.  

TIK – Testuokime Ir Kurkime – tai nemokama lietuviška testų kūrimo bei testavimo programa. 

Sukurti testai veikia kompiuteryje bei kompiuterių tinkle. Galima kurti testus pagal mokomuosius dalykus. 

Galimi klausimų tipai: vienas pasirenkamas atsakymas, keli pasirenkami atsakymai, įrašas, atitikmenų 

parinkimas, su 6 paveikslėliais, vienas teisingas atsakymas su garsu, vaizdu ar paveikslėliais, keli teisingi 

atsakymai su garsu, vaizdu ar paveikslėliais, lengvai atsakomas klausimas. Misiulienė R. teigia: „programa 

testo rezultatus vertina pažymiu, o atsakymų klaidas fiksuoja rezultatų byloje. Klaidingų atsakymų 

komentarus galima matyti po kiekvieno klaidingo atsakymo ekrane“.  

TestTool – nuotolinio testavimo sistema, kurioje kuriamos grupės, testai, o klausimai pateikiami 

internetu. Pagal funkcijas ši sistema sudaryta iš trijų įrankių, kuriuos autorius įvardina kaip programas: 

autoriaus, administratoriaus ir studento. Studento programa skirta testams atlikti, autoriaus – klausimynams 

kurti. Naudojant administratoriaus programą galimas sistemos vartotojų ir jų grupių valdymas, klausimų bei 

testų formatavimas, parinkimas ir įkėlimas, testavimo rezultatų bei statistikos sekimas, egzaminų kūrimas, 

testavimo procesų koordinavimas [7]. Pastarosios programos diegimui būtinas leidimas.   

Galimi šie klausimų tipai: tekstas, vieno variantų iš sąrašo pasirinkimas, vieno ar kelių variantų iš 

sąrašo pasirinkimas, grafinis modeliavimas. Beje, ši programa įgalina šias grafinių testų formas: elementų 

porų parinkimas, teksto keitimas bei įrašymas, struktūrų konstravimas iš grafinių komponentų, bei grafinių 

komponentų stumdymas, teksto rašymas ar keitimas vienu metu. Naudojant TesTool galima pateikti ir 

sudėtinius klausimus, sudarytus iš skirtingų klausimų tipų. Testai įvertinami vienos klaidos, proporcijos arba 

maksimalaus klaidų skaičiaus metodu [5].  

Atutor – tai nemokama ir lengvai prieinama virtuali mokymosi sistema. Galimas pilnas sistemos 

diegimas, tokiu atveju reikėtų įsidiegti ir serverį. Tačiau šia mokymosi sistema galima naudotis online - jos 
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nediegiant į kompiuterį, o ją pasileidžiant ją interneto naršyklėje. Deja, numatyta yra anglų kalba. Naudojant 

numatytą testavimo priemonę galimi šie klausimų tipai: atitikmuo, grafinis atitikmuo, teisingas ar ne, keli 

galimi, tekstinis atsakymas. Testų rezultatai fiksuojami. 

Moodle (Modular Object Orentiered Distance Learning Environment) – nemokama bei viena 

populiariausių virtualių mokymosi sistemų. Kaip ir Atutor, ši mokymosi sistema gali būti pilnai įdiegiama 

arba naudojama online. Moodle pasižymi paprastu naudojimu bei galima lietuvių kalba. Numatyti klausimų 

tipai: keli pasirinkimai, tiesa/netiesa, trumpas atsakymas, skaitinis, suskaičiuojamas, esė, atitikimas, 

atsitiktinis trumpų atsakymų atitikmuo, įkeliami atsakymai, konceptualus žemėlapis, atitikmenų 

sustumdymas, paprastas suskaičiuotas, suskaičiuojamas su keliais atsakymais, aprašymas. Be to, programa 

TestTool buvo integruota į KTU Moodle sistemą. Šioje sistemoje labai patogi ir detali rezultatų seka bei 

testų laikymo parinktys.   
1 lentelė. Kompiuterinių testavimo sistemų funkcijų palyginimas 

Programos  

  

Atsakymuose 

naudojama  

Moodle 

TestTool 

Testuok.lt Tik Atutor 

Prieinamumas  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Galima sekti 

gautus rezultatus  
 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Yra paveikslų  

+  

 

+  

 

+  

 

+ 

Yra grafinių 

komponentų 

kūrimo 

galimybė  
+  -  - 

 

 

- 

Galima judinti 

grafinį objektą   
+  -  -  

 

 

- 

Galima keisti 

tekstinės eilutės 

užrašą  +  -  +  

 

 

- 

Paprasta bei 

patogu naudotis  

+  +  +  

 

 

- 
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1 lentelės tęsinys. Kompiuterinių testavimo sistemų funkcijų palyginimas 

Programos  

  

Atsakymuose 

naudojama  

Moodle 

TestTool 

Testuok.lt Tik Atutor 

Rezultatas  7   4 5 3 

 

Kadangi TestTool programa integruota į KTU Moodle sistemą, abi sistemos bus buvo vertinamos kaip 

viena. Atlikus detalų pasirinktų priemonių funkcijų palyginimą aiškiai matomas Moodle sistemos 

pranašumas. Ši sistema turi daugiausiai galimybių ne tik sekant rezultatus ir fiksuojant įverčius, bet ir 

naudojant grafinius komponentus klausimų kūrimui. Rezultatų sekos priemone „Įverčiai“ Moodle sistemoje 

galima peržiūrėti visus darbuotojų testų įverčius, bendrą kiekvieno testo vidurkį, visus pasirinkto darbuotojo 

testų rezultatus arba peržiūrėti pasirinktų darbuotojų įverčius pasirinktuose testuose. Išvardintos funkcijos 

suteikia puikias galimybes įvairiai rezultatų peržiūrai. Galimybė kurti grafinius komponentus įgalina ne tik 

įvairių ir sudėtingų klausimų, bet ir užduočių kūrimą.  
 

SISTEMOS REALIZACIJA 

Išsiaiškinus sistemos funkcionalumą galima pereiti prie kito žingsnio – sistemos realizavimo. Norint 

tai įgyvendinti būtina nustatyti sistemos aktorių (vartotojų) atliekamus scenarijus (funkcijas) bei 

panaudojimo atvejus (PA). Testavimo sistemoje išskiriamos dvi vartotojų grupės: darbuotojas ir testuotojas 

(už darbuotojų žinių tikrinimą atsakingas asmuo). Aktorių poreikiai: 

1. Darbuotojas: gali atlikti testą, pamatyti gautus testo rezultatus, peržiūrėti savo testo (-ų) rezultatus, 

perlaikyti neišlaikytą testą, gauti mokomąją medžiagą. 

2. Testuotojas: turi visas darbuotojo teises, gali sudaryti klausimų banką, valdyti testavimą (kurti naujus bei 

redaguoti sukurtus testus, atrakinti bei užrakinti testą (-s), nustatyti testo išlaikymo ribą bei testo atlikimo 

laiką), sekti pasirinkto (-ų) darbuotojų norimo (-ų) testų rezultatus, kiekvieną testo klausimą susieti su 

mokomąją medžiaga. 

Tam, kad geriau suprasti bei detalizuoti vartotojų funkcijas sudarytas testavimo sistemos panaudojimų 

atvejų modelis. Moodle sistemoje vartotojai turi kur kas daugiau teisių ir gali atlikti papildomus veiksmus, 

tokius kaip: bendrauti kurso forumuose, komentuoti, matyti kalendorių, komentuoti ir t.t. Šiame PAM 

pateikiamos tik darbuotojų žinių tikrinimui ir jų rezultatų peržiūrai skirtos funkcijos.    

        

1 pav. Testavimo sistemos panaudojimų atvejų modelis 
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Straipsnyje pateikiamas tik labai glaustas panaudojimo atvejų scenarijų aprašymas. Testuotojas turi 

visas darbuotojo teises.  

Darbuotojo galimybės: 

Testo atlikimo PA: tikslas - patikrinti darbuotojo žinias.  

Atlikto testo įvertinimo pamatymo PA: tikslas - parodyti darbuotojui jo žinių įvertinimo rezultatus. 

Darbuotojas iš karto po testo laikymo sužino ar išlaikė testą. Jam parodomas gautas rezultatas. 

Savo testo (-ų) rezultatų peržiūros PA: tikslas – suteikti darbuotojui galimybę, bet kada pasižiūrėti jo laikytų 

testų įverčius. 

Neišlaikyto testo perlaikymo PA: tikslas - patikrinti ar darbuotojas išsiaiškino medžiagą (kur prieš tai padarė 

klaidas/nemokėjo).  

Mokomosios medžiagos gavimo PA: tikslas - žinių trūkumo mažinimas. Darbuotojui, neteisingai atsakius į 

klausimą, nusiunčiama nuoroda į mokomąją medžiagą, iš kurios buvo parengtas klausimas. Tokiu būdu 

sudaromos darbuotojui patogios sąlygos iš karto pasiskaityti bei išmokti atitinkamą medžiagą.  

Testuotojo galimybės: 

Klausimų banko sudarymo PA: tikslas – sukurti klausimus testo rengimui.  

Testavimo valdymo PA: tikslas – sudaryti priemones darbuotojų žinios tikrinti. Šis panaudojimo atvejis turi 

jam tris papildomus atvejus: 

 Testo kūrimo ir redagavimo PA: tikslas - sudaryti priemones darbuotojų žinių patikrinimui bei užtikrinti 

testų kokybę (reikalui esant redaguoti testus). 

 Testo atrakinimo, užrakinimo PA: tikslas – parinkti testo laikymo laiką. Darbuotojai gali laikyti testus 

tik kai jie atrakinti (prieinami), uždarius testą – jo laikyti negalima.  

 Testo išlaikymo ribos bei atlikimo laiko nustatymo PA: tikslas – nustatyti testo išlaikymui būtiną 

minimalų įvertinimą (80 %).  

Darbuotojo (-ų) pasirinkto (-ų) ar visų testų rezultatų peržiūros PA: tikslas – sekti darbuotojų testų 

įverčius.  

Vartotojų kūrimo bei registracijos PA: tikslas – suteikti galimybę testuoti darbuotojus. Jiems sukuriami ir 

užregistruojami vartotojai bei pateikiami prisijungimo prie kurso duomenys. 

Mokomosios medžiagos siuntimo PA: tikslas – žinių trūkumo mažinimas. Neteisingai atsakius į klausimą 

darbuotojui nusiunčiama nuoroda į mokomąją medžiagą, iš kurios buvo parengtas klausimas. Kiekviena 

nuoroda veda tik į atitinkamo klausimo mokomąją medžiagą. Kiek teste klausimų – tiek ir nuorodų.  

Numatoma sistemos panaudojimo tvarka: 

1. Sukuriamas kursas, vartotojai. 

2. Vartotojai priregistruojami bei išbandomas prisijungimas prie kurso. 

3. Testuotojas sukuria klausimus ir parengia testą.  

4. Nustatomas min. testo išlaikymo įvertis (%), klausimai susiejami su literatūra nuorodomis. 

5. Testuotojas išbando testą kad įsitikintų jog viskas veikia sklandžiai. 

6. Moodle atidaromas testas o darbuotojai informuojami dėl žinių patikrinimo. 

7. Darbuotojai atlieka testus. 

3-7 žingsnių atlikimas būtinas kartą per savaitę (priklauso nuo darbuotojų testavimo dažnumo). 

Detalesnis aprašymas pateikiamas darbuotojų IT žinių tikrinimo bei kompetencijos tobulinimo plane.  

 

DARBUOTOJŲ IT ŽINIŲ TIKRINIMO BEI KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PLANAS 

 

          KTU Moodle sistemoje sukuriamas naujas kursas, skirtas FGSD darbuotojų žinioms tikrinti bei  

kompetencijai tobulinti. Testuotojas, turintis visas kurso administravimo teises sukuria vartotojus ir juos 

užregistruoja. Už darbuotojų testavimą atsakingas asmuo sudaro klausimus ir parengia testus atsižvelgdamas 

į aktualiausias IT problemas įmonėje. Be problemų sprendimų ir įvairių schemų aprašų FGSD darbuotojai 

itin gerai privalo žinoti tam tikrus procesus pvz.: HP spausdintuvų tvarkymas, kai klientas yra namuose ar 

prarasto kompiuterio ar mobilaus telefono fiksavimas. Klausimų ar uždavinių iš tokių iliustruotų procesų 

kūrimas lengvai realizuojamas šiais TestTool priemonės klausimų tipais: struktūrų konstravimas iš grafinių 

komponentų bei grafinių komponentų stumdymas. Testuose panaudota vizuali grafika užtikrintų ilgesnį 

informacijos atsiminimo laiką bei darbuotojų mąstymą, o ne teisingų atsakymų spėliojimą. Atsižvelgiant į 

tai, kad informacinėje duomenų bazėje nuolat atnaujinami ar kuriami nauji problemų sprendimų aprašai bei 

įvairūs procesai, rekomenduojama darbuotojų žinias tikrinti kartą savaitėje. Itin geram pasiekiamumui 

užtikrindami FGSD darbuotojai privalo nuolat būti prisijungę prie darbinės sistemos. Todėl testo atlikimo 

laikas neturėtų viršyti 10-15 minučių. Testai turi būti sudaryti iš 5-8 klausimų, įvertinant tai, kad keli iš jų 

bus užduotys, kurioms išspręsti prireiks daugiau laiko. Sąžiningam testų atlikimui užtikrinti testų klausimai ir 
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atsakymų į juos pasirinkimai bus automatiškai maišomi. Testas išlaikomas surinkus 80 %, kitu atveju 

darbuotojas perlaiko testą kitą savaitę. Tokiu atveju, darbuotojas turi laikyti 2 testus: neišlaikytą bei naują. 

Atsižvelgiant į laiko išteklius, darbuotojui leidžiama pasirinkti kada laikyti testus dienos eigoje. Atlikus testą 

darbuotojui parodomas gautas rezultatas: įvertis % ir darbuotojo teisingi atsakymų pasirinkimai. Neteisingai 

atsakytų klausimų sprendimai nebus rodomi. Vietoje to – darbuotojas el. paštu  arba virtualiame Moodle 

sistemos kurse gaus nuorodą į šaltinį, iš kurio buvo parengtas klausimas. Tai reiškia, kad darbuotojas 

norėdamas sužinoti kur padarė klaidą turės atsidaryti gautą nuorodą ir pats pasiskaityti atitinkamą problemos 

sprendimo ar proceso aprašą.  

Šis darbuotojų žinių testavimo ir kompetencijos tobulino planas skirtas UAB „Festo“ įmonei, FGSD 

skyriui, tačiau gali būti pritaikytas ir kitose įmonėse atsižvelgiant į jos tikslus bei reikalavimus.  

 

IŠVADOS 

 

1. Žinių tikrinimo bei kompetencijos tobulinimo sąlygos išsiaiškintos interviu su darbdaviais metu. 

Žinių tikrinimui skiriama 10-15 minučių. Rezultatai fiksuojami. Testavimo sistema – nemokama bei 

saugi.  

2. Testavimas - populiariausias, paprasčiausias bei mažiausiai laiko reikalaujantis žinių tikrinimo 

būdas. Apžvelgus 5-ias kompiuterines priemones, jų funkcijas bei pritaikymo galimybes pasirinkta 

Moodle. Ji visiškai atitinka testavimo sistemai iškeltus reikalavimus. Palyginus sistemų funkcijas 

nustatytas akivaizdus minėtos sistemos pranašumas. 

3. Testavimo sistemos realizacijai parengti detalizuotas sistemos funkcionalumas, vartotojai bei jų 

funkcijos, aprašyti panaudojimo atvejai ir jų scenarijai. Sudarant darbuotojų IT žinių tikrinimo bei 

kompetencijos tobulinimo planą detaliai aprašyta visa proceso eiga.  
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SUMMARY 

 

We are living in the world of knowledge and information. Due to fast improvement of technologies and 

society development rates, information becomes more and more important and acquired education or 

qualification is not enough in order to seek successfully for a lifelong career and maintain the uniform life 

level. Due to globalization of the world and market, economy changes as well. Companies which aim to 

compete successfully in the world market adapt to more and more fast rates of technology improvements, 

change their strategies and adapt new information and other technologies (IT). Fast IT improvement in lot of 

companies changes not only the nature of work, but also particular constant processes. Employees of 

companies should be constantly trained and their competencies should be improved. It is necessary to evaluate 

the level of knowledge for the improvement of competency. Nevertheless, that there are developed various 

computer systems and programs to check and evaluate the knowledge, this issue is important in many 

companies. One of them is JSC „Festo“, located in Kaunas. The aim of the article – to perform the analysis of 

opportunities of IT knowledge testing and improvement of competency of „Festo”, employees using computer 

means. To achieve the goal the following works were performed: during the interview with employers, 

conditions of knowledge testing and improvement of competency as well as the requirements for the 

functionality of the programs were ascertained. According to the requirements for the testing system, 5 

computer systems were reviewed and the best of them was chosen to test the knowledge of IT consultants. 
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After the determination of system users and their functions (according to the needs), use case diagram of 

testing system was composed. Use cases of system were described and plan of employee`s IT knowledge 

testing and improvement of competency was prepared.  
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MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS PAMOKOSE 
 

Aušra Stravinskienė, Karolis Sakalauskas 
Alytaus kolegija 

 

Anotacija. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato mokytojo teisę pasirinkti pedagoginės veiklos 

būdus ir formas, taip pat mokytojo prievolę užtikrinti geros kokybės ugdymą. Galimybė pasirinkti ir naudoti reikalingas 

mokymo priemones – svarbus pamokos kokybės aspektas. Straipsnyje aptariama, kaip bendrojo ugdymo mokykla yra 

apsirūpinusi įvairiomis mokymo priemonėmis ir kaip įvairios mokymo priemonės naudojamos pamokoje. Analizuojant 

situaciją bendrojo ugdymo mokykloje, remiamasi 2016 m. atlikta mokytojų apklausa, bei pateikiami mokomųjų plakatų 

pavyzdžiai. 

Esminiai žodžiai: mokymo priemonė, bendrojo ugdymo mokykla, mokytojas, pamoka. 

 

ĮVADAS 

 

 Mokslinėje literatūroje paprastai išskiriama svarbi vadovėlio vieta mokymo(si) procese. Nurodomos 

tokios vadovėlio funkcijos: motyvacijos, informacijos, sisteminimo, koordinacijos, diferenciacijos, 

vadovavimo mokymui, mokymo strategijos, įsivertinimo, mokymo vertės ir estetinė (Svėrienė, 2006).  

Lietuvoje dėl vadovėlio ir kitų mokymo priemonių naudojimo paprastai apsisprendžia mokytojas. 

Tokia nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, nurodant, kad mokytojas turi teisę 

pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas [2]. 

Viena iš pagrindinių ugdymo proceso veiklos formų yra pamoka. Rengdamiesi pamokoms, mokytojai 

apsisprendžia dėl mokymo(si) turinio. Planuojant ir įgyvendinant mokymo(si) turinį svarbu ne tik tinkamai 

parinkti mokymo(si) priemones, bet ir tikslingai jomis naudotis visame ugdymo(si) procese. Nevertėtų 

mokytis vien pagal vadovėlį ir laikytis nuostatos – „spėti jį visą išeiti“. Svarbu atsižvelgti į tai, ar vadovėlio 

medžiaga atitinka Bendrosiose programose apibrėžtas turinio apimtis, ar tikslingai atrinktas dalyko turinys, 

ar medžiaga teikia galimybę ugdyti mokinių pasiekimus, apibrėžtus dalyko ugdomosios veiklos srityse [3]. 

Tyrimo objektas – mokymo priemonių naudojimas pamokose, sprendžiant kasdienius pamokoje 

kylančius didaktinius uždavinius. 

Straipsnio tikslas – atlikti, remiantis apklausos duomenimis pasirenkamų mokymo priemonių 

naudojimo tendencijas pamokose analizę, bei pristatyti mokomųjų plakatų pavyzdžius. 

Uždaviniai: 

1. Apžvelgti mokymo priemones. 

2. Pateikti atlikto tyrimo analizę. 

3. Pristatyti įrankį mokomųjų plakatų kūrimui, bei pavyzdžius. 

 

1. Mokymo priemonių samprata  

Kuriant mokymosi priemonę, svarbu žinoti, kokios jos yra, kaip skirstomos, kuo skiriasi viena nuo 

kitos. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 

patvirtinti Švietimo aprūpinimo standartai be kitų dalykų sukonkretina mokymo priemonės sampratą. 

Mokymo priemonėmis laikoma: 

1. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis, kuris padeda mokiniams siekti konkretaus ugdymo tarpsnio ar 

klasės ugdymo srities, integruoto kurso, dalyko bendrojoje programoje, dalyko modulyje ar mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytoje programoje apibrėžtų pasiekimų, stiprinti motyvaciją 

mokytis, skatinti aktyvų ir savarankišką mokymąsi ir kritinį mąstymą. 

 2. Vadovėlį papildančios (spausdintos ar skaitmeninės) mokymo priemonės, kurios papildo ir 

konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinio veiklą, diferencijuoja užduotis, individualizuoja 

mokinių darbą atsižvelgus į jų gebėjimus, patirtį, mokymo stilių, ugdymo poreikius, polinkius ir interesus, 

padeda ar sudaro galimybes mokytojui įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems mokiniams įsivertinti savo 

rezultatus. 

3. Daiktai, medžiagos ir įranga (programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos 

darbo, kūrybos, vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių įranga, žaislai ir kita), kurie užtikrina 

kokybišką ugdymą, skatina mokinius pačius aktyviai veikti – kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti ir taip 

tobulinti savo praktinius gebėjimus, užduotis atlikti kūrybiškai.  

4. Ikimokyklinio ugdymo priemonės, kurios padeda plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizines, 

socialines-emocines, pažintines, kūrybines galias. 



31 
 

5. Priešmokyklinio ugdymo priemonės, kurios padeda ugdyti aktyvų, smalsų, savo gebėjimais 

pasitikintį, pažinti ir norintį mokytis priešmokyklinio amžiaus vaiką, sudaro jam prielaidas toliau sėkmingai 

ugdytis mokykloje. 

6. Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės mokymo 

priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), parengtos ar pritaikytos mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda plėtoti mokinių žinias ir gebėjimus, ugdytis 

mokymuisi reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių. 

7. Skaitmeninės mokymo priemonės, kurios padeda ugdymo procese naudoti informacinių ir 

komunikacinių technologijų teikiamas galimybes.  

8. Ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, 

jaunimo, klasikinė, metodinė literatūra, kultūros, švietėjiški ir mokslo populiarinimo periodiniai leidiniai), 

kuri padeda ugdyti mokinių skaitymo ir kalbos įgūdžius, komunikavimo ir kultūrinę kompetenciją, 

informacinius gebėjimus, teksto analizavimo ir interpretavimo įgūdžius, gebėjimą veikti įvairiose socialinėse 

ir kultūrinėse situacijose, formuotis pilietinę savimonę, veiksmingiau ir kokybiškiau organizuoti ugdymo 

procesą. 

 9. Mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai 

baldai. 

Lietuvoje nėra plačiai analizuota, kaip bendrojo ugdymo mokyklose užsakomi vadovėliai, kokie 

veiksniai lemia vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pasirinkimą [4]. 

 

2. Tyrimo analizė 

Pagrindinis tyrimo instrumentas – klausimynas. Tyrimas atliktas naudojant elektronines anketų formas 

ir elektroninį paštą. Buvo apklausti visi vienos mokyklos mokytojai.  

Galimybę mokytojui pasirinkti jam tinkamus pedagoginės veiklos būdus ir formas galima užtikrinti tik 

tada, jeigu jo mokykla pakankamai gerai apsirūpinusi įvairiomis jam reikalingomis mokymo priemonėmis. 

Todėl pradžioje klausta, kokia respondentų nuomonė apie papildomas mokymo priemones. 

 

 
1 pav. Mokytojo nuomonės apie papildomas mokymo priemones įvertinimas (sudaryta autorių) 

 

Mums buvo svarbi respondentų nuomonė, kas papildomose mokymo priemonėse yra svarbiausia. 

Mokytojams labai svarbu yra: turinys ir tai, kad informacija pateikta nesudėtingai.  

 

 
2 pav. Įvertinimas, kas  mokytojui papildomose mokymo priemonėse yra svarbiausia (sudaryta autorių) 
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6 pav. Įvertinimas, kaip dažnai 

respondentai naudoja papildomas 

mokymo priemones pamokose 

(sudaryta autorių) 

Bendrojo  lavinimo  ugdymo  turinio  formavimo,  vertinimo, atnaujinimo  ir  diegimo  strategija 

nustato,  kad  mokytojas, be kitų sprendimų, taip pat apsisprendžia dėl mokytis skatinančios  aplinkos  

pamokoje  kūrimo,  tinkamo  mokymo(si) priemonių parinkimo ir panaudojimo. Todėl pats mokytojas, 

atsižvelgdamas  į  mokyklos  turimus  materialinius  išteklius, apsisprendžia, kaip jis organizuos mokymo 

procesą klasėje. 3 pav. pateiktas įvertinimas, kaip respondentai dažniausiai pamokoje pateikia informaciją. 

 
3 pav. Įvertinimas, kaip respondentai pamokoje dažniausiai pateikia informaciją (sudaryta autorių) 

 

Mums buvo svarbu išsiaiškinti, kokių respondentai siekia tikslų naudodami papildomas mokymo 

priemones. Įvairių mokomųjų dalykų papildomos mokymo priemonės per pamokas dažniau naudojamos tik 

kaip į bendrą mokinių darbą orientuotos mokymo priemonės. 

 
4 pav. Įvertinimas, kam respondentai naudoja papildomas mokymo priemones (sudaryta autorių) 

 

Respondentams taip pat buvo užduotas klausimas, kokias ir kaip dažnai papildomas mokymo 

priemones jie dažniausiai naudoja savo pamokose.  

 

 

 

 

 

 

 

 
             

5 pav. Įvertinimas, kokias respondentai papildomas  

mokymo priemones naudoja pamokose (sudaryta autorių) 

 

Taigi respondentai savo pamokose dažniausiai naudoja mokymo priemones, kurių mokykla turi 

daugiausia. Išanalizavus surinktus duomenis matyti, kad antra pagal naudojimo dažnumą mokymo priemonė 

yra pamokai reikalingos tradicinės vaizdinės priemonės - plakatai. 
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3. Kūrybinio sprendimo motyvacija 

Plakatus kaip papildomą mokymo priemonę naudoti, gana patogu ir lengva. Norint, kad sukurti 

plakatai atliktų savo funkciją, teiktų svarbią informaciją, plakatas privalo būti profesionaliai sukurtas. 

Pagrindinis tikslas, kuriant plakatus, yra aiškiai ir suprantamai pateikta informacija. Nors atrodo gana 

nesunku sukurti plakatą su aiškiu ir dideliu šriftu, tačiau to nepakanka. Labai svarbu atsižvelgti į teksto 

išdėstymą, dizainą. Tvarkingai išdėstyti objektai, tinkama spalvų gama bei kokybiškos iliustracijos užtikrina 

sukurto plakato kokybę. Informacija plakate gali būti pateikta ir su įvairiomis kokybiškomis iliustracijomis. 

Vieni pirmųjų dalykų kurie yra pastebimi stebint plakatą yra iliustracijos, jeigu plakate vyrauja daug teksto ir 

nėra iliustracijų, plakatas bus sunkiai suprantamas ir sudėtingas. Spalvų harmonija taip pat labai svarbi, jeigu 

plakate vyrauja nederančios spalvos, plakatas neatkreips dėmesio ir bus sunkiai skaitomas. Šie dalykai vieni 

pirmųjų yra pastebimi žiūrint, analizuojant plakatą todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į įvairias detales norint 

sukurti profesionalų ir tinkamą užsakovui plakatą. 

4. Mokomųjų plakatų kūrimo procesas ir pavyzdžiai 

Mokomųjų plakatų kūrimui naudota CorelDRAW programa. CorelDRAW – tai grafinio dizaino ir 

puslapio maketavimo programa, pasižyminti galingomis kūrimo galimybėmis, objekto kūrimo įrankių 

įvairove, naujoviškais efektais bei aukštos kokybės išvesties galimybėmis. Šia programa ypač lengva 

paruošti maketus spausdinimui su užlaidomis, lengva naudoti tiek profesionalams tiek pradedančiajam, 

plačiai naudojama piešiant, kuriant kompozicijas.  

 

 
7 pav. Pirmojo plakato pavyzdys (sudaryta autorių) 

 

CorelDraw programa patogu kurti įvairias vizitines, reklaminius plakatus, lipdukus taip pat yra patogu 

kurti kalendorius. Plačiai naudojam kurti vektorinius paveikslėlius tokius kaip logotipus bei juos eksportuoti 

į įvairius kitus formatus. CorelDraw programos langas su plakato pavyzdžiu. (žr. 2 pav.). 

 

 
8 pav. Antrojo plakato pavyzdys (sudaryta autorių) 
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CorelDraw programa turi begales funkcijų. Su šia programa galima tiek koreguoti nuotraukas kurti 

užrašus, ženklus įvairiausius su šia programa galima lengvai be vargo kurti įvairiausius piešinius priskirti 

piešiniams įvairiausius efektus ir dar daugiau.  

 

 
9 pav. Trečio plakato pavyzdys (sudaryta autorių) 

 

Kuriant plakatų maketus su šia programa pagrindiniai naudojami elementai buvo vektoriniai. 

Naudojant vektorinius objektus, nupieštus objektus su tokiais objektais dirbti daug paprasčiau. 

 

 
10 pav. Ketvirto plakato pavyzdys (sudaryta autorių) 

 

Naujų technologijų dėka sparčiai ištobulėjo ne tik plakatų kūrimas bet ir kitų leidinių vystymasis. 

Technologijos sparčiai įtakojo plakatų kūrimąsi. Plakatai technologijų dėka pradėti spausdinti daug greičiau 

ir aukštesnės kokybės. Plakatai šiomis dienomis pasiekė kokybės aukštumas ir toliau sparčiai vystosi. 

 

IŠVADOS 

 

1. Pamokų metu yra naudojamos įvairios papildomos mokymo priemonės, kuriose labai svarbus 

informacijos turinys, bei jos pateikimas. 

2. Mokytojai naudoja ne tik skaitmenines vaizdines priemones, bet ir tradicines – spausdintas. 

3. Plakatus kaip papildomą mokymo priemonę naudoti, gana patogu ir lengva, jeigu jame yra  aiškiai 

ir suprantamai pateikta informacija. 

4. Papildomų mokymo priemonių pagalba, mokytojas gali perteikti informaciją mokiniams 

vaizdingiau ir lengviau. 
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SUMMARY 

 

 Lithuanian Republic Law on Education establishes the right to choose the teacher pedagogical activity methods 

and the forms, as well as the teacher's obligation to ensure a good quality of education. The ability to choose and use the 

necessary training measures – an important aspect of quality lessons. The article discusses how the general education 

school is Equipped with a variety of teaching tools and how different educational materials used in the classroom. The 

analysis of the situation in general education school, based on 2016 years the teacher survey, and provided examples of 

educational posters. 
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3D SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJOS TAIKYMAS ĮVAIZDŽIO KŪRIME 
 

Edgaras Burneika, Marijona Šumskienė, Danguolė Leščinskienė 
Alytaus kolegija 

 
Anotacija. Straipsnyje apžvelgiamos 3D spausdinimo technologijų galimybės, trimačio spausdintuvo veikimo 

principas, pritaikymo sritys. Pristatomas eksperimentinis įvaizdžio elemento maketo sukūrimas ir spausdinimas. 

Alytaus kolegijoje vykdomai studijų programai Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos (MDLT) labai 

svarbu diegti naujas inovatyvias technologijas, leidžiančias išplėsti šios programos ribas, studentams efektyviau veikti 

reklamos, įvaizdžio kūrimo srityje ir labiau įsigilinti į studijuojamus šios studijų programos dalykus. Kad reklamos, 

įvaizdžio elementai būtų įsimenami, reikia netradicinių sprendimų. Dėl šios priežasties reklamai, įvaizdžiui kurti gali 

būti naudojamos 3D spausdinimo technologijos. Šių technologijų naudojimas Alytaus kolegijos studentams padės 

praplėsti savo jau turimas žinias ir įgūdžius, įgyti naujos patirties, atrasti naujas darbo rinkos erdves, realizuojant save 

pagal įgytą specialybę. 

Raktiniai žodžiai: 3D spausdinimo technologija, 3D spausdintuvai, Autodesk Inventor, Cura. 

 
Įvadas 

Mokslas ir inovacijos žaibišku greičiu žengia į priekį ir integruojasi į žmogaus gyvenimą. Vienas 

tokių pavyzdžių – 3D spausdintuvas, padedantis savo idėjas realizuoti vieno mygtuko paspaudimu. 

Tobulėjančios trimačio spausdinimo technologijos beveik kas savaitę stulbina naujais pasiekimais. 

Pasinaudojus 3D spausdintuvu jau spausdinamos raketų variklių dalys, šokoladinės figūrėlės, pistoletų 

kopijos, dizainerių sukurti saulės akiniai, valtys, net greitas dvivietis automobiliukas, olandiškas namas ant 

vandens ir net bioninis ausies prototipas. NASA taip pat išbando šį spausdintuvą Tarptautinėje kosminėje 

erdvėje: norima išsiaiškinti, ar ilgai trunkančio skrydžio metu juo galima gaminti patiekalus, įrankius ir 

atsargines dalis [2]. 

Pasaulyje vyksta sparti 3D spausdinimo technologijos plėtra. 3D spausdintuvai kartais yra vadinami 

„trečiąja industrine revoliucija“. Technologijų ekspertai teigia, kad trimatės spausdinimo technologijos plės 

įvairių pramonės šakų veiklą, keis nusistovėjusius gamybos bei logistikos principus ir padarys reikšmingą 

įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui.  

 3D spausdinimo technologijos pritaikomos ne tik versle, bet ir mokymo procese, technologinių 

kompetencijų ugdyme. Australijos, Naujosios Zelandijos bei kai kurių Europos šalių mokyklose trimačio 

spausdinimo pamokos jau yra įtrauktos į mokymo programas, tačiau Lietuvoje 3D technologijos 

moksleiviams ir studentams prieinamos tik išskirtiniais atvejais. 3D spausdinimo technologijos yra svarbios 

visame edukacijos procese, nes skatina norą mokytis, bandyti ir kurti [1]. 

3D spausdinimo technologijos svarbios vykdant bendrus projektus su verslo įmonėmis, kuomet 

mokslo pažangą galima pasiūlyti verslui, bendradarbiauti ir kartu kurti paklausą atitinkančius produktus, 

kurie palengvintų buitį eiliniam vartotojui. 

 3D spausdinimo technologijos gali būti panaudojamos studijose su STEAM (mokslas, technologijos, 

inžinerija, menas, matematika) profiliu. Turbūt nėra geresnio įrankio, kurio pagalba STEAM teorines žinias 

būtų galima panaudoti praktikoje, ypatingai tokiuose dalykuose kaip inžinerija, dizainas, gamyba ir t. t. Tai 

didžiulė pridėtinė vertė studentams ne tik mokantis, bet ir įgyjant praktinius įgūdžius, kurie didžiąja dalimi 

lemia jauno specialisto kompetencijas ir paklausą darbo rinkoje. Moderni technologinė bazė STEAM profilio 

mokymo įstaigose yra būtina, norint paruošti gerą specialistą. Šiuo metu didžioji dalis inžinerinės pramonės 

prasideda nuo 3D modeliavimo, 3D simuliacijų, 3D analizių ir matavimų studijų ir t.t. 

Alytaus kolegijoje vykdomai studijų programai Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos 

(MDLT) labai svarbu diegti naujas inovatyvias technologijas, leidžiančias išplėsti šios programos ribas, 

studentams efektyviau veikti reklamos, įvaizdžio kūrimo srityje ir labiau įsigilinti į studijuojamus šios studijų 

programos dalykus. Kad reklamos, įvaizdžio elementai būtų įsimenami, reikia netradicinių sprendimų. Dėl 

šios priežasties reklamai, įvaizdžiui kurti gali būti naudojamos 3D spausdinimo technologijos. Šių 

technologijų naudojimas Alytaus kolegijos studentams padės praplėsti savo jau turimas žinias ir įgūdžius, 

įgyti naujos patirties, atrasti naujas darbo rinkos erdves, realizuojant save pagal įgytą specialybę.  

Straipsnio tikslas – atskleisti 3D spausdinimo technologijos galimybes ir pritaikomumą kuriant 

įvaizdžio elementus. 

Metodai: literatūros šaltinių analizė, eksperimentinis įvaizdžio elemento maketo parengimas ir 

spausdinimas. 
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3D spausdinimo technologijos pagrindiniai aspektai 

3D spausdintuvas yra limituota industrinio roboto rūšis, kuri, kompiuteriui paliepus, sugeba atlikti 

papildomas funkcijas. 

Nors 3D spausdinimo technologija atsirado jau XX a. 9-ajame dešimtmetyje, tik XXI a. 2-ajame 

dešimtmetyje tokie spausdintuvai tapo plačiai naudojami komerciniais tikslais. Pirmą 3D spausdintuvą 

sukūrė Chuck Hull iš bendrovės „3D Systems Corp“ 1984 metais. Nuo XXI amžiaus pradžios šių mašinų 

pardavimų kiekis sparčiai didėjo, o jų kaina krito. Anot „Wohlers Associates“ konsultavimo firmos, 3D 

spausdintuvai bei su jais susijusios paslaugos 2012 metais buvo verti 2,2 mlrd. JAV dolerių pasauliniu 

mastu, nuo 2011 metų jų vertė pakilo 29 procentais. 

Kad įvyktų spausdinimo procesas, mašina „skaito“ projektą iš STL rinkmenos ir kloja nuoseklius 

skysčio, miltelių, popieriaus ar lapo sluoksnius, siekiant iš virtinės skersinių pjūvių pastatyti modelį. Šitie 

sluoksniai, atitinkantys virtualius skersinius pjūvius iš CAD modelio, yra sujungiami arba automatiškai 

sulydomi tam, kad būtų sukurta galutinė forma. Pirminis šios technikos pranašumas yra gebėjimas sukurti 

praktiškai bet kokią formą ar geometrinį objektą. 

Spausdintuvo rezoliucija nurodo sluoksnių storį ir X-Y rezoliucijos taškų skaičių viename colyje 

(angl. dots per inch) ar makrometrus. Nors standartinis sluoksnio storis yra 100 um/dot (250 taškų colyje), 

kai kurios mašinos, kaip Object Connex ir 3D System‘s Pro Jet, gali spausdinti 16 um/dot (1600 taškų 

colyje) storio sluoksnius. X-Y rezoliucija yra lyginama su lazerinių spausdintuvų rezoliucija. Dalelės (3D 

taškai) yra nuo 50 iki 100 um/dot (510–250 taškų colyje) diametro. 

Modelio gaminimas gali užtrukti nuo kelių valandų iki kelių dienų, priklausomai nuo jo sudėtingumo 

ir gaminimo metodo. Adityvios sistemos standartiškai gali sumažinti šį laiką iki kelių valandų, tačiau tai 

priklauso nuo naudojamos mašinos tipo bei vienu laiku gaminamų modelių skaičiaus ir dydžio. 

Tradiciniai būdai, tokie kaip įpurškiamasis liejimas (angl. injection molding), gali būti pigesni 

gaminant polimero produktus dideliais kiekiais, tačiau adityvus gaminimas gali būti greitesnis, labiau 

prisitaikantis ir pigesnis gaminant pakankamai mažą kiekį dalių. 3D spausdintuvai suteikia galimybę 

dizaineriams ir idėjos vystymo komandoms gaminti dalis ar visą koncepciją naudojant ekrano dydžio 

spausdintuvą. 

Nors spausdintuvo suteikiama rezoliucija yra pakankama daugeliui aplikacijų, galima pasiekti 

tikslesnių rezultatų, spausdinant šiek tiek per didelę trokštamo objekto versiją, naudojant standartinę 

rezoliuciją ir tada pašalinant medžiagą aukštesnės rezoliucijos atėmimo metodu. 

Kai kurios adityvaus gaminimo technikos gali naudoti įvairias medžiagas konstruojant skirtingas 

dalis. Naudojant kai kuriuos būdus galima spausdinti įvairiomis spalvomis ir jų deriniais. Kai kurios 

technikos gaminimo procese naudoja atramą. Atramos yra panaikinamos arba suskaldomos spausdinimo 

pabaigoje ir konstravimo metu yra naudojamos palaikyti išsikišusias dalis [4]. 

Esminis 3D spausdintuvo principas – tai laipsniško sluoksniavimo būdu tvirto modelio sukūrimas, 

kuris ,,auginamas“ iš pasirinktos medžiagos. Pagrindinis 3D privalumas  lyginant su įprastu rankiniu būdu 

sukurtais modeliais, – tai didelis greitis,  paprastumas ir sąlyginai nedidelė kaina.  

3D technologija leidžia visiškai pašalinti rankinį darbą, būtinybę daryti brėžinius ir skaičiavimus 

popieriuje, nes programa leidžia pamatyti būsimą modelį iš visų pusių jau ekrane ir pašalinti trūkumus darbo 

eigoje, todėl visiškai išvengiama klaidų, būdingų dirbant rankomis. 

Šiuo metu yra keletas trimačių technologijų. Jos skiriasi sluoksnių uždėjimo ant gaminio būdu. 

Labiausiai paplitę tai SLS (selektyvaus lazerio pynimo technologija), SLA (stereolitografija) ir TMS 

(išlydytos medžiagos sluoksnių superpozicija). 

3D spausdinimo įrenginiai skirstomi į tris grupes: darbastalio, dar vadinamus asmeninio naudojimo 

spausdintuvus, profesionalų, t. y. galinčius garantuoti neblogą kokybę, ir pramoninius – gana brangius, 

kokybiškus, tokių Lietuvoje jau yra keli.  

3D spausdintuvai naudoja tris grupes medžiagų. Pirmoji – tai skystosios medžiagos, pavyzdžiui, 

įvairios dervos, takieji polimerai, kurie gali būti naudojami odontologijoje dantų protezų gamybai. Antroji 

grupė – įvairių medžiagų milteliai: metalo, gipso, keramikos ir pan. Trečiąją grupę sudaro kietosios 

medžiagos: polimerinės vielos, popieriaus lapai, metalo lakštai ir pan.  

Didžioji dalis darbastalio spausdintuvų šiandien naudoja kietą vielą. Atspausdintų objektų parametrai 

gali būti patys įvairiausi: nuo mažų, kruopščių gaminių, pavyzdžiui, juvelyrinių dirbinių, iki labai didelių 

objektų, tokių kaip automobiliai ar įvairiausi bepiločiai skraidymo aparatai. Tiesa, didžioji dauguma 

spausdintuvų naudoja tik vieną medžiagą, tad sudėtingo gaminio, tokio kaip automobilis, dar negalima 

atspausdinti kaip vientiso gaminio – jį tenka spausdinti atskirais elementais [4].  

3D spausdinimo pritaikymo galimybės yra neribotos beveik visose žmogaus veiklos srityse nuo 

kulinarinių šedevrų iki žmogaus organų, protezų, žaislų, mokymo priemonių, drabužių ar avalynės sukūrimo. 
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Jos naudojamos pramonėje (automobilių pramonė, metalo liejyklos, elektronikos ir automatikos gamintojai), 

medicinoje (odontologijoje – implantai, protezai), švietime, reklamoje, dizaine, buityje [2]. 

 

Įvaizdžio elementų sukūrimas naudojant 3D spausdinimo technologiją 

Reklamos sritis taip pat laukia kol į ją ateis 3D spausdinimo technologijos. Kol kas šioje srityje 3D 

spausdintuvais gaminami tik reklaminės atributikos prototipai, prieš paleidžiant juos į masinę gamyba 

gamyklose, arba vienetiniai užsakymai, turint tikslą pagaminti vieną ar keletą reklaminių gaminių. Platesnį 

3D spaudos naudojimą kol kas stabdo ribotas medžiagų pasirinkimas (dauguma „serijinių“ 3D spausdintuvų 

vis dėl to spausdina tik įvairiomis plastiko rūšimis), ribotas spalvų ir jų derinių pasirinkimas (dauguma 

sąlyginai nebrangių Lietuvoje naudojamų spausdintuvų spausdina tik vienos pasirinktos spalvos medžiaga, 

brangesni spausdintuvai gali maišyti spalvas iš 3 skirtingų spalvų medžiagų, tačiau, kol kas nėra galimybių 

spausdinti gaminius su tolygiais spalvų persiliejimais), taip pat sąlyginai lėtas spausdinimas ir aukšta kaina 

[7]. 

Eksperimentiniam įvaizdžio elemento sukūrimui buvo naudojama AUTODESK® INVENTOR LT™ 

bei CURA programinė įranga ir 3D spausdintuvas WANHAO Duplicator I3. 

AUTODESK® INVENTOR LT™ – tai bazinis programinės įrangos variantas, skirtas 3D detalėms 

kurti ir gamybos dokumentacijai paruošti, t.y. brėžiniams sudaryti. Su šiuo produktu detalės projektuojamos 

labai greitai, brėžiniai išlaiko ryšį su modeliu, todėl pakeitimus gaminyje daryti ypač lengva. 

Tai pagrindinis programinės įrangos variantas, skirtas 3D techniniam modeliui sudaryti ir gamybos 

dokumentacijai paruošti. Jis puikiai pritaikytas inžinieriams gamybininkams, kurie čia ras visus inžinieriaus 

darbui reikiamus įrankius. Plačiomis jų galimybėmis paprasta ir patogu naudotis. 

Programa skirta įvairiems gaminiams modeliuoti, padaryti jų brėžinius, sukurti gaminio vizualizaciją 

ir išbandyti sukurtą gaminio modelį dar prieš paleidžiant jį į gamybą. 

 

 
 

1 pav. Įvaizdžio elemento maketas Autodesk Inventor programos lange 

 

AUTODESK® INVENTOR LT™ programos galimybės: 

  Skaitmeninio prototipo (angl. Digital Prototyping) kūrimas; 

  3D modelio kūrimas ir projektavimo automatizavimas; 

  Paviršių projektavimas; 

  Lakštinio plieno gaminių projektavimas; 

  Rėminių konstrukcijų projektavimas; 

  Plastikinių gaminių projektavimas; 

  Medžiagos parinkimas atsižvelgiant į aplinkosauginius faktorius; 

  Surinkimo filmuko kūrimas; 

  Fotorealistinių nuotraukų ir filmukų kūrimas; 

  BIM duomenų palaikymas; 
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  Kitų 3D projektavimo programų failų palaikymas; 

  DWG failų palaikymas; 

  Dalių susikirtimų analizė; 

  Lakštinio metalo išklotinių brėžiniai; 

  Automatinis brėžinio vaizdų sukūrimas; 

  Automatinis skylių lentelės kūrimas; 

  Automatinis specifikacijos generavimas; 

  Tarptautinių standartų šablonai (ISO, GOST, DIN, ANSI, GB, BSI, JIS) [5]. 

Iš esmės ši programa yra tikrai labai gera norint paprastai bei tiksliai kurti 3D objektus, jų brėžinius 

bei tikrinti techninius gaminio duomenis.  

Spausdinimui buvo naudojama programinė įranga Cura – 3D modelių pjaustyklė. Jos dėka 3D 

modeliavimo programų pagalba sukurti modeliai yra paverčiami kodu, kurį 3D spausdintuvas supranta kaip 

koordinates, reikalingas norint atspausdinti suprojektuotą modelį. Šios programos dėka galima nustatyti 

spausdinamo modelio paramentrus: dydį, skersmenį, užpildo procentus ir t.t Taip pat galima nustatyti 

spausdinimo greitį, kokybę, modelio padėtį. Cura yra nemokama atviro kodo programinė įranga, platinama 

pagal GPLv3 licenciją [6]. 

 

 
 

2 pav. Suprojektuotas modelis Cura programos lange 

 

WANHAO Duplicator I3 – tai „Prusa“ tipo spausdintuvas, surinktas ir pagamintas Kinijoje Wanhao 

firmoje. Šio spausdintuvo spausdinimo galimybės 20x20x18 cm. Jis spausdina ABS/PLA bei kitomis 

plastiko rūšimis.  

   

3 pav. WANHAO Duplicator I3 spausdintuvu (kairėje) atspausdinto įvaizdžio elemento vaizdas (dešinėje) 
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Taigi šios programinės ir techninės įrangos pagalba buvo sukurtas Alytaus kolegijos įvaizdžio 

elementas, kurio vaizdą matote 3 paveikslo dešinėje pusėje. Gaminiui buvo panaudotos ABS (Acrylonitrile 

Butadiene Styrene) ir PLA (PolyLactic Acid) medžiagos. 

 

Išvados 

1. 3D spausdinimo technologija tokia perspektyvi pirmiausia dėl to, kad ji priklauso pridėtinės 

gamybos technologijų grupei, t. y. ji medžiagos naudoja tik tiek, kiek reikia. 

2. Gamybos metu tikrai mažėja atliekų, galima sumažinti operacijų kiekį, o tai teigiamai veikia ir 

aplinkos taršą. 

3. Sumažėja klaidų tikimybė ir projektuojant, ir gaminant. 

4. Pagrindinis 3D spausdintuvo privalumas – konstrukcijos laisvumas. Bet kuri konstruktoriaus idėja 

gali būti realizuota naudojant šias technologijas ir tai atlikta greitai. 

5. Atsiranda vartotojiškas požiūris į šią technologiją. Augančiai kartai ši technologija bus tokia pat 

įprasta kaip mums spalvoti televizoriai. 
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3D PRINTING TECHNOLOGY APPLICATION FOR IMAGE CREATING 

 

Summary 

 

The article provides an overview of 3D printing technology posibilities, 3D printer operation principle, 

applications of 3D printing technology. The experimental image element creation and printing are introduced. 

For Alytus College study programme Multimedia, design and publishing technology (MDPT) is very important 

to introduce new innovative technologies, allowing to extend the limits of the program, let students to act more 

efficiently in advertising and image creating areas, and go deep into subjects of this study programme. 3D printing 

technology can be used to create the advertising, the image elements. These technologies help Alytus college students to 

broaden their existing knowledge and skills, gain new experiences, discover new areas of the labor market, to realize 

themselves according to their profession. 

Keywords: 3D printing technology, 3D printers, Autodesk Inventor, Cura. 
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UAB „LAKIUKAS“ KONKURENCINIŲ POZICIJŲ NUSTATYMAS 
 

Jūratė Alaburdaitė 

Mokslinis vadovas lekt. Giedrė Gudeliūnienė 
Kauno kolegija 

 
Anotacija. Kiekvienai įmonei išlikti konkurencinėje rinkoje yra labai svarbu. Įmonės konkurencingumui daryti 

įtaką gali išoriniai ir vidiniai veiksniai. Straipsnyje siekiama nustatyti UAB  „Lakiukas“  konkurencines pozicijas, 

išanalizuoti rinkos konkurentus. Tyrimo metu buvo atliekamas vartotojų poreikių tyrimas, nustatytos įmonės pozicijos 

rinkoje. Išvadose pateiktas darbo apibendrinimas. 

Lietuvoje sparčiai populiarėja grožio industrija ir jų teikiamos paslaugos. Moterys vis labiau nori atrodyti gražios 

ir save prižiūrėti, tačiau ne tik jos, atsiranda ir vyrų, kuriems savas grožis tampa prioritetu. 

Šiuo metu nagų priežiūros priemonių ir mokyklų paklausa yra didelė. Per paskutinius dvejus metus Kauno 

mieste atsirado keturios naujos parduotuvės ir mokyklos, kurios didina konkurencinę aplinką šiame mieste. 

Prieš trejus metus įsikūrė įmonė UAB „Lakiukas“, kuri veda mokymus, prekiauja nagų priežiūros priemonėmis 

ir teikia grožio salono paslaugas. Įmonė dirba sėkmingai, tačiau juntamas didelis konkurentų aktyvumas, todėl įmonė 

turi parinkti tinkamus marketingo sprendimus norint išlikti rinkoje. 

Problema. Esant didelei grožio industrijos paslaugų pasiūlai, UAB „Lakiukas“ norėdama išlikti konkurencinga, 

turi ieškoti konkurencinių pozicijų stiprinimo priemonių. 

Straipsnio tikslas – atlikti UAB „Lakiukas“  konkurencinių veiksnių analizę ir nustatyti pozicijas rinkoje. 

Uždaviniai: 

1. Atlikti konkurencingumą įtakojančių veiksnių ir jo didinimo būdų teorinę analizę; 

2. Išanalizuoti įmonės UAB „Lakiukas“ konkurencinę aplinką ir nustatyti pozicijas rinkoje. 

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa; lyginamoji analizė. 

 

1. KONKURENCINGUMO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

Veiksniai darantys įtaką įmonės konkurencingumui 

 

Ne visuomet nuo įmonės priklauso jos konkurencinė sėkmė. Yra faktorių, kurie veikia pačią įmonę ir 

neleidžia jai pasiekti geriausių rezultatų. Todėl reikia visuomet atkreipti dėmesį ir analizuoti išorinius ir 

vidinius faktorius. 

Lentelėje pateikti veiksniai darantys įtaką įmonės konkurencingumui ir pateiktas teigiamas poveikis 

jos veiklai. 

 
1 lentelė. Išoriniai veiksniai lemiantys įmonių konkurencingumą 

Veiksniai Teigiamas poveikis įmonės konkurencingumui 

Politiniai Politinis stabilumas šalyje, verslo skatinimas, lengvatos, 

verslo kūrimo įstatymai. 

Ekonominiai Stabili šalies ekonomika, infrastruktūros vystymas, šalies 

ekonomikos augimas. 

Socialiniai Gyventojų pragyvenimo lygio augimas, švietimo ir 

mokslo skatinimas. 

Technologiniai Informacinių technologijų inovacijų diegimas šalyje. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal L. Dobele, A. Pietere, 2015 
 

Politinė – teisinė aplinka daro įtaką visuomenei politiniais veiksmais ir teisės aktais. Šalies valdžios ir 

politikos poveikis įmonei gali būti: skatinantis arba ribojantis. Skatinantis poveikis yra tuomet, kai skatinama 

įmonės veikla, investicijos, išleidžiami įstatymai teigiamai veikiantys įmonės veiklą. O ribojantis poveikis tai 

leidžiami įstatymai, teisės aktai, kurie riboja įmonės veiklą (Snieškienė, 2009). 

Ekonominiai rodikliai parodo kokia padėtis yra šalyje. Jei krizinis laikotarpis, tai įmonei gali būti 

sunku pradėti veiklą, nes žmonių perkamoji galia būna mažesnė ir jie perka tik pirmo būtinumo prekes, o jei 

ekonomikos augimas ar stabili ekonomika, tai pirkėjai yra mokūs ir gali sau leisti daugiau pramogų, bei 

papildomų daiktų.  

G. Snieškienė (2009) pritaria, kad ekonominė aplinka daro įtaką įmonėms dėl valiutų kursų 

svyravimų, tai aktualu toms įmonėms, kurios bendradarbiauja su užsienio šalimis, ir  infliacijų. Ji teigia, kad 

infliacinis gamybos kaštų augimas daro įtaką įmonių konkurencingumo mažėjimui.  

Socialiniai veiksniai teigiamai veikia įmonę kuomet yra gyventojų pragyvenimo lygio augimas, tai tas 

pats kaip ir šalies ekonomikos augimas. Ekonomikos augimas mažina bedarbystę, skatina naujų verslų 
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kūrimą, kuria naujas darbo vietas. Visa ekonomika pradeda sparčiau augti ir tai parodo bendras vidaus 

produktas. 

Demografiniai rodikliai parodo vartotojų apsipirkimo pokyčius ir galutines vietas, rinkos paklausą ir 

struktūrą. Šioje aplinkoje atsiskleidžia ir visuomenės pažiūros, vertybės, kultūriniai aspektai, kurie 

formuojasi šiuolaikinėje visuomenėje (Snieškienė, 2009). 

Dar viena iš socialinių veiksnių įtakų yra švietimo ir mokslo skatinimas. Tai piliečiams padeda 

tobulėti, išmokti naujų dalykų, kurie padėtų susirasti naują darbą, būti intelektualiu žmogumi, pačiam sukurti 

verslą. Kuo žmogus turi aukštesnį išsilavinimą, tuo jam lengviau susirasti darbą, konkuruoti tarp kitų 

specialistų ir pačiam tobulėti. 

Technologiniai veiksniai taip pat daro įtaką įmonei, jei šalyje diegiamos technologinės inovacijos, tai 

įmonė negali nuo jų atsilikti. Privalo jas sekti ir diegti savo įmonėje. 

Mokslinė – technologinė aplinka susijusi su moksliniais tyrimais, žiniomis ir technologijomis. Naujos 

technologijos gamyboje ir informacinėse technologijose gali trumpinti gaminamų produktų gyvavimo laiką ir 

kuria naujus vartotojų poreikius (Snieškienė, 2009). 

Su naujomis technologijomis gerėja įmonių darbo rezultatai, atsiranda naujas ryšys tarp įmonių ir 

vartotojų, gerėja aptarnavimo lygis, mažėja pristatymo išlaidos, lengviau atsiskaityti pirkėjams už pirkinius.  

Be išorinių veiksnių yra ir vidiniai veiksniai, kurie veikia įmonės konkurencingumą. Tai veiksniai, 

kurie susiję su pačia įmone ir jos veikla gali būti kontroliuojami. „Galima išskirti šias svarbiausias su įmone 

susijusių veiksnių grupes: įmonės konkurencinė strategija; išteklių naudojimas; įmonės veiklos organizavimo 

principai; prekės paklausa rinkoje.“ (Žostautienė, 2010). 

Įmonė turi labai atidžiai kurti konkurencinę strategiją, kurioje nurodo kaip, kokiomis priemonėmis 

vykdys darbus, kad galėtų tenkinti vartotojų poreikius ir išlikti konkurencinėje rinkoje. Todėl labai svarbu 

žinoti kiek reikia gaminti produktų, kokiomis sąnaudomis. Sudaryta gera strategija sparčiau leis siekti 

užsibrėžtų tikslų. 

Išteklių naudojimas leidžia efektyviai didinti produktų gamybą ir pardavimus. 

Labai didelę įtaką įmonės konkurencingumui turi įmonės veiklos organizavimo principai. Juos sudaro 

visi įmonės procesai, tiek pati gamyba, tiek marketingas, vadyba, darbų planavimas.  

Rinkos paklausa taip pat veikia įmonės konkurencingumą. Įmonė turi būti pasiruošusi vartotojų 

poreikių kitimui, naujovių diegimui ir nuolat tobulinti produktą, kuo mažesnėmis sąnaudomis pagaminti 

kokybišką gaminį. Tam reikia laiko ir išlaidų, tačiau tik taip galima laimėti konkurencinę kovą. 

Taigi, išoriniai ir vidiniai veiksniai daro įtaką įmonei ir jos konkurencingumui. Nuo šių veiksnių 

priklauso ar įmonės gaunama nauda yra teigiama ar ne. Išorinių veiksnių įmonė negali kontroliuoti, o 

vidinius – gali kontroliuoti ir paversti teigiama nauda. 
 

Pozicionavimas ir jo svarba konkurencinėje kovoje 

 
Pozicionavimas yra pagrindinė priemonė, kurios pagalba prekė gali išlikti konkurencingoje rinkoje. 

Pozicionavimas sukuria vaizdą vartotojų mintyse, užima tikslinę rinką ir pirkėjams lengviau atpažinti prekės 

ženklą pagal skiriamuosius ženklus (Wang,  2015). 

Tinkamai vartotojui ištransliuota žinutė gali atnešti didesnį pelną. Jei sukuriama produkto vertė, tai jis 

yra potencialesnis, nei tas apie kurį nieko nežinoma. Žmonės pasitiki reklamomis ir taip yra lengviau juos 

sudominti bei patraukti jų dėmesį. Tačiau visos reklamos turi būti apgalvotos ir tinkamos. Maža klaida gali 

atstumti pirkėjus ir pelnyti jų nepasitikėjimą. 

Pozicionavimo būdai padeda įmonei susisteminti savo žinutę ir teisingai ją nukreipti vartotojui. Žinutė 

turi būti trumpa ir aiški. Jei reklamoje bus pavaizduota prekės nauda vartotojui, tai žinutė bus efektyvesnė, 

nes vartotojas nori žinoti kaip prekė galės jam padėti, kokia bus jos nauda. 

Įmonei gali padėti ne tik pozicionavimo būdai, bet ir strategijos. Jos nukreipia įmones tikslo link siekti 

geresnių pardavimų. Taip pat strategijos padeda sukurti išskirtinį prekės ženklo atpažįstamumą. 

Pozicionavimo strategijos: 

 Pirmojo rinkoje produkto strategija; 

 Kelių prekinių ženklų strategija; 

 Demografinė strategija (Ūsaitė, 2014). 

Pozicionuoti gali padėti ir pozicionavimo žemėlapio sudarymas. Pagal vartotojų nuomonę sudaromas 

konkuruojančių prekių, įmonių, šalių žemėlapis pagal kurį matoma esama vieta, tai gali padėti pamatyti savo 

trūkumus ir siekti norimos pozicijos žemėlapyje. 
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Šis žemėlapis leidžia įmonei pamatyti neužimtos rinkos segmentą, taip pat matyti prekės vietą rinkoje. 

Tai yra labai naudinga pozicionavimo priemonė, kuri parodo rinkos segmentų skirtumą tarp prekių arba 

psichologinį skirtumą (Virvilaitė, 2012). 

Nustatant pozicijas žemėlapyje reikia atkreipti dėmesį į segmentą ir dabartines konkurentų pozicijas. 

Tada identifikuoti ar įmonė gali priimti sprendimus dėl norimos pozicijos pasirinkimo. 

R. Virvilaitė (2012) teigia, kad reikia priimti šiuos sprendimus: 

1. Svarbiausių konkurentų nustatymo ir tikslinės rinkos pasirinkimo; 

2. Konkurentų stiprybių nustatymas. 

Labai svarbu atlikti pozicionavimo žemėlapį, kuris parodo, kurioje vietoje pagal vartotojų nuomonę 

yra išsidėsčiusios konkurentų prekės ir pačios įmonės, taip lengviau nustatyti savo vietą rinkoje ir klientų 

tarpe. 

Taigi, pozicionavimo strategijos numatymas padeda tikslingiau pateikti suformuluotą pozicionavimo 

teiginį. Jis labiau padeda orientuotis į tikslinius vartotojus, kaip perteikti tinkamą žinutę vartotojui. Tik 

teisinga žinutė gali sukurti nepamirštamą prekės ženklą, kuris atneša daugiau įmonei pelno, bei leidžia 

efektyviau konkuruoti rinkoje. Todėl yra svarbus pozicionavimas konkurencingumui stiprinti. 

 

2. UAB „LAKIUKAS“ KONKURENCINIŲ POZICIJŲ NUSTATYMAS IR ANALIZĖ 

Veiksnių darančių įtaką konkurencingumui analizė 

 

UAB „Lakiukas“ įsikūrė 2013 metais. Tai sparčiai auganti įmonė. Ji organizuoja nagų 

priauginimo, manikiūro bei dailės mokymus. UAB „Lakiukas“ yra pagrindinis atstovas Lietuvoje, 

prekiaujantis profesionalia „Kinetics“ produkcija. Tai dešimt metų tobulintas produktas ir pateiktas 

vartotojams su konkurencine kaina. Įmonė taip pat turi grožio saloną, kuriame atliekamos grožio 

procedūros. 
UAB „Lakiukas“ konkurencingumui daro įtaką vidiniai ir išoriniai veiksniai. Įmonė negali paveikti 

išorinių veiksnių, o vidinius – gali, todėl nuolat reikia stebėti vykstančius pokyčius ir jų priežastis. 2 lentelėje 

pateikti veiksniai, kurie veikia įmonės konkurencingumą. 

 
2 lentelė.  Veiksniai darantys įtaką UAB „Lakiukas“ konkurencingumui 

Išoriniai veiksniai Vidiniai veiksniai 

Ekonominė aplinka Augantis šalies BVP,auga 

vidutinis šalies darbo 

užmokestis, mažėja 

nedarbo lygis, daugėja 

mažų ir vidutinių įmonių. 

Konkurencijos strategija Koncentracijos į išlaidas 

strategija. 

Socialinė – kultūrinė 

aplinka 

Mažėja gyventojų skaičius, 

moterų daugiau nei vyrų, 

visuomenės požiūris apie 

grožį. 

Įmonės veiklos 

organizavimas 

Sudaro visi įmonės 

procesai: marketingas, 

vadyba, darbų planavimas, 

organizavimas, gamyba. 

Teisinė aplinka Konkurencijos įstatymas, 

įmonių, akcinių bendrovių, 

vertybinių popierių rinkos 

įstatymai, LR Vyriausybės 

norminiai aktai. 

Rinkos paklausa Vartotojų poreikiai, 

naujovių diegimas, 

produktų gerinimas. 

Technologinė aplinka Elektroninė prekyba, 

socialiniai tinklai. 

  

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Žostautienė, 2010 ir  L. Dobele, A. Pietere, 2015. 

 

Lietuvoje matomas BVP augimas, Statistikos departamento duomenimis (2016) per 2015m. paaugo 

15%. Teigiamas poveikis ir vidutinio darbo užmokesčio augimas (bruto), jis padidėjo 6%. Taip pat sumažėjo 

nedarbo lygis 2,6%. Auga naujų įmonių įkūrimas, kuris sąlygoja naujas darbo vietas.  

Socialinė – kultūrinė aplinka UAB „Lakiukas“ veikia teigiamai. Pagrindiniai įmonės klientai yra 

moterys, šiuo metu Lietuvoje pagal Statistikos departamento duomenis jų yra daugiau 17%. Tačiau mažėja 

gyventojų šalyje. Toks mažėjimas neigiamai veikia šalies ekonomiką ir įmones. Iš šalies išvykstantys 

žmonės sumažina perkamąją galią. 
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Prie kultūrinės aplinkos priskiriama žmogaus vertybės ir pažiūros. Per paskutiniuosius metus Lietuvos 

moterys vis labiau save prisižiūri ir puoselėja savo grožį. Todėl išpopuliarėjo grožio salonų paslaugos, 

sumažėjo paslaugų kainos, taip pat atsirado naujų salonų, mokymų įstaigų, grožio prekių parduotuvių. 

Vykdant komercinę veiklą niekaip neišsiverčiama be teisinės aplinkos įtakos. Teisinę aplinką apima 

daugybė įstatymų -  reglamentuojančių tiek įmonės steigimą ar likvidavimą, partnerių bendradarbiavimą, tiek 

marketingo veiklos vykdymą bei kryptį. Svarbu žinoti kas leidžiama ar draudžiama, o  ypač -  kas skatinama. 

Deja, šioje vietoje nėra pastovumo, įstatymai nuolat keičiasi.  

Konkurencijos įstatymas kontroliuoja konkurencinę kovą, skatina įmonių verslumą. Didėjant 

konkurencingumui laimi vartotojai, nes įmonės priverstos mažinti kainas ir gerinti paslaugų kokybes. Taip 

pat UAB „Lakiukas“ suteikia akcijas ir nuolaidas profesionalams. Taigi, konkurencingumo įstatymas stipriai 

veikia įmones ir suteikia palankias sąlygas vartotojams. 

Visuomenėje daug ką pakeitė ir paveikė interneto atsiradimas. Jis palengvino komunikacijas tarp 

skirtingų pasaulio šalių. Sustiprino reklamos galimybes, palengvino informacijos radimą. Įmonei UAB 

„Lakiukas“ taip pat turi teigiamų veiksnių. Įmonė puikiai naudojasi socialinių tinklų galimybėmis bendrauti 

su klientais, pranešti apie vykstančius renginius ir mokymus, reklamuoja savo produktus ir paslaugas. Todėl 

socialiniai tinklai padeda sustiprinti ryšį su klientais. Taip pat klientai gali naudotis internetine parduotuve, 

kurioje yra visos prekės, tai patogu ir praktiška gyvenantiems kituose miestuose. 

Nagrinėjant vidinius veiksnius labai svarbu pasirinkti tinkamą konkuravimo strategiją. Yra trys M. E. 

Porterio (1990) konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos: išlaidų lyderio; diferenciacijos strategija ir 

koncentracijos strategija. 

UAB „Lakiukas“ savo veikloje taiko koncentracijos į išlaidas strategiją, kurios metu sutelkia dėmesį į 

savo tikslinę rinką ir stengiasi ją aptarnauti geriau nei konkurentai. Konkurencinį pranašumą įgyti galima 

mažinant išlaidas ir pateikiant gerą kainos ir kokybės santykį. Šiuo atveju įmonė gauna „Kinetics“ firmos 

priemones konkurencinga kaina. Produktas daug metų yra testuojamas ir gerinama jo kokybė.  

Įmonės veiklos organizavimu užsiima direktorė ir vadybininkė, kurios kartu organizuoja mokymus, 

planuoja laiką, prekių užsakymus bei reguliuoja prekių likučius.  

Prie vidinių veiksnių priskiriama ir rinkos paklausa. Įmonės privalo stebėti vartotojų norus, kaip jie 

keičiasi ir ko jiems reikia. Toks stebėjimas sustiprina įmonę rinkoje.  

Taigi, visi makroaplinkos elementai yra palankūs šiuo metu puoselėti konkurencinę kovą ir toliau 

tikslingai eiti į priekį. Vidiniai veiksniai labiau priklauso nuo pačios įmonės veiksmų, todėl norint, kad ir jie 

veiktų konkurencingumą teigiamai prieš kiekvieną įmonės veiksmą reikia viską apgalvoti ir tik tada spręsti. 

 

UAB „Lakiukas“ konkurencinių pozicijų nustatymas 

 

Konkurentai sukuria konkurencinę aplinką, kurioje vyksta varžymasis tarp įmonių. Ši konkurencija 

neleidžia nuleisti rankų, o kaip tik stengtis tobulėti, kurti produktą mažesnėmis išlaidomis, pateikti geriausią 

kainą klientui. Nuo to priklauso įmonės tolesnė veikla ir rezultatų pelningumas. 

Toliau 3 lentelėje pateikta išsamesnė konkurentų analizė. Kurioje aptariama kaina, produktai ir 

mokymai. 
3 lentelė. Konkurentų analizė 

 Lakiukas Skainera Dagiva Krinona Karmen 

Beauty 

Kvapų 

oazė 

Ampela Nagavita Grožio 

aljansas 

Gelio 

sistemomos 
+ + + + + + - + + 

Akrilo 

sistemomos 
+ - + + + + - + + 

Lakai: 

ilgalaikiai, 

paprasti. 

+ + + + + + + + + 

Rankų 

priežiūros 

priemonės 

+ - + + - + + + - 

Kojų 

priežiūros 

priemonės 

+ + + + + + - + - 

Nagų 

stiprikliai, 

aliejukai 

+ + + + + - + + + 
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4 lentelės tęsinys. Konkurentų analizė 

 Lakiukas Skainera Dagiva Krinona Karmen 

Beauty 

Kvapų 

oazė 

Ampela Nagavita Grožio 

aljansas 

Nagų dekoro 

priemonės 
+ + + + + + + + + 

Dildės nagams + + + + + + + + + 

Lempos, 

frezos 
+ - + + + + - + + 

Mokymai:          

Manikiūro + + + + - + + - + 

Pedikiūro - - - + + + + + - 

Nagų 

priauginimo 
+ + + + + + + + + 

Kvalifikacijos 

kėlimo kursas 
+ + - - - - - - + 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

UAB „Lakiukas“ prekiauja ir elektros priemonėmis, kaip Uv  - Led lempomis, frezomis, tai visų 

profesionalų patikrintos aukščiausio lygio prekės, kuriomis gali pasitikėti kiekvienas pirkėjas. Ir dar vienas 

pranašumas už kitus yra tai, kad mokymo centre yra vedami kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose merginos 

gali tobulinti savo žinias ir įgūdžius. Iš lentelės duomenų matyti, kad labai maža dalis įmonių, kurios siūlo 

šią kursų programą. Buvo pastebėta, kad UAB „Lakiukas“ nevykdo pedikiūro mokymų. 

Nagrinėjant konkurentų kainas buvo išskirta 4 lentelė, kurioje matyti kainų skirtumai. Lentelėje 

pateiktos šių produktų kainos: statybinių gelių sistemos, dildės, ilgalaikiai lakai, lakavimo pagrindas ir 

viršutinis sluoksnis. 

 
5 lentelė. Kainų skirtumai 

 Lakiukas Skainera Dagiva Krinona Karmen 

Beauty 

Kvapų 

oazė 

Nagavita Grožio 

aljansas 

UV gelis 15ml  14,40 22,08 13 18,99 14 18,80 13 23,17 

UV gelis 50ml 29 57,88 29 35,91 38 37,50 42 49,27 

Dildė 180 gritų 0,75 1,51 0,90 2,49 1 1,90 1,70 1 

Ilgalaikis lakas 11,60 9,68 10 12,99 7 (8ml) 17,50 19 15,93 

UV kamufliažinis 

gelis 15ml 

14,40 14,52 13 18,99 8 18,80 24,62 22,78 

Viršutinis ilgalaikio 

laas, Top coat  

15,50 15,63 10 22,59 8 (8ml) 17,50 14 11 

Pagrindas prieš 

lakavimą, Base 

11,50 15,63 20 12,99 8(8ml) 25 20 20,85 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Kainų atžvilgiu UAB „Lakiukas“ turi pranašumą, labiausiai konkuruoja su UAB „Dagiva“. Nors 

kainos panašios ar skiriasi labai mažai, tačiau klientai renkasi pagal produkto kokybę. 

Vienos iš brangesniais produktais prekiaujančių įmonių yra UAB „Nagavita“ ir UAB „Grožio 

aljansas“. Šiose parduotuvėse taip pat sunku gauti nuolaidų korteles. Jos gaunamos apsiperkant per metus 

laiko už 600€ ir daugiau, nors įmonės nori prisirišti vartotoją, tačiau ne visi nori ir gali apsipirkinėti šiose 

parduotuvėse. 

Nustatant įmonės pozicijas rinkoje buvo atliktas aprašomasis tyrimo metodas – apklausa. Tai pirminė 

duomenų rinkimo sistema, kuri leidžia atlikti specialius marketingo tyrimus. Jų tikslas – gauti papildomus 

duomenis, susijusius su konkrečios marketingo problemos sprendimais. 

Apklausoje dalyvavo 96 respondentai. Anketos buvo dalinamos UAB „Lakiukas“ parduotuvėse ir 

grožio salonuose Kaune. Buvo aplankytas 41 grožio salonas. Respondentai buvo iš Kauno – 65%, Kazlų 

Rūdos – 5%, Marijampolės - 10%, Alytaus - 8%, Raseinių - 12%. 
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6 lentelė. Tyrimo rezultatai 

Anketos klausimas Atsakymas Procentai, % 

ir vidurkiai 

Į kurias parduotuves dažniausiai eina 

respondentai 

Grožio aljansas 

Cascada 

Perfect nails 

Skainera 

Ampela  

Karmen Beauty 

Lakiukas 

Nagavita 

Zunda  

Gražvalda 

8 

16 

14 

6 

1 

5 

15 

13 

11 

6 

Vartotojų kriterijai pasirenkant 

parduotuvę 

Patogus privažiavimas, parkavimas 

Arti namų ar darbo vietos 

Siūlomų prekių kokybė 

Prekių kaina ir nuolaidų taikymas 

Aptarnavimo kokybė 

Platus asortimentas 

5 

21 

47 

17 

4 

6 

Prekių pasirinkimo kriterijai Kokybė 

Kaina 

Įpakavimas 

Talpa  

Žinomumas 

Gera reklama 

Rekomendacijos  

Atsiliepimai 

Malonus aptarnavimas 

33 

29 

5 

5 

13 

2 

6 

3 

4 

UAB „Lakiukas“ parduotuvių 

vertinimas 

Asortimento gausa 

Aptarnavimo kokybė 

Prekių kokybė 

Kaino ir kokybės santykis 

Informacijos pateikimas 

Prekių pristatymo greitis 

Nuolaidų taikymas 

Atsiskaitymo būdai 

Parduotuvių išvaizda 

3,5 

4,4 

4,4 

4,1 

4,1 

3,7 

4,1 

3,7 

3,7 

UAB „Lakiukas“ internetinės 

parduotuvės vertinimas 

Pristatymo laikas 

Prekių kokybė 

Atsiskaitymo galimybės 

Akcijos 

3,8 

4 

4,1 

3,9 

Vartotojų poreikis dėl platesnio 

asortimento 

Nori 

Nenori 

51 

49 

Prekės ženklai, kurių nori 

respondentai 

Harmony 

IBD 

Mereneid Sari 

Agate 

39 

13 

16 

32 

Miestai, kuriuose norima UAB 

„Lakiukas“ parduotuvių 

Marijampolė 

Kazlų Rūda 

Raseiniai 

Alytus 

35 

16 

27 

22 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal tyrimo rezultatus 

 

Iš vartotojų tyrimo buvo sužinota, kad daugiausia respondentų apsilanko „Cascada“ parduotuvėse. 

Tačiau UAB „Lakiukas“ atsilieka tik 1%. Vartotojų prekių pasirinkimą lemia produktų kokybė, nuo kurios 

priklauso ir meistro darbo kokybė, kurią pateikia savo galutiniam klientui. Todėl respondentai į šį veiksnį 

kreipia daugiausiai dėmesio. Taip pat nuo kokybės neatsilieka ir kainos santykis, visi ieško tokios pačios 

kokybės prekės už mažesnę kainą, todėl šis santykis yra labai svarbus respondentams. 

Geriausiai respondentų buvo įvertinta parduotuvės aptarnavimo kokybė, kainos ir kokybės santykis, 

informacijos suteikimas klientui ir nuolaidų taikymas. Šis vertinimas parodė įmonei jos stipriąsias ir 



47 
 

Siauras 

asortiment

as 

Platus 

asortimentas 

Aukšta kaina 

S 

KO K 

D 

KB 

L 

GA 

N 

silpnąsias puses. Iš internetinės parduotuvės buvo geriausiai įvertintos atsiskaitymo galimybės ir gautų 

prekių kokybė. Darbuotojai stengiasi, kad klientas gautų produktus su nepažeistomis pakuotėmis. 

Toliau tiriant vartotojų poreikius buvo išsiaiškinta, kad respondentams parduotuvėse trūksta šių 

prekių: kojų pilingo ir kremo, darbo rūbų ir žnyplučių odelėms. Taip pat respondentai norėtų matyti 

lentynose šiuos prekės ženklus: „Harmony“; „IBD“; „Mereneid Sari“; „Agate“.  

Pozicionavimas yra svarbus konkurencinėje kovoje. Jo pagalba norima žinutė patenka į vartotojo 

mintis ir kasdieninėje aplinkoje jis lengviau atpažįsta prekės ženklą. Tai sustiprina vartotojų pasitikėjimą 

preke arba įmone. 

UAB „Lakiukas“ naudoja kelių prekinių ženklų strategiją, kurios metu leidžia vartotojams pasirinkti iš 

kelių prekinių ženklų, kurių prekių kaina skiriasi. Pirkėjas gali pats pasirinkti produktus pagal kainos ir 

kokybės santykį. Suteikiama vartotojui pirkimo laisvė. 

Taigi, išnagrinėjus UAB „Lakiukas“ konkurencingumą ir atlikus vartotojų poreikių tyrimą galima 

išskirti pagrindinį prekės ženklo konkurentą UAB „Krinona“, o kainų atžvilgiu UAB „Dagiva“. 

Konkurencingumo analizėje matyti, kad įmonė yra stipri, tačiau atsirandant vis naujiems konkurentams 

reikia tobulėti ir būti pranašesniais už juos. 

Toliau darbe sudarytas pozicionavimo žemėlapis (1pav.), kuris parodo įmonės užimamą vietą rinkoje. 

Kritiškai įvertinus situaciją įmonė gali matyti savo trūkumus, bei toliau tikslingai siekti tikslo ir konkuruoti 

rinkoje. Pagal atliktą tyrimą buvo išsiaiškinta, kad respondentams yra svarbi kaina ir asortimento gausa, todėl 

pozicionavimo žemėlapyje pasirinkti šie kriterijai. 

Žemėlapyje raidėmis pažymėtos įmonės: 

S – UAB „Skainera“; KO – UAB „Kvapų oazė“; K – UAB „Krinona“; D – UAB „Dagiva“; KB – 

UAB „Karmen Beauty“; L – UAB „Lakiukas“; GA – UAB „Grožio aljansas“; N – UAB „Nagavita“. 

 
1 pav. UAB „Irvina“ pozicionavimo žemėlapis 

Pagal pozicionavimo žemėlapį, kuris pavaizduotas 1 paveiksle, matyti, kad konkurencingos įmonės 

pasiskirsčiusios visuose žemėlapio ketvirčiuose. UAB „Nagavita“ yra konkurenciniame pranašume, nes turi 

žemų kainų prekių ir platų asortimentą. Šis pozicionavimo žemėlapio ketvirtis yra siekiamiausias, nes 

vartotojui reikia suteikti pasirinkimo laisvę, bei gerą kainą. 

UAB „Lakiukas“ reikia orientuotis į antrą ketvirtį, kuriame kaina yra žema, tačiau asortimentas platus. 

Įmonė kainą pateikia konkurencingą ir žemą, tačiau pasirinkimas nėra toks didelis, todėl pradedant plėsti 

asortimentą yra galimybė didinti klientų ratą. 

Taigi, UAB „Lakiukas“ pagal pozicionavimo žemėlapį yra ketvirtyje, kuri siūlo žemą kainą ir siaurą 

asortimentą, todėl įmonei reikia kreipti dėmesį į naujus produktus, kuriais galėtų prekiauti. 

 

IŠVADOS 
 

1. Atlikus konkurencingumą įtakojančių veiksnių ir jo stiprinimo būdų teorinę analizę 

galima teigti, kad: konkurencingumą rinkoje lemia tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Veiksnių, 
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suteikiančių strateginį pranašumą, galima rasti įvairių -  efektyvesnė gamyba, gera reklama, ilgametę darbo 

patirtį turintys darbuotojai, ilgalaikiai ir sklandūs santykiai su vartotojais, aukšta produkcijos kokybė, lanksti 

nuolaidų sistema, darbuotojų motyvavimas, skatinimas, inovacijų diegimas įmonėje ir daugelis kitų. Įmonei 

konkurencinėje kovoje padeda išlikti pozicionavimas. Jis sukuria vaizdą vartotojų mintyse, užima tikslinę 

rinką ir pirkėjams padeda lengviau atpažinti prekės ženklą pagal skiriamuosius ženklus. 

2. Išanalizavus UAB „Lakiukas“  konkurencingumui darančius įtaką veiksnius ir įvertinus 

užimamas dabartines pozicijas nagų priemonių rinkoje, padarytos šios išvados: 

 Šiuo metu išoriniai veiksniai (ekonominiai, politiniai, technologiniai, socialiniai) UAB 

„Lakiukas“ veiklą veikia teigiamai. Šalyje auga BVP lygis, mažėja nedarbo lygis, daugėja naujų darbo vietų, 

taip pat palankios sąlygos kurti verslą. Tačiau vidiniai veiksniai įmonę veikia ne taip palankiai. Auga 

konkurentų skaičius, kuris užima vis didesnę rinkos dalį. Pagrindiniai konkurentai Kauno mieste: UAB 

„Skainera“; UAB „Dagiva“; UAB „Krinona“; UAB „Karmen beauty“; UAB „Kvapų oazė“; UAB „Ampela“; 

UAB „Nagavita“; UAB „Grožio aljansas“. Visos šios įmonės konkuruoja teikdamos manikiūro – pedikiūro 

mokymus, grožio salono paslaugas ir parduotuvėmis, prekiaujančiomis profesionaliomis nagų priemonėmis. 

 Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad klientai daugiausiai lankosi UAB „Krinona“ parduotuvėse. 

Prekių ir parduotuvių pasirinkimą lemia produktų kokybė. Vertinant UAB „Lakiukas“ parduotuves, klientai 

geriausiai įvertino aptarnavimo ir produktų kokybę, o mažiausiai balų gavo (3,5) asortimento gausa. 51% 

respondentas nori platesnio asortimento. Juos domina šie prekiniai ženklai: Harmony, Agate, Mereneid Sari, 

IBD. Tyrimas parodė, kad vartotojai nori parduotuvės kituose Lietuvos miestuose. Didžiausia paklausa yra 

Marijampolėje, Alytuje, Kazlų Rūdoje ir Raseiniuose. Iš vartotojų nuomonių tyrimo buvo sužinota, kad jie 

geriausiai vertina „Emi“ prekės ženklo produktus, pagal kokybę, pakuotės dizainą ir žinomumą. Po šio 

prekės ženklo vertinimo buvo „Kinetics“ ir paskutinėje vietoje „Senses“ prekiniai ženklai. 

 UAB „Lakiukas“ pagal atliktą pozicionavimo žemėlapį atsidūrė prie žemų kainų ir siauro 

asortimento įmonių, jos tikslas atsidurti prie įmonių esančių žemų kainų ir plataus asortimento. 
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SUMMARY 

 

To remain in a competitive market is important for every company. But none of it may depend on the company’s 

competitiveness, which might be influenced by external or internal factors. The article aims to identify PLLC  

“Lakiukas” competitive positions, analyze market competition. Research investigated the needs of consumers and the 

established position of the company in the market. Summary of the study is given in the conclusions. 
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DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMOS VERTINIMAS IR JOS 

TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB „ERMITAŽAS“ 
 

Asta Ružinienė 

Mokslinis vadovas lekt. Lina Šneidaraitienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 
Darbuotojų motyvavimas yra labai aktuali tema, kurią nagrinėja psichologijos, vadybos, organizacijų 

sociologijos bei kitų mokslo sričių teoretikai ir praktikai. Darbuotojų motyvavimas plačiai nagrinėtas daugumoje 

pasaulio šalių jau nuo senų laikų. Šių dienų vadovai labai dažnai turi spręsti personalo motyvavimo problemą ir ieškoti 

geriausių priemonių, motyvuojančių darbuotoją. Svarbus yra motyvacijos lankstumas, sugebėjimas reaguoti į 

pasikeitusius darbuotojų poreikius ir elgseną. 

Straipsnio tikslas – įvertinti  darbuotojų motyvavimo sistemą UAB „Ermitažas“ ir jos tobulinimo galimybes. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo sistemos kūrimo konceptualią analizę. 

2. Pateikti pagrindines materialines ir nematerialines darbuotojų skatinimo priemones. 

3. Pateikti darbuotojų motyvavimo sistemą lemiančius veiksnius. 

4. Įvertinti darbuotojų motyvavimo sistemą ir jos tobulinimo galimybes UAB „Ermitažas“. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, duomenų sisteminimas ir apibendrinimas, 

tyrimo rezultatų apdorojimas. 

 

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR MOTYVAVIMO SISTEMOS KŪRIMO BEI JOS 

VEIKSMINGUMO TEORINIAI ASPEKTAI 

 

 Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo sistemos kūrimo konceptuali analizė 

 

Motyvacija - tai žmonių skatinimas veikti taip, kad jie ir įmonė pasiektų išsikeltus savo tikslus ir 

būtų patenkinti kiekvieno žmogaus poreikiai. Pagrindinis organizacijos tikslas naujame šimtmetyje – įgyti 

konkurencinį pranašumą, kuris yra organizacijos sėkmės garantas. Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas yra 

motyvas ir kas yra motyvacija. J. Lapė ir G. Navikas (2003) motyvo terminą kildina iš pracūzų kalbos žodžio 

„motif“, kuris reiškia priežastį, paskatą, tuo tarpu A. Sakalas (2003) šią sąvoka kildina iš lotynų kalbos 

žodžio „movere“, kurio reikšmė yra judėti, versti. A. Sakalas (2003) teigia, kad motyvavimas suprantamas 

kaip judėjimo bei veiklos priežastis, kuri mus skatina veikti, daryti. Yra žinomos tokios darbuotojo veiklos 

priežastys: geras uždarbis, pripažinimas, darnus kolektyvas, pasitenkinimas darbu. I. Bučiūnienė (1996) 

teigia, kad motyvacijos sąvoka atsirado vėliau, jos atsiradimui įtakos turėjo organizacijos, kurios siekė 

personalo valdymo kaitos. Kitų sričių specialistai perėmė motyvacijos sąvoką. Pats žodis motyvacija atsirado 

apie dvidešimtuosius XX a. metus. Iki tol buvo kalbėta tik apie motyvus, kurie iššaukia tai, „kas verčia 

veikti“. Įvairūs autoriai motyvaciją apibrėžia skirtingai. Anot P. Jucevičienės, (1996) motyvacija - tai 

veiksmai, kurie sužadina elgesį, norint pasiekti tikslą. V. Baršauskienė (2001) motyvaciją apibrėžia, kaip 

elgesio skatinimo sistemą, kurią sąlygoja įvairūs motyvai. Daugelis autorių pritaria klasikiniam motyvacijos 

požiūriui, kad motyvavimas yra motyvuotas vadovo atlygis už darbą savo darbuotojams. Motyvacija – tai 

noras kažką padaryti ir patenkinti poreikį. Poreikis yra fiziologinis ar psichologinis deficitas. P. Robbins 

(2006) sukurtame motyvacijos procese (žr. 1 pav.) nurodė, kad žmogus, kurio poreikiai nepatenkinami, 

jaučia įtampą, todėl ieško būdų, kaip patenkinti atsiradusius poreikius, kad sumažėtų įtampa. 

 

1 pav. Elementarusis motyvacijos procesas 

Šaltinis: Robbins (2006, p. 21). 

 

Darbuotojų materialinis ir nematerialinis skatinimas, pagrindinės priemonės 

Anot V. Misevičiaus (2008), I. Bučiūnienė (1996), A. Sakalas (2003), F.S. Butkus (2008) ir kt. 

išskiria skirtingas motyvavimo priemonių klasifikacijas: ekonominės, socialinės, teisinės, psichologinės, 

piniginės motyvavimo priemonės. Tačiau taip klasifikuojant kai kurios motyvavimo priemonės vienu metu 
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patenka į kelias grupes iš karto. Materialios motyvavimo priemonės yra realiai apčiuopiamos ir jas galima 

išreikšti pinigais, o psichologinės motyvavimo priemonės daro žmogui psichologinį poveikį. Taip pat 

materialinės priemonės pagal tai ar jos tiesiogiai išreikštos piniginiu ekvivalentu skirstomos į pinigines ir 

nepinigines priemones (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. Motyvavimo priemonių klasifikacija 

Materialinės Psichologinės 

Piniginės Nepiniginės 

Dalyvavimas pelno pasidalinime Dovanos Dalyvavimas valdyme, darbo 

įvertinimas 

Darbo užmokestis Draudimas Vadovo asmenybė ir elgesys, 

valdymo stilius 

Premijos Fizinės darbo sąlygos Darbo pobūdis, režimas 

Su darbu susijusių išlaidų kompensavimas Įmonės akcijos Dėmesys darbuotojams, 

pasitikėjimas  

 Įmonės automobilis Įmonės prestižas, užimtumo 

garantijos 

 Laisvalaikio organizavimas 

įmonės lėšomis (kelialapiai, 

bilietai, sporto klubo abonementai, 

šventės) 

Informacija ir komunikacija 

Palankus psichologinis-socialinis 

klimatas  

Kvalifikacijos tobulinimo 

galimybės 

 Papildomos atostogos Konfliktų valdymas 

Šaltinis: Butkus (2008, p. 88). 

 

Materialinis, kitaip finansinis motyvavimas, siejamas su pinigais (darbo užmokestis, priedai, 

premijos). Nors pinigų naudą siekiant tikslų ir tenkinant poreikius, jis pripažįsta. 

Be piniginių priemonių įmonėse taikomos ir kitos materialinės skatinimo priemonės. Tai tokios 

priemonės, kurias galima išreikšti pinigine išraiška, bet ne piniginiu ekvivalentu. Lietuvos įmonėse taikomos 

tokios skatinimo priemonės: įvairūs draudimai, telefonas ir transportas, įvairios išvykos skirtos pramogai ar 

mokymams, lengvatiniai kreditai, abonementai, drabužių valymo išlaidų padengimas. Šios papildomos 

motyvavimo priemonės organizacijai teikia ir papildomą naudą, darbuotojai ne tik tiesiogiai motyvuojami, 

tačiau per šias priemones ugdomos darbuotojų vertybės, formuojama organizacijos kultūra.   

 

Darbuotojų motyvavimo sistemos lemiantys veiksniai 

Žmogaus veiklą darbe veikia įvairūs vidiniai ir išoriniai veiksniai B. Martinkaus, S. Stoškaus ir D. 

Beržinskienės (2010) , kurie įtakoja ir motyvavimo sistemos pasirinkimą. Kai kurie autoriai teigia, kad 

motyvavimo sistemos pasirinkimą lemia pirmiausia pats žmogus, jo amžius, darbo stažas, išsilavinimas, 

gabumai, kvalifikacija. Taip pat įtakos turi ir darbuotojų grupės, atliekančios panašias užduotis. Savo svarba 

nenusileidžia ir pačios organizacijos veiksnys, motyvavimo sistemą lemia įmonės tikslai, dydis, kultūra. O 

visuomenės ir aplinkos (socialinės, ekonominės, technologinės, ekologinės) veiksniai veikia ne tik 

motyvavimo sistemos pasirinkimą, bet ir visus prieš tai išvardintus veiksnius (Martinkus, Stoškus, 

Beržinskienė, 2010). 

  R. Česynienė (2002) nurodo, kad egzistuoja du pagrindiniai veiksniai, kurie turi įtakos 

darbuotojo motyvacijai – bendradarbiai ir vadovai. Kiekvienas individas yra veiksniams grupinės 

priklausomybės, todėl bendradarbiai daro didelę įtaką darbuotojo motyvacijai. 

 Taikomos motyvavimo priemonės turi teikti tokią naudą, kurios tikimasi. V. Šilingienė (2000) 

pateikė literatūroje analizuojamas prielaidas, į kurias reikia atsižvelgti, siekiant įdiegti motyvavimo sistemą: 

 motyvavimas turi būti siejamas su darbo rezultatais; 

 motyvavimo priemonės turi būti taikomos kiekvienam darbuotojui individualiai, pagal jų 

savybes ir poreikius; 

 motyvavimas turi atitikti organizacijos struktūrą, tikslus, vadovavimo stilių, taip pat 

organizacijos kultūrą ir aplinką; 

 motyvavimo sistema turi būti lengvai pritaikoma ir esant reikalui keičiama. 

 

Apibendrinant galime teigti, kad darbuotojų motyvavimas ir motyvacija nėra naujos sąvokos, 

mokslininkai jas apibrėžia, vieni kitus  papildydami ar kažką išmesdami, bet jų esmė lieka ta pati – 
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darbuotojo vidinės ir išorinės energijos skatinimas atliekamam darbui. Motyvavimo sistema – motyvavimo 

priemonių rinkinys, sudarantis vieningą sistemą.  Materialinis motyvavimas – pinigais išreikštas žmonių 

poreikių tenkinimas. Nematerialinis motyvavimas –  suteikiant jiems naudas, kurios neišreikštos pinigais ir 

daro žmogui emocinį poveikį. Veiksmingos motyvavimo sistemos pritaikymui, būtina analizuoti aplinką ir 

organizacijos poreikius (organizacijos tikslai, žmogiškųjų išteklių valdymas), ir labai svarbu išsiaiškinti 

darbuotojų individualius poreikius. 

 

UAB „ERMITAŽAS“ DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMOS VERTINIMAS IR JOS 

TOBULINIMO GALIMYBĖS  

 

Tyrimo rezultatai ir jų analizė 

Siekiant išsiaiškinti kokių motyvų vedami darbuotojai dirba šioje įmonėje, į anketą buvo įtrauktas 

klausimas: „ kas skatina Jus dirbti įmonėje?“. Labiausiai UAB „Ermitažas“ darbuotojus dirbti skatina geras 

darbo užmokestis, šį motyvą pasirinko 37 proc. apklaustų darbuotojų, nors šis teiginys prieštarauja anksčiau 

gautiems rezultatams, pagal kuriuos labai maža dalis darbuotojų sutinka, kad jų darbo užmokestis 

pakankamas. Trečdalį organizacijos darbuotojų, 33 proc. čia dirbti skatina karjeros galimybės, 15 proc., 

dirbti skatina geri santykiai su kolegomis ir tobulinimosi galimybės (žr. 2 pav.). 

 

 
 

2 pav. Darbuotojų motyvai skatinantys juos dirbti UAB „Ermitažas“ (%) 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 
 

Apklausus darbuotojus, buvo nustatyti svarbūs motyvuojantys veiksniai. Gauti tokie rezultatai (žr. 3 

pav.), darbuotojams svarbiausia komfortiška ir patogi darbo aplinka, net 65,5 proc. respondentų nurodė kaip 

svarbią, taip pat labai svarbus pastangų, veiklos tinkamas vertinimas ( 65 proc.), daugiau kaip pusė 

apklaustųjų ( 57,5 proc.), nurodė, kad svarbu, jog darbo užmokestis atitiktų jų indėlį,  kad už papildomą 

darbą taip pat būtų atlyginta. 
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3 pav. UAB „Ermitažas“ darbuotojus motyvuojantys veiksniai (%) 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

 

Taigi galima teigti, kad darbuotojus motyvuoja tiek materialinės, tiek nematerialinės priemonės, 

maždaug vienodas respondentų skaičius nurodė, kad jiems svarbu darbo aplinka, veiklos vertinimas, taip pat 

darbo užmokestis ir papildomos priemokos. Beveik pusei darbuotojų svarbus lankstus darbo grafikas (42,5 

proc.), galimybė tobulinti profesinius įgūdžius ir kelti kvalifikaciją (42,5 proc.), 40 proc. respondentų 

nurodė, kad svarbi galimybė kilti karjeros laiptais. Trečdaliui darbuotojų svarbūs geri santykiai su kolegomis 

ir vadovais, taip pat organizacijos pavadinimas, dydis, reputacija. Išsakyti savo nuomonę ir imtis iniciatyvos 

svarbu 25 proc. apklaustų darbuotojų, o 15 proc. svarbu dalyvauti organizacijos valdyme. Darbo turinio 

svarbą nurodė tik 17,5 proc. respondentų, tokiam pačiam kiekiui darbuotojų svarbu naudotis įstaigos 

telefonu. Mažiausiai svarbūs motyvavimo veiksniai, pasak apklaustųjų, yra įmonėje rengiami įvairūs 

renginiai (12,5 proc.), ir naudojimasis įmonės automobiliu (7,5 proc.). Išnagrinėjus anketos duomenis, 

pastebime, kad motyvacinių veiksnių svarbai lyties kriterijus įtakos neturi. Kadangi beveik visi respondentai, 

pagal anketos duomenis, patenka į 21 – 30 metų amžiaus grupę, tai įtakos motyvaciniams veiksniams taip pat 

neturi.  

Nors ši įmonė ir siekia kurti ne materialinėmis priemonėmis paremtą motyvavimo sistemą, vis dėlto 

darbuotojams šiuo metu aktualiausia gauti gerą darbo užmokestį. 

Atliktas tyrimas buvo skirtas išsiaiškinti UAB „Ermitažas“ darbuotojų motyvavimo sistemos 

vertinimas, kokios priemonės skatina juos dirbti šioje įmonėje bei galimos tobulinimo galimybės. Įvertinus 

anketos rezultatus, matome (žr. 4 pav.), kad labiausiai darbuotojus paskatintų socialinės garantijos 87,5 proc. 

respondentų nurodė šį veiksnį, taip pat draugiškas kolektyvas, palanki atmosfera darbe bei mokymosi, 

tobulėjimo sąlygos, taip pat 87,5 proc. darbuotojų tai motyvuotų. Apklaustiems 60 šios įmonės darbuotojų 
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labai motyvuojantys veiksniai yra  komfortiška ir patogi darbo vieta, 82,5 proc. darbuotojų pasirinko šį 

motyvatorių, karjeros galimybės, premijos. Ne mažiau darbuotojus motyvuotų darbo užmokesčio kilimas, 

72,5 proc. taip pat geri santykiai su vadovu 77,5 proc. Daugiau kaip pusei apklaustųjų dirbti paskatintų 

adekvatesnis ir teisingesnis veiklos vertinimas, iššūkiai. 67,5 proc. respondentų, kaip motyvacinį veiksnį 

pasirinko norą išlaikyti darbo vietą. Aiškios ir įdomios užduotys motyvuotų kiek mažiau nei pusė apklaustų 

darbuotojų, taip pat ir įmonės prestižas. Mažiausiai respondentus skatintų geriau dirbti galimybė kažką 

nuveikti visuomenės naudai, 7,5 proc. bei įmonės tikslai, misija, vizija. 

 

 
4 pav. UAB „Ermitažas“ darbuotojų veiklos skatinantys motyvai (%) 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 
 

 Atlikus UAB „Ermitažas“  darbuotojų apklausą ir išanalizavus gautus rezultatus paaiškėjo, kad 

nemaža dalis darbuotojų nesijaučia pakankamai motyvuojami įmonėje. Tyrimas buvo atliekamas, norint 

sužinoti apie šiuo metu taikomas motyvavimo priemones, apie įmonėje vyraujančia motyvavimo sistemą, bei 

aptikti silpnąsias motyvavimo vietas įmonėje, rasti problemas, bei jų sprendimo būdus ir padaryti atitinkamas 

išvadas. 

Darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės: 

 Darbuotojų aprūpinimas darbo priemonėmis bei patogia darbo vieta. Nesant galimybei 

aprūpinti kiekvieno darbuotojo visomis darbo priemonėmis derėtų suteikti galimybe jomis 

naudotis darbe. 

 Darbuotojai turi pajusti, kad vadovai juos vertina, kad jie reikalingi, tai derėtų daryti kolegų, 

bendradarbių akivaizdoje, padėkojant už kokybiškai, laiku atliktą darbą ar pasiūlytas idėjas. 

 Darbuotojams reikia suteikti progą atlikti kitokią nei įprastai užduotį ar pavesti sudėtingesnį 

darbą, tai ugdys jų  kūrybiškumą, potencialą, gal net suteiks galimybę kopti karjeros laiptais. 

 Domėtis kokių permainų, naujų užduočių jie norėtų, tai padės atsirinkti, kuriam darbuotojui 

kokią užduotį paskirti, o ir darbuotojai bus patenkinti gavę jiems patinkančią užduotį. 

 Įmonės sėkme būtina pasidalinti su savo darbuotojais, tuomet jie jaus ir savo įnašą ir tai 

paskatins juos  dirbti atsakingai ir būti ištikimiems savo įmonei. 

 Sudaryta premijų sistema, kuri priklauso nuo įmonės pelno, motyvuoja darbuotojus siekti 

didesnės apyvartos ir jaustis taip, lyg jie prisideda prie įmonės sėkmės. 
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Kiekvienas vadovas – skirtinga asmenybė, todėl pasirenka sau priimtiniausią variantą motyvuoti 

darbuotojus. Visos vadovų išlaidos, rodomas dėmesys darbuotojų motyvacijai didinti atsiperka, o darbuotojai 

išlieka lojalūs savo įmonei bei skleidžia teigiamą informaciją apie ją. Investicijos į darbuotojų motyvaciją ir 

skatinimą leidžia sukurti šiuolaikinę struktūrą, siekiančią geriausių rezultatų. 

 Apibendrinant galima teigti, jog UAB „Ermitažas“ įmonė darbuotojams taiko materialinių, tiek 

nematerialinių motyvavimo priemonių. Darbuotojus geriausiai dirbti ir jausti pasitenkinimą darbu skatina 

materialinės motyvavimo priemonės – priedai už pasiektus rezultatus, bazinių atlyginimų kilimas, premijos, 

nes jiems yra svarbi materialinė nauda. Tai gi norint sukurti veiksmingą motyvavimo sistemą įmonėje, 

neužtenka darbuotojų skatinimui naudoti atskiras motyvavimo priemones. Jos turi sudaryti vieningą sistemą, 

apimančia  ir apjungiančia visus pagrindinius personalo motyvavimo aspektus. Jei darbuotojai nebus tikri, 

jog darbas yra atlyginamas teisingai, jie gali sumažinti darbo produktyvumą. 

 

IŠVADOS  

  

Nepaisant terminų įvairovės beveik visi mokslininkai  sutinka,  kad  viską  lemia  motyvai,  kurie  

gali  būti  išoriniai ir vidiniai. Motyvas -  žmogaus noras, ketinimas vienaip ar kitaip elgtis ( Šavareikienė, 

2008). Motyvavimo sistema – įmonėje taikomų motyvavimo priemonių visuma. Mokslinė literatūra 

motyvavimo tema yra gausi, yra daug aprašymų ir skirtingų apibrėžimų. Tad galima daryti išvadą, dėl 

didelės motyvavimo reikšmės ir didelio motyvavimo sistemų poreikių ir svarbos. 

 Personalo motyvavimo priemonės darbinėje veikloje skirstomos į dvi pagrindines dalis: 

materialinė ir nematerialinė. Labai svarbu taikyti tinkamą atlygio sistemą, nes ji yra ne tik žmogaus 

pragyvenimo šaltinis, bet ir įvertinimas įdėtų pastangų. Materialinės skatinimo priemonės, su darbu susijusių 

išlaidų kompensavimas prie darbo užmokesčio galima priderinti ir kintamąją dalį – priedus ir premijas. 

Nematerialinės skatinimo priemonės: įvairūs draudimai, telefonas ir transportas, įvairios išvykos skirtos 

pramogai ar mokymams, lengvatiniai kreditai, abonementai, drabužių valymo išlaidų padengimas. 

Savo svarba nenusileidžia ir pačios organizacijos veiksnys, motyvavimo sistemą lemia įmonės 

tikslai, dydis, kultūra. O visuomenės ir aplinkos (socialinės, ekonominės, technologinės, ekologinės) 

veiksniai veikia ne tik motyvavimo sistemos pasirinkimą, bet ir visus prieš tai išvardintus veiksnius. 

Darbuotojų motyvavimo sistemos parinkimas priklauso nuo organizacijos bei darbuotojų poreikių ir 

būtinumo. Veiksmingos motyvavimo sistemos pritaikymui, būtina analizuoti aplinką ir organizacijos 

poreikius (organizacijos tikslai, žmogiškųjų išteklių valdymas), ir labai svarbu išsiaiškinti darbuotojų 

individualius poreikius. Motyvavimo sistema turėtų būti nuolat peržiūrima, tobulinama ir atnaujinama.  

 Atlikus anketinę apklausą išsiaiškinta, kad įmonės darbuotojams svarbios tiek piniginės, tiek 

nepiniginės motyvavimo priemonės. Labiausiai juos motyvuotų palanki atmosfera darbe, draugiškas 

kolektyvas, mokymosi, tobulėjimo galimybės taip pat įvairios socialinės garantijos, šiuos veiksnius pasirinko 

dauguma apklaustų darbuotojų. Mažiausiai svarbūs faktoriai, lemiantys darbo kokybę yra įmonės misija, 

vizija ir tikslai bei galimybė kažką nuveikti visuomenės naudai. Didelė dalis apklausoje dalyvavusiu 

darbuotojų jaučia, kad jų gaunamas darbo užmokestis atitinka išdalies įdėtų pastangų. 
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SUMMARY 

 

The novelty of thesis. On purpose to improve work productivity in companies, to reduce the changes of the 

personnel and to keep specialists in company, the motivation for employees is necessary measure. Nowadays managers 

are forced to solve the problem of deficiency of motivation and search for the best measures to motivate the employee. 

The great shift of employees in UAB “Ermitažas” (in all Lithuania) witnesses that the employees are not motivated 

enough.  

The purpose of investigation. To evaluate the motivational system in UAB “Ermitažas” and to provide the 

possibilities to improve it. 

The objectives of investigation: 

1. To reveal conceptual analysis of motivation for employees and the establishment of motivational system. 

2. To provide main material and intangible measures for promotion of employees. 

3. To provide the determinant factors and opportunities for improvement of motivational system for 

employees. 

4. To evaluate the motivational system for employees and present the possibilities to improve them. 

Methods of investigation: analysis of scientific literature, questionnaire, filling and generalization the data, processing 

the results of investigation. 
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ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS APSKAITOS PROCEDŪROS 

TEORINIU ASPEKTU 
 

Aušra Juškevičiūtė 

Mokslinis vadovas lekt. Milda Kvekšienė 
Klaipėdos valstybinės kolegija 

 
Finansinės atskaitomybės rengimas yra privaloma ir pastovi bet kurio ūkio subjekto veiklos dalis, pagrindinė 

efektyvumo ir finansinės būklės kontrolės priemonė. Informacija, kuri yra pateikiama finansinėse ataskaitose yra itin 

svarbi visiems informacijos vartotojams. Siekiant kuo objektyvesnių vertinimo rezultatų, teisingas ir tikslus finansinių 

ataskaitų parengimas yra labai svarbus. 

Siekiant, kad finansinės ataskaitos parodytų realią įmonių būklę būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad 

ataskaitose būtų pateikti teisingi duomenys. Šiam tikslui pasiekti yra reikalingos ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

procedūros, kurios padeda įsitikinti, kad duomenys, reikalingi finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti, yra patikimi, 

pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais. Procedūros atliekamos prieš finansinių ataskaitų sudarymą taip pat 

sumažina galimą riziką, kad bus nepastebėtos klaidos, kurios gali daryti esminį poveikį ataskaitoms ir pakenkti jų 

patikimumui. Deja, bet dažnai, kai kurios iš procedūrų yra praleidžiamos joms neskiriant papildomo dėmesio. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti finansinio laikotarpio pabaigos procedūras. 

Uždaviniai:  
1. Apibūdinti finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį ir jį reglamentuojančius teisės aktus; 

2. Paaiškinti apskaitos proceso nuoseklumą; 

3. Išnagrinėti finansinio laikotarpio pabaigos procedūrų atlikimą. 

Metodai: mokslinės literatūros šaltinių ir reglamentų palyginamoji analizė. 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDĖTIS IR REGLAMENTAVIMAS 

 

LR Įmonių atskaitomybės įstatyme (2001) nurodoma prievolė įmonėms sudaryti finansinių ataskaitų 

rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys šiame įstatyme apibrėžiamas kaip rinkinys, kuriame pateikiami 

finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus. Taisyklės, kuriomis 

remiantis sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai pateikiamos finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinės 

atskaitomybės parengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose: 

 LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme; 

 LR Buhalterinės apskaitos įstatyme; 

 LR Akcinių bendrovių įstatyme. 

Pasak V. Bružausko (2015), buhalterinė apskaita teikia reikšmingą informaciją ekonominiams 

sprendimams priimti. Vienas iš pagrindinių apskaitos informacijos vartotojų yra įmonės vadovybė. Jai tenka 

atsakomybė už tinkamą apskaitos organizavimą.  

Buhalteriai rengia specialius buhalterinius apibendrinimus, vadinamus ataskaitomis, kuriuose pateikia 

duomenis ne apie pavienius ūkinius faktus, bet apie įmonės veiklą ir bendrąsias įmonės vystymosi 

tendencijas, jos turto būklę bei turto savininkus ir skolintojus (Kalčinskas, 2013).  

Kaip teigia J. Mackevičius (2009), finansinės atskaitomybės sudarymas yra baigiamasis apskaitos 

proceso etapas. Informacija finansinei atskaitomybei sudaryti rengiama nuosekliai, t. y. visas įstaigoje 

įvykusias ūkines operacijas registruojant, grupuojant, sisteminant ir apibendrinant visą ataskaitinį laikotarpį.  

K. Valužis, S. Palubinskienė (2005) teigia, jog ūkinės operacijos, kad jos teisingai parodytų finansinę 

būklę bei veiklos rezultatus, turi būti ne tik pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, bet ir teisingai 

buhalteriškai apdorotos – sudarytos reglamentų reikalavimus atitinkančios sąskaitų korespondencijos, kurios, 

anot V. Bagdžiūnienės (2007), turi būti registruojamos kiekybine išraiška. Dauguma straipsnių apskaitoje 

pirmiausia užregistruojami įsigijimo savikaina (Rudžionienė, 2009). 

Registruojant operacijas ir ūkinius faktus turi būti taikomas grupavimas - taikant sąskaitų plano kodus 

dvejybinio apskaitos įrašo principu (Bagdžiūnienė, 2007). Įvairiuose apskaitos dokumentuose užfiksuoti 

duomenys, pasak G. Kalčinsko (2013) kaupiami ir sisteminami specialiuose buhalterinės apskaitos 

registruose – žurnaluose, sąskaitose. Duomenys kaupiami pagal dokumento gavimo eiliškumą arba jų 

gavimo seka – chronologine tvarka, tai leidžia greitai, be didesnio vargo užfiksuoti ūkinę operaciją apskaitos 

registruose ir prireikus prie jos grįžti po tam tikro laiko. Už dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako 

įmonės vadovas. Jam keičiantis visus apskaitos dokumentus perima naujasis vadovas (Pranckėnaitė, 2013). 

Ataskaitinių metų pabaigoje rengiamas finansinių ataskaitų rinkinys, kuris S. Kuktaitės, K. 

Javaitienės (2011) nuomone, gali būti peržiūrimas kaip visų įvykių ir operacijų, kurios įvyksta įmonėje per 

tam tikrą laikotarpį, santrauka. 
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Finansinių ataskaitų rinkinį pasirašo įmonės vadovas ir vyr. buhalteris, tvirtina eilinis visuotinis 

akcininkų susirinkimas (Kalčinskas, 2013). 

Finansinės ataskaitos yra galutinis apskaitos ciklo rezultatas. 

LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (2001) nustatyta, kad finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 

penkios ataskaitos (1 lentelė). 
1 lentelė. Finansinių ataskaitų rinkinys 

Eil. nr. Finansinės ataskaitos Teikiama informacija 

1. Balansas 
parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną. 

2. 
Pelno (nuostolių) 

ataskaita 

nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos 

sąnaudos ir gauti veiklos rezultatai. 

3. Pinigų srautų ataskaita 
nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos 

bei išmokos. 

4. 
Nuosavo kapitalo 

pokyčių ataskaita 

pateikiama informacija apie nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį 

laikotarpį 

5. Aiškinamasis raštas 
paaiškinamos ataskaitose nurodytos sumos, t. p. atskleidžiama papildoma 

reikšminga informacija, kuri nepateikta finansinėse ataskaitose. 

Šaltinis: J. Mackevičius (2006). 

 

Šiose ataskaitose, anot G. Kalčinsko (2013), atspindimi esminiai įmonės veiklos (pelno uždirbimo), jų 

turto bei nuosavybės elementai, jų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitose taip pat 

pavaizduojamas universaliausio įmonių turto – pinigų judėjimas.  

1. Balansas. Duomenys apie visą turtą, kurį turi įmonė, ir šio turto savininkus paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną pateikiami balanse (sud. Žilinskienė, 2013). Šioje ataskaitoje atspindimos dvi visuomet 

viena kitai lygios dalys – turtas ir nuosavybė (Kalčinskas, 2013). 1-ąjame VAS „Finansinė atskaitomybė“ 

(2015) teigiama, kad ši ataskaita apibūdina įmonės finansinę būklę. 

Balanse, anot L. Švelginienės ir kt. (2006) turtas pateikiamas likvidumo didėjimo tvarka: pradedant 

nuo mažiausiai likvidaus turto (nematerialiojo turto) ir baigiant likvidžiausiu turtu (pinigais). O nuosavo 

kapitalo ir įsipareigojimų dalyje pirmiausia parodomas nuosavas kapitalas, po to – ilgalaikiai įsipareigojimai 

ir galiausiai – trumpalaikiai įsipareigojimai. Norint parengti balansą, G. Kalčinsko (2013) nuomone, 

pirmiausia būtina inventorizuoti (suskaičiuoti) visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje, nustatyti, kokia turto dalis buvo sunaudota per ataskaitinį laikotarpį. Reikia įvertinti ir visas 

įmonės skolas bei įsipareigojimus. 

2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas. Anot G. Kalčinsko (2013), ar efektyviai turtas naudojamas, 

rodo kita metinės finansinės atskaitomybės forma – pelno (nuostolių) ataskaita. 1-ąjame VAS „Finansinė 

atskaitomybė“ (2015) nurodoma, kad ši ataskaita apibūdina veiklos rezultatus. Joje rodomos per ataskaitinį 

laikotarpį uždirbtos pajamos ir jas uždirbant patirtos sąnaudos (Kalčinskas, 2013).  

G. Kalčinskas (2013) pabrėžia, kad pelno (nuostolių) ataskaitoje informacija apie pajamas ir sąnaudas 

pateikiama suskirstyta pagal įmonės veiklos sritis. 3-iąjame VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ (2012) 

nurodoma, kad įprastine įmonės veikla laikomos pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su visa 

įmonės veikla. 

Remiantis 1-uoju VAS „Finansinė atskaitomybė“ (2015) galima teigti, kad svarbiausias įmonės 

veiklos rezultatų įvertinimo rodiklis yra pelnas, o jis atvaizduojamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Joje 

apskaičiuotas pelnas (nuostoliai) perkeliami į nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, kurioje kitą ataskaitinį 

laikotarpį bus parodyta, kaip tas pelnas buvo paskirstytas (Kalčinskas, 2013). 

3. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Finansinės atskaitomybės vartotojai paprastai pageidauja kuo 

tiksliau žinoti, dėl kokių priežasčių pinigų įplaukų buvo daugiau ar mažiau, negu uždirbta pelno. Todėl 

parengiama – pinigų srautų ataskaita, kurioje parodoma, iš kokių šaltinių įmonė gavo pinigų ir kur gautus 

pinigus panaudojo (Kalčinskas, 2013). 

Anot L. Švelginienės ir kt (2006), ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai pinigų srautų ataskaitoje 

grupuojami pagal pagrindinę, investicinę ir finansinę veiklą. Pagrindinės veiklos pinigų srautai apibūdinami, 

kaip srautai susiję su pagrindine įmonės veikla, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą. Investicinės veiklos 

pinigų srautai yra susiję su ilgalaikio turto ir kitų ilgalaikių investicijų įsigijimu bei perleidimu, o finansinės 

veiklos pinigų srautai – su nuosavo kapitalo ir įmonės įsipareigojimų, susijusių su pasiskolintais pinigais, 

pasikeitimais. 

Pinigų srautų ataskaita – ataskaita, kuri parodo pinigų judėjimą per ataskaitinį laikotarpį.  

4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos sudarymas. Įmonės finansinę atskaitomybę, G. Kalčinsko 

(2013) nuomone, dažniausiai skaito jos akcininkai, o jiems labai rūpi, kaip naudojamas jų investuotas 
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kapitalas, kaip jis kinta ir dėl kokių priežasčių. Šiems pokyčiams atvaizduoti skirta nuosavo kapitalo pokyčių 

ataskaita. 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą sudaro trys didelės dalys. Pirmojoje dalyje atskleidžiami visi per 

ataskaitinį laikotrapį atliktų ankstesniųjų laikotarpių (išskyrus lyginamąjį) esminių klaidų taisymo ir 

apskaitos politikos keitimo rezultatai. Antrojoje dalyje parodomas prieš ataskaitinius metus buvusių 

finansinių metų nuosavo kapitalo pasikeitimas, o trečiojoje – nuosavo kapitalo pasikeitimas per ataskaitinius 

metus. (sud. Žilinskienės, 2013). 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita parodo kaip kinta kapitalas ir dėl kokių priežasčių.  

Nuo 2016 m. sausio 1 d. mažos ir labai mažos įmonės šios ataskaitos rengti neprivalo (1 VAS, 2015). 

5. Aiškinamojo rašto rengimas. Įmonių vadovai, savininkai ir kiti atskaitomybės vartotojai, 

naudodamiesi pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis sprendžia apie įmonės veiklos sėkmę per metus. Iš 

balanso sužino, kokiu turtu disponuoja įmonė ir kam jis priklauso, Pinigų srautų ataskaita rodo, kaip ir dėl 

kokių priežasčių įmonėje keitėsi labai svarbi turto rūšis – pinigai. Kadangi šios ataskaitos labai formalios ir 

ribotos, kartais reikia detaliau paaiškinti jose pateiktas sumas. Tam yra skirtas finansinės atskaitomybės 

aiškinamasi raštas (Kalčinskas, 2013). 

Aiškinamąjį raštą, G. Kalčinsko (2013) teigimu, sudaro bendroji dalis, kurioje įmonė laisva forma 

pateikia svarbiausius duomenis apie save, apibūdina savo veiklą, nurodo svarbiausias sąlygas, kuriomis ji 

veikia, informuoja kaip keitėsi įmonės įstatinis kapitalas, nurodo darbuotojų skaičių. Po bendrųjų pastabų 

pateikiama apskaitos politikos dalis. Joje įmonė aprašo principus, kuriais remdamasi tvarkė apskaitą per 

ataskaitinius finansinius metus. Po apskaitos politikos dalies pateiktose pastabose detalizuojami minėtose 

keturiose finansinėse ataskaitose pateikti duomenys. 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys atspindi visą įmonės veiklą tam tikru laikotarpiu: balanse pateikiamas 

visas įmonės turtas ir kam jis priklauso, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje matome kaip keitėsi kapitalo 

sudėtis, o pelno (nuostolių) bei pinigų srautų ataskaitose rodoma įmonės veikla visu tam tikru laikotarpiu. 

Visa ataskaitose pateikta informacija dar kartą pateikiama aiškinamajame rašte, smulkiau paaiškinant tam 

tikrų straipsnių reikšmes. 
 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS PROCEDŪROS 
 

Pasibaigus įmonių finansiniams metams, buhalteriai rengiasi atsakingiausiam metų darbui – metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui (Bykovskaja, 2011). Įmonių buhalterijose turi būti atlikti tam tikri 

darbai, kuriuos sutartinai galima vadinti buhalterinės apskaitos procedūromis (1 pav.) (sud. Žilinskienės, 

2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūros 

Šaltinis: Sudaryta autorės pagal  I. Žilinskienė (2013). 

 

Apskaitos politikos peržvalga. Prieš pradedant rengti finansinę atskaitomybę, J. Mackevičiaus (2009) 

nuomone, pirmiausia reikėtų peržiūrėti įmonės apskaitos politiką, tai yra įvertinti, ar per praėjusius 

ataskaitinius metus nesikeitė įmonės finansinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo 

principai, metodai ir taisyklės. Gali būti, kad įmonė pradėjo vykdyti naują veiklą ar atlikti operacijas, kurių 

iki šiol neatlikinėjo. A. Bykovskajos (2011) teigimu, apskaitos politika gali būti keičiama dėl VAS pataisų 

arba pačios įmonės iniciatyva, norint, kad finansinėse ataskaitose būtų tiksliau parodoma įmonės finansinė 

būklė ir veiklos rezultatai. Todėl, laikydamasi informacijos palyginamumo principo, įmonė pakeitusi tam 
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tikrus apskaitos metodus (atsargų savikainos, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir pan.), turi 

patikslinti ne vien ataskaitinių metų duomenis, bet ir lyginamosios informacijos skiltyse pateiktus ankstesnių 

metų duomenis. 

Sąskaitų plano peržvalga, papildymas. Ataskaitinių metų pabaigoje, prieš pradedant ir atliekant 

sąskaitų koregavimus, G. Kalčinsko (2013) nuomone, ypač naudinga peržiūrėti ir, jeigu reikia atnaujinti 

naudojamą sąskaitų planą. 

Inventorizacija. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (2001) nurodoma, kad apskaitos 

duomenys turi būti pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Tačiau G. Deveikio 

(2014a) teigimu, teisės aktai nereikalauja, kad inventorizacija būtų atlikta pagal gruodžio 31 d. būklę. Taigi 

įmonė gali pasirinkti kitą inventorizacijos datą, tačiau ji turi būti artima finansinių metų pabaigai. Ši data 

nurodoma įmonės vadovo įsakyme dėl inventorizacijos. 

Pasak D. Būdvytienės (2004), visa atsakomybė už inventorizacijos atlikimą laiku skiriama įmonės 

vadovui. Būtent jis turi inicijuoti inventorizacijos atlikimą, o jo įsakymas dėl inventorizacijos yra laikomas 

inventorizacijos pradžia. Vadovo įsakyme įvardijamas inventorizacijos komisijos pirmininkas ir jos nariai, 

nurodoma, pagal kurios dienos būklę atliekama inventorizacija ir inventorizacijos pradžios ir pabaigos laikas. 

G. Kalčinskas (2013) teigia, kad per faktines inventorizacijas faktiškai įsitikinama, koks turtas yra: jis 

pasveriamas, suskaičiuojamas, kitaip išmatuojamas. Inventorizuojant ilgalaikį materialųjį turtą reikia 

apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir įvertinti, ar yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs (Deveikis, 2014b). 

Dokumentinių patikrinimų metodu gali būti inventorizuojamas įmonės nuosavas kapitalas, rezervai, 

įmonės kreditoriniai įsipareigojimai (Kalčinskas, 2013). D. Būdvytienė (2004) pabrėžia, kad 

inventorizuojamos turi būti tiek gautinos, tiek mokėtinos skolos. Gautinas skolas sudaro ne tik pirkėjų 

įsiskolinimai už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas bei išduotos paskolos, bet ir gautinos sumos iš 

įmonės atskaitingų asmenų ir akcininkų. Tuo tarpu mokėtinas skolas sudaro įsiskolinimai tiekėjams, 

mokėtini mokesčiai ir sumos pagal lizingo sutartis, įsipareigojimai akcininkams. Skolos inventorizuojamos 

atliekant skolų tarpusavio suderinimą. Tam tikslui, anot D. Būdvytienės, surašomi suderinimo aktai, kuriuose 

nurodomi skolų dydžiai, atsiradimo datos, dokumentai, kurių pagrindu skola įregistruota apskaitoje. 

Inventorizacijos rezultatai įforminami surašant inventorizacijos aprašus. Per inventorizaciją nustatyti 

neatitikimai gali susidaryti dėl apskaitos klaidų, ir dėl silpnos vidaus kontrolės sistemos. Tinkamai registruoti 

šiuos neatitikimus įmanoma tik tada, kai tiksliai išsiaiškinamos jų susidarymo priežastys (sud. Žilinskienė, 

2013). D. Būdvytienė (2004) teigia, kad rastą perteklių paprastai siūloma užpajamuoti, o trūkumų sumos, kai 

yra išaiškinti kalti, gali būti išieškomos iš tų asmenų. Vis dėlto kaip elgtis esant tam tikriems inventorizacijos 

rezultatams, sprendžia įmonės vadovas (sud. Žilinskienės, 2013).  

Inventorizacija laikoma baigta tik tada, kai visi per inventorizaciją nustatyti skirtumai užregistruojami 

apskaitoje ir faktiškai rasti duomenys atitinka apskaitos duomenis, kurių pagrindu sudaromos metinės 

finansinės ataskaitos (sud. Žilinskienė, 2013). 

G. Kalčinsko (2013) nuomone, neatlikus inventorizacijos visuomet lieka pavojus, kad metinėse 

ataskaitose atskaitomybės vartotojams bus pateikti klaidingi duomenys apie turto kiekį ir sumą. 

Apskaitoje užregistruotų klaidų taisymas. 7-ąjame VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų 

keitimas ir klaidų taisymas“ (2011) nurodoma, kad klaidos gali daryti tokį didelį poveikį finansinių ataskaitų 

duomenims, kad tų laikotarpių finansinės ataskaitos, kuriais padarytos klaidos, negali būti laikomos 

patikimomis. Todėl užregistruotos klaidos turi būti ištaisomos. Apskaitos klaidų gali atsirasti dėl netikslių 

matematinių skaičiavimų, neteisingo apskaitos politikos taikymo ar faktų interpretavimo, apgaulės ar 

apsirikimo. Aptiktų klaidų taisymas tai vienas sudėtingiausių pasirengimo sudaryti finansines ataskaitas 

darbų. Nuo šios procedūros atlikimo gali priklausyti ne vieno, bet kelių ataskaitinių laikotarpių duomenų 

tikslumas (sud. Žilinskienė, 2013). G. Kalčinsko (2007) nuomone, neištaisius klaidų, net pati atskaitomybė 

gali tapti klaidinančia. 

Klaidos skirstomos į esmines ir neesmines. Esminės klaidos gali daryti tokį didelį poveikį praėjusio ar 

kelių praėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenims, kad tų laikotarpių finansinės ataskaitos negali 

būti laikomos patikimomis. Tokios klaidos taisomos retrospektyviu būdu (sud. Žilinskienės, 2013). Šio būdo 

esmė, pasak A. Bykovskajos (2011), ta, kad klaidos taisomos tą laikotarpį, kurį jos padarytos. Taisant esminę 

klaidą turi būti perskaičiuojamos visų, susijusių su klaida, straipsnių sumos nuo klaidos padarymo iki jos 

ištaisymo laikotarpių. Dėl klaidos neteisingai apskaičiuotos praėjusių ataskaitinių laikotarpių pajamos arba 

sąnaudos koreguojamos tikslinant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį. Atkreiptinas dėmesys, kad 

pataisius ankstesnių laikotarpių duomenis kinta ir tų laikotarpių finansinės ataskaitos. Kadangi ataskaitų 

negalima tikslinti, klaidos taisymas parodomas ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinyje 

perskaičiavus lyginamojo laikotarpio sumas. Dėl to pakoreguota lyginamojo laikotarpio informacija nesutaps 

su praėjusių finansinių metų ataskaitose pateiktais duomenis, todėl klaidos poveikį ir jos ištaisymo rezultatą 
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reikia išsamiai atskleisti aiškinamajame rašte. Apskaitoje esant neesminių klaidų finansinės atskaitomybės 

duomenys nėra iškraipomi tiek, kad galėtų suklaidinti ataskaitų informacijos vartotojus ir jos taisomos tą 

laikotarpį, kurį pastebimos (sud. Žilinskienė, 2013). Įprastai laikoma, kad klaida neesminė, jeigu suma 

neviršija 5 proc. atitinkamo straipsnio sumos dydžio (Bykovskaja, 2011). 

Piniginiuose apskaitos dokumentuose, kurie patvirtina faktą, kad pinigai gauti arba išmokėti, bet kokie 

taisymai draudžiami, todėl jie turi būti perrašyti. Taip pat visuose apskaitos dokumentuose draudžiama taisyti 

dokumento surašymo datą, padarius klaidą dokumentą reikia perrašyti. Tuo tarpu nepiniginiuose 

dokumentuose klaidos gali būti taisomos, išbraukiant neteisingai juose parašytus skaičius arba tekstą (taip, 

kad būtų galima perskaityti) ir šalia išbrauktųjų įrašant naujus duomenis ir taisymo datą. Taisymas turi būti 

patvirtinamas pirminį dokumento variantą pasirašiusiųjų asmenų parašais. (Kalčinskas, 2013).  

Taigi, klaidų taisymas yra vienas iš sudėtingiausių, bet kartu ir reikšmingiausių pasiruošimo sudaryti 

finansines ataskaitas etapas. Neištaisius klaidų net pati finansinė atskaitomybė gali tapti klaidinančia. 

Ūkinių operacijų vykdymo patvarkomųjų dokumentų peržvalga. V. Bagdžiūnienės (2007) teigimu, 

tvarkomieji dokumentai, tai įsakymai, potvarkiai, sprendimai ir kiti dokumentai, kuriais nurodoma atlikti tam 

tikrus veiksmus. G. Kalčinskas (2013) mano, kad jeigu nepadaromos tokių dokumentų kopijos, gali atsitikti 

taip, kad jie paprasčiausiai pradings ir buhalterijoje nebeliks vienos ar kitos operacijos atlikimo ir jos 

registravimo apskaitoje pagrindo. Tuomet kuriems nors tikrintojams būtų labai sunku įrodyti, kad apskaitoje 

užregistruoti įvykiai buvo atlikti teisėtai. 

Pateisinamųjų dokumentų peržvalga. Atliekant šią peržvalgą svarbu patikrinti, ar buhalteriniai 

dokumentai parengi laikantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų norminių aktų reikalavimų 

(sud. Žilinskienė, 2013). G. Kalčinskas (2007), teigia, kad norint įsitikinti, ar visi ūkiniai įvykiai tinkamai 

dokumentuoti: ar juose yra visi privalomieji rekvizitai, ar jie atitinka visus valdžios, taip pat ir įmonės 

vadovų nustatytus reikalavimus, ar apskritai ūkiniai įvykiai yra dokumentuoti, labai svarbu atlikti 

pateisinamųjų dokumentų peržvalgą. Autorius pabrėžia, kad finansinėje apskaitoje ir apskaičiuojant 

mokesčius pripažįstami tik dokumentuoti duomenys. Tačiau praktikoje neišvengiamai pasitaiko atvejų, kurie 

dėl kokių nors priežasčių negali būti tinkamai dokumentuoti (sud. Žilinskienės, 2013). Tokiais atvejais pati 

buhalterija parengia savo dokumentą, kuris vadinamas buhalterine pažyma, ir tokiu būdu išvengiama 

nedokumentuotų duomenų (Kalčinskas, 2013). Labai svarbu, kad šios pažymos turėtų visus apskaitos 

dokumentams privalomus rekvizitus (sud. Žilinskienės, 2013). Taigi, tam, kad jokie ūkiniai faktai neliktų 

nedokumentuoti, ir yra skirta pateisinamųjų dokumentų peržvalga (Kalčinskas, 2013).  

Sąskaitų koregavimas. Sąskaitų koregavimas pradedamas nuo visų sąskaitų, kuriose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje yra likučių peržvalgos (Kalčinskas, 2013). Koreguojantiesiems įrašams priskirtina: 

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų, nematerialiojo ir finansinio turto įsipareigojimų 

amortizacijos sąnaudų apskaičiavimas, kaupimų pripažinimas pajamomis ar sąnaudomis (sud. Žilinskienės, 

2013). V. Bagdžiūnienė (2004) koreguojančiuosius įrašus skirsto į tris grupes (2 lentelė) ir teigia, kad tokie 

įrašai gali būti daromi tik finansinių metų pabaigoje rengiant metinę finansinę atskaitomybę. Jai pritaria ir 

G. Kalčinskas (2013) nurodydamas, kad sąskaitos gali būti koreguojamos ir sekančiais po ataskaitinių 

metais, tačiau visos šios procedūros turi būti datuojamos ataskaitinio laikotarpio paskutine diena. 

 
2 lentelė. Koreguojančiųjų įrašų tipai 

Eil. 

nr. 
Koregavimo tipas Koregavimo pagrindas 

Sąskaitų likučiai iki 

koregavimo 

Koreguojantysis 

įrašas 

1. 

Turto sunaudojimas 

siekiant sukaupti 

sąnaudas būsimiesiems 

laikotarpiams 

Išlaidos pirmiausia registruojamos 

turto dalyje būsimųjų laikotarpių 

sąnaudose, o sąnaudomis 

pripažįstamos vėliau 

Turtas padidintas, 

sąnaudos sumažintos 

D Sąnaudos 

K Turtas/būsimųjų 

laikotarpių sąnaudos 

2. 
Būsimųjų laikotarpių 

pajamos 

Pajamos pirmiausia 

registruojamos turto dalyje kaip 

būsimųjų laikotarpių pajamos, o 

pripažįstamos tuomet, kai jos 

uždirbamos 

Turtas padidintas, 

pajamos sumažintos 

D Būsimųjų 

laikotarpių pajamos 

K Pajamos 

3. Sukauptos pajamos 

Sukauptos neapmokėtos pajamos 

apskaitomos įsipareigojimų 

dalyje, vėliau registruojamos 

pajamų sąskaitose 

Įsipareigojimai 

padidinti, pajamos 

sumažintos 

D Įsipareigojimai 

K Pajamos 

Šaltinis: V. Bagdžiūnienė (2004). 
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Teisingai atlikus sąskaitų koregavimus, visos ūkinės operacijos būna tinkamai užregistruotos ir 

tuomet, anot G. Kalčinsko (2013), remiantis koreguotų sąskaitų duomenimis, parengiamas bandomasis 

balansas. 

Pobalansinių įvykių vertinimas. Rengiant finansines ataskaitas reikėtų atsižvelgti į pobalansinius 

įvykius. Anot G. Kalčinsko (2013) praktikoje pasitaiko tokių faktų ir ūkinių operacijų, kurie iš tikrųjų vyksta 

kitais, einančiais po ataskaitinių, finansiniais metais, bet su ataskaitiniais metais taip glaudžiai susiję, kad jų 

negalima ignoruoti rengiant ir ataskaitinių metų finansinę atskaitomybę. Pobalansiniai įvykiai metinių 

finansinių ataskaitų formose neatsispindi, todėl jie turi būti užfiksuoti aiškinamojo rašto pastabose. 

Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, G. Kalčinsko (2013) 

nuomone, būtina ne tik tiksliai apskaičiuoti praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučius, bet ir gerai 

parengti šias sąskaitas naujam apskaitiniam laikotarpiui, uždarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas. Uždarant 

pajamų ir sąnaudų sąskaitas, visų pajamų ir sąnaudų likučiai iškeliami į specialią sąskaitą – „Pajamų ir 

sąnaudų suvestinė“. V. Bagdžiūnienės (2004) teigimu, ši sąskaita  yra ypatinga, nes joje nekaupiama jokia 

informacija, bet skaičiuojamas finansinis rezultatas. Be abejo, sąskaitos uždaromos tik jas sukoregavus, nes 

tik tada jose užregistruojamos teisingos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų sumos. 

Kiekviena pajamų sąskaita uždaroma ją debetuojant ta pačia suma, kokia būna sukaupta iki uždarymo tos 

sąskaitos kredite, ir ta pačia suma kredituojant sąskaitą „Pajamų ir sąnaudų suvestinė“. Sąnaudų sąskaitos 

uždaromos atvirkštiniu būdu – kredituojant visa per ataskaitinį laikotarpį jų debete sukaupta suma ir ta pačia 

suma debetuojant sąskaitą „Pajamų ir sąnaudų suvestinė“ (Kalčinskas, 2013). V. Bagdžiūnienė (2004) 

atkreipia dėmesį į tai, kad pajamų ir sąnaudų klasės turi ir išskirtinių sąskaitų. Tai pajamų klasės sąskaita 

„Nuolaidos ir grąžinimai“, kuri, atvirkščiai nei visos kitos pajamų sąskaitos, uždaroma kredituojant „Pajamų 

ir sąnaudų suvestinės“ sąskaitą, bei sąnaudų sąskaita „Gautos nuolaidos ir grąžinimai“ – ši uždaroma 

debetuojant „Pajamų ir sąnaudų suvestinės“ sąskaitą. 

„Pajamų ir sąnaudų suvestinės“ sąskaitos debete, anot G. Kalčinsko (2013), sukaupiamos visos 

sąnaudų sumos, o jos kredite – visos to paties ataskaitinio laikotarpio pajamų sumos. Jeigu šios sąskaitos 

debeto bendra suma yra didesnė už kredito bendrą sumą, vadinasi, sąnaudų patirta daugiau nei uždirbta 

pajamų, kitaip sakant, patirta nuostolių, o didesnė kredito suma rodo uždirbtą pelną. Taigi naudojantis 

sąskaita „Pajamų ir sąnaudų suvestinė“ ne tik uždaromos visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos, bet joje 

atspindimas ir įmonės veiklos rezultatas. „Pajamų ir sąnaudų suvestinės“ sąskaitoje išvestas likutis turi būti 

iškeltas į nuosavybės sąskaitos „Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)“ sąskaitos kreditą, kai 

išvedamas pelnas, arba tos pačios sąskaitos debetą, kai išvedami nuostoliai (3 lentelė). 
 

3 lentelė. Sąskaitos „Pajamų ir sąnaudų suvestinės“ uždarymas 

Operacijos turinys Sąskaitos pavadinimas 
Korespondencija 

D K 

Uždaroma sąskaita „Pajamų ir sąnaudų suvestinės“, jei 

įrašų bendroji suma debete didesnė už bendrąją sumą 

kredite 

Nepaskirstytasis (pelnas) nuostoliai 34  

Pajamų ir sąnaudų suvestinės   390 

Uždaroma sąskaita „Pajamų ir sąnaudų suvestinės“, jei 

įrašų bendroji suma kredite didesnė už bendrąją sumą 

debete 

Pajamų ir sąnaudų suvestinės  390  

Nepaskirstytasis (pelnas) nuostoliai  34 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal D. Mačernienė (2009). 

 

Anot V. Bagdžiūnienės (2004), apskaitos ciklas prasideda finansinių metų sąskaitų atidarymu ir 

baigiasi finansinių metų sąskaitų uždarymu. 

Reziumuojant galima teigti, kad procedūros atliekamos ataskaitinių metų pabaigoje yra labai svarbios. 

Jos padeda įsitikinti, kad parengtos finansinės ataskaitos yra visais atžvilgiais teisingos. 

 

IŠVADOS 
 

1.  Finansinių ataskaitų rinkinys LR Įmonių atskaitomybės įstatyme apibrėžiamas kaip rinkinys, 

kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus. 

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro penkios ataskaitos: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo 

pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas. Šiose ataskaitose atspindimi esminiai įmonės 

veiklos (pelno uždirbimo), jų turto bei nuosavybės elementai, t. p. jų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

Ataskaitose t. p, pavaizduojamas universaliausio įmonių turto – pinigų judėjimas. Taisyklės, kuriomis 

remiantis sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai pateikiamos finansinės apskaitos vedimą bei finansinės 

atskaitomybės parengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas numato 
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prievolę vesti buhalterinę apskaitą, Verslo apskaitos standartai konkrečiai apibūdina kaip turi būt tvarkoma 

įmonių buhalterinė apskaita, o LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nurodo finansinių ataskaitų 

sudarymo reikalavimus. 

2.  Informacija finansinei atskaitomybei sudaryti rengiama nuosekliai, t. y. visas įstaigoje įvykusias 

ūkines operacijas registruojant, grupuojant, sisteminant ir apibendrinant visą ataskaitinį laikotarpį. Ūkinės 

operacijos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, bei teisingai buhalteriškai apdorotos – 

sudarytos reglamentų reikalavimus atitinkančios sąskaitų korespondencijos. Apskaitos dokumentuose 

užfiksuoti duomenys kaupiami ir sisteminami specialiuose buhalterinės apskaitos registruose – žurnaluose, 

sąskaitose. Ataskaitinių metų pabaigoje rengiamas finansinių ataskaitų rinkinys. 

3. Įmonių buhalterijose prieš finansinių ataskaitų rengimą turi būti atlikti tam tikri darbai, kuriuos 

galima vadinti buhalterinės apskaitos procedūromis. Prieš pradedant rengti finansinę atskaitomybę, 

pirmiausia reikėtų peržiūrėti įmonės apskaitos politiką bei sąskaitų planą. Būtina atlikti inventorizaciją, nes 

jos neatlikus visuomet lieka pavojus, kad metinėse ataskaitose atskaitomybės vartotojams bus pateikti 

klaidingi duomenys apie turto kiekį ir sumą. Taip pat reikia ištaisyti apskaitoje rastas klaidas. Nuo šios 

procedūros atlikimo gali priklausyti ne vieno, bet kelių ataskaitinių laikotarpių duomenų tikslumas. Reikėtų 

peržiūrėti ir visus įmonės dokumentus - įsitikinti, kad dokumentai turi juridinę galią, yra teisingai surašyti. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje daromi koreguojamieji įrašai, kuriems priskirtina: ilgalaikio materialiojo 

turto nusidėvėjimo sąnaudų, nematerialiojo ir finansinio turto įsipareigojimų amortizacijos sąnaudų 

apskaičiavimas, kaupimų pripažinimas pajamomis ar sąnaudomis. Rengiant finansines ataskaitas t. p. reikėtų 

atsižvelgti ir į pobalansinius įvykius. Paskutinė, bet viena iš svarbiausių ataskaitinio laikotarpio pabaigų 

procedūrų – pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.  
 

LITERATŪRA 
 

1. Būdvytienė, D. (2004) Kaip atlikti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus. Vilnius: UAB „Pačiolis“. 

2. Bagdžiūnienė, V. (2007) Apskaitos dokumentai ir jų valdymas. Vilnius: VŠĮ „Conto Litera”. 

3. Bagdžiūnienė, V. (2004) Apskaitos praktika. Analizė, komentarai, pavyzdžiai. Vilnius: UAB „Inforastras“. 

4. Bykovskaja, A. (2011) Apskaitos klaidų taisymo būdai. Buhalterija, Nr. 7, p. 1-3. 

5. Bružauskas, V. (2015) Įmonės vadovybės priedermės, organizuojant buhalterinę apskaitą. Apskaitos audito ir 

mokesčių aktualijos, Nr. 34, p. 9. 

6. Deveikis, G. (2014a) Skolų suderinimas: dabartinė praktika ir būsimos naujovės. Buhalterija, Nr. 3, p. 6-7. 

7. Deveikis, G. (2014b) Patvirtinta nauja inventorizacijos atlikimo tvarka. Apskaitos ir mokesčių apžvalga. Vilnius: 

UAB „Pačiolis“, Nr. 11. 

8. Įmonės metinė atskaitomybė (2013) Finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas UAB „Pačiolis“; 

parengė Irena Žilinskienė... [et al.]. Vilnius: UAB „Pačiolis“. 

9. Kalčinskas, G. (2013) Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius: UAB „Pačiolis“. 

10. Kuktaitė, S., Javaitienė K. (2011) Apgaulės finansinėse ataskaitose. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 

perspektyvos [interaktyvus], Nr. 1. [žiūrėta 2016 m. kovo 29 d.] p. 37–43. Prieiga per eLABa.  

11. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (2001) [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 m. balandžio 2 d.] Per interneto 

prieigą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.132D0D75309C>. 

12. Mackevičius, J. (2009) Finansinių ataskaitų auditas ir analizė: monografija. Vilnius: TEV. 

13. Mackevičius, J. (2006) Įmonių finansinių ataskaitų informacija: reikšmė, vertinimas, analizė. Informacijos mokslai. 

[interaktyvus], t. 37. [žiūrėta 2016 m. kovo 29 d.] p. 53-63. Prieiga per: Lituanistika. 

14. Mačernienė, D. (2009) Kaip sutvarkyti apskaitą po visuotinio akcininkų susirinkimo? Apskaitos, audito ir mokesčių 

aktualijos, Nr. 21, p. 7-8. 

15. Švelginienė, et al. (2006) Apskaitos politika. Vilnius: UAB „Pačiolis“. 

16. 1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“. (2015). [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 m. kovo 23 d.] 

Per interneto prieigą: <http://www.aat.lt/index.php?id=14>. 

17. 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“ (2012). [interaktyvus]. [interaktyvus]. [žiūrėta 

2016 m. balandžio 2 d.] Per interneto prieigą: <http://www.aat.lt/index.php?id=14>. 

18. 7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ (2011) 

[interaktyvus]. [žiūrėta 2016 m. balandžio 2 d.] Per interneto prieigą: <http://www.aat.lt/index.php?id=14>. 

19. Pranckėnaitė S. (2013). Apskaitos registrai: teorijos ir praktikos skirtumai. Apskaitos, audito ir mokesčių 

aktualijos, Nr. 39, p. 8. 

20. Rudžionienė, K. (2009). Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai viešojo ir privataus sektoriaus apskaitoje. 

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. [interaktyvus], [žiūrėta 2016 m. kovo 29 d.] Nr. 2, p. 227–236. 

21. Valužis, K., Palubinskienė, S. (2005) Apskaitos politika. Verslo apskaitos standartai, apskaita ir mokesčių 

sistema. Kaunas: UAB „Viltis“. 
 
 



63 
 

SUMMARY 

 

Financial reporting is mandatory and constant for every business activity, a key performance and financial 

position of control. The information that is presented in the financial statements is extremely important for all 

information to consumers. In order to more objective evaluation of the results, correct and accurate financial reports are 

very important. 

In order that the financial statements show the real condition of the company is necessary to take all possible 

measures to ensure that the reports would give the correct data. To this end, it is necessary for the reporting period, the 

end of the procedure, which helps to make sure that the data needed to create a set of financial statements to be reliable, 

based on legally valid documents. Procedures are performed prior to financial reporting as well as reduce the risk of it 

will not go unnoticed errors that may have a material impact on reporting and undermine their credibility. 

Unfortunately, often, some of the procedures are omitted them without extra attention. 
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Anotacija. Projekto tikslas – išanalizuoti „Hyper-V“ taikymo galimybes, virtualizuojant įmonės tinklo resursus, 

palyginti „Hyper-V“ skirtingų versijų skirtumus. Įvertintos rinkoje naudojamos virtualizacijos technologijos, jos 

palygintos, atsižvelgiant į jų funkcionalumą bei suderinamumą. Aprašyti rinkoje siūlomi hipervizoriai ir virtualizacijos 

valdymo įrankiai. Testavimo aplinkoje įgyvendintas „Hyper-V“ virtualizacijos modelis, naudojant skirtingas „Hyper-V“ 

versijas. Parengtame „Hyper-V“ modelyje atliktas skirtingų versijų testavimas. 

Pagrindinės sąvokos: Hyper-V, SCVMM, virtualizavimas, hipervizorius. 

 

ĮVADAS 

 

Straipsnio aktualumas. Tinklo įrenginiams ir programinei įrangai tobulėjant atsiranda vis didesnės ir 

optimalesnės galimybės perkelti fizinius serverius ar apskritai esmines kompiuterio tinklo dalis į virtualią 

erdvę, virtualių mašinų pagalba. Virtuali mašina yra kompiuteris veikiantis programinės įrangos lygmenyje ir 

taip pat kaip ir fizinis kompiuteris sugeba turėti operacinę sistemą ir kitą programinę įrangą. Šiuolaikinės 

technologijos reikalauja didelio dinamiškumo ir portatyvumo, kas lemia virtualių mašinų populiarumą. 

Straipsnio problema. Įmonės tinklo infrastruktūra su visomis jos teikiamomis paslaugomis reikalauja 

didelio skaičiaus įvairaus tipo serverių, kurie fiziškai užimtu daug vietos ir sunaudotu didelius kiekius 

elektros energijos. Tiriamos įmonės naudojama virtualizacijos technologija sensta ir atsiranda poreikis 

atsinaujinti turimas virtualizacijos technologijas į naujesnes ir optimalesnes. Įmonė naudoja įvairius 

virtualizacijos sprendimus, todėl vis atnaujinama „Hyper-V“ technologija tampa perspektyvia alternatyva 

esamiems virtualizacijos sprendimams įmonių tinkluose. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti „Hyper-V“ taikymo galimybes, virtualizuojant įmonės tinklo 

resursus, palyginti „Hyper-V“ skirtingų versijų skirtumus. 

Sprendžiami uždaviniai: 

1. Įvertinti įmonės tinkle naudojamus virtualizacijos sprendimus; 

2. Išanalizuoti „Hyper-V“virtualizacijos architektūra ir jos teikiamas galimybes, įvertinti „Hyper-V“ ir 

„VMware“ virtualių mašinų valdymo įrankius; 

3. Suprojektuoti ir ištestuoti įmonės tinklo resursų virtualizavimo modelį. 

Tyrimo metodai: lyginamoji literatūros analizė, modeliavimas, eksperimentas. 

 

1. „VMware“ ir „Hyper-V“ lyginamoji analizė 

 

„VMware“ sprendimas yra analogiškas virtualių mašinų sistemos „Hyper-V“ technologijai. Jų 

architektūros turi esminių panašumų. 

 

 
1 pav. „Hyper-V“ ir „VMware“ rinkos pasidalinimas tarp 2008 ir 2014 metų 

Šaltinis: Microsoft. 
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„Hyper-V“ pasirodymo metu „VMware“ rinkos dalis užtikrintai ją atskyrė nuo visų kitų kaip 

lyderiaujančią virtualizacijos technologija. „Hyper-V“ rinkos dalis kasmet augo, kartu su vis naujesnėmis 

„Windows server“ ir tuo pačiu „Hyper-V“ versijomis. Nuo „Hyper-V“ pasirodymo 2008 metais ir iki 2014 

metų, „Hyper-V“ rinkos dalis išaugo 30.9%, o „VMware“ rinkos dalis padidėjo tik 7.7%. 

 

1.1. „Vmware“ virtualių mašinų technologija 

 

R. Fitzhugh (2005) teigia, kad VMware infrastruktūra sudaro paketas virtualizacijos sprendimų, kurie 

leidžia mažoms ir didelėms kompanijoms optimizuoti savo informacinių technologijų sistemas naudojant 

virtualizacijos sprendimus. Su VMware didžioji dalis tinklo sistemos gali būti perkelta į virtualizacijos 

aplinka, kuri padidina tinklo resursų išnaudojimą ir optimizuoja sistemų priežiūrą kartu su plačiomis 

galimybėmis atstatyti informacinių technologijų sistemą nenumatytų nelaimių atveju. 

 
2 pav. Vmware infrastruktūra 

Šaltinis: VMware. 

 

VMware infrastruktūros komponentai skirstomi į: 

 VMware ESX/ESXi serveris – virtualizacijos sluoksnis veikiantis ant fizinių serverių, kuris 

skirsto procesoriaus, pagrindinės atminties, tinklo ir duomenų saugojimo įrenginių resursus 

tarp virtualių mašinų. Šis hipervizorius yra analogiškas „Hyper-V“hipervizoriui ir veikia kaip 

1 tipo hipervizorius; 

 VMware virtualus procesorių naudojimas (Angl. SymmetricMulti-Processing) – leidžia 

virtualioms mašinoms naudoti keletą fizinių procesorių vienų metu; 

 VMware virtualių mašinų failų sistema VMFS – aukšto lygio failų sistema skirta virtualioms 

mašinoms; 

 Virtualių mašinų valdymo serveris – centrinis taškas atsakingas už virtualių mašinų 

infrastruktūros kūrimą ir valdymą; 

 Virtualios infrastruktūros klientas (VI klientas) – klientas suteikiantis sąsaja su virtualių 

mašinų valdymo serveriu ar atskirais ESX serveriais. Klientas gali būti diegiamas bet kurioje 

Windows operacinėje sistemoje; 

 Virtualios infrastruktūros prieiga per internetą su „Vspherewebclient“ – internetinė sąsaja su 

virtualių mašinų valdymo serveriu; 

 VMware „VMotion“ – suteikia galimybę naudoti virtualių mašinų migracija iš vieno fizinio 

serverio į kitą be virtualių mašinų sustabdymo. 

 VMware aukštas pasiekiamumas (Angl. HighAvailability) – Suteikia virtualių mašinų apsaugą 

nuo nenumatytų fizinio serverio gedimų, perkeliant virtualias mašinas į kitus serverius; 

 VMware resursų skirstymas (Angl. Distributedresourcescheduler) – dinamiškai skirsto 

susietus tinklo resursus tarp virtualių mašinų maksimaliam jų panaudojimui; 

 VMware atsarginės kopijos – suteikia lengvą virtualių mašinų atsarginių kopijų kūrimą ir 

valdymą. 

 



66 
 

 
3 pav. ĮmonėsVmware infrastruktūra 

Šaltinis :VMware. 

 

Tiriamos įmonės virtualioms mašinoms priskirti 4 fiziniai serveriai iš kurių du skirti testavimo ir 

mokymo laboratorijai, o kiti du – įmonės tinklo infrastruktūrai. Virtualių mašinų valdymo serveris yra 

sukurtas kaip virtuali mašina ant vieno iš fizinių serverių. Virtualią Vmware infrastruktūrą galima valdyti 

trim būdais: vi klientas, prieiga per naršyklę ir per terminalo konsolę. Virtualių mašinų valdymo serveris 

sukuria sąsaja per kuria veikia išvardinti 3 virtualios infrastruktūros valdymo būdai. Įmonėje sukurtas 

duomenų centras iš SAS tipo kietųjų diskų kurie naudoja RAID 5 tipo duomenų apsaugą. Fizinių serverių 

kietuosiuose diskuose laikomas tik ESXi hipervizorius, virtualių mašinų kietieji diskai laikomi atskiruose 

diskų masyvuose. 

 

1.2. „Citrix“ virtualių mašinų technologija 

 

„Citrix“ kompanija siūlo įvairius produktus skirtus darbalaukiui ir aplikacijoms virtualizuoti tinkle. Į 

serverių ir darbalaukio virtualizacijos rinką „Citrix“ kompanija įsijungė įsigijus „XenSource“ 2007 metais. 

„Citrix“ savo virtualizacijos technologija nori sumažinti vartotojų nepasitenkinimą sistemos atnaujinimais ir 

nestabilumu centralizuojant darbuotojų darbalaukius ir aplikacijas per tinklo serverius. Centralizuota sistema 

suteikia galimybę sistemos administratoriams tiekti darbalaukius ir aplikacijas bet kokiam įrenginiui iš bet 

kur. „Citrix“ turi keletą virtualizacijos pasirinkimų: 

 VDI – virtualizacijos būdas, kai yra sukuriama grupė virtualių mašinų, kurios yra laisvai 

priskiriamos vartotojams; 

 XenClient – virtualizacija klientų kompiuteriuose. Vartotojas gali turėti keletą virtualių 

mašinų savo kompiuterio sistemoje, kurios yra valdomos ir tiekiamos lokaliems 

kompiuteriams per centrinį Xen serverį; 

 XenApp – virtualizuojamos ne pačios virtualios mašinos, bet tik programos. 
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4 pav. Įmonės „Citrix“ infrastruktūra 

Šaltinis: Citrix. 

 

Analizuojama įmonė naudoja „Citrix“ VDI virtualizacijos metodą. Šis metodas pasižymi tuo, kad 

sukuriama grupė virtualių mašinų kurios naudoja vieną pagrindinį virtualų diską, iš kurio virtualios mašinos 

pasidaro kopija. Šis virtualizacijos būdas supaprastina virtualių mašinų valdymą ir atnaujinimą. Norint 

atnaujinti operacinę sistemą, tereikia atnaujinti pagrindinį diską ir visos virtualios mašinos po perkrovimo 

bus atnaujintos. 

Įmonės VDI infrastruktūra sudaro 3 serveriai su Xen hipervizoriais, kurie sujungti centrinių Xen 

valdymo serveriu iš kurio yra atliekamos infrastruktūros valdymo komandos. Virtualių mašinų ir pagrindinio 

disko tiekimui yra naudojamas tiekimo serveris (Angl. Provisioning server), kurio pagalba yra tiekiamos 

virtualios mašinos vartotojams. Vartotojai naudoja specialų „CitrixReceiver“ klientą, kurio pagalba 

prisijungia prie virtualių darbalaukių. 

 

1.3. VMware ir Hyper-V virtualių mašinų technologijos palyginimas 

 

Funkcijų palyginimui naudojamos Hyper-V 2012 ir ESXi 5.1 versijos. Lyginamas vykdomas su ESXi 

5.1 versija todėl, kad įmonėje kurioje atliekami darbai naudojama ESXi 5.1 versija. Lyginamos esminės 

hipervizorių funkcijos kurios padeda efektyviai išnaudoti turimus išteklius.  

Kietojo disko išnaudojimas. Virtualios mašinos gali naudoti kietojo disko efektyvaus panaudojimo 

technologija, kuri vadinama smulkiu aprūpinimu (Angl.thin provisioning). Smulkus aprūpinimas suteikia 

sistemos administratoriui galimybę virtualioms mašinoms priskirti tiek vietos kiek joms gali prireikti. 

Virtualios mašinos sunaudoja tik tiek vietos kiek joms reikia ir likusia vietą palieka laisvą iki tol kol joms jos 

prireiks. Šiuo principu virtualios mašinos efektyviai išnaudoja joms priskirtą vietą. Ši virtualaus kietojo disko 

technologija yra palaikoma abiejų virtualizacijos technologijų VMware ir Hyper-V. 

Hyper-V technologija naudoja susieto disko palaikymą (Angl. Linked image support) funkcija. Tai dar 

vienas disko vietos taupymo būdas, kuriuo virtualios mašinos kartu naudoja pagrindinį diską. Šiuo principu 

galima sukurti daug tokių pat nustatymų virtualių mašinų, kurios naudoją vieną pagrindinį diską. Hyper-V 

palaiko šią savybę pagal numatyta, o VMware turi analogišką funkcija pavadinimu susietos kopijos (Angl. 

Linkedclones). Vis dėl to VMware savo 5.1 versijoje nepalaiko šios funkcijos pagal numatymą ir ją reikia 

suderinti.  

Įmonės tinkle, panašus virtualių mašinų veikimo principas įgyvendintas naudojant „Citrix“ virtualias 

mašinas, kai 50 virtualių mašinų naudoją tą patį pagrindinį diską. 

Virtualaus kietojo disko formatas. VMware naudoja VMFS virtualaus kietojo disko failų sistemą, 

kuri pasižymi funkcijomis kurios nėra tokio aukšto lygio Hyper-V technologijoje. VMFS leidžia laisvą 

serverių pridėjimą ir šalinimą iš veikiančių serverių grupių (Angl. Cluster), nesutrikdant veikiančios 

infrastruktūros veiklos. Hyper-V taip pat turi šia galimybę tačiau ji nesuteikia tokio nepastebimo perėjimo 

kaip VMware. 

Virtualioms mašinoms gali būti suteikta tiesioginė prieiga prie lokalaus kietojo disko. VMware šią 

funkcija vadina tiesioginiu įrenginio prijungimu (Angl. RawdeviceMapping), Hyper-V turi panašaus 

funkcionalumo prieinamo disko (Angl. Pass-Throughdisks) funkciją. Abiejų technologijų veikimas ir 

efektyvumas turi mažai skirtumų, todėl vienos ar kitos technologijos naudojimas didelio skirtumo nesukelia. 
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Vienas esminių funkcionalumu skirtumų yra VMware  išteklių paskirstymo planavimas (Angl. 

Distributed resources cheduler), kuris užtikrina subalansuota disko įvesčių ir išvesčių paskirstymą 

virtualiose mašinose. Hyper-V šio funkcionalumo savo technologijoje neužtikrina. 

Procesoriaus laiko skirstymas. Abi virtualių mašinų technologijos palaiko rankinius metodus 

procesoriaus laiko skirstymui tarp virtualių mašinų. VMware turi 3 procesoriaus nustatymus kurie gali būti 

koreguojami virtualiuose mašinose: 

 Dalijimasis (Angl. Shares). Dalijimosi nustatymai yra skirti virtualios mašinos veikimo 

efektyvumui valdyti. Jei virtuali mašina turi pusė kitos mašinos dalijimosi reikšmės, tuomet ši 

virtuali mašina gali naudotis tik puse procesoriaus resursų. 

 Rezervavimas (Angl. Reservation). Rezervavimas garantuoja, kad virtuali mašina gaus 

nurodytą kieki procesoriaus laiko MHz vienetais 

 Limitavimas (Angl. Limitation). Limitavimas užtikrina, kad virtuali mašina nesunaudos 

daugiau procesoriaus laiko nei nurodyta limitavimo nustatymuose. 

Hyper-V taip pat turi keletą būdų kaip valdyti virtualios mašinos procesoriaus laiką: 

 Virtualios mašinos rezervas (Angl. Virtual machine rezerve). Suteikia teisę rezervuoti dalį 

serverio procesoriaus resursų virtualiai mašinai. Pagal numatymą virtualios mašinos turi 0% 

rezervuotoprocesoriaus laiko, tačiau administratorius pasinaudojęs procesoriaus rezervavimo 

nustatymais šį nustatymą gali pakeisti kitu. Šis nustatymas skirtas užtikrinti, kad virtualios 

mašinos nepritrūks reikalingų procesoriaus resursų ir veiks stabiliai. 

 Virtualios mašinos limitas (Angl. Virtual machine limit). Analogiškai kaip ir VMware 

siūlomas procesoriaus laiko sunaudojimo limitavimas, ši funkcija nustato kiek fizinio serverio 

procesoriaus resursų viena virtuali mašina gali sunaudoti. 

 Santykinis svarstis (Angl. Relative weight). Funkcija suteikia galimybė individualioms 

virtualioms mašinoms nustatyti santykinę svarbą lyginant su kitomis virtualiomis mašinomis. 

Pagal numatymą kiekviena virtuali mašina turi 100 balų svarsti, nusakanti standartinę, jų 

svarbą visoje sistemoje. nurodant žemesnė reikšme virtualioms mašinoms, joms yra 

suteikiama žemesnė svarba. Šiuo principų pasirenkama kam pirmiausia užtikrinti procesoriaus 

laiko paskyrimą. 

Vmware ir Hyper-V technologijos mažai skiriasi suteikiant procesoriaus valdymo funkcionalumą. 

Pagrindinės atminties valdymas. VMware siūlo keletą aukšto lygio pagrindinės atminties valdymo 

funkcijas, kurios suteikia optimalų pagrindinės atminties panaudojimą. 

 VMware atminties perkrova (Angl. Vmware Oversubscription/Overcommit). Funkcija leidžia 

administratoriui virtualioms mašinoms priskirti daugiau pagrindinės atminties nei pats fizinis 

serveris turi. Sistema panaudoją pagrindinę atmintį iš virtualių mašinų kurios neišnaudoja 

visos sau priskirtos pagrindinės atminties ir ją priskiria kitoms virtualioms mašinoms kurios 

reikalauja daugiau pagrindinės atminties resursų savo procesams. 

 Tiesioginis atminties dalinimasis (Angl. Transparent page sharing). Sistemos infrastruktūroje 

veikiant kelėtai virtualių mašinų, gali atsirasti identiškos pagrindinės atminties sekcijos tarp tų 

virtualių mašinų. Ši galimybė ypač galima sistemoje naudojant keletą virtualių mašinų kurios 

naudoja tas pačias operacines sistemas ir aplikacijas. Funkcija suteikia galimybė virtualioms 

mašinoms naudotis tomis pačiomis pagrindinės atminties sekcijomis atsisakant dublikatų. 

 Pagrindinės atminties suspaudimas (Angl. Memory compression). Pagrindinės atminties 

suspaudimas stengiasi suspausti kuo daugiau pagrindinės atminties turinio į mažesnį skaičių 

sekcijų. 

Hyper-V technologija lyginant su VMware turi tik 2 pagrindinės atminties valdymo technologijas: 

 Hyper-V dinaminė atmintis (Angl. Dynamic memory). Dinaminės atminties technologija stebi 

virtualių mašinų pagrindinės atminties poreikius ir perduoda informacija fiziniam serveriui ant 

kurio yra paleistas hipervizorius. Hipervizorius dalina ir atima pagrindinės atminties išteklius 

pagal kiekvienos virtualios mašinos poreikius. Funkcijai veikti reikalinga, kad virtuali mašina 

turėtų sudiegtas integralumo paslaugas. 

 Protingas skirstymas (Angl. Smart paging). Dažnai virtualios mašinos sunaudoja mažiau 

pagrindinės atminties nei reikalaujama krovimosi metu, todėl perkrovimui virtualios mašinos 

gali reikalauti daugiau pagrindinės atminties. Funkcija suteikia galimybę panaudoti kietojo 

disko atmintį pagrindinės atminties praplėtimui, vykstant sistemos perkrovimui. 
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1.4. „Hyper-v“ technologija 

 

 „Microsoft“ kompanija nuo 2008 metų, išleidus „Windows server 2008“, pradėjo siūlyti savo 

virtualių mašinų technologiją pavadinimų „Hyper-V“. Pati naujausia „Hyper-V“ versija atėjo kartu su 

„Windows server 2012“, tačiau šiuo metu jau yra išleista bandomoji „Hyper-Vserver 2016“ versija. „Hyper-

V“ kaip virtualių mašinų kūrimo technologija tampa galima alternatyva esamoms virtualių mašinų 

technologijoms įmonės tinkle. 

Hyper-V 2012 R2 sisteminiai patobulinimai. Microsoft Hyper-V serveris yra nemokamas, tačiau 

palyginant su „Windows server“ versijomis, Hyper-V turi tik esminius pilnos operacinės sistemos 

komponentus. VMware taip pat siūlo nemokama ESXihipervizoriaus versija su tam tikrais limitavimais. 

Hyper-V 2008 R2 versija palaikė virtualias mašinas su iki 4 virtualių procesorių ir iki 64 GB pagrindinės 

atminties. Įmonės atliekančios stambias operacijas ar užsiimančiomis kitomis aukšto lygio paslaugomis 

naudodavo sistemas su 16 ar daugiau procesorių ir didžiuliais kiekiais pagrindinės atminties. Hyper-V 2008 

R2 virtualių mašinų rodiklių pradėjo nebeužtekti įmonėms atliekančioms aukšto lygio operacijas. 

 
1 lentelė. Hyper-V 2008, Hyper-V 2012 ir VMwarehipervizorių palyginimas 

 Ištekliai 
Microsoft Hyper-

V Server 2008 R2 

Microsoft Hyper-

V Server 2012 
VMwarevSphereHypervizorius 

Serveris 

Loginiai 

procesoriai 
64 320 160 

Pagrindinė 

atmintis 
1 TB 4 TB 32 GB 

Virtualus 

procesoriai ant 

serverių 

512 2048 2048 

Virtualios 

mašinos 

Virtualus 

procesoriai ant VM 
4 64 8 

Pagrindinė 

atmintis VM 
64 GB 1 TB 32 GB 

Aktyvios VM 

serveriuose 
384 1024 512 

Serverių 

klasteriai 

Maksimalus tinklo 

mazgų skaičius 
16 64 Nėra informacijos 

Maksimalus VM 

skaičius 
1000 8000 Nėra informacijos 

Šaltinis: Microsoft. 

 

Lyginant naujesnę ir senesnę Hyper-V versijas, loginių procesorių skaičius padidėja net 5 kartus iki 

320, o kiekvienas serveris gali turėti iki 2048 virtualių procesorių, tai yra 4 kartus daugiau nei senesnėje 

versijoje. Virtualios mašinos naujesnėje Hyper-V versijoje gali turėti iki 64 virtualių procesorių, kas 

virtualias mašinas gali paversti galingais virtualiais serveriais. Beveik tris kartus padidintas galimas virtualių 

mašinų skaičius viename serveryje iki 1024. Ypač padidintas galimų virtualių mašinų skaičius per sisteminį 

centrą iki 8000, o tai 8 kartus daugiau nei senesnėje versijoje. 

Lyginant naująją Hyper-V 2012 serverio versija su nemokamu VMwareESXi serveriu, galima 

pastebėti, kad VMware ne vieną karta daugiau limituoja sistemos plėtimosi galimybes. 

Hyper-V reikalavimai ir diegimas. Prieš diegiant „Hyper-V“ svarbu atkreipti dėmesį į technologijos 

reikalavimus, kitaip „Hyper-V“ gali neveikti. Vienas iš svarbesnių aspektų yra tai, kad „Hyper-V“ gali veikti 

tik ant x86-64 bitų procesoriaus.  

Reikalinga kietojo disko vieta priklauso nuo to, kokiu būdų bus diegiama Hyper-V technologija. Nuo 

„Windows server 2008“ šiąvirtualizavimo technologiją galime pridėti prie jau esamos operacinės sistemos, 

todėl minimalus kietojo disko laisvos vietos reikalavimas yra toks pat kaip ir paties serverio operacinės 

sistemos, apie 32 GB (rekomenduojama turėti daugiau laisvos vietos). Diegiant „Hyper-Vserver“, yra 

sudiegiama tik esminės „Hyper-V“ reikalingos funkcijos ir minimalus laisvos vietos reikalavimas yra 8GB 

(rekomenduojama 20 GB). 
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2 lentelė. „Hyper-V“ reikalavimai 

Parametrai Reikalavimai 

Operacinę sistema (tik 64-bit) Windows Server 2008 (Standard, enterprise, datacenter), 

Windows server 2012 (Standard, enterprise, 

datacenter),Windows 10,  Windows 8 (8.1), Windows 7 

(įdiegus specialų papildinį „professional“ versijoje ir 

aukštesnėse), Hyper-V 2008 ir 2012 serveriai. 

Procesorius x86-64 procesorius, HAV palaikymas, NX bit ir DEP 

palaikymas 

Operatyvioji atmintis 2 GB (Hyper-V serveriai reikalauja bent 1GB) 

Šaltinis: pagal autorių. 

 

Įgalinta „Hyper-V“ funkcija visais atvėjais veikia kaip 1 tipo hipervisorius (turi tiesioginę prieigą prie 

fizinio serverio įrangos).  

Galimi „Hyper-V“ diegimo variantai: 

 Windows serverio 2008/2012 role. Šiuo būdu „Hyper-V“ funkcija yra įdiegiama kaip paslauga ant 

jau veikiančios „Windowserver 2008/2012“ operacinės sistemos. Priklausant ar operacinė sistema 

bus įdiegta su grafinę sąsaja ar ne, priklausys ir „Hyper-V“ veikimo principas. Su serverio grafine 

sąsaja „Hyper-V“ turi galimybė būti valdoma per grafinę sąsają ir per komandine eilutę. Diegiant 

serverį komandinės eilutės režimu (atsisakant grafinės sąsajos ir kitų pilno serverio funkcijų), Hyper-

V galima valdyti tik per komandinę eilutę. 

 „Hyper-Vserver 2008/2012“ diegimas ant fizinio serverio. „Hyper-V“ serveris, kaip atskira 

platforma, yra nemokamas. Pats serveris neprašo licencijos diegimui, tačiau visos virtualios mašinos 

turės būti licencijuotos. Su „Windows server 2008/2012“ gaunamas tam tikras skaičius virtualių 

mašinų licencijų, priklausant nuo įdiegtos serverio versijos. Valdymas vyksta tik per komandinę 

eilutę, atsisakant „Windows server 2008/2012“ funkcijų.  

Hyper-Vhipervizoriaus architektūra. „Hyper-V“ yra hipervizoriumi pagrįsta virtualizacijos 

technologija. „Hyper-V“ technologija pasižymi tuo, kad virtualias mašinas įzoliuoja į atskiras particijas. 

Particijos tai „Hyper-V“ sistemoje izoliuotos aplinkos, kuriose veikia operacinės sistemos. „Hyper-V“ 

reikalaujasistemos infrastruktūroje turėti pagrindinę (Angl. Root) particija, su „Windows server 2008/2012“ 

ar „Hyper-V“ serveriu. Pagrindinė particija turi virtualizacijos paketą, kuris suteikia didelę dalį „Hyper-V“ 

funkcionalumo. Pagrindinė particija sukuria žemesnio lygio particijas, pasinaudojant „HyperCall“ aplikacijų 

programavimo sąsaja (API). 

 

 
5 pav. „Hyper-V“ architektūros modelis 

Šaltinis: Microsoft. 
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Virtualizacijos paketas susideda iš šių dalių: 

 VMM paslauga. Valdo virtualių mašinų būseną particijose ir valdo operacijas kurios gali būti 

atliktos priklausant nuo virtualios mašinos būsenos (atsarginės kopijos darymas ir t.t.). Naudojant 

VMM taip pat galima pridėti ir atimti įrenginius virtualiose mašinose. Svarbi VMM funkcija yra 

pradėti virtualios mašinos procesą (Angl. VMM workerprocess) įjungiant virtualią mašiną. 

 Virtualios mašinos procesas (vmwp.exe). Sukuriamas kiekvienai virtualiai mašinai. Procesas 

atsakingas už valdymo lygio komunikavimą tarp pagrindinės particijos ir kitų particijų. Procesas 

atlieka virtualios mašinos kūrimo, konfiguracijos, stabdymo, saugojimo ir atstatymo veiksmus. 

 Virtualūs įrenginiai. Virtualūs įrenginiai valdomi virtualia sistemine plokšte (VMB), jie skirti 

esminioms virtualios mašinoms funkcijoms atlikti (USB kontroleris, CD-ROM, audio įrenginiai). 

Kiekvienos virtualios mašinos procese yra virtuali sisteminė plokštė su savo virtualiais įrenginiais, 

kurie veikia kaip ir fizinio kompiuterio įrenginiai. 

 Virtualios infrastruktūros tvarkyklė (Vid.sys). Paslauga veikia turint tiesiogia prieiga prie fizinio 

serverio resursų (procesorius, cpu ir t.t). Veikia kaip ryšys tarp particijų ir  hipervizoriaus. 

 Windows hipervizoriaus sąsajos biblioteka (WinHv.sys). Biblioteka laikoma pagrindinė „Hyper-

V“particijoje (modifikuotos versijos laikomos ir kitose particijose). Suteikia galimybę operacinės 

sistemos tvarkyklėms turėti prieiga prie hipervizoriaus su „Windows API“ užklausomis vietoje 

„HyperCall“ užklausų. 

 Virtualios mašinos magistralė (VMBus).Suteikia komunikavimą tarp pagrindinės particijos ir kitų 

particijų. 

 Virtualių paslaugų tiekėjai (Angl. Virtualserviceproviders). Suteikia sintetinių įrenginių palaikymą 

virtualioms mašinoms. Sintetiniai įrenginiai veikia sparčiau nei kiti. 

 Virtualizacijos paslaugų klientai (VSCs). Suteikia sintetinių įrenginių užklausas particijose. 

Virtualizacijos paslaugų klientas bendrauja su virtualizacijos paslaugų tiekėju esančiu pagrindinėje 

particijoje. Particija per klientą kreipiasi į pagrindinė particija, dėl įrenginio užklausos. 

Particijos neturi prieigos prie fizinio procesoriaus ir kitų resursų, tačiau jos dirba su virtualiu 

procesoriumi ir virtualia atmintimi, kuri yra kiekvienai particijai atskira. Hipervizorius atsako už 

procesoriaus laiko paskirstymą tarp particijų. Žemesnio lygio particijos užklausomis kreipiasi į pagrindinę 

particiją dėl virtualių įrenginių. Particijos tarpusavio komunikavimui naudoja virtualią magistralę kuri 

sujungia visą sistemą. Operacinei sistemai virtualių resursų ir įrenginių užklausos tarp particijų ir 

hipervizoriaus yra nematomas procesas. 

„Hyper-V“ virtualus įrenginiai gali pasinaudoti specialia virtualizacijos funkcija „Enlighted I/O“, kuri 

paspartina tinklo, grafikos, disko ir kitų įvesčių darbus. Funkcija išnaudoja virtualizacijos galimybės 

naudojant aukšto lygio bendravimo protokolus (tokius kaip SCSI), kurie išnaudoja virtualią magistralę 

tiesiogiai, peršokant virtualių įrenginių sluoksnį. Šis funkcijos veikimo principas suteikia tarpusavio 

komunikavimui didesni efektyvumą. Norint panaudoti šią „Hyper-V“ funkciją, virtualios mašinos turi turėti 

integralumo paslaugas (Angl. Integrationservices). Integralumo paslaugos yra analogiškas priedelis Vmware 

siūlomam „VmwareTools“, kurio pagalba galima stebėti virtualių mašinų skirtumą nuo fizinių.  

 

2. Virtualių mašinų valdymo įrankiai 

 

Vienas svarbiausių virtualių mašinų infrastruktūros komponentų yra įrankiai skirti jų valdymui. 

„Hyper-V“ yra technologija kuri įgalina virtualių mašinų kūrimą, tačiau virtualių mašinų infrastruktūros 

valdymui reikalingi įrankiai kurie sugebėtų turimus išteklius padaryti pasiekiamus ir valdomus skirtingų 

privilegijų vartotojams. 

 

2.1. „VMware“ virtualių mašinų valdymo įrankiai 

 

Įmonės tinkle plačiai naudojama „VMware“ virtualizacijos sprendimas, kuris skirstomas į dvi dalis 

pagal paskirtį: pirma – skirta mokyti ir testuoti tinklų įranga ir jos sistemas, antras – teikti įvairias serverių 

paslaugas sistemos vidiniams darbuotojams ir įmonės klientams. Šis „VMware“ virtualizacijos naudojimas 

reikalauja įrankių kurie galėtų atskirti testavimo aplinką nuo gamybos ir paslaugų sektoriaus. „VMware“ 

kompanija kartu su ESXihipervisoriaus technologija siūlo „VCenter“ duomenų centro valdymo serverį. 

„Vcenter“ serveris suteikia centralizuota veikimo ir valdymo aplinką, kurios pagalba infrastruktūros ištekliai 

yra paskirstomi ir prižiūrimi. Naudojant šią paslaugą įmonės kuria ir valdo virtualizuotus kompiuterių 

tinklus. 
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„Vcenter“ serveris yra diegiamas į vieną iš tinklo domeno serverių. Suderinus ir prijungus ESXi 

serverius, „Vcenter“ suteikia statistinę informacija apie esamus išteklius ir kiek kiekviena sukurta virtuali 

mašina išnaudoja turimų išteklių. 

 
6 pav. „Vcenter“ teikiamos funkcijos 

Šaltinis: VMware. 

 
„Vcenter“ atlieka 3 pagrindines funkcijas: 

 Virtualizacijos sluoksnių matomumas. „Vcenter“ suteikia galimybę derinti ESX serverius ir 

virtualias mašinas. Visa virtualizuotos infrastruktūros veikla yra stebima naudojant įvykių ir klaidų 

registravimą. Virtualios infrastruktūros objektai valdomi naudojant vartotojų roles su skirtingomis 

teisėmis; 

 Infrastruktūros plėtimosi galimybės. Prie „Vcenter“ serverio galima pridėti šimtus ESX serveriu su 

tūkstančiais virtualių mašinų. Atsiranda galimybė apjungti skirtingus „Vcenter“ valdymo serverius ir 

juos valdyti iš vienos vietos naudojant „Vsphere“ klientą; 

 Automatizavimas. „Vcenter“ serveris leidžia automatizuoti atliekamus veiksmus, pagal gaunamus 

perspėjimus ar klaidas iš ESX serverių ir virtualių mašinų. Atsirandantys pranešimai gali veikti kaip 

veiksmų iniciatoriai, kas suteikia galimybę automatizuoti šimtus operacijų. 

 

2.2. SCVMM virtualių mašinų valdymo įrankiai 

 

SCVMM – sisteminis virtualių mašinų valdymo centras (Angl. Systemcentervirtualmachinemanager), 

atliekantis virtualių mašinų valdymo ir raportavimo funkcijas. Tai „Microsoft“ analogiškas virtualių mašinų 

valdymo įrankis skirtas „Hyper-V“ virtualių mašinų valdymui. 



73 
 

 
7 pav. SCVMM struktūra 

Šaltinis: Microsoft. 

 
Vienas SCVMM privalumas yra tai, kad  šis virtualių mašinų valdiklis palaiko „Hyper-V“, „VMware 

ESX“ ir „CitrixXenserver“ hipervizorius. Atsiradus būtinybei galima prijungti įmonės tinkle esančius ir 

veikiančiusESXihipervizorius prie SCVMM. SCVVM gali susidėti iš daugelio komponentų, priklausant nuo 

įmonės reikmių. 

Bibliotekos serveris – bibliotekos serveris yra priskiriamas prie virtualių mašinų valdiklio resursų 

bibliotekos, kuri yra naudojama virtualių mašinų kūrimui ir konfigūravimui. Hipervizorius gali veikti kaip 

virtualias mašinas laikantis serveris ir tuo pačiu priklausyti virtualių mašinų valdiklio bibliotekai. SQL 

serveris – sql serveryje yra laikoma SCVMM duomenų baze, kuri turės serverių ir virtualių mašinų 

konfigūracijos duomenis, taip pat rinks visos virtualių mašinų infrastruktūros duomenis. SQL serveris yra 

vienas iš pagrindinių reikalavimų prieš diegiant SCVMM. PXE serveris – serveris kuris skirtas „windows“ 

operacinių ir „Hyper-V“ serverių diegimui per nuotolį pasinaudojant PXE funkcionalumu. Šio serverio 

pagalba SCVMM gali surasti infrastruktūroje esančius serverius ir į juos automatiškai per nuotolį sudiegti 

naujus „Hyper-V“ serverius, kurie vėliau gali būti priskirti prie SCVMM virtualių mašinų infrastruktūros. 

WSUS serveris – serverių atnaujinimo serveris, kuris centralizuoja ir prižiūri sistemos serverių atnaujinimą. 

VMware ESX serveris – prie SCVMM galima pridėti ne tik atskirus ESX serverius bet ir jų grupes (Angl. 

Cluster). Vienas esminis reikalavimas norint pridėti ESX serverius prie SCVMM yra tai, kad jie turi būti 

prijungti prie vCenter, kuris yra prijungiamas prie SCVMM struktūros. 

Citrix Xen server serveris – Xen serverio pridėjimas beveik toks pats paprastas kaip ir Hyper-V, tačiau 

norint pridėti virtualių mašinų grupę reikia pridėti ir „XenCenter“ valdymo serverį. VMM valdymo serveris 

– tai pats SCVMM, visos infrastruktūros šerdis. Apjungia visus infrastruktūros išteklius ir juos valdo bei 

paskirsto. Šio serverio svarba yra esminė visos infrastruktūros funkcionavimui todėl rekomenduojama 

suderinti aukšto pasiekiamumo galimybes (Angl. High availability). Aukštas pasiekiamumas gaunamas, 

suderinus 2 SCVMM serverius, kurie tarpusavyje replikuojasi. VMM konsolė – analogiškas klientas 

VMware „vSphere“ klientui, per kurį galima valdyti visa infrastruktūra ir automatizuoti virtualių mašinų 

operacijas. Klientas diegiamas į domenui priklausančius kompiuterius. „Self-Serviceportal“ serveris – šios 

paslaugos pagalba yra sukuriama prieiga prie SCVMM konsolės naudojant naršyklę. Naujesnėje SCVMM 

2012 SP1 versijoje šios paslaugos buvo atsisakyta, ją pakeitė aplikacijų valdiklis (Angl. App controller). 

Aplikacijų valdiklio serveris – aplikacijų valdiklio serveris veikia kaip „Self-Service portal“ serverio 

pakaitalas ir tuo pačiu prideda didesni funkcionalumą ir galimybes. Naudojant aplikacijų serverį, galima 

valdyti privačius (vidinės infrastruktūros SCVMM) ir išorinius tinklus (microsoftazure). Aplikacijų 

valdiklyje nebus galima konfigūruoti naujus virtualių mašinų šablonus ar kitas esmines sistemos 

konfigūracijas, tačiau aplikacijų valdiklis galės valdyti jau sukurtus šablonus ir skirstyti kuriamas virtualias 

mašinas ir jų resursus (esminis valdymas vyksta per patį SCVMM serverį). Kaip ir „Self-Serviceportal“ 
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serveris, aplikacijų valdiklis suteikia galimybę vartotojams jungtis naudojantis interneto naršykle su domeno 

vartotojų prisijungimu.  

 
3 lentelė. SCVMM sisteminiai ir programiniai reikalavimai 

SCVMM serverio reikalavimai techniniams ištekliams (iki 150 serverių infrastruktūroje) 

 Minimalus reikalavimai Rekomenduojami reikalavimai 

Procesorius Pentium 4, 2(GHz) (x64) Dual-processor,dual-core, 2.8 GHz 

(x64) 

Pagrindinė atmintis 4 GB 4 GB 

HDD (be VM) 2 GB 40 GB 

HDD su pilnu SQL 80 GB 150 GB 

SCVMM serverio reikalavimai programinias ištekliams 

Palaikoma operacinė sistema 
SCVMM 2012 – Windows server 2008 R2 

SCVVM 2012 SP1 – Windows server 2012 

WinRM paslauga 
Suteikia galimybę vadyti nutolusios kompiuterius ir 

prieiga prie jų failų 

Microsoft .NET Framework 
SCVMM 2012 - Microsoft .NET 3.5 

SCVMM 2012 SP1 - Microsoft .NET 4.5 

Palaikomas SQL serveris Enterprise 

SCVMM 2012 – SQL Server 2008 R2 

SCVMM 2012 SP1 – SQL server 2008 R2 arba SQL 

server 2012 

Šaltinis: Microsoft. 

 

Serverio resursų reikalavimai pakankamai minimalus. Procesoriaus ir pagrindinės atminties 

reikalavimai neprašo didelių išteklių optimaliam darbui. Rekomenduojamas kietojo disko dydis siekia 40 GB 

į kurį įeina ir pati „Windows“ operacinė sistema. Kietojo disko reikalavimai padidėja naudojant pilną SQL 

serverį tame pačiame serveryje. Programos reikalavimams yra svarbi SCVVM versija. SCVMM 2012 SP1 

versija nebepalaiko „Windows server 2008 R2“ ir jai reikia „Windows server 2012“ operacinės sistemos. 

Svarbu patikrinti ar yra įdiegta „WinRM“ paslauga kuri suteikia nuotolinio serverių valdymo funkcijas. 

Reikia atsižvelgti ir kokia „SQL server“ versija yra naudojama, svarbu, kad SQL serveris būtų pramoninio 

lygio (Angl. Enterprise edition). 

 

3. Hyper-V serverio 2008 ir Hyper-V serverio 2012 testavimai ir palyginimai 

 

Tiesioginiam 2012 Hyper-V efektyvumo testavimui buvo pasirinkta Hyper-V server 2012, kuris 

skirtingai nei kiti Hyper-V diegimo variantai naudoja standartines „Windows server 2012“ serverio 

funkcijas. Siekiant palyginti Hyper-V 2012 ir Hyper-V 2008 sistemų skirtumus, abi įdiegtos ant dviejų 

identiškų fizinių serverių.  

Fizinių serverių specifikacijos. Palyginimo darbams pasirinkti 2 fiziniai serveriai su identiškais 

komponentais (5 lentelė). 
4 lentelė. Fizinių serverių ištekliai 

Komponentas Aprašas Kiekis 

Procesorius 

AMD Opteron(tm) Processor 6128 

 2000 MHz 

 64 bit 

 8 branduoliai 

 8 gijos 

 AMD-V 2.0 instrukcijos 

 NX bit/XD-bit instrukcijos 

1 

Pagrindinė atmintis SamsungM393B5270CH0-CH9 4GB 1 

Kietasis diskas 

WD1602ABKS 

 160 GB 

 7200 RPM 

 16MB spartinančioji atmintis 

1 

Šaltinis: pagal autorių. 

 

Virtualių mašinų resursų apkrova. Virtualių mašinų apkrovos testavimui surastos powershell 

komandos skirtos procesoriaus, pagrindinės atminties ir disko naudojimui tikrinti. Naudojant surastas 

komandas sukurta „Powershell“ programa kuri atlieka minėtų serverio resursų tikrinimą. Tikrinimas vyksta 
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kas 2 sekundes dešimt minučių, o gauti rezultatai sumuojami ir iš jų išvedamas vidurkis. Programai baigus 

vykdyti testus, sukuriamas .htm formato failas su gautais duomenimis. 

„Hyper-V 2008 server“ numatytoji kofigūracija neturi „Powershell“ paslaugos, todėl prieš pradedant 

naudoti „PowerShell“ komandas, reikia isidiegti „Net Framework 2.0“ su komanda „start /w ocsetup 

NetFx2-ServerCore“. Turint „Net Framework 2.0“ galima pradėti diegti „PowerShell“ su komanda „start /w 

ocsetupMicrosoftWindowsPowerShell“. Naujesnis „Hyper-V 2012 server“ jau pagal numatyma turi 

„Powershell“ paslaugą. 

Atlikti testai parodo, kad Hyper-V serverio pagrindinė particija esant virtualių mašinų maksimaliai 

procesoriaus apkrovai, nerodo jokio arba beveik jokio procesoriaus išnaudojamų resursų padidėjimo. 

Pastebimas pagrindinės atminties padidėjimas paleidžiant antrą virtualią mašiną, tačiau procesorius ir kietojo 

disko išnaudojimas beveik nesikeičia. Procesoriaus išnaudojimas padidėja naudojant „Hyper-V“ valdiklio 

prisijungimą prie virtualių mašinų. 

Hyper-V technologija atskiria particijų išnaudojamus resursus, todėl particijos nemato tikrojo viso 

serverio išnaudojamų resursų. Procesoriaus panaudojimas pagrindinėje particijoje padidėja tuomet, kai 

naudojamas Hyper-V valdiklis prisijungti prie virtualių mašinų. Veikimo efektyvomo skirtumai tarp 

skirtingų Hyper-V versijų beveik nepastebėti. 
5 lentelė.Procesoriaus apkrova naudojant virtualias mašinas 

Serverio pagrindinė particija be virtualių mašinų 

 
Hyper-V 2008 Hyper-V 2012 

Hyper-V 2016 (bandomoji 

versija) 

Procesoriaus panaudojimas 1.07% 0.88% 4.86% 

Pagrindinės atminties 

panaudojimas 
14.63% 15% 20.24% 

Disko apkrova 77% 76% 86% 

Ramybės būsena su 1 virtualia mašina 

Procesoriaus panaudojimas 5.91 % 3.49 % 6.83% 

Pagrindinės atminties 

panaudojimas 
41 % 

41 % 
46% 

Disko apkrova 76 % 75% 87% 

Procesoriaus apkrovos būsena su 1 virtualia mašina 

Procesoriaus panaudojimas 2.35 % 3.5 %  

Pagrindinės atminties 

panaudojimas 
41% 41.13 %  

Disko apkrova 76% 75 %  

Ramybės būsena naudojant 2 virtualias mašinas 

Procesoriaus panaudojimas 1.77 % 3.48 % 5.96 % 

Pagrindinės atminties 

panaudojimas 
67% 67 % 69.96 % 

Disko apkrova 76% 75 % 68 % 

Procesoriaus apkrova naudojant 2 virtualias mašinas 

Procesoriaus panaudojimas 6.62 % 3.65 % 4.79 % 

Pagrindinės atminties 

panaudojimas 
67.08 % 67% 70.01 % 

Disko apkrova 76 % 75% 66 % 

Procesoriaus apkrova naudojant 2 virtualias mašinas naudojant Hyper-V valdiklį 

Procesoriaus panaudojimas 5.68 % 9.34 % 10.61% 

Pagrindinės atminties 

panaudojimas 

67.05 % 
41.61 % 46% 

Disko apkrova 76 % 68 % 86% 

Šaltinis: pagal autorių. 

 

3.1. VHDX ir VHD palyginimas 

 
Su „Windows server 2012“ išėjo ir naujas virtualių diskų formatas VHDX. Siekiant patikrinti 

pokyčius tarp senesnio VHD ir naujesnio VHDX virtualaus disko atlikti testai naudojant „HDTune“ 

testavimo programą. Testai atliekami naudojant identiškas virtualias mašinas su „Windows 7“ išskyrus 

virtualius diskus.  

Testas atlieka disko skaitymo testavimus, todėl prieš testą diskai užpildomi atsitiktiniais failais disko 

užimtumui imituoti. 
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8 pav. „Hyper-V“ 2012 VHDX testo resultatai 

Šaltinis: pagal autorių. 

 

Testai naudojant VHDX virtualų diską parodė, kad minimalus disko skaitymas buvo 60.3MB/S, 

maksimalus 109.7MB/S, o vidutinis 92.1MB/S. Prieigos prie duomenų diske greitis 9.90 ms.  

 

 
9 pav. „Hyper-V“ 2008 VHD testo rezultatai 

Šaltinis: pagal autorių. 

 

Testo rezultatai naudojant VHD virtualų diską parodė, kad minimalus disko nuskaitymas buvo 11.8 

MB/s, maksimalus 549.8MB/s, o vidutinis 87.5MB/s. Būtina pastebėti, kad 549MB/s disko nuskaitymo 

greitis buvo pasiektas tik 2 kartus veikiant testui, vidutinis greitis vistiek buvo nedidenis nei 87.5MB/s. 

VHDX testo rezultatai parodė šiek tiek efektyvesnę virtaulaus disko veiklą.VHDX virtualus disko 

minimalus skaitymo greitis buvo 60.3MB/s, VHD disko nuskaitymas tarpsniais pasiekdavo tik 11.8MB/s. 

 

IŠVADOS 

 

1. VMware“ virtualizacijos technologija įmonės tinkle atlieka 2 esmines funkcijas: optimizuoja 

serverių infrastruktūra perkeliant didžiąją dalį serverių į virtualią aplinką ir suteikia platformą 

sistemų testavimui ir analizavimui. „Citrix“ virtualizacijos technologija suderinta siekiant praplėsti 

įmonės kompiuterių infrastruktūrą suteikiant virtualias darbo vietas vartotojams. „Citrix“ VDI 

technologija, naudoja pagrindinio disko veikimo principą, kuris yra analogiškas VMware ir Hyper-V 

siūlomiems sprendimams siekiant optimizuoti naudojamų diskų saugyklas ir centralizuoti virtualių 

mašinų valdymą. 

2. Vienas išsiskiriantis „Hyper-V“ architektūros skirtumas nuo kitų yra, kad Hyper-V visados veikia 

kaip pirmo lygio (turi tiesioginę prieigą prie įrangos) hipervizorius. Pradedant nuo Windows 7, 

Hyper-V gali susidiegti kiekvienas vartotojas turintis profesionalią operacinės sistemos versija. 

Hyper-V architektūra naudojasi kompiuterio ištekliais tiesiogiai per pagrindinę particiją naudojantis 

„HyperCall“ funkcija. Šiuo principu Hyper-V architektūra tampa lanksčia virtualizacijos sistema, 

kuri suteikia galimybę vartotojui savo sistemą paversti virtualizuota ir atsiradus poreikiui tą sistemą 

panaikinti. 

3. Realizuojant SCVMM modelį įmonės tinkle atsižvelgta į esminius sistemos komponentus ir tinkamą 

jų derinimą. Hyper-V sistemą galima pradėti realizuoti turint 3 komponentus: SCVMM 2012, 
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„Microsoft“ SQL serverį 2012 ir Windows server 2012 DataCenter. Naudojant Hyper-V 

paslaugomis svarbu užtikrinti aukštą pasiekiamumą, todėl diegiant sistema rekomenduojama turėti 

dubliuojančius vienas kitą komponentus. Didžioji dalis virtualių mašinų įrankių skirtumai tarp 

virtualizacijos technologijų yra nežymus ir nepastebimi. Didžiausias Hyper-V ir VMware virtualių 

mašinų valdymo įrankių skirtumas pagrindinės atminties funkcijų gausumas. 

4. Atlikus sisteminius Hyper-V testavimus lyginant Hyper-V 2012 ir Hyper-V 2008 našumą su ir be 

virtualių mašinų, paaiškėjo, kad naujesnė Hyper-V versija nedaro jokio žymaus sisteminio našumo 

pakyčio lyginant su senesne Hyper-V versija. Esminiai Hyper-V 2012 pokyčiai pastebimi 

funkcionalumo ir automatizavimo lygmenyje. Hyper-V padidino sistemos plėtimosi galimybes ir 

patobulino saugumo bei aukšto pasiekiamumo galimybes. Žymiai praplėstos „powershell“ komandų 

rinkinys, kurios užtikrina plačias sistemos automatizavimo galimybes.  
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HYPER-V SERVER INTEGRATION AND CONFIGURATION INSIDE COMPANY‘S COMPUTER 

NETWORK 

 

Summary 

 

The rapid advancement of information technologies allows for companies of various sizes to move most of their 

network infrastructure into cloud-based systems with the help of virtualization. The analyzed company uses a variety of 

virtualization technologies to provide important services for its customers and employees working at the company. 

Virtualization technologies implemented inside the company are beginning to age and a need for newer and more 

capable functions rises.  

In recent years, a shift in virtualization market happened when Microsoft announced its own independent 

virtualization technology under the name of Hyper-V. Since Hyper-V has become a key player in the virtualization 

market, its solutions become a viable alternative to already working virtualization technologies inside the company. 

The project focuses on analyzing Hyper-V technology and a small comparison of its relatable virtualization 

counterpart VMware virtualization. It goes through virtualization technologies that are being used in the company and 

analyzes their implementation into the system with what key roles they perform. Functionality comparison is made 

between Hyper-V and VMware as they are the closest competitors in virtualization. A closer look is made into virtual 

machine management tools of both Hyper-V and VMware, taking a look at their components. Testing model of Hyper-

V is created in the analyzed company using 2 available physical servers. Hyper-V testing is summed up with an overall 

performance of different Hyper-V versions. 

Keywords: Hyper-V, SCVMM, virtualization, hypervisor. 
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GAMYBOS ĮMONĖS ATSARGŲ ANALIZĖ 
 

Gintarė Šimkūnaitė 

Mokslinis vadovas lekt. Milda Kvekšienė 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

 
 Šiuolaikiniame pasaulyje, rinkoje vykstant intensyviai konkurencijai, įmonėms yra itin svarbu klientų užsakymus 

vykdyti greitai ir sklandžiai, tuo pačiu siekiant kiek įmanoma sumažinti sąnaudas. Daugumos įmonių, nesvarbu kokia 

ūkine veikla jos besiverstų, darbui yra reikalingos tam tikros atsargos. Jos ypač svarbios gamybine ir prekybine veikla 

besiverčiantiems ūkio subjektams, nes tiesiogiai dalyvauja pajamų uždirbimo procese. Tiksli informacija apie įmonės 

atsargas yra būtina priimant ir vykdant klientų užsakymus, planuojant tolimesnę veiklą. Siekiant įvertinti atsargų 

valdymo efektyvumą įmonėje yra atliekama išsami atsargų analizė.  

 Atsargų analizės duomenys yra svarbūs ne tik vidiniams, bet ir išoriniams informacijos vartotojams, tačiau 

vieningos ir nuoseklios atsargų analizės metodikos iki šiol nėra sukurta.  

 Straipsnio tikslas – atlikti gamybos įmonės atsargų analizę 2012 – 2015 m.  

 Uždaviniai: 

1. Teoriškai išanalizuoti atsargų analizės metodiką.; 

2. Atlikti bendrovės atsargų absoliutinių finansinių rodiklių analizę; 

3. Atlikti bendrovės santykinių finansinių rodiklių analizę. 

 Metodai – tiriant atsargų analizės metodiką teoriniu aspektu buvo analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių 

moksliniai literatūros šaltiniai, surinkti duomenys buvo sisteminami ir apibendrinami. Tyrime atlikta bendrovės 

finansinės apskaitos dokumentų ir duomenų analizė. Finansinių duomenų apdorojimas ir rodiklių skaičiavimas buvo 

atlikti Excel programa, atlikta gautų rezultatų lyginamoji analizė bei grafinis rezultatų vaizdavimas. 

 

1. ATSARGŲ ANALIZĖS METODIKA 

 

 Tam tikras atsargas, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, naudoja daugelis įmonių. Atsargos turi 

įtakos įmonės bendrai finansinei būklei ir veiklos rezultatams, todėl tikslinga atlikti jų finansinę analizę. Tam 

reikia nusistatyti atsargų analizės metodiką, pasirenkant atsargų naudojimo efektyvumą ir galimas atsargų 

valdymo problemas geriausiai atspindinčius finansinius rodiklius. 

 J. Mackevičius, R. Valkauskas (2012) atsargų analizę siūlo pradėti nuo atsargų struktūros, dinamikos 

bei atsargų sudėties ir jų pokyčio analizės. Ši analizė atliekama tiriant absoliutinius rodiklius – t.y. atliekant 

horizontaliąją ir vertikaliąją atsargų straipsnių analizę. 

 Horizontalioji analizė atliekama siekiant nustatyti atsargų dinamiką ir nukrypimus nuo bazinių 

rodiklių. Tuo tarpu, vertikalioji analizė padeda nustatyti konkretaus rodiklio lyginamąją visumos dalį, 

išreikštą procentais – t.y. skirtingų atsargų grupių dalį, lyginant su visomis atsargomis bei kokią trumpalaikio 

turto dalį sudaro įmonės atsargos.  Mackevičiaus J., Poškaitės D., Villis L. (2011) teigimu, atliekant 

horizontaliąją ir vertikaliąją analizę svarbu įvertinti tinkamo lyginamo laikotarpio pasirinkimą ir bazinių 

metų, su kuriais lyginama, pasirinkimą (32 p.). Tai reiškia, kad pasirinktas laikotarpis turi būti pakankamai 

ilgas, kad būtų įmanoma nustatyti atsargų kitimo tendencijas, tačiau įmonės veikla tiriamuoju laikotarpiu 

neturėtų iš esmės keistis.  

 Analizuojant įmonės atsargas taip pat yra svarbūs santykiniai finansiniai rodikliai, kurie atsargas 

padeda įvertinti objektyviau ir įvairiapusiškiau. Šie rodikliai leidžia įvertinti ne tik tiriamo objekto kitimo 

kryptis, bet ir priežastis. 

 Atsargos yra būtinas gamybos ir prekybos išteklius, todėl įmonei būtina jų visada turėti pakankamai. 

Viena vertus, didelis prekių ir gaminių asortimentas ir kiekis užtikrina, kad klientai turi didelį pasirinkimą ir 

jų užsakymai yra tenkinami greitai. Tačiau toks pinigų įšaldymas į atsargas yra pavojingas dėl galimo 

apyvartinių lėšų stygiaus.  

 Atsargų kiekio pakankamumui įmonėje įvertinti J. Mackevičius, R. Valkauskas (2012), L. Juozaitienė 

(2007) ir kiti autoriai siūlo skaičiuoti atsargų apyvartumo rodiklį. Needles B., Powers M., Crosson S. (2014) 

nurodo, jog šis rodiklis parodo kiek vidutiniškai kartų per metus įmonė parduoda turimas atsargas ir įsigyja 

naujas (354 p.). Atsargų apyvartumo apskaičiavimo formulė yra pateikta 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Atsargų apyvartumo rodikliai 

Rodiklis Rodiklio apskaičiavimo formulė Matavimo vienetai 

Atsargų apyvartumas Parduotų prekių savikaina / Vidutinės atsargos Kartai 

Atsargų apyvartumo trukmė 

(Vidutinė atsargų vertė × 365 d.) / Parduotų 

prekių savikaina Dienos 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Needles B. ir kt., 2014, p. 354-355, Juozaitienė L., 2007, p. 165. 

 Vidutinės atsargos yra apskaičiuojamos atsargų likučių laikotarpio pradžioje ir pabaigoje sumą 

padalijus iš 2. Kitas, anot Needles B. ir kt. (2014, 355 p.), plačiai naudojamas atsargų apyvartumo rodiklis 

yra atsargų apyvartumo trukmė dienomis (1 lentelė). Šis rodiklis parodo per kiek dienų įmonė parduoda 

turimas atsargas. Įvertinus atsargų apyvartumo rodiklius, yra žinoma kokiam laikotarpiui įmonė turi 

apsirūpinti atsargomis, kad jų nepritrūktų. Iš anksto planuojant atsargų užsakymus sumažėja rizika, kad 

klientų poreikiai nebus patenkinami laiku. 

 Atsargos yra tiesiogiai susijusios su įmonės mokumu. Mokumas atspindi įmonės gebėjimą laiku 

atsiskaityti su kreditoriais. Kai didelė lėšų dalis yra investuojama į atsargas, mažėja turto likvidumas, o tuo 

pačiu ir trumpalaikis mokumas. Pagrindinių mokumo rodiklių skaičiavimo formulės yra pateikiamos 2 

lentelėje. 
 

2 lentelė. Trumpalaikio mokumo rodikliai 

Rodiklis Rodiklio apskaičiavimo formulė Rodiklio reikšmė 

Bendrojo trumpalaikio 

mokumo koeficientas  

Trumpalaikis turtas / 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė yra 

likvidesnė. Saugi riba - daugiau nei 1,2 , jei 

reikšmė mažesnė už 1 - kyla nemokumo rizika. 

Greitojo trumpalaikio 

mokumo koeficientas  

(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Apibūdina sugebėjimą nedelsiant apmokėti 

įsiskolinimus. Rodiklio reikšmė turėtų būti apie 

1.0. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal V. Aleknevičienę, 2011, p. 28. 

 Siekiant nustatyti kokia trumpalaikio turto dalis yra atsargų pavidalu, yra lyginami einamojo ir greitojo 

trumpalaikio mokumo rodikliai. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių rodiklių, tuo daugiau įmonė turi atsargų. 

 Analizuojant atsargas, taip pat svarbu nustatyti jų panaudojimo pelningumą. Mackevičiaus J., Giriūno 

L., Valkausko R. (2014) teigimu, atsargų pelningumo analizės metodika yra labai panaši į viso turto analizės 

metodiką. Tam yra skaičiuojami 3 lentelėje pateikti santykiniai rodikliai. 
 

3 lentelė. Atsargų pelningumo rodikliai 

Rodiklis Rodiklio apskaičiavimo formulė Rodiklio reikšmė 

Grynasis pardavimo 

pelningumas 

Grynasis pelnas / Pardavimo 

pajamos 

Parodo kiek grynojo pelno tenka vienam 

pardavimo piniginiam vienetui 

Atsargų apyvartumas  
Pardavimo pajamos / Vidutinės 

atsargos 

Parodo kiek pardavimo pajamų tenka vienam 

atsargų piniginiam vienetui. 

Atsargų grynasis 

pelningumas 

Grynasis pardavimo pelningumas 

× Atsargų apyvartumas 

Parodo kiek grynojo pelno tenka vienam atsargų 

piniginiam vienetui. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal J. Mackevičių, R. Valkauską, 2012, p. 152, T. J. Liesz, S. J. Maranville, 2008, p. 6.  

 Atsargų pelningumo rodiklis leidžia nustatyti kaip efektyviai yra panaudojamos įmonės atsargos. 

 Apibendrinant galima teigti, kad nuo turimo atsargų kiekio, sudėties, apyvartumo ir pelningumo 

priklauso bendra įmonės finansinė būklė bei veiklos rezultatai. Atlikus horizontaliąją ir vertikaliąją analizę, 

suskaičiavus ir įvertinus su atsargomis susijusius santykinius finansinius rodiklius, galima nustatyti įmonės 

turimų atsargų pakankamumą, jų panaudojimo efektyvumą bei įvertinti efektyvumo ir pelningumo didinimo 

galimybes. 

2. ĮMONĖS ATSARGŲ ANALIZĖ  

 Tyrime analizuojamos plastikinių statybos dirbinių ir aliuminio konstrukcijų gamyba ir pardavimu 

užsiimančios bendrovės atsargos. Jos yra svarbiausia Bendrovės trumpalaikio turto dalis, be kurios negalėtų 

būti vykdoma pagrindinė veikla, todėl finansinė atsargų analizė jai yra itin svarbi, siekiant nustatyti atsargų 

kitimo tendencijas tiriamuoju laikotarpiu bei įvertinti ar įmonės turimos lėšos ir turtas yra naudojami 

efektyviai ir racionaliai. 
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2.1 Absoliutinių rodiklių analizė 

 Atsargų analizė pradedama nuo absoliutinių rodiklių analizės – t.y. horizontaliosios ir vertikaliosios 

atsargų straipsnių analizės. Bendrovės trumpalaikio turto vertė ir sudėtis 2012 – 2015 m. ataskaitiniais 

laikotarpiais yra pateikiama 4 lentelėje. 

4 lentelė. Bendrovės trumpalaikis turtas 2012 – 2015 m. (Eur) 

Balanso straipsnis Laikotarpis 

 

2012 2013 2014 2015 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 

vykdyti sutartys 865 894 758 208 451 580 434 799 

Per vienerius metus gautinos sumos 143 893 237 387 158 386 288 182 

Kitas trumpalaikis turtas 111 043 111 287 9 268 0 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 532 990 480 747 1 024 169 688 252 

Trumpalaikis turtas iš viso 1 653 820 1 587 629 1 643 403 1 411 233 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis.  

 Duomenys rodo, kad trumpalaikio turto suma įmonėje per nagrinėjamą laikotarpį svyravo nežymiai. 

Daugiausia trumpalaikio turto bendrovė turėjo 2012 m., mažiausiai – 2015 m. 2015 m. lyginant su 2012 m., 

bendra trumpalaikio turto vertė įmonėje sumažėjo 14,7 proc. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 

sumažėjusios atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių apimtys.   

 Bendrovės trumpalaikio turto struktūra 2012 – 2015 m. pavaizduota 1 paveiksle. 

 

 
1 pav. Bendrovės trumpalaikio turto struktūra 2012 – 2015 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis. 

 

 Duomenys rodo, jog 2012 – 2013 m. atsargos sudarė didžiąją dalį įmonės trumpalaikio turto, 2012 m. 

ši dalis viršijo 52 proc. 2014 – 2015 m. atsargų dalis įmonės trumpalaikiame turte ženkliai sumažėjo, šiuo 

laikotarpiu didžiąją trumpalaikio turto dalį (vidutiniškai 56 proc.) sudarė pinigai ir jų ekvivalentai. Šiam 

pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 2014 m. sumažėjęs pirkėjų įsiskolinimas – dalis klientų prieš euro įvedimą 

padengė skolas įmonei, dėl to ženkliai padidėjo Bendrovės turimų grynųjų pinigų suma. 

 Toliau nagrinėjami atsargų pokyčiai pagal grupes, 2012 – 2015 m. duomenys apie įmonės turimų 

atsargų kiekį per nagrinėjamą laikotarpį pateikiami 5 lentelėje. 

 
5 lentelė. Bendrovės atsargos 2012 – 2015 m. (Eur) 

Buhalterinė 

sąskaita Atsargų rūšis 

Laikotarpis 

2012 2013 2014 2015 

2011 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 170932 164896 151178 185341 

2013 Pagaminta produkcija 21280 25936 43233 58213 

2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 7338 6326 3516 6709 

Atsargų iš viso: 199550 197158 197927 250263 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis.  

 Pateikti duomenys rodo, kad didžiąją bendrovės atsargų dalį sudaro žaliavos ir komplektavimo 

gaminiai, kuriuos sudaro žaliavos, komplektavimo gaminiai, centriniame sandėlyje esanti produkcija, 

aliuminio sandėlio prekės bei kuras. Mažiausią atsargų dalį nagrinėjamu laikotarpiu sudaro pirktos prekės, 
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skirtos perparduoti (druskos šildyklės). Duomenys apie bendrovės atsargų dinamiką, 2013, 2014 ir 2015 m. 

duomenis lyginant su 2012 m. duomenimis pateikiami 6 lentelėje. 

 
6 lentelė. Bendrovės atsargų pokyčiai lyginant su 2012 m. 

Buhalterinė 

sąskaita Atsargų rūšis 

Pokytis 

2013 2014 2015 

Eurais Proc. Eurais Proc. Eurais Proc. 

2011 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai -6036 -3,53 -19754 -11,56 14409 8,43 

2013 Pagaminta produkcija 4656 21,88 21953 103,16 36933 173,56 

2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti -1012 -13,79 -3822 -52,09 -629 -8,57 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis.  

 Iš pateiktų duomenų matyti, kad labiausiai sumažėjo pirktų prekių, skirtų perparduoti suma 2014 m. 

(daugiau nei 52 proc.). Išanalizavus duomenis apie įmonės pajamas, gautas už perparduotas prekes 2014 m., 

pastebėtina, jog gruodžio mėnesio pajamos sudarė beveik 60 proc. visų 2014 m. perparduodant prekes 

uždirbtų pajamų. Galima teigti, kad pirktų prekių, skirtų perparduoti sumažėjimą 2014 m. lėmė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje padidėjusios pardavimų apimtys. 

 Bendrovėje pagamintos produkcijos apimtys sumine išraiška kiekvienais metais didėjo, 2015 m. 

lyginant su 2012 m. šis pokytis viršijo 170 proc. Produkcijos didėjimą lėmė gaminių paklausos rinkoje 

augimas dėl aktyviai vykstančios gyvenamųjų namų renovacijos.  

 Išanalizavus trumpalaikio turto ir atsargų kitimo tendencijas, galima teigti, jog bendrovės turimų 

atsargų kiekis 2012 – 2014 m. buvo santykinai pastovus, o 2015 m. reikšmingai išaugo.  

2.2 Atsargų apyvartumo analizė 

 Analizuojant įmonės atsargas yra svarbūs ir santykiniai finansiniai rodikliai, kurie atsargų 

panaudojimo efektyvumą padeda įvertinti objektyviau. Siekiant nustatyti bendrovės turimų atsargų 

pakankamumą 2012 – 2015 m. yra vertinamas atsargų apyvartumo rodiklis (2 paveikslas). 

 

 
2 pav. Bendrovės atsargų apyvartumas 2012 – 2015 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis. 

 

 Pateikti duomenys rodo, kad nagrinėjamu laikotarpiu atsargų apyvartumas vidutiniškai siekė 9,1 karto 

per metus. Diagramoje taip pat pateikti Lietuvos statistikos departamento (http://osp.stat.gov.lt) duomenys 

apie analogiška ekonomine veikla užsiimančių Lietuvos ūkio subjektų vidutinį atsargų apyvartumą 2012 - 

2014 m. Bendrovės atsargų apyvartumo rodiklis 2012 – 2013 m. buvo kiek mažesnis nei vidutinis ūkio 

šakos, o 2014 m. buvo didesnis nei vidutinis, todėl galima teigti, kad atsargų cirkuliacija įmonėje vyksta 

normaliu tempu. 

 3 paveiksle yra pateikiami duomenys apie įmonės atsargų apyvartumo trukmę dienomis, kuri 

analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai siekė 41 dieną.  

 Kuo mažesnė atsargų apyvartumo trukmė, tuo efektyviau yra valdomos atsargos, tačiau rodiklio 

reikšmė labai priklauso nuo konkretaus gamybos proceso bei įmonės veiklos ypatumų.  

 

http://osp.stat.gov.lt/
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3 pav. Bendrovės atsargų apyvartumo trukmė 2012 – 2014 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis. 

 

 Analizuojamu laikotarpiu, Bendrovės atsargų apyvartumo trukmė keitėsi nežymiai, todėl galima teigti, 

kad tokia atsargų apyvartumo trukmė įmonėje yra normali. Apyvartumo trukmės dienomis mažėjimas rodo, 

jog atsargos Bendrovėje yra valdomos vis efektyviau, jų perteklius nesusidaro. 

2.3 Trumpalaikio mokumo analizė 

 Siekiant nustatyti kaip į atsargas investuotos lėšos įtakoja įmonės trumpalaikio mokumo būklę, yra 

analizuojami bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrovės pagrindinių trumpalaikių 

mokumo rodiklių reikšmės 2012 – 2015 m. pavaizduotos 4 paveiksle. 

 
4 pav. Bendrovės trumpalaikio mokumo rodikliai 2012 – 2015 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis. 

 

 Įmonės bendrojo trumpalaikio mokumo rodiklis per nagrinėjamą laikotarpį pastoviai mažėjo, tačiau 

lyginant su šalies įmonių vidutine bendrojo trumpalaikio mokumo rodiklio reikšme 2014 m., kuri siekė 1,28 

(Lietuvos statistikos departamentas), Bendrovės bendrojo mokumo rodiklis buvo labai didelis. Tai lėmė itin 

mažas įmonės trumpalaikių įsipareigojimų kiekis lyginant su trumpalaikiu turtu. Bendrovė nagrinėjamu 

laikotarpiu neturėjo jokių finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms, didžiąją trumpalaikių įsipareigojimų 

dalį sudarė gauti išankstiniai apmokėjimai ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.  

 Bendrovės greitojo trumpalaikio mokumo rodiklio reikšmės pagal vertinimo standartus taip pat buvo 

labai didelės, nors 2012 – 2015 m. pastoviai mažėjo. Palyginus bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo 

rodiklių reikšmes, galima teigti, kad skirtumas tarp jų buvo santykinai nedidelis ir beveik nekito. Tai leidžia 

daryti išvadą, jog įmonė neturi mokumo problemų, o turimos atsargos įmonėje yra valdomos efektyviai.  

2.4 Atsargų pelningumo analizė 

 Bendrovės pelningumo rodiklio reikšmių dinamika 2012 – 2015 m. yra pavaizduotos 4 paveiksle. 

Pateikti duomenys rodo, jog Bendrovės atsargų grynojo pelningumo rodiklio reikšmė buvo didžiausia 2012 

m. 2013 – 2014 m. rodiklis mažėjo, tačiau 2015 m. jis vėl išaugo iki 99,4 proc., t.y. kiekvienas atsargų euras 

atnešė po 99 euro centus grynojo pelno. Tokį didelį atsargų pelningumą lemia dažnas ir sistemingas atsargų 

pirkimas pagal poreikį, dėl to įmonės sandėliuose nesusikaupia dideli atsargų kiekiai. 
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5 pav. Bendrovės atsargų grynasis pelningumas 2012 – 2015 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal bendrovės finansinių ataskaitų duomenis. 

 

  Apibendrinant galima teigti, kad 2012 – 2015 m. atsargos vidutiniškai sudarė 39,6 proc. viso 

Bendrovės trumpalaikio turto. Išanalizavus įmonės atsargų finansinius rodiklius matyti, kad atsargos įmonėje 

yra valdomos racionaliai ir efektyviai, jų perteklius įmonėje nesusidaro, o investicijos į atsargas yra itin 

pelningos. 

IŠVADOS 

1. Atsargos turi įtakos įmonės bendrai finansinei būklei ir veiklos rezultatams, todėl jų finansinė analizė yra itin svarbi. 

Finansinės atsargų analizės metodika turi būti nustatoma pasirenkant atsargų apskaitos efektyvumą ir galimas 

problemas įmonėje geriausiai atspindinčius finansinius rodiklius. Atsargų analizė atliekama tiriant atsargų struktūrą ir 

dinamiką, jų pokyčius bei analizuojant su atsargomis susijusius svarbiausius santykinius finansinius rodiklius – atsargų 

apyvartumą, trumpalaikį mokumą ir atsargų pelningumą. Šių rodiklių analizė padeda nustatyti įmonės turimų atsargų 

pakankamumą, jų panaudojimo efektyvumą bei įvertinti efektyvumo ir pelningumo didinimo galimybes. 

2. Atlikus bendrovės atsargų absoliutinių finansinių rodiklių analizę, galima teigi, kad turimos atsargos 2012 – 2015 m. 

vidutiniškai sudarė beveik 40 proc. viso trumpalaikio turto. Bendra atsargų suma 2012 – 2014 m. svyravo nežymiai, o 

2015 m. išaugo net ketvirtadaliu dėl pagamintos produkcijos kiekio padidėjimo, kurį lėmė produkcijos paklausos 

augimas.  

3. Bendrovės atsargų apyvartumo analizė parodė, jog turimų atsargų apyvartumas 2012 – 2015 m. vidutiniškai siekė 41 

dieną. Apyvartumo trukmės dienomis mažėjimas rodo, jog Bendrovėje nesusidaro atsargų perteklius. Dėl didelio 

trumpalaikio turto kiekio, palyginus su trumpalaikiais įsipareigojimais, įmonės mokumo rodikliai 2012 – 2015 m. buvo 

labai geri, tai rodo, jog įmonėje atsargos yra valdomos efektyviai. Išanalizavus Bendrovės atsargų pelningumo rodiklio 

dinamiką 2012 – 2015 m. pastebimas pelningumo sumažėjimas, lyginant su 2012 m.. Tačiau atsargų grynasis 

pelningumas nagrinėjamu laikotarpiu vidutiniškai siekė 99,8 proc., tai leidžia teigti, jog investicijos į atsargas įmonėje 

yra itin pelningos. 
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SUMMARY 

 The principal aspects of inventory analysis in a production and trading enterprise are discussed in this paper. It 

also contains the results of calculations of the most important inventory financial indicators and their evaluation. The 

results of financial analysis of the Company inventory show that the amount of owned inventory is well balanced and 

consistent with the demand. The results of inventory turnover and solvency ratios indicate that the inventory 

management in the company is very efficient. The analysis of inventory profitability shows that company’s investments 

in inventory are highly profitable.  
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Socialinių inovacijų ir verslo modelių tyrimų tema yra aktuali dėl darnaus ekonominio vystymosi, socialinės 

ir politinės raidos. Socialinis verslas – tai socialinės inovacijos verslo forma, kai socialinė organizacijos veikla vykdoma 

kartu su ekonomine veikla. Tokia organizacija taiko privataus sektoriaus metodus siekdama viešojo sektoriaus tikslų ir 

sugeba visiškai save išsilaikyti vykdydama komercinę veiklą, kuriant socialinę vertę visuomenei. Šis reiškinys yra 

naujas Lietuvoje, tačiau reikšmingas plėtojant smulkų ir vidutinį verslą, partnerystes su nevyriausybinėmis 

organizacijomis. Nors populiarėjanti socialinių verslo modelių idėja progresyvi ir perspektyvi, tačiau lieka daug 

neatsakytų klausimų, kadangi dauguma užsienio šalių autorių socialinius verslo modelius apibūdina kaip socialines 

inovacijas. Tikslinga analizuojant socialinio verslo modelių taikymui ir vystymui įtaką darančius apžvelgti veiksnius. 

Europos Sąjungos vienas iš tikslų yra skatinti socialinę ekonomiką – sąjungos narės skatinamos motyvuoti 

žmones iš pažeidžiamų visuomenės sluoksnių (žemos kvalifikacijos, bedarbiai, neįgalieji) pradėti socialinį verslą, tokiu 

būdu sukuriant darbo vietas vietinėse bendruomenėse. Dėl šių priežasčių socialinių verslo modelių taikymo ir vystymo 

Lietuvoje tobulinimas, nustatant tam įtaką darančius veiksnius, yra aktuali. 

Straipsnio tikslas – nustatyti socialinio verslo taikymui ir vystymui įtaką darančius veiksnius. 

Uždaviniai: 

1. Atlikti mokslinės literatūros, nagrinėjančios socialines inovacijas ir socialinius verslo modelius, apžvalgą. 

2. Atlikti mokslinės literatūros, nagrinėjančios socialinius verslo modelius ir jiems įtaką darančius veiksnius, 

apžvalgą. 

3. Nustatyti socialinio verslo modelių taikymui ir vystymui įtaką darančius veiksnius. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, indukcija. 

SOCIALINIŲ INOVACIJŲ IR SOCIALINIO VERSLO MODELIŲ APŽVALGA 

Socialinės inovacijos aprašomos įvairiais aspektais kaip socialiniai procesai, metodai ir technikos, 

taikomos viešajame ir privačiame sektoriuose. Socialinės inovacijos – tai naujų ekonominių, valdymo, 

organizacinių ir kitų struktūrų bei formų sukūrimas ir diegimas įvairiose srityse. Phills Jr., Deigelmeier ir kt. 

(2008) teigimu, socialinės inovacijos yra produktų, technologijų ir socialinių inovacijų kompleksas.  

Sanzo ir kt. (2015) papildo socialinių inovacijų diversifikacijos teoriją, aprašydami naujų 

bendradarbiavimo formų svarbą su nepelno siekiančiomis organizacijomis, moksliniais institutais. Pasak 

autorių, vystant partnerystę mokslinių žinių procesas yra sutelktas specialiose visuomenės srityse: 

akademinėje srityje universitetuose ir moksliniuose institutuose, įgyjant aukštą institucijų autonomiją ir 

savivaldą, sutelkiant dėmesį į fundamentinius tyrimus, pramonės žinių kūrimą, vykdant specializuotus 

tyrimus ir plėtrą departamentuose ir pramonės tyrimo institutuose, orientuojantis į taikomuosius tyrimus ir 

laikantis technologinių bei pramonės šakų prioritetų. 

Įvairių autorių pateikiamos socialinių inovacijų sampratos išskiria kelis pagrindinius tarpusavyje 

susijusius vektorius: vertybių, socialinių tinklų ir ryšių, solidarumo, bendradarbiavimo, tvaraus verslumo. 

Socialinių inovacijų idėja skatina antreprenerių iniciatyvas, kurios tradiciškai suprantamos kaip valdžios ar 

pelno nesiekiančių organizacijų veiklos zona ir, nepaisant besiformuojančios nuomonės, vis dar sukelia 

nemažai diskusijų dėl atsiperkamumo. Velu (2015), Westley ir kt. (2014), Vidal ir Michell (2013), Jing ir 

Gong (2012), Dawson ir Daniel (2010), pabrėžia, kad socialinės inovacijos yra sudėtinis procesas, kuriuos 

siekiama socialinio poveikio, tobulinant esamas idėjas ir kuriant naujas, nesiekiant pelno. Visgi Lisetchi ir 

Brancu (2013), George ir kt. (2012), Mulgan (2006), Baregheh ir kt. (2009), Hulgard (2010), socialines 

inovacijas sieja su socialinės ir ekonominės gerovės vystymu, reprezentuojant tradicinės antreprenerystės 

principus, apjungiant ekonominius procesus (pelno siekimą) su socialiniais poreikiais (motyvais). Šis 

požiūris perteikia socialinės atsakomybės diegimą komercinėse rinkose, taikant korporatyvines socialines 

inovacijas ir socialinius verslo modelius, skverbiantis į naujas rinkas. Hulgard (2010) pabrėžia, kad 

pagrindinis socialinių inovacijų sąryšis yra vystyti regioninius planavimo procesus, taikant socialinę politiką, 

kad būtų sukuriama socialinė – ekonominė vertė, kuri generuoja naujas hibridines organizacines struktūras 

(socialines inovacijas), partnerystes ir veiklos tęstinumą. 

Velu (2015), Altuna ir kt. (2015), Cajaiba-Santana (2014), Vidal ir kt. (2013), Jing ir Gong (2012), 

Neumeier (2012), Westley ir kt. (2010), Dawson ir Daniel (2010), Valkama ir Anttiroiko (2009) pateikia 

vadybines įžvalgas, kurioms įgyvendinti reikalingas eksperimentavimas, piliečių socialinės atsakomybės 
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skatinimas sudarant galimybes įgyvendinti daug žadančias idėjas ir naujus paslaugų modelius, kurie turėtų 

masinį tęstinį poveikį, bendradarbiaujant su pelno nesiekiančiomis ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis. 

Dietrich ir kt. (2015) tyrimo rezultatai rodo, kad pagrindiniai socialinėms inovacijoms įtaką darantys 

veiksniai yra pozityvus nusiteikimas, poreikis aukštos kompetencijos reikalaujančios prekių gamybos ar 

paslaugų pateikimo sąlygoms (paskirstymo kanalai), informacijos sklaida, santykinis pranašumas ir 

naudingumas. 

Remiantis Westley ir kt. (2014) pagrindiniai socialinėms inovacijoms įtaką darantys veiksniai: 

bendruomenės pasitikėjimas institucijomis, išteklių pakankamumas, priklausomybė nuo nacionalinės 

paramos, vietinių institucijų bendradarbiavimas, emocinė reikšmė, socialinė antreprenerystė. Šis tyrimas 

analizuoja socialines inovacijas pagal išorės ir vidaus aplinkos reakciją. Apibendrinant galima teigti, kad 

tikslinga analizuoti socialines inovacijas visais išvardintais aspektais: pagal pasitikėjimą privačiu ir viešuoju 

sektoriais, pagal išteklių poreikį ir galimybes (konkurencingumą, naudingumą) šalyje, pagal valstybinį ir ES 

struktūrinių fondų finansavimą, pagal bendradarbiavimą regioniniu ir tarptautiniu mastu, pagal emocinius 

veiksnius (visuomenės reakcija) ir pagal socialinę antreprenerystės taikymą. 

Apibendrinant įvairių tyrimų rezultatus ir požiūrius, galima konstatuoti, kad socialinės inovacijos 

vertinamos vadybiniu, ekonominiu, socialiniu ir psichologiniu požiūriais, išskiriant socialines inovacijas kaip 

socialinius verslo modelius, kuriant naujus produktus ar paslaugas, arba patobulinant jau esamus, kuriant 

pridėtinę vertę visuomenės nariams tiek ekonominiais, tiek socialiniais aspektais. Toliau tikslinga apžvelgti 

ir išanalizuoti socialinius verslo modelius. Socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant 

rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai 

atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos 

(Kisielius, 2016; Rubikas, 2014; Šalkauskas, Dzemyda, 2013). Šiame darbe socialinis verslas 

identifikuojamas pagal šį apibrėžimą, kurį papildo Hunt, JAV ambasadorius Lietuvoje, patvirtindamas, kad 

socialinis verslas turi daug įtakos ekonomikos augimui, kuriant darbo vietas ir socialinę infrastruktūrą bei 

veikia kaip katalizatorius svarbiose visuomenės srityse – švietimo sektoriuje, sveikatos apsaugos srityje ir 

kitose srityse (Social Enterprise Summit ataskaita, 2015). Siekiant identifikuoti socialinio verslo modelio 

sampratą toliau apžvelgiami pagrindiniai kriterijai, ypatumai ir koncepcijos. 

Johansso ir Kjeldsen (2015) teigimu, pagrindiniai 5 socialinio verslo kriterijai pagal Socialinių 

įmonių vadovų susitikimo ataskaitoje (angl. Social Enterprise Summit) pateiktus duomenis: 

1. Tikslus apibrėžtas socialinis tikslas. 

2. Atsakinga veikla, į kurią siekiama įtraukti visuomenę. 

3. Pelnas naudojamas socialiniams tikslams įgyvendinti. 

4. Vykdoma komercinė veikla. 

Veikla nepriklausoma nuo viešojo sektoriaus. Pagrindiniai bruožai apibūdinantys socialinį verslą yra 

verslo sprendimų ir strategijų pritaikymas kasdieninėje veikloje bei jų pagrindinis veiklos rezultatas – 

socialinis poveikis. Tam, kad būtų lengviau suprasti ir įsivaizduoti kaip tai veikia praktikoje, šiame bus 

remiamasi Alter (2007) siūloma grupavimo sistema, kurioje plačiąja prasme egzistuoja du socialinio verslo 

integracijos laipsniai: 

1. Visiškos integracijos arba dar kitaip vadinamas grynuoju modeliu. Jis išsiskiria visiška integracija, 

kai verslas yra pasitelkiamas tik kaip įrankis socialinės problemos sprendimui ir iš šios veiklos 

akcininkai negauna jokios dalies pelno, nes jis visas yra skiriamas socialinei problemai spręsti. 

2. Dalinės integracijos arba hibridinis. Šio modelio esmė yra socialinės problemos sprendimas, bet 

kartu ir pelno siekimas įmonės akcininkams. Tai tarpinis variantas tarp grynojo socialinio verslo 

modelio, kuris kartais tapatinamas su filantropija, ir standartinio verslo modelio, todėl tikslinga 

pateikti socialinio verslo modelių palyginimą (2 lentelė). 

Tikslinga įvardytus socialinio verslo modelius aptarti plačiau. Grynojo socialinio verslo modelio 

principais grindžiamas verslas turi charakteristikas būdingas tradiciniam verslui bei ne pelno siekiančioms 

organizacijoms. Tokia organizacija turi dirbti pelningai tam, kad galėtų užtikrinti savo veiklos tęstinumą 

kartu siekiant socialinės naudos maksimizavimo. Pagrindinis hibridinio socialinio verslo modelio tikslas 

yra optimizuoti kuriamą socialinę vertę, remiantis įvairiomis verslo strategijomis, modeliais, aptarnavimo 

sistemomis bei kartu gaunant finansinę naudą (Alter, 2007). Kadangi tokio pobūdžio socialinio verslo 

modelio kūrimas Lietuvoje yra gemalo stadijoje, todėl svarbu pabrėžti, kad šiuo metu nėra palankių išorinės 

aplinkos, teisinės bazės ir daugelio kitų aspektų būtinų spartesniam šio reiškinio plėtros procesui. 

Esminį šių modelių skirtumą akcentuoja pajamų ir pelno pasiskirstymas, kuris filantropinėse 

veiklose yra naudojamas kaip parama, o grynajame socialinio verslo modelyje pinigai yra investuojami ir 

vėliau reinvestuojami į veiklas, kurios užtikrina tęstinį socialinės problemos sprendimą. Kitaip tariant, 
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žmonės skiriantys pinigus filantropinėms veikloms juos tiesiog aukoja vienkartiniams socialinių problemų 

sprendimams, o žmonės investuojantys į socialinį verslą „įdarbina“ pinigus, taip sukurdami didesnę socialinę 

vertę. 

Lyginant grynąjį ir hibridinį socialinio verslo modelius išryškėja jų esminis skirtumas – tai pirminis 

verslo kūrimo motyvas. Grynasis modelis paremtas išskirtinai kilniais ketinimais ir gautą ekonominę naudą 

naudoja tik papildomai socialinei vertei sukurti, o hibridinio verslo modelio motyvai yra mišrūs, t.y. 

siekiama socialinio poveikio, bet kartu ir finansinės naudos akcininkams. Būtent dėl šios priežasties 

pastarasis yra kritikuojamas ir tapatinamas su socialiai atsakingą veiklą vykdančiomis įmonėmis, kurios 

dažnai socialinę atsakomybę naudoja kaip rinkodaros priemonę. Pasak Guogio ir Rakšnio (2016), Lietuvai 

tai aktuali problema. Šių autorių teigimu deklaratyvi socialinė atsakomybė alkoholio pramonėje yra dažnas 

reprezentacijos elementas, remiantis tuo, jog nepaisant vartojimo mastų, visuomenėje vyrauja neigiamas 

požiūris į alkoholį vartojančius asmenis ir nuolatos kalbama apie jo žalą. Didėlė alkoholio paklausa, 

augantys pelnai skatina didesnę korporacijų konkurenciją, todėl jos stengiasi išnaudoti socialinės 

atsakomybės priemones, norėdamos save pavaizduoti kaip socialiai atsakingas įmones. Alkoholio gamintojos 

pasitelkia internetines svetaines, skirtas socialinei atsakomybei pabrėžti, organizuodamos įvairias programas 

ir kampanijas. Į jas nuolatos įtraukiamos įvairios finansinio rėmimo schemos, viešieji debatai, mokymo 

programos, partnerystė su viešojo valdymo institucijomis bei reklama. Tokiu būdu bandoma suformuoti 

požiūrį, jog šioms verslo struktūroms, be finansinio suinteresuotumo, rūpi ir visuomenės problemos, kurias 

kelia jų produkcijos vartojimas ir vartotojams daroma žala. Ši veikla yra itin dviprasmiška ir joje stokojama 

etikos. Tačiau, nepaisant to, ji sumažina finansinį krūvį valstybei. Verslo sektorius, prisiimdamas socialinę 

atsakomybę už visuomenei aktualias problemas ir viešosios politikos elementus, socialine atsakomybe 

dalinasi su valstybės institucijomis. Kalbant apie viešojo sektoriaus indėlį į verslo socialinės atsakomybės 

skatinimą, paminėtina, jog dažniausiai taikomos priemonės yra įstatymai, direktyvos ir taisyklės. Ne mažiau 

svarbūs ir finansiniai instrumentai – mokesčiai, jų mažinimo galimybės, subsidijos ir premijos. Paminėtinos 

ir informacinės priemonės, pavyzdžiui, valstybės finansuojamos kampanijos, rekomendacijų kūrimas, 

mokymai ir internetiniai puslapiai bei abipuse priklausomybe paremti partnerystės instrumentai. Valstybė 

skatina verslo struktūras prisiimti socialinę atsakomybę, o mainais į verslo skiriamus resursus, joms 

sumažinami tam tikri valstybės reikalavimai. 

Vienas iš svarbiausių aspektų yra tai, kad dažnai socialinis verslas yra tapatinamas su socialinėmis 

įmonėmis. Pasak LR ūkio ministro Gusto (2015), socialinis verslas atitinka 4 pagrindinius principus: 

siekiama socialinių tikslų, ne tik pelno; pelnas reinvestuojamas į socialinių tikslų siekimą; socialinis verslas 

valdomas atsakingai ir skaidriai; toks verslas nepriklausomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų. 

Remiantis LR Socialinių įmonių įstatymu (2004 m. birželio 1 d., Nr. IX-2251), socialinė įmonė – tai 

nustatyta tvarka šį statusą įgijęs Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris tenkina visas šias 

sąlygas: 

 darbuotojai, priklausantys įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, sudaro ne 

mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, bet tikslinėms 

asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip keturi; 

 steigimo dokumentuose yra nurodyti šio juridinio asmens veiklos tikslai, susiję su tikslinėms 

grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine 

integracija; 

 nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina 

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 

20 procentų visų šio juridinio asmens pajamų. 

Lyginant socialinio verslo ir socialinių įmonių charakteristikas galima išskirti kertinį skirtumą – 

priklausomybę nuo vyriausybės paramos ir valstybinių institucijų. Socialinė įmonė savanoriškai prisiima tam 

tikrus socialinius įsipareigojimus, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško 

novatoriškų sisteminių socialinių, aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų, o 

socialinis verslas ieško pelno nesiekiančių organizacijų partnerysčių diversifikuoti riziką ir plėsti veiklos 

sritis, skverbiantis į naujas rinkas. Socialinio verslo pagrindinis ypatumas – pelnas reinvestuojamas į 

socialinių tikslų siekimą ir savo veikla įmonė sugeba išlaikyti save, nereikalaujant papildomų finansavimo 

šaltinių iš valstybės ar struktūrinių fondų. 

Tikslinga apžvelgti dar vieną novatorišką reiškinį – klasterių kūrimą, kuris daro įtaką naujovių 

bazės vystymui nacionaliniu mastu. Dėl didelio įmonių produktyvumo ir puikių naujovių galimybių 

klasteryje pasiekiamas didžiausias ekonominis augimas. Klasteriai – tai ilgalaikės strateginės reikšmės 

pramoninės ir kitų sričių iniciatyvos, jungiančios didelį skaičių verslo subjektų ir jų tikslas yra bendros 

technologijos, kurios yra labai svarbios Europos konkurencingumui. (Mokslo, inovacijų ir technologijų 
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agentūra, 2016) Klasteriams vadovauja Europoje žinomos pramoninės kompanijos, atitinkamos pramonės 

šakos lyderės. Kiekvienas klasteris veikia kaip juridinis asmuo, kuris turi savo sekretoriatą. Projektai, kurie 

inicijuojami klasterio viduje yra vadinami klasteriniai projektai. Paprastai tai yra didelės apimties 

pramoninės iniciatyvos, kurioms vadovauja gerai pasaulyje žinomi pramoniniai koncernai. Klasteriniai 

projektai sujungia kartu dideles bei smulkaus ir vidutinio verslo įmones, kurios dažnai būna konkurentės, 

mokslinių tyrimų institucijas, universitetus tam, kad kartu pasidalintų riziką ir naudą, kurdamos inovacijas. 

Kiti skiriamieji klasterio bruožai, remiantis Lasioniu (2015), Jucevičiumi ir Grumadaite (2015), Jucevičiumi 

(2010), Jucevičiumi ir Puidoku (2006), yra geografinė koncentracija, tarpusavyje bendradarbiaujančios 

įmonės, atstovaujančios tą patį arba skirtingus sektorius tarpusavyje konkuruoja, taip pat ir bendradarbiauja. 

Klasikinis klasteris yra tas, kuriame persipina įvairių sektorių įmonės, kurių veikla yra sutelkta į konkrečias 

vertės grandines. Pasak Jucevičiaus (2010) pagrindinės klasterių dalyvių sritys yra šios: informacija ir 

komunikacija, bendradarbiavimas, mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, inovacijos ir technologijas, bendra 

rinkodara, tarptautinė plėtra su kitais klasteriais ir lobizmas. Klasteriai labiausiai naudingi smulkioms ir 

vidutinėms įmonėms, kad būtų sudarytos sąlygas konkuruoti šalies ir tarptautinėse rinkose. 

SOCIALINIO VERSLO MODELIAMS DARANČIŲ ĮTAKĄ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

Socialinio verslo modelių kūrimas Lietuvoje potencialiai neišplėtotas reiškinys, todėl svarbu 

nustatyti ir įvertinti, kokie veiksniai daro reikšmingą įtaką šiam procesui. Atliekant tyrimą veiksniai 

suskirstyti į dvi grupes: darantys teigiamą poveikį ir darantys neigiamą poveikį.  

Siekiant nustatyti, kokie veiksniai daro įtaką socialinio verslo modeliams, klausimyno teiginiai 

suskirstyti į ekonominių, politinių ir teisinių, socialinių veiksnių subskales (1 pav.). Didžiausią įtaką daro 

bendrieji socialiniai veiksniai – informacijos sklaida apie socialinio verslo modelius masinėse komunikacijos 

priemonėse (63 proc.) ir partnerystė su pelno nesiekiančiomis organizacijomis, mokslo centrais, 

universitetais ir kt. (62,7 proc.). Didžiausią įtaką politinių ir teisinių veiksnių subskalėje buvo mokestinės 

lengvatos socialiniam verslui kurti ir vystyti (49,7 proc.) ir dotacijos (46,3 proc.). Didžiausią įtaką darantys 

veiksniai ekonominėje subskalėje: rinkos disfunkcionalumas – galimybė taisyti rinkoje esančias klaidas ar 

spragas (47,7 proc.) ir paskirstymo kanalų prieinamumas – tarpusavyje susijusių organizacijų visuma, kurios 

prekę ar paslaugą vartotojui padaro prieinamą (34 proc.). Taigi, didžiausią įtaką socialinio verslo modeliams 

darantys veiksniai – socialiniai bei politiniai ir teisiniai. 

1 paveiksle išskleisti pagrindiniai veiksniai, apimantys sveikatos apsaugos infrastruktūrą; 

biurokratinio aparato mechanizmą ir technologijų diegimo progresą. Siekiant tiksliau nustatyti reikšmingas 

socialinio verslo vystymo sąlygas, reikšminga įvertinti įmonių, suinteresuotųjų asmenų bei valdžios aspektą. 

Tikslinga detaliau aptarti socialinio verslo modelių kūrimą skatinančius veiksnius, pateiktus 2 

paveiksle. Tyrimo rezultatai rodo, kad šie veiksniai daro teigiamą poveikį socialinio verslo plėtrai Lietuvoje 

vadybiniu aspektu: įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis bendradarbiauti su pelno nesiekiančiomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis (visiškai sutinku – 49,7 proc., sutinku – 35,3 proc.), įmonių ir 

suinteresuotų asmenų siekis sukurti pridėtinę vertę tikslinei vartotojų grupei (visiškai sutinku – 44,3 proc., 

sutinku – 29,7 proc.), įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis kurti socialinį poveikį ir socialinę vertę (visiškai 

sutinku – 43 proc., sutinku – 40 proc.), įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis sugeneruoti daugiau pelno 

(visiškai sutinku – 34,7 proc., sutinku – 26 proc.). 
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Iš suinteresuotųjų asmenų perspektyvos paneigti teigiami veiksniai, išskirti Michelini (2012) 

teorijoje: siekis kurti naujas rinkas (visiškai nesutinku – 15,7 proc., nesutinku – 45,3 proc.) ir siekis skverbtis 

į pasaulines rinkas (visiškai nesutinku – 19,7 proc., nesutinku – 43,7 proc.). Tikėtina, kad naujų rinkų 

kūrimas atmestas dėl šio socialinio verslo naujumo Lietuvoje ir nepakankamo užsienio šalių gerųjų praktikų 

adaptavimo. 
 

 
 

Viena iš prielaidų, kodėl respondentai atmetė skverbimąsi į pasaulines rinkas, gali būti abipusės 

pridėtinės vertės perkėlimas į kitas šalis vertinamas kontraversiškai baiminantis, dėl protų netekėjimo, 

padidėjusios emigracijos ir kitų faktorių, tokių kaip žinių trūkumas, iniciatyvos stoka ir pan. Valdžios 

perspektyvos subskalėje dominuoja visi veiksniai: valdžios skatinimas ir ES struktūrinių fondų parama kurti 

socialinio verslo modelius (visiškai sutinku – 37,3 proc., sutinku – 49,7 proc.), valdžios spaudimas taikyti 

socialinę atsakomybę (visiškai sutinku – 29,3 proc., sutinku – 28,7 proc.) ir valdžios spaudimas taikyti 

socialinę antreprenerystę (visiškai sutinku – 29 proc., sutinku – 30 proc.). 

Siekiant išskirti ir detalizuoti teigiamą poveikį darančius veiksnius buvo analizuojami atsakymai, 

pateikti į atviro tipo klausimus. Tyrimo rezultatai ir apibendrinti kriterijai išskirti1 lentelėje. 

Taigi respondentai daugiausiai nurodė tokias socialines charakteritikas kaip visuomenės aktyvumas 

/ iniciatyvumas / bendruomeniškumas / savanorystė; pabėgėlių integracija, susijusios problemos; socialinių 

reformų poreikis; informacijos sklaida; bendradarbiavimas / dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir 

segregacijos lygmens mažėjimas / įvairovė / laisvai samdomų darbuotojų atsiradimas darbo rinkoje. 

Pažymėtina, kad teigiamą poveikį daro Y kartos vertybės, žmogiškieji ištekliai (asmeninės savybės), 

ekonominiai ir vadybiniai aspektai (verslumas, novatoriškos idėjos, verslininkų nebijojimas rizikuoti, 

investicijos ir kt.). Taigi, dominuojantys teigiamą poveikį turintys veiksniai yra visuomenės aktyvumas, ES 

struktūrinių fondų parama ir lengvatos kurti socialinį verslą bei pabėgėlių integracija. 

 
1 lentelė. Respondentų įvardyti socialinio verslo modelių kūrimą skatinantys veiksniai 

Veiksniai 
Respondentų 

skaičius 
Procentai 

Visuomenės aktyvumas / iniciatyvumas / bendruomeniškumas / savanorystė 36 23,2 

ES struktūrinių fondų parama / lengvatos kurti socialinį verslą 22 14,2 

Pabėgėlių integracija, susijusios problemos 20 12,9 

Socialinės problemos (smurto prieš vaikus, senjorų ir neįgaliųjų integracija bei 

kt.) / socialinių reformų poreikis 
16 10,3 

Informacijos sklaida / žiniasklaida / Socialinio verslo forumai 14 9,0 

Įstatymų pataisos / teisinis reglamentavimas 14 9,0 

Patriotiškumas, pilietiškumo skatinimas 12 7,7 

Pelno siekimas / tolerancija rizikai 10 6,5 

Daug jaunų verslininkų Lietuvoje 9 5,8 

Bendradarbiavimas / dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 8 5,2 

Švietimo reformos / neformaliojo ugdymo projektai 7 4,5 
 



89 
 

1 lentelės tęsinys. Respondentų įvardyti socialinio verslo modelių kūrimą skatinantys veiksniai 

Veiksniai 
Respondentų 

skaičius 
Procentai 

Užsienio šalių pavyzdžiai ir gerosios praktikos 6 3,9 

Inovacijos / atvirumas inovacijoms 5 3,2 

Nevyriausybinių organizacijų veikla Lietuvoje 5 3,2 

Klasterių / socialinių tinklų / verslo inkubatorių kūrimas 4 2,6 

 

Apžvelgus teigiamą poveikį darančius veiksnius, išskirti trukdantys vystyti socialinio verslo 

modelius veiksniai (3 pav.). Neigiamą poveikį socialiniam verslui Lietuvoje darantys veiksniai: kultūriniai 

ypatumai (šalies gyventojų mentalitetas, vertybės ir normos), nenoras dalintis pelnu, su nesuinteresuotais 

įmonės asmenimis, socialinių verslo modelių formų nežinojimas, socialinės atskaitomybės nebuvimas, 

reguliuojančių veiklą institucijų nebuvimas ir mažai socialinių institucijų, skatinančių ar išreiškiančių 

socialinio verslo interesus trūkumas. 
 

 
 

Trys (kultūriniai ypatumai; socialinių verslo modelių formų nežinojimas ir socialinės 

atskaitomybės nebuvimas, reguliuojančių veiklą institucijų nebuvimas) charakteristikos daro reikšmingą 

teigiamą poveikį socialinio verslo modelių diegimui Lietuvoje (3 pav.). 

Respondentų detalizuoti socialinio verslo modelių plėtojimui Lietuvoje neigiamą poveikį darantys 

veiksniai pateikti 2 lentelėje, gavus 178 respondentų atsakymus. 

Pagrindiniai veiksniai, trukdantys socialinio verslo modelių kūrimą yra susiję su informacijos 

trūkumu, verslininkų nesidomėjimu socialinio verslo vystymu Lietuvoje dėl didelės rizikos, kadangi vyrauja 

nepasitikėjimas privačia iniciatyva. Akivaizdu, kad tiek ekonominiai, politiniai, teisiniai ir socialiniai 

veiksniai tarpusavyje susiję. Dominuojantys neigiamą įtaką darantys veiksniai yra: informacijos trūkumas, 

didelė rizika, šešėlinė ekonomika ir sukčiavimas, pesimistinis požiūris bei visuomenės pasyvumas. Kai kurie 

respondentai įvardijo sukčiavimo atvejus. 

 
2 lentelė. Respondentų įvardyti socialinio verslo modelių kūrimui neigiamą poveikį darantys veiksniai 

 

Veiksniai 
Respondentų 

skaičius 
Procentai 

Informacijos trūkumas apie verslo modelius 22 12,4 

Šešėlinė ekonomika, sukčiavimai 21 11,8 

Didelė rizika 14 7,9 

Pesimistinis požiūris 16 9,0 

Visuomenės vangumas, neaktyvumas, nedalyvavimas socialinėje veikloje 11 6,2 

Apatija socialinėms problemoms 10 5,6 

Nepasitikėjimas valdžia 10 5,6 

Emigracija 8 4,5 
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2 lentelės tęsinys. Respondentų įvardyti socialinio verslo modelių kūrimui neigiamą poveikį darantys veiksniai 

Veiksniai 
Respondentų 

skaičius 
Procentai 

Nepasitikėjimas verslu 8 4,5 

Vartojimo kultas / hedonizmas / materializmas 7 3,9 

Teisinio raštingumo stoka / įstatymų nežinojimas 7 3,9 

Kompetencijų trūkumas 6 3,4 

Nepalankūs įstatymai 6 3,4 

Verslininkų nesidomėjimas socialinio verslo modelių kūrimu 5 2,8 

Pelno siekimas 5 2,8 

Politiniai veiksniai (propaganda, politiniai lozungai ir kt.) 5 2,8 

Neigiamas NVO įvaizdis 5 2,8 

Gyventojų senėjimas 4 2,2 

Socialiniai projektai / VšĮ veikla neturi tęstinumo 4 2,2 

Nelygybė / Gini indeksas 3 1,7 

Neišnaudojamas NVO potencialas 3 1,7 

Nekuriami klasteriai 2 1,1 

Nepotizmas, giminystės ryšių protekcijos versle 2 1,1 

Skirtingas kartų požiūris (skirtinga vertybių samprata) 2 1,1 

 

Tyrimo metu nustatyta tam tikra deviacijos galimybė – teisinio aspekto dualumas. Pavyzdžiui, dalis 

respondentų (3,9 proc.) teigia, kad egzistuoja įstatymų nežinojimo problema, o 3,4 proc. respondentų 

pažymi, kad įstatymai Lietuvoje yra nepalankūs socialiniam verslui vystyti.  
 

IŠVADOS 
 

1. Socialinės inovacijos vertinamos vadybiniu, ekonominiu, socialiniu ir psichologiniu požiūriais, 

išskiriant socialines inovacijas kaip socialinius verslo modelius, kuriant naujus produktus ar 

paslaugas, ar jau esamų patobulinimus, kuriant pridėtinę vertę visuomenės nariams tiek 

ekonominiais, tiek socialiniais aspektais. 

2. Socialinis verslas – tai socialinės inovacijos verslo koncepcija, kai socialinė organizacijos veikla 

vykdoma kartu su ekonomine veikla. Tokia organizacija taiko privataus sektoriaus metodus 

siekdama viešojo sektoriaus tikslų ir sugeba visiškai save išsilaikyti vykdydama komercinę veiklą, 

kuriant socialinę vertę visuomenei. Tokiems verslo modeliams būdinga piramidės apačios 

koncepcija, kuriai būdinga paskirstymo kanalų strategija, kuri susijusi su bendrakūros koncepcija, 

įtraukiant vietinius partnerius, pasidalinant su jais verslo vizija ir atsakomybe. Įtaką darantys 

veiksniai – klasterių kūrimas, bendruomenės pasitikėjimas institucijomis, išteklių pakankamumas, 

priklausomybė nuo nacionalinės paramos, vietinių institucijų bendradarbiavimas, emocinė reikšmė, 

socialinė antreprenerystė ir informacijos sklaida. 

3. Reikšmingą įtaką socialinio verslo modeliams daro bendrieji socialiniai veiksniai – informacijos 

sklaida apie socialinio verslo modelius masinėse komunikacijos priemonėse; partnerystė su nepelno 

siekiančiomis organizacijomis, mokslo centrais, universitetais ir kt.; mokestinės lengvatos 

socialiniam verslui kurti ir vystyti arba dotacijos. Teigiamą poveikį socialinio verslo plėtrai 

Lietuvoje darantys veiksniai: įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis bendradarbiauti su nepelno 

siekiančiomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis; įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis sukurti 

pridėtinę vertę tikslinei vartotojų grupei; įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis kurti socialinį 

poveikį ir socialinę vertę; įmonių ir suinteresuotų asmenų siekis sugeneruoti daugiau pelno. Kiti 

neigiamą poveikį socialiniam verslui Lietuvoje darantys veiksniai: kultūriniai ypatumai (šalies 

gyventojų mentalitetas, vertybės ir normos); nenoras dalintis pelnu su nesuinteresuotais įmonės 

asmenimis; socialinių verslo modelių formų nežinojimas; socialinės atskaitomybės nebuvimas; 

reguliuojančių veiklą institucijų nebuvimas ir nedidelis socialinių institucijų, išreiškiančio socialinio 

verslo interesus, skaičius.  
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SUMMARY 

 

The article offers analysis of social innovation and social business model conception and represents current 

situation and perspectives of social business in lithuanian context. According to business concept, social businesses 

apply standard social business models that all recover their full costs and pass profits on to customers who shall benefit 

from low prices, adequate services and better access to maximize the social profit equation. Also there is hybrid social 

business model where using partnerships and social profit, the main goal is to get economical value and explore new 

international markets. 

The aim of this article is to identify the factors which are influencing the realization and development of 

social business models in Lithuania. According to the research results the main factors which affecting the social 

business models are dissemination of information in the mass media, partnerships with non profit organizations, 

scientifict institutes, universities, privileges to establish a social business and dotations. The positive impact give these 

factors of stakeholders in Lithuania: goal to create partnerships with non profit and nongovertal organizations, goal to 

create additional value for the main group of consumers, goal to create social impact and economical value and goal to 

maximize the revenue. Other negative impact influencing factors are cultural peculiarities (mantality, values and 

norms), avoiding to share the profit with stakeholders, ignorance of variety of social business models, imitating the 

social corporate responsibility, a lack of regulatory authority and a lack of the organizations representing the potential 

of social business. According to survey, the business models are new in Lithuania and it is important to develop its 

potencial identifying the success factors in Lithuania to develop a social business in Lithuania. Use methods of 

literature analysis, statistical data analysis. 
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PRODUKTO IR KORPORATYVINĖ ŽENKLODAROS TEORIJŲ 

APŽVALGA 
 

Džiugas Petruškevičius 
Vytauto Didžiojo universitetas, Liuveno Katalikiškasis universitetas 

 

Anotacija. Straipsnyje teoriniu lygmeniu aptariamos ir apibendrinamos naujosios bei ilgiausiai produkto ir 

korporatyvinės ženklodaros reiškinius veikusios teorijos. Taip pat šiame straipsnyje yra atkreipiamas dėmesys į tai, jog 

tiek mokslinėje literatūroje, tiek buitiniame lygmenyje korporatyvinė prekės ženklo strategija neretai yra maišoma su 

organizacijos marketingo strategija. Anot įvairių autorių marketingo strategija nusako kaip ir kokiais kanalais 

organizacija komunikuos su tiksline auditorija, tuo tarpu prekės ženklo strategija nors ir apima marketingo elementą, bet 

tai yra daug platesnis reiškinys, kuris nusako kokio tipo korporatyvinis įvaizdis, vizija bei korporatyvinė kultūra bus 

kuriama tikslinio vartotojo akyse.  

Metodai: straipsnis buvo rengiamas pasitelkiant literatūros analizę. 

Pagrindiniai žodžiai: produkto prekės ženklas, korporatyvinis prekės ženklas, ženklodara 

 

ĮVADAS 

 

Šiomis dienomis mes gyvename apsupti prekės ženklų. Be dalies jų negalėtume įsivaizduoti savo 

gyvenimo. Neretai savo darbo diena pradedame tikrindami A tiekėjo elektroninį paštą, naudodamiesi B 

gamintojo išmaniuoju įrenginiu. Ir taip atrodo ne tik mūsų rytas, bet ir likusi dienos dalis apsupta įvairiausių 

materialių prekių ir paslaugų prekių ženklų. Tai nė kiek nestebina, anot J. Trout (Sarin, 2010) vien tik 

Jungtinėse Amerikos Valstijose yra registruota 2.5 milijono prekinių ženklų ir dar mažiausiai 3 milijonai 

likusiame pasaulyje. Daugelis autorių vieningai sutaria, jog stiprus prekės ženklas yra vienas svarbiausių 

sėkmingos organizacijos sudedamųjų dalių. Kaip bebūtų, dėl nuožmėjančios konkurencijos tarp organizacijų 

bei įvairiais komunikacijos kanalais, vidines ir išorines suinteresuotąsias grupes pasiekiančios informacijos 

pertekliaus, organizacijos norėdamos išlikti konkurencijos rinkoje nebegali pasikliauti vien tik stūmimo (ang. 

Push) strategija, viliantis jog tiksliniai vartotojai pasitenkins produkto / paslaugos kokybe bei moderniai 

atrodančiu logotipu. Norint jog prekės ženklas būtų atpažįstamas tikslinio vartotojo jis turi ne tik būti 

vizualiai patrauklus, bet ir įkūnyti organizacijos vertybes, kultūrą tikslus.  

Straipsnio tikslas: išanalizuoti ir apibendrinti produkto ir korporatyvinės ženklodaros fenomeną. 

Uždaviniai: 
1. Išanalizuoti ir apibendrinti produkto ženklodaros teorijas; 

2. Išanalizuoti ir apibendrinti korporatyvinės ženklodaros teorijas. 
 

1.1 Prekės ženklo esmė 

 

Nagrinėjant akademinius šaltinius galima aptikti įvairių ir prekės ženklo apibūdinimų, dalis jų 

pabrėžia vizualinio identiteto svarbą. Amerikos Marketingo Asociacija (American Marketing Association, 

2014) prekės ženklą apibrėžia, kaip pavadinimą, terminą, dizainą arba jų derinį, kuris padeda identifikuoti 

tam tikro pardavėjo prekę arba paslaugą šioms išskirti iš konkurentų. L. Chernatony ir M. McDonald (2003) 

teigia jog prekės ženklas yra tam tikro produkto, paslaugos, organizacijos ar verslo bendrąja prasme 

identitetas, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis antai grafiniais simboliais, pavadinimu ar šūkiu. Šiai 

nuomonei pritaria ir M. Šontaitė-Petkevičienė (2013) teigdama, jog tai yra organizacijos identifikacijos 

ženklas, kartu signalizuojantis produkto bei paslaugos pastovumą. Anot, M. J. Hatch ir M. Schultz (2008) 

prekės ženklas apima grafinius simbolius, susietus su organizacijos pavadinimu, kurie yra siejami su 

įvairiomis emocijomis, idėjomis ir atsiminimais. Šiai nuomonei pritaria ir J. N. Kapferer, (Knox, Bickerton, 

2003) teigdamas jog prekės ženklas pasitarnauja, kaip simbolis skirtas atskirti įvairių organizacijų siūlomus 

produktus ir paslaugas.  

Analizuojant prekės ženklo apibrėžimus galima pastebėti psichologinius ir vartotojo patirties 

aspektus. T. Heding, C. Knudtzen ir M. Bjerre (2009) išskiria psichologinę prekės ženklo svarbą, kaip 

asociacijų turėjimas su tam tikrais vaizdais, jausmais, mintimis, įsitikinimais, patirtimi ir t.t. Panašios 

nuomonės laikosi ir K. Ford (2005) šio autoriaus nuomone prekės ženklas apima asociacijas, kurios yra su 

juo siejamos su patirtimi, emocijomis, atsiminimais, vaizdiniais, spalvomis, kvapais. Tuo tarpu F. Hansel ir 

L. B. Christensen (2003) teigia, jog prekės ženklas reprezentuoja viską, ką žmogus žino ir jaučia apie tam 

tikrą produktą arba paslaugą. Būtent jis pirkėjui „pateikia įsivaizduojamą savęs pačio aprašymą“ į kurį įeina 

apibendrinti jausmai, žinios bei patirtis. S. Bedbury (Haig, 2010) teigia, jog dažnai rinkoje esantys produktai 
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tarpusavyje yra labai panašūs ir būtent prekės ženklo dėka yra sukuriamas emocinis ryšys su pirkėju, kurio 

dėka pasirinkimas tampa paprastesniu. Šiai nuomonei pritaria ir H. K. Rampersad (2009) pažymėdamas, jog 

prekės ženklas yra lūkestis, įvaizdis ir suvokimas, kuris atsiranda pirkėjų mintyse išgirdus pavadinimą arba 

pamačius logotipą. Kasfarer (2010) laikosi nuomonės, jog prekės ženklas yra vardas galintis įtakoti pirkėjų 

pasirinkimą ir būtent jo dėka sumažėja rizika, o pasirinkimas tampa tiesiog paprastesnis.  

Anot M. Hestad (2013) yra 3 esminiai faktoriai nusakantys prekės ženklą (žr. 1 pav.). Pirmiausiai 

prekės ženkle turi atsispindėti pačios organizacijos noras perduoti tam tikrą žinutę, filosofiją ar viziją savo 

vartotojams. Pati autorė šį faktorių supaprastintai vadina „prekės ženklo istorija“. Antras svarbus faktorius 

yra pačios istorijos atstovavimas – tai gali pasireikšti organizacijos produktuose, logotipe ar reklaminėse 

kompanijose. Šis faktorius neretai vaidina tarpininko vaidmenį, kurio dėka žmonės išvydę organizacijos 

siūlomą produktą, logotipą ar reklaminę kompaniją susieja ją su organizacijos „prekės ženklo istorija“. 

Paskutinis faktorius – organizacija turi turėti savo tikslinę auditoriją arba kitaip tariant „interpretuotoją“, 

kuris gebės iššifruoti „tarpininko“ siunčiamą žinutę ir ją suprasti. 

 

 
1 pav. Prekės ženklo istorijos, vertėjo, interpretuotojo modelis. 

Šaltinis: Hestad (2013) 

 Dalis autorių (Hansel, Christensen, 2003; Ford, 2005; Kapferer, 2012) išskiria vartotojo 

patirties bei rizikos aspektą, kurie gali smarkiai paveikti galutinį vartotojo apsisprendimą vieno ar kito prekės 

ženklo atžvilgiu. Išties, šiomis dienomis žmonių gyvenimo tempas yra itin spartus ir dažniausiai potencialūs 

pirkėjai neturi galimybės skirti pakankamą laiko kiekį, tam kad išnagrinėtų prekės ženklo privalumus bei 

trūkumus. Todėl yra itin svarbu, kad vartotojas pasitikėtų prekės ženklu, o jo pasąmonėje kiltų  pozityvios 

emocinės sąsajos. Kaip bebūtų J.N. Kapferer (2012) pažymi, jog  ten kur nėra rizikos, ten ir nėra prekės 

ženklų. Šis autorius (Kapferer, 2012) išskiria pagrindines rizikos rūšis su kuriomis gali susidurti vartotojas 

rinkdamasis prekės ženklą: 

 Ekonominė rizika (Susijusi su kaina bei kitomis išlaidomis); 

 Funkcinė rizika (Susijusi su produkto arba paslaugos charakteristika); 

 Eksperimentinė rizika; 

 Psichologinė rizika (Susijusi su vartotojo keliamomis prielaidomis bei suvokimu); 

 Socialinė rizika. 

 Tam, kad šių rizikų būtų išvengta arba norint jas minimizuoti vartotojas turit pasitikėti prekės 

ženklu. Būtent pasitikėjimo dėka tose situacijose, kuriose vartotojas jaučiasi nesaugus, pažeidžiamas ar 

abejojantis dažniausiai renkasi tą prekės ženklą, kuriuo jis gali pasitikėti (Chaudhuri, 2006). Norint tai 

įgyvendinti, reikia užtikrinti prekės ženklo komunikaciją su išorine aplinka (Kapferer, 2012). Todėl ypatingai 

svarbu užtikrinti prekės ženklo gebėjimą „prasiskverbti“ pro komunikacinį triukšmą ir būti prioritetu 

vartotojui renkantis tarp skirtingų konkuruojančių siūlymų (Wood, 2000; [cit. A. Lapinskaitė, 2013]). Anot J. 

N. Kapferer (2012) prekės ženklo žinomumas yra tampriai susijęs su produkto arba paslaugos kokybe, 

pasitikėjimu, patikimumu, artumu pačiam pirkėjui bei priimtina kaina. Tai įgyvendinus dažnai atsiranda 

kolektyvinis reiškinys „kai prekės ženklas yra žinomas, visi žino, kad jis žinomas“ (Kapferer, 2012). 
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 Išanalizavus skirtingų autorių požiūrį į prekės ženklo esmę, galima pastebėti, jog nėra vien tik 

vizualinė produkto ar paslaugos išraiška, bet ir įvairių elementų  emocinių, simbolinių, vertybinių, 

psichologinių sąveika, kurių dėka yra sukuriamas išskirtinumas konkurentų tarpe bei emocinis ryšys su 

vartotoju. Tai puikiai apibendrina  D. Gudačiauskas (2004) teigdamas, jog prekės ženklas yra 4 elementų 

skirtingų elementų: vizualinio identiteto, vertybių,  prekės ženklo idėjos bei jo asmenybės bruožų sąveika.  

 

1.2 Korporatyvinės ir produkto ženklodaros teorijos 

 

 Praktikoje produkto arba paslaugos prekės ženklas dažnai yra maišomas su korporatyviniu 

prekės ženklu. Viena iš priežasčių, nulėmusių susiklosčiusią situaciją – sąvoka „prekės ženklas“ (ang. Brand) 

ilgą laiką buvo skirta identifikuoti materialioms prekėms arba paslaugoms bei padėti šioms išsiskirti iš 

konkurentų (Chmielewski, Saykiewicz, 2012). Šią mintį papildo J. N. Kapferer (2012) teigdamas, jog 

organizacijos ilgą laiką buvo atsargios ir slėpėsi už produkto prekės ženklo, vengdamos neigiamo įvaizdžio 

tuo atveju jei produkto prekės ženklą ištiktų nesėkmė. Panašios logikos laikosi ir žymi organizacija P&G, 

kuri vartotojams siūlo daug žymių prekių ženklų, bet organizacijos korporatyvinis prekės ženklas dažnai yra 

nežinomas. Anot ir M. J. Kay (2006) tokios logikos besivadovaujančios organizacijos stengiasi apginti 

akcininkų interesus, o tai neretai veda prie neteisingo ir paviršutiniško požiūrio jog viskas įtakoja prekės 

ženklą. Pasak įvairių autorių (Hatch, Schultz, 2008; Kapferer, 2012) painiavos tiek akademiniame, tiek 

buitiniame lygmenyje įneša didelių ir žinomų organizacijų, kaip Nike, Volkswagen, Malboro sprendimas 

išlaikyti vienodą vizualinį identitetą tiek produktų, tiek korporatyviniuose prekės ženkluose. Produkto ir 

korporatyvinį prekės ženklus, sieja keletas bendrų tikslų – sukurti diferenciaciją tarp konkurentų ir 

pirmenybę tarp vartotojų (Knox, Bickerton, 2003) bei sukurti pridėtinę vertę produktui arba organizacijai 

(Chmielewski, Saykiewicz, 2012). 

 Kur kas daugiau galima atrasti skirtumų tarp korporatyvinio ir produkto prekės ženklo. M. J. 

Hatch ir M. Schultz (2008) teigia jog produkto prekės ženklas yra skirtas atkreipti esamo ar potencialaus 

vartotojo dėmesį, tuo tarpu korporatyvinis prekės ženklas yra nukreiptas tiek į vidines, tiek į išorines 

suinteresuotąsias grupes (žr. 1.3 skyrių). Šiai nuomonei kiek prieštarauja M. J. Kay (2006) teigdamas jog 

korporatyvinio prekės ženklo komunikacija gali būti nukreipta į vidines ir išorines suinteresuotąsias grupes, 

bet dažnai korporatyvinis prekės ženklas turi skirtingas logines asociacijas skirtingoms suinteresuotosioms 

grupėms. Todėl mažai tikėtina, jog vien tik komunikacijos dėka yra sukuriamas stiprus prekės ženklas. Taip 

pat šis autorius pabrėžia (Kay, 2006) jog korporatyviniai ir produkto prekės ženklai dažniausiai turi savitas 

asociacijas kurias atpažįsta vartotojas, todėl organizacijoms nederėtų pernelyg akcentuoti savo korporatyvinį 

prekės ženklą, jei pačios organizacijos veikla nėra labai susijusi su siūlomais produktais ar paslaugomis. Tuo 

tarpu N. Ind (2006) korporatyvinį prekės ženklą supranta, kaip daug platesnį ir  įvairesnį reiškinį, susidedantį 

iš ne vien tik logotipo ar vizualinės komunikacijos ir skirtą komunikuoti visomis suinteresuotosiomis 

grupėmis, o ne tik vartotojais. Šio autoriaus (Ind, 2006) teigimu korporatyvinis prekės ženklas apima 3 sritis: 

atsakomybę, kompleksiškumą bei ne materialumą. 

 Anot J. Hatch ir M. Schultz (2008) produkto prekės ženklo įvaizdis būtent ir yra formuojamas 

organizacijos suinteresuotųjų grupių kaip darbuotojų, vartotojų, tiekėjų, partnerių, valstybės įstaigų ir vietos 

bendruomenių dėka. Tuo tarpu H. F. Xie ir D. J. Boggs (2006) šią mintį papildo teigdami jog produkto 

prekės ženklo įvaizdį formuoja vartotojai, o organizacijos prekės ženklą – suinteresuotosios grupės (žr. 1.3 

skyrių). Autoriai J. Hatch ir M. Schultz (2008) teigia jog organizacijos matomumui ir reputacijai daugiau 

įtakos turi korporatyvinis prekės ženklas nei produkto prekės ženklas. Šių autorių nuomone korporatyvinis 

prekės ženklas yra  sėkmingas, kai organizacija geba jo dėka perteikti savo vertybes suinteresuotosioms 

grupėms. Tai yra labai svarbu norint pritraukti investuotojus ar profesionalius darbuotojus į organizaciją (Yu 

Xie, Boggs, 2006).  

 Skiriasi ir laiko dimensijos (Chmielewski, Saykiewicz, 2012), neretai produkto prekės ženklai 

yra trumpalaikiai ir gyvuoja tol kol jų užimama rinkos dalis tenkina pačią organizaciją, tuo tarpu 

korporatyviniai prekės ženklai yra ilgalaikiai bei išreiškia organizacijos vertybes, ambicijas, tikėjimą. Todėl 

korporatyviniai prekės ženklai negali būti orientuoti tik į ateitį, jie turi atspindėti ir tai kas yra svarbu šios 

organizacijos suinteresuotosioms grupėms. Galima pastebėti jog korporatyvinio prekės ženklo valdymas 

reikalauja didesnės atsakomybės palyginus su produkto prekės ženklu, o už jo sėkmingumą atsako ne už 

produktą atsakinga komanda, o visi organizacijos darbuotojai pradedant aukščiausio lygio vadovais ir 

baigiant paprastais darbuotojais. Panašios nuomonės laikosi ir M. T. Balmer ir E. R. Gray (2003) išskirdami 

3 pagrindinius produkto ir korporatyvinio prekės ženklų skirtumus: 
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1. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad korporatyvinis prekės ženklas yra grindžiamas organizacijos 

steigėjų, savininkų, vadovų bei darbuotojų vertybėmis, pažiūromis, kai tuo tarpu produkto 

vertybės yra nenatūralios ir sukurtos marketingo specialistų išskirtinai jam. 

2. Kitas svarbus skirtumas yra pačių darbuotojų santykis su korporatyviniu prekės ženklu. 

Darbuotojai turi išskirtinai svarbią rolę nes jie tarpininkauja tarp organizacijos išorinės ir vidinės 

aplinkos perteikdami vertybes išorinėms suinteresuotoms grupėms. Todėl žmogiškųjų išteklių 

skyriui yra labai svarbu atrinkti tinkamus darbuotojus, kurie tikėtų organizacijos vertybėmis, 

pažiūromis. Tuo tarpu produkto prekės ženklą ir jo komunikaciją įtakoja marketingo specialistai. 

3. Trečias skirtumas yra tas, jog korporatyvinis prekės ženklas yra itin svarbus organizacijos 

strategijos elementas ir jo vystymu turi rūpintis aukščiausio lygio vadovai. Tuo tarpu produkto 

prekės ženklo vystymu dažniausiai rūpinasi vidurinės grandies vadovai ir marketingo 

specialistai. 

 Galima pastebėti, jog korporatyviniam prekės ženklui daro tiek aukščiausio lygio vadovai, tiek 

organizacijoje dirbantys darbuotojai.  

 

1.3 Suinteresuotosios grupės 

 

Vienas plačiausiai ir dažniausiai naudojamų suinteresuotųjų grupių apibrėžimų yra pasiūlytas 

Freeman (Fiedler, Kirchgeorg, 2007) – tai yra bet kokia grupė arba individas galintis paveikti arba yra 

paveiktas įgyvendinant organizacijos tikslus. Pelno siekiančioms organizacijoms, suinteresuotosios grupės 

yra labai svarbios norint užtikrinti pelningą bei veiksmingą organizacijos veiklą. Būtent suinteresuotosioms 

grupėms yra aktuali organizacijos veikla, šios grupės nusprendžia ar jos investuos savo pinigus į organizaciją 

ar ne. Suinteresuotoms grupėms gali būti priskiriami individualūs asmenys, kitos organizacijos ar sistemos, 

kurios yra įtakojamos ar gali būti įtakotos organizacijos sprendimų arba veiksmų (žr. 2 pav.). Anot autorių 

suinteresuotosios grupės gali būti suskirstytos į 2 grupes: vidines ir išorines (žr. 2 pav.). Vidinės 

suinteresuotosios grupės yra tos grupės, kurios turi darbo sutartimis apibrėžtus santykius su organizacija bei 

už tai gauna atlyginimą, šiai grupei yra priskiriami darbuotojai, savininkai bei akcininkai (Cornelissen, 2008; 

Hill, Jones, 2013). Tuo tarpu išorinėms suinteresuotosioms grupėms priklauso asmenys arba grupės 

suinteresuoti organizacijos veikla ar rezultatais, bet tiesiogiai nedalyvaujantys jos veikloje, šiai grupei 

priskiriami vartotojai, konkurentai, žiniasklaida, tiekėjai, vietinės ir valstybinės valdžios institucijos, vietinės 

bendruomenės, visuomenė, finansinės institucijos (Cornelissen, 2008; Hill, Jones, 2013). Suinteresuotosios 

grupės, taip pat gali būti skirstomos į pirmines bei antrines. Pirminės suinteresuotos grupės yra tiesiogiai 

veikiamos ir turi piniginius mainus su organizacija, tuo tarpu antrinėms suinteresuotoms grupėms 

organizacijų efektas yra netiesioginis, ilgesnio laikotarpio ar neegzistuojantis (Šontaitė-Petkevičienė, 2013). 

M. Halttu (2009) nuomone ypač svarbi suinteresuotoji grupė yra darbuotojai – nes būtent šios 

suinteresuotosios grupės vertybės, elgesys, pažiūros yra matomos vartotojų  ir tai galiausiai formuoja tam 

tikrą organizacijos įvaizdį. Anot B. J. McLeish (2012) veiksminga korporatyvinė ar produkto ženklodara 

prasideda identifikuojant suinteresuotąsias grupes, jų poreikius, lūkesčius, vertybes. Reikia atsižvelgti ir į tai 

jog atskiros suinteresuotos grupės turi nevienodą suvokimą apie organizaciją ir yra suinteresuotos kitais jos 

veiklos aspektais (Šontaitė-Petkevičienė, 2013). 

 
2 pav. Organizacijos suinteresuotosios grupės 

Šaltinis: Hill, Jones (2013). 
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1.4 Korporatyvinio prekės ženklo valdymo strategijos elementai 

 

 Anot J. P. Ropo (Alizadeh ir kt., 2014) korporatyvinė prekės ženklo strategija dažnai yra 

maišoma su organizacijos marketingo strategija. Autoriaus J. P. Ropo (Alizadeh ir kt., 2014) nuomone 

marketingo strategija nusako kaip ir kokiais kanalais organizacija komunikuos su tiksline auditorija, tuo 

tarpu prekės ženklo strategija nors ir apima marketingo elementą, bet tai yra daug platesnis reiškinys, kuris 

nusako kokio tipo korporatyvinis įvaizdis ir korporatyvinė asmenybės bus kuriama tikslinio vartotojo akyse. 

Korporatyvinio prekės ženklo vaidmuo ir tikslai turėtų būti apsvarstyti dar prieš formuojant pačios 

organizacijos strategiją. M. J. Kay (2006) nuomone, organizacija siekdama sukurti stiprų korporatyvinį 

prekės ženklą turėtų jį susieti su savo teikiamomis paslaugomis ar produktais formuodama unikalias / 

reikšmingas asociacijas suinteresuotųjų grupių akyse. J. Hatch ir M. Schultz (2008) nuomone, korporatyvinė 

ženklodara yra nuolatinis procesas apjungiantis organizacijos viziją, kultūrą ir įvaizdį, o visa tai formuoja 

organizacijos korporatyvinį identitetą. Anot autorių (Hatch, Schultz, 2008) šie elementai (žr. 3 pav.) yra 

kiekvienos organizacijos prekės ženklo pamatas. Verta atkreipti dėmesį, jog korporatyvinis identitetas gali 

būti apibrėžtas kaip organizacijos veidas, tikslai ir vertybės, kurie sukuria individualumo ir diferenciacijos 

jausmą (Šontaitė-Petkevičienė, 2013). Taip pat, korporatyvinis identitetas yra priemonė, kuria organizacija 

save atskiria nuo visų kitų organizacijų (Šontaitė-Petkevičienė, 2013).  

 Panašios nuomonės laikosi ir A. Gregory (2007) išskyręs pagrindinius elementus kuriuos 

derėtų apsvarstyti dar prieš formuojant korporatyvinio prekės ženklo strategiją. Pirmasis ir pats svarbiausias 

– organizacijos vizija. Anot autoriaus organizacijos vizija, yra pagrindinė idėja, dėl kurios egzistuoja 

kiekviena organizacija, kuri išreiškia aukščiausio lygio vadovų nuomonę bei siekius tai kaip organizacija 

norėtų atrodyti ateityje ir kokios yra ir bus jos vertybės. Antrasis punktas – korporatyvinė kultūra apimanti 

vidines organizacijos vertybes, lūkesčius, istoriją, išorinės aplinkos suvokimą.  Korporatyvinė kultūra 

pasireiškia ir per organizacijos darbuotojų nuomonę bei jauseną apie organizaciją. Taip pat bendraudami su 

organizacijos klientais darbuotojai tampa korporatyvinio prekės ženklo ambasadoriais. Paskutinis elementas 

yra – įvaizdis. Organizacijos korporatyvinis įvaizdis yra momentinis ir dažniausiai trumpalaikis organizacijos 

suvokimas atsiradęs tarp suinteresuotųjų grupių. A. Alizadeh, A. Moshabaki ir S. H. K. Hoseini (2014) 

nuomone, korporatyvinis prekės ženklas turi 3 pagrindines funkcijas. Pirmoji – veiksmingai valdomas 

korporatyvinis prekės ženklas suvienija organizacijos darbuotojus „iš vidaus“. Antroji, jo dėka yra 

harmonizuojama išorinė ir vidinė komunikacijos, to rezultate organizacija atrodo skaidresnė, o jos 

komunikacija su išore yra vieninga. Trečioji, integruotos komunikacijos dėka yra formuojamas savitas 

organizacijos identitetas išorinių suinteresuotųjų grupių akyse, o to rezultatas - prekės ženklas tampa savitas 

ir išskirtinis palyginus su konkurentų prekės ženklais. Anot autorių (Hatch, Schultz, 2008; Gregory, 2007; 

Alizadeh ir kt., 2014) šiuos elementus veiksmingai suderinus tarpusavyje galima viltis, jog bus sukurtas 

stiprus korporatyvinis prekės ženklas įtakosiantis konkurencinį pranašumą.  

 
3 pav. Korporatyvinio prekės ženklo elementai 

Šaltinis: Hatch, Schultz (2008). 

 Tuo tarpu D. Coleman, L. Chernatony bei G. Christodoulides (2011) teigia, jog paslaugas 

teikiančių organizacijų korporatyvinis identitetas susideda iš 5 elementų: 
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 Pastovios komunikacijos. Tai pasireiškia tada, kai organizacijoje dirbantys viešųjų ryšių 

specialistai supranta organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses, moka naudotis pagrindiniais marketingo 

komunikacijos įrankiais, o organizacijos reklaminės kompanijos, viešieji ryšiai atitinka šiuolaikines rinkos 

tendencijas bei yra aktualūs suinteresuotosioms grupėms. 

 Žmogiškųjų išteklių iniciatyvos. Pasireiškia tuomet, kai organizacija užsiima savo darbuotojų 

įgūdžių tobulinimu, saugios ir sveikos darbo aplinkos kūrimu. 

 Korporatyvinė asmenybė. Organizacija yra metaforiškai suasmeninama priskiriant šiai 

žmogiškąsias savybes. Korporatyvinė asmenybės formavimo veiksmingumas pasireiškia svarbiausių 

suinteresuotų grupių gebėjimu identifikuoti organizacijos korporatyvinės asmenybės savybes. 

 Korporatyvinis vizualinis identitetas. Jį sudaro organizacijos pavadinimas, logotipas, spalvinė 

gama ir šūkis. 

 Susitelkimas į  vartotojus. Pasireiškia organizacijos gebėjimu aptarnauti klientus operatyviai, 

patenkinti šių lūkesčius bei užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą.  

 

 
4 pav. Korporatyvinio prekės ženklo dimensijos 

Šaltinis: Coleman, Chernatony, Christodoulides (2011). 

 

A. Rindell ir T. Strandvik (2010), nuomone dėl nepastovių tarpusavio santykių tarp vartotojų ir 

pačios organizacijos korporatyvinio prekės ženklo įvaizdis nuolatos keičiasi vartotojų pasąmonėje. Todėl šie 

autoriai (Rindell, Strandvik, 2010) kelia klausimą, kas formuoja korporatyvinį prekės ženklą – organizacija 

ar vartotojai. A. Rindell ir T. Strandvik (2010) išskyrė pagrindinius požiūrius veikiančius korporatyvinio 

prekės ženklo valdymą (žr. 4 pav.). Esant situacijai, kai pagrindinę įtaką prekės ženklui turi vidinės 

suinteresuotosios grupės yra įvardijama, kaip uždaras įtakos šaltinis, tuo tarpu, kai korporatyvinį prekės 

ženklą gali įtakoti ir išorinės suinteresuotosios grupės, situacija yra įvardijama, kaip atviros įtakos šaltinis. 

Verta paminėti, jog autoriai (Rindell, Strandvik, 2010) pabrėžia, jog korporatyvinis prekės ženklas taip pat 

gali būti statiškas ir nesikeisti arba dinamiškas ir tolygiai keistis (žr. 4 pav.). Atsižvelgiant į tai yra išskiriami 

4 prekės ženklų situacijos: 

 Korporatyvinio prekės ženklo kūrimas. Šis požiūris teigia, jog prekės ženklas ir jo įvaizdis gali 

būti kontroliuojamas pačios organizacijos. To rezultatas natūraliai atsirandanti rizika, jog prekės ženklo 

rėmimo priemonės grindžiamos pozicionavimo teiginiais vieną dieną taps monotoniškomis ir neatitiks 

vartotojų suvokimo. 

 Korporatyvinio prekės ženklo atnaujinimas. Šis požiūris apima natūraliai dinamiškoje 

aplinkoje atsirandantį organizacijos poreikį pritaikyti savo korporatyvinį identitetą ar įvaizdį prie 

pasikeitusios aplinkos pvz. dėl pasikeitusios organizacijos strategijos, susijungimo su kitomis 

organizacijomis, organizacinės valdymo struktūros pokyčių. Šie pokyčiai yra įgyvendinami remiantis 

prielaida jog net ir pasikeitus organizacijos įvaizdžiui – vartotojai išliks. Kaip ir pirmas požiūris, šis teigia 

jog korporatyvinio prekės ženklo atnaujinimas yra visiškai kontroliuojamas pačios organizacijos. 

 Korporatyvinio prekės ženklo kilimas. Šis požiūris teigia, jog organizacija turi tik dalinę 

prekės ženklo identiteto įtaką ir kontrolę. Dėl šios priežasties organizacijos yra priverstos suvokti, jog 

vartotojai yra aktyvūs korporatyvinio prekės ženklo įvaizdžio kūrėjai, kurie ne tik priima korporatyvinio 

prekės ženklo perduodamą žinutę, bet ją  apjungia su ankstesne prekės ženklo patirtimi ir galiausiai ją 

supranta kitaip. 

 Korporatyvinio prekės ženklo evoliucija. Dėl besivystančių technologijų rinkoje nuolatos 

vyksta spartūs pokyčiai. To rezultatas – korporatyvinis prekės ženklas dėl organizacijos ir vartotojų įtakos 

nuolatos vystosi.  
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4 pav. Požiūriai įtakojantys korporatyvinį prekės ženklą 

Šaltinis: Rindell, Strandvik (2010) 

 

1.5 Korporatyvinio prekės ženklo strategijos formavimas 

 

 Korporatyvinis prekės ženklo valdymas yra pakankamai komplikuotas ir sudėtingas procesas, 

kur kiekvienas neapdairus sprendimas gali padaryti daugiau žalos prekės ženklo reputacijai bei 

organizaciniam įvaizdžiui, nei duoti naudos. Ne veltui kai kurie autoriai (Balmer, Gray, 2003; Gregory, 

2007) teigia, jog už korporatyvinio prekės ženklo strategiją ir jos gairių nustatymą turi būti atsakingi 

aukščiausio lygio vadovai. B. J. S. Mann ir M. Kaur (2013) pastebi, jog nėra universalios prekės ženklo 

strategijos, kuri būtų pranašesnė už kitas. Viskas priklauso nuo to kaip prekės ženklo strategija yra suderinta 

su siūlomu produktu ar paslauga. Kotler ir Armstrong (Mann, Kaur 2013) pastebi jog korporatyvinė prekės 

ženklo strategija yra kur kas nepalankesnė paslaugas teikiančioms organizacijoms nei produktus 

parduodančioms organizacijoms, nes pirmoji yra ne tik neapčiuopiama, bet ir nesuteikia nuosavybės teisės 

vartotojui.  

 J. T. So, A. G. Parsons ir S, F. Yap (2013) siūlomas korporatyvinio prekės ženklo strategijos 

formavimo modelis (žr. 5 pav.) teigia, norint sukurti veiksmingą korporatyvinio prekės ženklo strategiją 

reikia atsižvelgti į šešias dimensijas, kurios ne tik sąveikauja tarpusavyje bei papildo viena kitą, bet ir įtakoja 

vartotojo emocinį prisirišimą. Anot J. T. So, A. G. Parsons ir S, F. Yap (2013) kuo palankesnes 

korporatyvines asociacijas sies su korporatyviniu prekės ženklu vartotojas, tuo didesnis bus jo emocinis 

prisirišimas bei lojalumas (H1 atvejis). 

 
5 pav. Korporatyvinis prekės ženklas ir vartotojo emocinis prisirišimas. 

Šaltinis: J. T. So, A. G. Parsons ir S. F. Yap (2013) 
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 Šiame modelyje, autoriai (So, Parsons, Yap, 2013) išskiria šešias dimensijas, kurios sukuria 

emocinį vartotojo prisirišimą prie korporatyvinio prekės ženklo: 

 Korporatyvinės asociacijos yra siejamos su tuo, kaip vartotojai vertina prekės ženklą bei ką jie 

atsimena remiantis praeities sąveika su prekės ženklu. Turėdami savo pasąmonėje pozityvias korporatyvines 

asociacijas vartotojai bus labiau linkę pasitikėti korporatyviniu prekės ženklu. Verta paminėti, jog vartotojai, 

kurie su organizacijos prekės ženklu sieja teigiamas korporatyvines asociacijas yra labiau linkę vertinti 

organizaciją, kaip patikimą partnerį, o tai sąlygoja augančią emocinę priklausomybę, prisirišimą bei lojalumą 

korporatyviniam prekės ženklui (H2a, H2b atvejai).  

 Korporatyvinės veiklos atspindi visas organizacijos iniciatyvas pvz. reklamines kompanijas, 

socialiai atsakingas elgesys, kurių tikslas yra pagerinti organizacijos įvaizdį bei reputaciją iš vartotojų 

perspektyvos. Teigiamas korporatyvinio prekės ženklo įvaizdis, lemia tai, jog vartotojai yra linkę matyti 

prekės ženklą, kaip patikimą ir kompetentingą partnerį. Kuo pozityviau vartotojai vertins korporatyvines 

veiklas, tuo didesnis bus jų emocinis prisirišimas bei lojalumas prekės ženklui (H3a, H3b atvejai). 

 Korporatyvinės vertybės atspindi ne tik organizacijos misiją ir viziją, bet ir tai dėl ko 

organizacija apskritai egzistuoja. Įvairūs autoriai pastebi (Bhattacharya, Sen, 2003; Park ir kiti., 2010 [cit. J. 

T. So, A. G. Parsons ir S. F. Yap, 2013]) jog vartotojai yra linkę labiau save tapatinti su tais prekės ženklais, 

kurie jų atžvilgiu turi priimtiną ir mėgtiną tapatybę. Korporatyviniai prekės ženklai remiami stiprių 

korporatyvinių vertybių tikėtina, jog vartotojų bus vertinami, kaip patikimi partneriai, kas paskatins juos 

įsipareigoti ilgalaikiams santykiams. Kuo pozityviau vartotojai supras korporatyvines vertybes, tuo didesnis 

bus jų emocinis prisirišimas bei lojalumas prekės ženklui (H4a, H4b atvejai). 

 Korporatyvinė asmenybė yra vienas iš būdų formuoti organizacijos korporatyvinę reputaciją ją 

metaforiškai suasmeninant bei priskiriant jai žmogiškas savybes. Tyrimai parodė (Orth et al., 2010 [cit. J. T. 

So, A. G. Parsons ir S. F. Yap, 2013]) jog dalis vartotojų yra linkę priskirti žmogiškas savybes prekės 

ženklams. Korporatyvinės asmenybės įvaizdis gali būti pagerintas simboliškai įkūnijant korporatyvinį prekės 

ženklą arba skatinant organizacijos darbuotojus elgesį maloniai elgtis su vartotojais. Verta pastebėti, jog 

vartotojai taip pat labiau pasitiki, jaučiasi emociškai prisirišę, lojalūs prie teigiamą korporatyvinę asmenybę 

turinčių prekės ženklų (H5a, H5b atvejai). 

 Korporatyvinės naudos (funkcinės ir simbolinės) - įvairių tyrimų metu Anisimova, 2007; 

Okonkwo, 2007; Sweeney, Soutar, 2001 [cit. J. T. So, A. G. Parsons ir S. F. Yap, 2013]) buvo pastebėta, jog 

būtent funkcines ir simbolines naudas vartotojai gauna įsigydami prabangias arba ilgalaikio naudojimo 

prekes. Funkcinė nauda gali būti suprantama, kaip tikroji vertė, kuri yra jaučiama vartotojui patenkinat 

neatidėliotinus ir būtinus poreikius. Tuo tarpu simbolinė nauda yra suprantama, kaip vartotojo jaučiamos ir 

suvokiamos prekės ženklo reikšmės ir prasmės. Todėl kuo pozityviau vartotojai supras funkcines (H6a, H6b 

atvejai) ir simbolines (H7a, H7b) naudas tuo didesnis bus jų emocinis prisirišimas bei lojalumas prekės 

ženklui. 

 

1.6 Kodėl prekės ženklams nepasiseka? 

 

  Neskaitant to fakto, jog šiomis dienomis yra parašyta daug akademinių veikalų, straipsnių ar 

knygų, skirtų padėti verslininkams suformuoti prekės ženklo strategiją, vis dėlto tenka pripažinti faktą, jog 

daliai prekės ženklų nelemta būti sėkmingiems. M. Haig (2011) savo knygoje analizuodamas prekės ženklų 

nesėkmes, išskyrė pagrindines priežastis, kodėl daugeliui prekės ženklų nepasiseka: 

 Prekės ženklo amnezija. Autoriaus nuomone šis simptomas kamuoja tiek senus žmones, tiek seniai 

rinkoje esančius prekės ženklus. Šis požymis, dažniausiai pasireiškia tada, kai už prekės ženklą 

atsakingi žmonės pamiršta, ką jis turi simbolizuoti suinteresuotosioms grupėms ir galiausiai priima 

sprendimą sukurti radikaliai naują prekės ženklo identitetą. Vienas geriausių to pavyzdžių – 1985 

metais Coca-Cola sprendimas, siekiant veiksmingiau konkuruoti su Pepsi pakeisti originalųjį gėrima 

nauju, New-Coke. Anot M. Haig (2011) šį prekės ženklą labai greitai ištiko nesėkmė. 

 Prekės ženklo ego. Kartais žmonės, kurie yra atsakingi už prekės ženklą pervertina šio svarbą 

suinteresuotosioms grupėms bei pačio prekės ženklo galimybes. Tai dažniausiai pasireiškia tuomet, 

kai atsakingi žmonės ima manyti, jog tik jų prekės ženklas gali pilnai patenkinti rinkos poreikius 

arba yra nusprendžiama išplėsti prekės ženklą kitoje produkto / paslaugos kategorijoje. Autorius 

šiam reiškiniui iliustruoti, pateikia nesėkmingą Harley Davidson bandymą, išplėsti prekės ženklą 

parfumerijos kategorijoje. 

 Prekės ženklo didybės manija. Taip yra apibūdinama situacija, kai prekės ženklą, o tiksliau už jį 

atsakingus žmones apsėsta didybės manija. Tam nutikus, dažnai yra priimami sprendimai išplėsti 

prekės ženklą kone kiekvienoje įmanomoje produkto arba paslaugos kategorijoje. Ir nors galima 
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aptikti sėkmingų šio reiškinio pavyzdžių, kaip Virgin, daugeliui silpnesnių organizacijų, su 

silpnesniais prekės ženklais to padaryti nepavyksta. 

 Prekės ženklo klasta. Tai yra situacija, kai prekės ženklo vystymui yra pasitelkiama apgaulė. Ilgą 

laiką organizacijos galėdavo iškreipti tikrąsias produkto arba paslaugos savybes pasitelkdamos 

įvairias marketingo priemones. Autorius pateikia Sony pavyzdį, kai ši organizacija norėdama 

surinkti kuo daugiau žiūrovų į savo filmą A Knights‘ Tale sukūrė tariamą filmų kritiką, kuris rašė 

pozityvias apžvalgas. Deja organizacija neįvertino komunikacijos internete galimybių ir ši klasta 

buvo greitai išaiškinta akylų žurnalistų. 

 Prekės ženklo nuovargis. Tai yra situacija, kai pati organizacija pavargsta nuo savo pačios prekės 

ženklų. Tai pasireiškia tada, kai už prekės ženklą atsakingi žmonės nesiima jokių priemonių jį 

puoselėti. Laikui bėgant, tai pasireiškia produktų arba paslaugų paklausos smukimu, kas galiausiai 

priveda iki prekės ženklo žlugimo. 

 Prekės ženklo paranoja. Visiškai priešingas reiškinys jau aprašytam Prekės ženklo ego 

pasireiškiantis, kai konkurencija su kitais prekės ženklais tampa nuožmi ir arši. Galiausiai tai priveda 

iki bylinėjimosi su konkuruojančiomis organizacijomis, pastarųjų produktų arba paslaugų 

kopijavimu bei lūkesčiu atnaujinti prekės ženklą kas pusė metų. 

 Prekės ženklo nereikšmingumas. Situacija pasireiškianti, kai rinkoje pokyčiai vyksta itin sparčiai, o 

prekės ženklai yra priversti sekti naująsias tendencijas. Priešingu atveju – jie taps nebesvarbūs ir 

nebeaktualūs. Todėl žmonės atsakingi už prekės ženklą turi stebėti rinkos tendencijas ir prie šių 

pritaikyti savąjį prekės ženklą.  

 

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus skirtingų autorių požiūrį į prekės ženklo esmę, galima pastebėti, jog tai nėra vien tik 

vizualinė produkto ar paslaugos išraiška, bet ir įvairių elementų  emocinių, simbolinių, vertybinių, 

psichologinių sąveika, kurių dėka yra sukuriamas išskirtinumas konkurentų tarpe bei emocinis ryšys 

su vartotoju. Šią nuomonę palaikantys autoriai dažniausiai yra linkę teigti, jog prekės ženklas yra 4 

elementų skirtingų elementų: vizualinio identiteto, vertybių,  prekės ženklo idėjos bei jo asmenybės 

bruožų sąveika.  

2. Išnagrinėjus korporatyvinio ir produkto prekės ženklų sąvokas buvo nustatyta, jog  produkto prekės 

ženklas palyginus su korporatyviniu, mokslinėje literatūroje yra identifikuojamas, kaip trumpalaikis 

ir gyvuoja tol kol jo užimama rinkos dalis tenkina pačią organizaciją, tuo tarpu korporatyviniai 

prekės ženklai yra ilgalaikiai bei išreiškia organizacijos vertybes, ambicijas, tikėjimą. Pastebėtina jog 

korporatyvinio prekės ženklo valdymas reikalauja didesnės atsakomybės palyginus su produkto 

prekės ženklu, o už jo sėkmingumą priešingai nei produkto prekės ženklo atveju, atsako ne už 

produktą atsakinga komanda, o visi organizacijos darbuotojai pradedant aukščiausio lygio vadovais 

ir baigiant paprastais darbuotojais. 

3. Dalis autorių teigia, jog veiksminga korporatyvinė ar produkto ženklodara prasideda nuo 

suinteresuotųjų grupių identifikavimo. Joms gali būti priskirta, bet kokia grupė arba individas 

galintis paveikti arba yra paveiktas įgyvendinant organizacijos tikslus. Suinteresuotosios grupės, yra 

skirstomos į pirmines, kurios yra tiesiogiai veikiamos ir turi piniginius mainus su organizacija bei 

antrines, kurioms organizacijų efektas yra netiesioginis, ilgesnio laikotarpio ar neegzistuojantis. 

4. Tiek mokslinėje literatūroje, tiek buitiniame lygmenyje korporatyvinė prekės ženklo strategija 

neretai yra maišoma su organizacijos marketingo strategija. Anot autorių marketingo strategija 

nusako kaip ir kokiais kanalais organizacija komunikuos su tiksline auditorija, tuo tarpu prekės 

ženklo strategija nors ir apima marketingo elementą, bet tai yra daug platesnis reiškinys, kuris 

nusako kokio tipo korporatyvinis įvaizdis, vizija bei korporatyvinė kultūra bus kuriama tikslinio 

vartotojo akyse.  

5. Remiantis straipsnybe aprašomu korporatyvinio prekės ženklo strategijos formavimo modeliu, norint 

sukurti veiksmingą korporatyvinio prekės ženklo strategiją reikia atsižvelgti į šešias dimensijas: 

korporatyvines asociacijas, korporatyvinės veiklas, korporatyvines vertybes, korporatyvinę 

asmenybę bei korporatyvines naudas. Jos ne tik sąveikauja tarpusavyje bei papildo viena kitą, bet ir 

įtakoja vartotojo emocinį prisirišimą. Anot autorių kuo palankesnes korporatyvines asociacijas turės 

vartotojas, tuo didesnis bus jų emocinis prisirišimas bei lojalumas prekės ženklui 

6. Pagrindinės priežastys, kodėl daliai prekės ženklų nepasiseka yra prekės ženklo amnezija, prekės 

ženklo ego, prekės ženklo didybės manija, prekės ženklo klasta, prekės ženklo nuovargis, prekės 

ženklo paranoja bei prekės ženklo nereikšmingumas. 
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SUMMARY 

Product and corporate brands phenomenon are one of the most frequently studied topics in the literature of 

Marketing management. The analysis of both foreign and Lithuanian scientific literature is being carried out in the 

literature analysis part. In this part, brand name theories, brand strategy and its elements, product and corporate brand 

names differences are reviewed while analyzing classical and nowadays literature. During the literature review it was 

noticed that one of the reasons why it is so hard to identify the precise meaning of brand is the fact that phenomena of 

corporate and product brands and corporate marketing strategy are often confused in the scientific literature and 

everyday communication. According to various authors corporate marketing strategy defines how the organization 

reaches its target audience, while product brand strategy is broader phenomenon that takes into account such concepts: 

corporate image, vision, corporate culture.  
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ANIMUOTO 3D MODELIO KŪRIMAS 
 

Arnas Morkys 

Mokslinė vadovė lekt. Gražina Tautvydienė 
Šiaulių valstybinė kolegija 

3D animacija – tai trimačio modelio kadrų seka. Animacija taip pat prasidėjusi nuo 2D objektų taikymo, yra 

populiarus realizavimo variantas modeliams, suteikiantis jiems gyvasties. Pats 3D modeliavimas – tai procesas, kurio 

metu galima sukurti ir išlankstyti bet kokį objektą į norimą 3D formą. Tai gali būti kitimas nuo paprasto kubo iki 

darbinio variklio sistemos, nuo plokštės iki žmogaus, apribojimų vaizduotei nėra. Modeliavimo taikymo terpės būtų: 

filmų industrija, animacijos ir žaidimų projektai, interjero dizaino ir architektūros sritys.  

Straipsnio tikslas – pristatyti animuoto 3D modelio kūrimą. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti modeliavimo ir animacijos principus. 

2. Palyginti 3D terpėje naudojamą programinę įrangą. 

3. Sukurti ir pateikti animuotą 3D modelį. 

Metodai: literatūros šaltinių analizė, modeliavimas ir animavimas. 

ANIMACIJOS IR MODELIAVIMO PRINCIPAI 

Animacija savo paprasčiausioje formoje tėra judesio iliuzija, sukurta paeiliui bėgančių kadrų. 

Žmogaus smegenys atskirus kadrus gali atskirti iki 12 kadrų per sekundę, tačiau jei pasiekiamas didesnis 

kadruotės greitis, tai animacija tampa vientisesnė. Plačiausiai paplitusios trys animacijos technologijos rūšys: 

tradicinė animacija (piešta ranka (angl. Hand-drawn)), sustabdyto kadro animacija (angl. Stop-motion) ir 

kompiuterinė (skaitmeninė) animacija. Ranka piešiant animaciją užimama labai daug laiko: reikia atitaikyti 

modelio kontūrus, atlikti tolygius judesius, bei spalvinti. Geriausias tradicinės animacijos pavyzdys būtų 

senieji „Disney“ įmonės filmai. Sustabdyto kadro animacija paremta statinių kadrų kūrimu ir scenos 

koregavimu kiekviename kadre. Kompiuterinė animacija – tai virtualus animavimo būdas, kur visi 

animacijos objektai yra apdorojami specifine įranga. Šioje animacijoje objektų redagavimas be ribojimų, yra 

labai lankstus variantas animacijai atlikti. 

3D modelis gali būti kuriamas keliais metodais:  

 Modeliavimas daugiakampiais – metodas, kuris kuriamas pasitelkus primityvaus tipo 

modelius (kubą, sferą, cilindrą ir t.t.). 

 „NURBS“ modeliavimas – Bezjė kreivių taikymas atvaizduojant tolygius paviršius. 

 3D skulptūravimas – modeliavimas pasitelkiant skulptoriaus įrankius, kuriais objektas 

koreguojamas, tarsi molio gabalas. 

 Procedūrinis modeliavimas – algoritmais paremtas modelio kūrimas, taikomas didelio kiekio 

ar mastelio objektuose. 

 3D skenavimas – pasitelkiant 3D skaitytuvą išgaunamas realaus objekto modelis 3D terpėje. 

3D modelio kūrimas prasideda nuo primityvaus tipo modelio redagavimo (stačiakampio, cilindro, 

plokštės ar paprasčiausiai taško).  

Turint jau bazinį modelį galima jį redaguoti: su jo viršūnėmis, kraštinėmis, paviršiais atlikti įvairius 

veiksmus (iškėlimus, išpjovimus, išgaubimus, įtraukas ir t.t.).  

 

1 pav. 3D modelio permatomas rėmas „Wireframe“. 
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Taip pat, sukurtiems objektams gali būti taikomi įvairūs medžiagų atvaizdavimai pvz.: pasirenkant iš 

programos bibliotekos parametrizuotą medžiagos tipą, arba pasirinktą atvaizdą atkurti, išdėstant jį objekto 

paviršiumi. Animacijose objekto valdymui gali būti kuriamas skeleto modelis, arba nustatytas 

parametrizuotas valdymas. Skeleto modelis neatvaizduojamas galutinėje kadruotėje, tačiau modelio 

specifinės dalys jau yra pririštos atitinkamomis kaulo dalimis. Objektas animuojamas jam nustatant elementų 

pozicijas laiko juostoje, sukuriamas ryšys ir pasirenkami perėjimo greičiai tarp pozicijų, tam, kad būtų 

nustatomi atitinkamo greičio perėjimai tarp raktinių kadrų. Baigus kurti animaciją, reikia projektą perkelti į 

visuomenei laisvai prieinamus video formatus. Tad kadruotę galima sugeneruoti tiesiai į video failą arba 

generuoti kiekvieną kadrą į atskirą failą ir tik tada apjungti, tam, kad nustojus veikti kadruotės apdorojimui, 

būtų galima pratęsti, neprarandant prieš tai sukurtų kadrų. Kadrų generavimui galima pasitelkti nuo vieno 

kompiuterio iki milžiniškų kompiuterių tinklų, kur lokalaus tinklo pagalba, didelis kiekis kompiuterių gali 

apdoroti projekto kadruotę. 

3D TERPĖS PROGRAMŲ PALYGINIMAS 

Animuoto modelio kūrimui buvo analizuojamos keturios 3D modeliavimo priemonės, kurių 

palyginimas pateiktas 1 lentelėje ir keturi atvaizdavimo varikliai, kurių palyginimas pateiktas 2 lentelėje. 

 
1 lentelė. 3d modeliavimo priemonių palyginimas 

Programinė 

įranga 

Kriterijai 
Blender 2.66a 

Autodesk 3ds Max 

2016 

Autodesk Maya 

2015 

E-on Software Vue 

xStream 2015 

Kaina (bandomoji 

versija) 
0$ 1470$ (1 metai) 3454$ (1 metai) 1695$ 

Palaikomosios 

operacinės sistemos 

Linux, Mac, 

Windows 
Windows 

Linux, Mac, 

Windows 
Mac, Windows 

Programos 

privalumai 

Pilnas modeliavimo 

ir animacijos 

paketas nemokamai 

Patogi naudotojo 

sąsaja, neperkrauta 

funkcijomis. 

Profesionalūs 

modeliavimo 

įrankiai, išsamus 

modelių skeletų 

parametrizavimas. 

Neprilygstami 

kraštovaizdžio 

kūrimo įrankiai. 

Programos trūkumai 

Naudotojo sąsaja 

paremta klavišų 

kombinacijomis, 

problemos su 

stabilumu. 

Ribotos modelių 

skeletų kūrimo 

galimybės. 

Naudotojo sąsaja 

perpildyta 

funkcijomis, kaina. 

Scenų apdorojimo 

greitis. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

 

Išanalizavus 3D modeliavimo priemones, buvo nuspręsta parinkti „Autodesk 3ds Max 2016“ ir „E-

on Software Vue xStream 2015“ programinę įrangą, atsižvelgiant į tai, kad „3ds Max“ naudotojo sąsaja 

pasirodė kokybiškiausia ir „Vue“ programa suderinama su „3ds Max“, bei „Maya“: galima suderinti atskirus 

elementus. „Vue“ programa bus kuriamas kraštovaizdis bei atmosferiniai atvaizduojamieji elementai, „3ds 

Max“ programa likusieji smulkesnio mastelio elementai. 

2 lentelė. 3D atvaizdavimo variklių palyginimas 

Varikliai 

 

Kriterijai 
Mental Ray Nvidia Iray V-ray 3.3 Furryball 4.8 

Kaina  695$ 590$ 988$ 359$ 

Palaikomos 3D 

modeliavimo 

programos 

3ds Max, Maya, 

Vue 
3ds Max, Maya 3ds Max, Maya 3ds Max, Maya 

Naudojamas 

procesorius 

apdorojimui 

CPU GPU CPU arba GPU GPU 
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2 lentelės tęsinys. 3D atvaizdavimo variklių palyginimas 

Varikliai 

 

Kriterijai 
Mental Ray Nvidia Iray V-ray 3.3 Furryball 4.8 

Variklio privalumai 

Integruotas „3ds 

max“ ir „Maya“ 

programinėje 

įrangoje.  

 

Kokybiškas 

industrijos 

atvaizdavimo 

standartas 

Integruotas „3ds 

max“ ir „Maya“ 

programinėje 

įrangoje. 

 

Fotorealistiškos 

atvaizdavimo 

funkcijos.  

Populiarus 

architektūrinio 

atvaizdavimo 

funkcionalumas. 

Išskirtinio greičio 

kadrų apdorojimas 

su pilnu 

atvaizdavimo 

funkcionalumu. 

Variklio trūkumai 
Lėtas apdorojimo 

greitis. 

Palaikomos tik 

Nvidia video 

plokštės. 

Nėra integruotas 

programinėje 

įrangoje. 

Atliekant 

apdorojimo 

bandymus, 

kiekvieną kartą 

vyko duomenų 

nutekėjimas į 

kompiuterio atmintį. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

Išanalizavus 3D atvaizdavimo variklius, nuspręsta pasirinkti „Mental Ray“ dėl suderinamumo su 

„Autodesk 3ds Max 2016“ ir „E-on Software Vue xStream 2015“ programine įranga. 

ANIMUOTO 3D MODELIO KŪRIMAS 

Numatytas kūrimui modelis robotas (mechaninis voras) pasirinktas dėl nestandartinio (ne 

humanoidinio) skeleto tipo, bei judėjimo. Buvo sukurti roboto ir jo animacijos eskizai. 

   
2 pav. Roboto ir animacijos eskizai 

 
3D modelis pradėtas modeliuoti „Autodesk 3ds Max 2016“ programos aplinkoje. Panaudojant 

modeliavimo daugiakampiais metodą, objektų kūrimo eiga prasideda nuo kubo formos objekto. Vykdant 

poligonų redagavimą, pasirenkamos viršūnės, kraštinės ar paviršius ir objektai manipuliuojami. Baigus kurti 

grubių kūno formų modelius, pereinama prie jų raštų (iškilimų). Jų kūrimui sukurtos papildomos tiesės. 

Naudojant viršūnių redagavimo funkciją, parenkamos prie poligonų kampų esančios viršūnės ir keičiama jų 

pozicija, tam, kad būtų sukuriamas netolygus jų išdėstymas. Pasirenkant poligonų paviršius esančius objekte, 

sudaromos įtraukos, kurios iškeliamos į išorę ir pakreipiamos atitinkamu kampu.  

Baigus kurti pagrindines kūno dalis prieita prie jų jungimo objektų: akies ir lempos objektų kūrimo. 

Kūno jungimo elementai sukurti, pasitelkus cilindrinį objektą: padarytos išpjovos, išplėsti poligonai 

atitinkamose vietose, vieno elemento judėjimas apribotas sukinėjimusi pašalinėmis ašimis, bei šie elementai 

sugrupuoti prie atitinkamos kūno dalies. Lempos ir akies objektai kurti skritulio formos, pasitelkus poligonų 

išgaubimo ir pjūvių parinktis. 

Modeliui numatytos 8 identiškos kojos, kurių modeliavimui panaudoti cilindriniai objektai ir jais 

sukurtos aštuonios objektų grupės. Sukurtos dviejų skirtingų sąnarių kojos, pėdos objektai, pasitelkiant 

iškėlimo, praplatinimo, tiesių įterpimo, išpjovų funkcijas. Kojai sukurta kaulų sistema: prie atitinkamos kojų 

grupės pririšamas specifinis kaulas ir nustatytas atvirkštinės kinematikos funkcijos apskaičiavimas, kuris 

sukuria realistiškesnį galūnių judėjimą. 
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3 pav. Galutinis 3D modelis  

 
Roboto valdymui animacijoje sukurti valdymo objektai, kuriuos būtų galima greitai ir lengvai 

pasirinkti. Objektai sukurti pagal kubo formos rėmą, atvaizduojami kiek didesni nei valdomoji kūno dalis. 

Šio tipo objektai buvo sukurti pagrindinei kūno daliai ir kiekvienam pėdos kaului. 

Lauko elementų kūrime, panaudoti 7 paveikslėliai, kuriems suteikti 3 atvaizdavimo metodai: 

1) Originalus atvaizdas su tiksliu spalvų atvaizdavimu.  

2) Objekto atspindžiui skirtas atvaizdas.  

3) Objekto iškilimams skirtas atvaizdas.  

Antrame ir trečiame metode paveikslėliai atvaizduojami achromatinėje spalvų paletėje, nes nuo 

spalvos šviesumo lygio priklauso efekto stiprumas. Objektai kurie turės šiuos atvaizdus yra sukurti 

minimalaus poligonų kiekio, stačiakampio formų (su minimaliais pakreipimais). Modelio dalių objektai 

atvaizduojami pasitelkus bazinę programos medžiagų biblioteką, joms priskirti metalų tipo atvaizdavimo 

paviršiai.  

 

4 pav. Taikomo atvaizdo grindiniui metodai  

(tikrų spalvų, atspindžio ir iškilimų atvaizdai). 

 

Kraštovaizdis buvo kurtas pasitelkus „E-on Software Vue xStream 2015“ programinę įrangą. 

Sukurtas procedūrinio tipo reljefas, jūros tipo objektas, parametrizuota atmosferos sistema, bei medžių 

ekosistema. Tinkamo reljefo scenos kūrimui pasitelktas integruotas reljefo redagavimo įrankis ir poligonų 

išlyginimo, paaštrinimo, iškėlimo įrankiais buvo paruošta lygesnė scena, jau sukurtiems objektams. Medžių 

ekosistema sukurta iš 3 tipų medžių ir tapymo įrankiu uždėta ant norimos vietos reljefo paviršiuje. 

Atmosferos sistemos dalimis nustatytos atitinkamos parinktys: saulei (šviesos spalva, atvaizdavimo pozicija 

horizonte ir šviesos stiprumas), vėjo parametrai, kurie veikia su sukurta ekosistema. 
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5 pav. Reljefo redagavimo terpė 

Baigus kurti kraštovaizdžio objektus, visa tai perkeliama į „3ds max“ terpę ir koreguojama modelio 

ir lauko elementų pozicija scenoje. Modelio animacijai pasitelkiami sukurti valdymo objektai. Pirmiausia 

realizuojama kūno judesių trajektorija, po to derinami kojų judėjimo ciklai ir baigus tai, atliekami animacijos 

patikslinimai. Pagrindinės kameros animacijai, nustatoma trajektorija, kuria ji judės ir numatoma fokusavimo 

taško trajektorija. Animacija buvo realizuota „jpg“ failo tipais, dėl tikimybės, jog apdorojant kadruotę 

pasitaikys programos klaidų. Sukūrus atskirus kadrus pasitelkta „Video Post“ funkcija, kurios pagalba 

kadruotė buvo konvertuota į video failą. 

 

6 pav. Kadruotės konvertavimas į video failą „Video Post“ funkcija. 

 

IŠVADOS 

1. Išanalizuoti ir paaiškinti animacijos veikimo principai, bei pateikti 3d modeliavimo kūrimo metodai. 

2. Atlikta populiarių 3D modeliavimų programų analizė: palyginta atsižvelgiant į jų kainą, operacinių 

sistemų palaikomumą, jų pliusus, bei minusus. 

3. Sukurta 3d modelio animacija pasitelkiant „Autodesk 3ds Max 2016“, „E-on Software Vue Xstream 

2015“ programinę įrangą, bei „Mental Ray“ atvaizdavimo variklį. Animacija atvaizduota 

panaudojant sukurtą roboto voro modelį, lauko elementus, bei kraštovaizdį.  
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SUMMARY 

3D animation – is a frame sequence of a three dimensional model scene. Animation itself started as a 2D visual 

realization, as it gave of motion and realism for its subjects. The 3D modeling itself – is a process where it is possible to 

manipulate an object into any shape possible. A mechanical engine system can be created from just a few simple cubes, 

from a 2D plane to a person‘s body, the are no restrictions to the imagination. A few of the most popular mediums of 

modeling and animation would be: the film industry, animation and video game projects, interior design and an 

architectural visualization.  
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LYGINAMOJI LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ BAUDŽIAMOSIOS 

ATSAKOMYBĖS UŽ 

TERORISTINIŲ GRUPIŲ KŪRIMĄ IR VEIKLĄ ANALIZĖ 
 

Indrė Cvilikaitė 

Mokslinis vadovas: lekt., dr. Gediminas Bučiūnas 
Mykolo Romerio universitetas 

 
In context of global events countries lingers a sense of fear of possible terrorist attacks. States at their national 

level must be prepared not only to carry out preventive programs against terrorism, but also, accordance to international 

agreements, to establish criminal liability associated with terrorist groups and their criminal activities. Therefore there is 

a need to review the existing legal framework of terrorist offenses namely in complicity aspect. 

Purpose of this article – to identify and analyze the main possible problems and their causes of delimitation for 

complicity forms in context of terrorist offense, and compared regulation of the institute in foreign law. 

Keywords: criminal law, complicity forms, terrorist group, organized group, terrorism. 

 

ĮVADAS 

 

Šiuolaikinių globalių įvykių pasaulyje kontekste - padažnėjus kariniams konfliktams tarp šalių, 

formuojantis islamiškajam fundamentalizmui, vykstant masiniam ir sunkiai kontroliuojamam karo pabėgėlių 

perkėlimui į Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares, dažnėjant teroristiniams išpuoliams, daugelyje 

šalių tvyro pagrįstas baimės jausmas dėl piliečių saugumo. Valstybės, nacionaliniu lygmeniu turi būti 

pasirengusios ne tik vykdyti prevencines programas prieš terorizmą, bet ir vadovaujantis tarptautiniais 

susitarimais, įtvirtinti baudžiamąją atsakomybę susijusią su teroristinių grupių organizavimu ir jų vykdoma 

nusikalstama veikla. Todėl kyla pagrįstas poreikis apžvelgti esamą teroristinių nusikaltimų teisinį 

reglamentavimą būtent bendrininkavimo aspektu. 

Darbo tema aktuali tuo, jog nors bendrininkavimo institutas buvo plačiai nagrinėjamas teisės 

mokslininkų, tačiau, modernėjant nusikalstamų veikų padarymo būdams (dėl ko kyla ir duomenų apie 

nusikalstamas veikas rinkimo problemų), praktikoje dažnai susiduriama su bendrininkavimo formų 

(organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo, kuriam prilyginama ir teroristinė grupė)  atribojimo 

problemomis, kadangi šios grupės turi daugiau jas vienijančių nei skiriančių požymių.  

Tuo pasižymi ir tiriamos temos mokslinis naujumas, kadangi didžioji dalis teroristinių nusikaltimų 

Lietuvos baudžiamojoje teisinėje sistemoje buvo kriminalizuoti tik 2013 m., tad dėl esamos padėties šalyje 

(praktikos, taikant šias nuostatas nebuvimo), šios teisės normos nebuvo plačiai analizuojamos. Tyrimui 

aktualius bendrininkavimo ir teroristinių nusikaltimų klausimus nagrinėjo T. Girdenis, dr. A. Gutauskas, dr. 

K. Jovaiša, A. Paukštė ir kt. teisės mokslų žinovai. Akivaizdu, kad ši tema dar ilgai bus aktuali ir nagrinėtina. 

Straipsnio tikslas – nustatyti ir išanalizuoti pagrindines asmenų grupių, veikiančių teroristiniais 

tikslais, atribojimo problemas, jų kilimo priežastis bei palyginti šio instituto reglamentavimą užsienio šalių 

teisės aktuose.  

Temos problema – nusikalstamų grupių, kurių tikslas daryti teroristinius nusikaltimus, atribojimo 

teorinės prielaidos.  

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti bendrininkavimo instituto teisinį reglamentavimą Lietuvos baudžiamojoje teisėje; 

2. Nustatyti grupių, veikiančių teroristiniais tikslais, atribojimo problemas ir jų kilimo priežastis; 

3. Išanalizuoti grupių, veikiančių teroristiniais tikslais, teisinį reglamentavimą užsienio šalių baudžiamojoje 

teisėje ir palyginti gautus rezultatus; 

Tyrimo metodai. Rengiant darbą buvo remiamasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato išaiškinimais, Lietuvos teismų praktika, Europos Sąjungos Tarybos 

išvadomis, taip pat teisine literatūra. Taip pat darbe naudojami lyginamasis, loginis, sisteminės analizės, 

teisės aiškinimo metodai. 
 

Bendrininkavimo instituto teisinė bazė Lietuvoje 

 

Lietuvos baudžiamojoje teisėje išskiriamos trys bendrininkavimo formos, įtvirtintos Lietuvos 

Respublikos Baudžiamojo Kodekso (toliau – LR BK) IV skyriaus „Nusikalstamos veikos stadijos ir formos“ 

25 str., tai bendrininkų grupė, organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas, kurios skiriasi pagal 

bendrininkų tarpusavio susitarimo pobūdį ir laiką, veiksmų, suderinamumo lygį ir organizuotumo laipsnį 
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(Abramavičius ir kt., 2004). Toliau šiame darbe bus analizuojamos dvi iš šių formų, tai organizuota grupė ir 

teroristinė grupė, įtvirtintos LR BK 249
1
 str.  

Kaip nurodyta minėtame straipsnyje, „Organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos 

veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai 

sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi 

skirtingą vaidmenį“ (LR BK įstatymo redakcija Nr. XII-497, 2013). Vadinasi, šios grupės organizuotumas 

turėtų būti sietinas tik su kruopščiai parengtu nusikalstamos veikos įvykdymo planu, nekeliant per didelių 

organizacinių ir struktūrinių reikalavimų. 

„Nusikalstamas susivienijimas yra tada, kai bendrai nusikalstamai veiklai – vienam ar keliems 

apysunkiams, sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti – susivienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos 

sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Nusikalstamam susivienijimui 

prilyginama antikonstitucinė grupė ar organizacija bei teroristinė grupė“ (LR BK įstatymo redakcija Nr. XII-

497, 2013).   Tai pavojingiausia bendrininkavimo forma, kurios įtvirtinimas LR BK atsirado „kaip kovos 

būtent su organizuotu nusikalstamumu priemonė“ (Gutauskas, 2003) todėl vien priklausymas tokiam 

susivienijimui užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal LR BK 249 str. Nusikalstamam susivienijimui taip 

pat būdingi šie papildomi požymiai, padedantys ją atriboti nuo organizuotos grupės: organizatoriaus – 

lyderio – buvimas, detalus vaidmenų ir užduočių pasiskirstymas, ilgalaikiai, glaudūs, tvirti, konspiraciniai 

tarpusavio ryšiai, naudojami tam tikri veiklos metodai, viską sujungiant į vieną sistemą, kuria siekiama 

ekonominės ar kitokios materialinės naudos (Gutauskas, 2003).   

Remiantis ES nuostatomis, teroristinė grupė, tai „organizuota grupė, susidedanti iš mažiausiai dviejų 

asmenų, sukurta per tam tikrą laikotarpį ir suderintai veikianti turint tikslą daryti teroristinius nusikaltimus,“ 

(Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR) kuri, kaip minėta, prilyginama nusikalstamam 

susivienijimui, tad jai taikomi LR BK 25 str. 4 d. numatyti nusikalstamo susivienijimo požymiai, ir už šios 

grupės kūrimą ar dalyvavimą jos veikloje, analogišku principu kyla baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 

249
1
 str. Šių grupių skiriamasis požymis yra tikslai, dėl kurių nusikalstamai veiklai susivienija jų nariai. 

Nusikalstamo susivienijimo atveju vykdoma veikla visuomet siekiama ekonominės naudos (kiekvienas 

dalyvaujantis asmuo siekia jos asmeniškai sau,  o taip pat ja siekiama ir materialinės naudos susivienijimo 

labui). Tuo tarpu teroristinės grupės tikslai, visuomet ideologiniai: politiniai, religiniai, rasiniai, kultūriniai. 

Jų įgyvendinimui siekiama sukurti baimės jausmą, destabilizuoti esamos sistemos santvarką, naudojant 

agresiją prieš organizacijas ar valstybines įstaigas, kaip būdą būti išgirstiems (Weinberg, 2005). 

Taigi, pagal bendrąsias teisės normas bendrininkavimo formos skiriasi organizuotumo, pavojingumo 

lygiu bei kylančiomis teisinėmis pasekmėmis.  

Nors baudžiamasis įstatymas ir apibrėžia bendrininkavimo formų požymius, tačiau praktikoje iškyla 

problemų, siekiant atriboti organizuotą grupę nuo nusikalstamo susivienijimo. Vienas iš skiriamųjų bruožų, 

atribojančių nusikalstamą susivienijimą nuo organizuotos grupės yra tai, jog asmenys susivienija bendram 

tikslui. Tai reiškia, jog prieš susikuriant šiam dariniui, jo būsimiems dalyviams jau yra susiformavęs tikslas 

veikti nusikalstamai, ir būtent dėl jų jie suvienija savo jėgas.  

Susitarimą, kaip atribojimo kriterijų tarp šių grupių, gana aiškiai apibūdino A. Gutauskas, 

nurodydamas, kad nusikalstamas susivienijimas susitaria nusikalstamą veiklą paversti verslu, tuo tarpu 

organizuota grupė tariasi ir apgalvoja konkrečią(-ias) nusikalstamą(-as) veiką(-as) (Gutauskas, 2002), dėl 

kurių darymo pastarajai nereikia palaikyti nuolatinių ir ilgalaikių tarpusavio ryšių ir visi jos nariai yra lygūs. 

Tačiau analizuojamo LR BK 249
1
 str. kontekste vadovautis teisės moksle vyraujančiomis nuostatomis 

negalima, kadangi organizuotai grupei priskiriamas jos kūrimo požymis ir įtvirtintas aiškus vadovo buvimas.  

Lietuvos Aukščiausias Teismas pažymėjo, kad siekiant atriboti organizuotą grupę nuo nusikalstamo 

susivienijimo, reikia vertinti ne kiekvieną požymį atskirai, o jų visumą, kadangi dažnai organizuota grupė 

pasižymi ir nusikalstamam susivienijimui būdingais požymiais, t. y. tarpusavio ryšiais ir vaidmenų ar 

užduočių pasiskirstymu, veiksmų planavimu ir pan. (LAT 2007 m. vasario 22 d. teismų praktikos 

nusikalstamo susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga).  

 

Bendrininkavimo formų užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę įtvirtinimas LR BK 

 

Kadangi teroristinė grupė prilyginama aukščiausiai pagal organizuotumo lygį bendrininkų grupei, jai 

taikomos analogiškos nuostatos, ir sudėties požymių ir teisinės atsakomybės prasme, dėl ko, siekiant pilnai 

įgyvendinti tarptautinius sutarimus ir pašalinti buvusius trūkumus (LR Teisingumo ministerijos aiškinamasis 

raštas Nr. XIP-925), LR BK XXXV skyriuje „Nusikaltimai visuomenės saugumui“ įtvirtintas 249
1
 str., 

„Grupių, kurių tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, kūrimas ir veikla“, sudėliotas analogišku principu 

kaip ir LR BK 249 str. „Nusikalstamas susivienijimas“ t. y. numatyta atsakomybė už dalyvavimą teroristinės 
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grupės veikloje, taip pat įtvirtintas veikimas ginkluotoje teroristinėje grupėje bei tokios grupės kūrimas arba 

vadovavimas jai. 

Šiame skyriuje, įgyvendinant minėtą Pamatinį sprendimą, įtvirtinti ir teroristiniai nusikaltimai, 

kuriems įvykdyti kuriama teroristinė grupė, tai teroro aktas (250 str.),  orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar 

krovininio transporto priemonės arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas (251 str.) ir 

žmogaus pagrobimas įkaitu (252 str.).   

Pažymėtina, kad pagal ES Tarybos Pamatinį sprendimą 2008/919/TVR iš dalies keičiantį Tarybos 

Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR, valstybės narės turi numatyti atsakomybę ir už bendrininkavimą 

vykdant minėtus teroristinius nusikaltimus, su teroristine grupe susijusius nusikaltimus ( t. y. veikiant 

bendrininkų grupėje, kartu su teroristinės grupės nariais) ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus 

(kurstymą įvykdyti teroristinį nusikaltimą, verbavimą teroristiniai veiklai, teroristų rengimą, ir vagystę, 

plėšimą, turto prievartavimą ar dokumentų klastojimą, jei tuo siekiama remti grupę, kurios tikslas daryti 

teroristinius nusikaltimus) (Tarybos Pamatinis sprendimas 2008/919/TVR). Analizuojant baudžiamąsias 

bylas matyti, kad bendrininkavimo, kartu su nusikalstamu susivienijimu kvalifikacija jau yra nusistovėjusi 

teismų praktikoje: „R. B. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 

dalį, už tai, kad<.....> P. M. ir M. K., veikdami nusikalstamame susivienijime, padedant nepriklausantiems 

nusikalstamam susivienijimui R. B. ir R. B., veikiantiems su jais bendrininkų grupėje, <...> pasikėsino 

nužudyti D. P.,“ (baudžiamoji byla 2K-218/2010). Galima teigti, kad tokia pat kvalifikacijos konstrukcija, 

pagal bendrąsias teisės taikymo taisykles, turėtų būti taikoma ir veikiant bendrininkų grupėje, kartu su 

teroristinės grupės nariais, taip įgyvendinant Tarybos Pamatinio sprendimo 2008/919/TVR reikalavimą 

taikyti atsakomybę už tai.  

Kadangi analizuojam straipsniui priskirti tik teroristiniai nusikaltimai, darytina išvada, kad kitiems 

nusikaltimams įvykdyti taikomos bendrosios bendrininkavimo nuostatos. Tačiau, įstatymų leidėjas, 

kriminalizuodamas teroristinės grupės veiklą kartu, tame pačiame straipsnyje įtvirtino ir atsakomybę  už 

organizuotos grupės veiklą: „Tas, kas kūrė organizuotą grupę, kurios tikslas – daryti teroristinius 

nusikaltimus, arba jai vadovavo ar dalyvavo šios grupės veikloje“.  

Šio straipsnio objektas – visuomenės saugumas, t. y. pripažįstama, kad organizuotos ir teroristinės 

grupių egzistavimas, kaip ir nusikalstamo susivienijimo yra laikytinas ypatingo pavojingumo nusikaltimu,  

savaime keliančiu grėsmę visuomenės saugumui. Šie nusikaltimai gali būti padaromi tik tiesiogine tyčia, 

remiantis 249 str. normų aiškinimu, organizuotos grupės ar teroristinės grupės dalyvio tyčia suponuoja 

suvokimą, kad jis veikia kaip šių grupių narys, dalyvauja jų veikloje, siekdamas tų pačių tikslų ir nori taip 

veikti (Abramavičius ir kt., 2010). Straipsnyje įtvirtintų nusikaltimų sudėtys yra formalios – kaip ir BK 249 

str. atveju, nusikaltimai laikomi baigtais atlikus veiksmus, kurie laikomi dalyvavimu šių grupių veikloje, 

vadovavimu ar grupių kūrimu.  

Organizuotos grupės ir teroristinės grupės požymiai aiškinami remiantis LR BK 25 str. 3 ir 4 dalimis, 

o kiti objektyvieji šio straipsnio požymiai, priskirti abejoms asmenų grupėms – kūrimas, dalyvavimas ir 

vadovavimas, atskleisti per 249 str. požymių aiškinimą.  

„Kurti“ pagal Lietuvių kalbos žodyną reiškia steigti, organizuoti tam tikrą struktūrizuotą darinį 

(Lietuvių kalbos žodynas, 2008). Pažymėtina, kad LR BK komentaro autoriai, analizuodami nusikalstamo 

susivienijimo organizavimą, jį prilygino kūrimui, paaiškindami, kad organizavimas (kūrimas) pasireiškia 

veiksmais, kuriais parenkami, verbuojami, telkiami bendrai nusikalstamai veiklai susivienijimo dalyviai 

(Abramavičius ir kt., 2010). Šis požymis ir jo aiškinimas tinkamas teroristinės grupės kontekste, tačiau 

visiškai nepriimtinas organizuotos grupės atžvilgiu, kadangi juo eliminuojamas asmenų susitarimo bet 

kurioje nusikalstamos veikos stadijoje veikti nusikalstamai požymis. Nors tai nepašalina galimybės 

prisijungti prie organizuotos grupės bet kuriuo metu, tačiau „kūrimo“ požymis parodo, kad asmenys sukuria 

grupę dėl nusikalstamos veiklos. 

Vadovavimas, „jau sukurtame susivienijame pasireiškia platesniu veiksmų spektru, tai susirinkimų 

organizavimas, kontroliavimas kitų grupės narių veiksmų, koordinavimas atliekamų nusikalstamų veikų bei 

planų joms rengimas, taip pat vidinės drausmės palaikymas, aprūpinimas ryšio ir kitomis techninėmis 

priemonėmis, pinigų į bendrą kasą rinkimas, veikimo metodų tobulinimas ir kiti organizaciniai veiksmai“ 

(Abramavičius ir kt., 2010). Šis požymis atspindi ir tam tikrą grupės struktūrą bei pavaldumą, kas pagal LR 

BK 25 str. 3 d. normą nėra priskiriama organizuotai grupei. 

Dalyvavimo požymis suprantamas kaip asmens atliekamų jam pavestų bet kokių funkcijų, susijusių 

su šio susivienijimo veikla nuolatinis vykdymas, užtikrinantis tikslų pasiekimą, gali būti siejamas ir su 

antraeilio vaidmens atlikimu. (Abramavičius ir kt., 2010). Asmenų dalyvavime turi atsispindėti pastovumo ir 

funkcionalumo požymiai, t. y.: asmuo turi veikti nuolat ar ilgesnį laiko tarpą ir jo prisijungimas prie veiklos 

nėra atsitiktinis ar vienkartinis, taip pat jo veikimas turi būti pagrįstas konkrečiu vaidmeniu (tai gali būti 
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vadovaujantis ar koordinuojantis kitų veiklą vaidmuo, taip pat vykdomasis – pavedimų, nurodymų 

atlikimas),vienaip ar kitaip asmens veikla turi būti susieta su susivienijimo veikla (Abramavičius ir kt., 

2010).  Nusikalstamo susivienijimo atveju, įstatymas nereikalauja, kad jo dalyviai (nors taip retai kada 

pasitaiko), realiai būtų padarę bent vieną nusikaltimą, nusikalstamo susivienijimo sudėtyje (LAT 2007 m. 

vasario 22 d. teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga), 

kadangi vien priklausymas šiai grupei, kas pasireiškia bet kokių veiksmų atlikimu jos labui, užtraukia 

baudžiamąją atsakomybę. Analizuojamo straipsnio kontekstu tai taikoma ir organizuotos grupės dalyviams, 

nors jų veikla organizuotoje grupėje, kitų nusikaltimų kontekste visada siejama su tam tikrų veiksmų 

atlikimu. Šių nusikaltimų subjektu gali būti pakaltinamas, 16 m. amžiaus fizinis asmuo, taip pat ir juridinis 

asmuo. 

Įstatymų leidėjas įtvirtino subjektyvų, kaip privalomą nusikaltimų sudėties požymį, tikslą – daryti 

teroristinius nusikaltimus, kurie yra daromi teroristiniais tikslais, t. y. siekimu labai įbauginti visuomenę ar 

jos dalį arba neteisėtai priversti tarptautinę viešąją organizaciją, valstybę ar jos instituciją atlikti bet kokį 

veiksmą arba susilaikyti nuo jo atlikimo, arba destabilizuoti ar sunaikinti svarbiausius valstybės 

konstitucinius, politinius, ekonominius ar socialinius darinius ar tarptautinę viešąją organizaciją“ (LR BK 

įstatymo redakcija Nr. XII-497, 2013). Tikslai gali būti ir politiniai, ir kariniai, ir etniniai ir religiniai ir bet 

kokie kitokie. O motyvai – tik ideologiniai, kurie propaguoja nekaltų žmonių žudymą (Paukštė, 2004). 

2005 m., ES Komisija, pateikdama valstybių narių baudžiamosios teisės normų, susijusiu su 

terorizmu apibendrinimą, dar galiojant senajai LR BK redakcijai, kurios  250 str. 5 d. buvo įtvirtinta 

atsakomybė už bendrininkų ar organizuotos grupės kūrimą, šios straipsnio dalies neanalizavo, kadangi ES 

teisės normų kontekste, svarbi yra tik teroristinės grupės veikla (Council of Europe, 2005). Atkreiptinas 

dėmesys ir į tai, kad pasikeitus LR BK redakcijai, nebeliko bendrininkų grupės kūrimo ir dalyvavimo jos 

veikloje normos, taip numatant atsakomybę už bendrininkavimą pagal jau nusistovėjusias taisykles.  

2015 m. ES Komisija, atlikus valstybių narių baudžiamosios teisės normų, kuriomis perkeltos 

tarptautinių susitarimų nuostatos, analizę, pažymėjo, kad yra būtini LR baudžiamojo įstatymo normų, 

įtvirtinančių teisinę atsakomybę už nusikalstamų organizacijų veiklą, t. y. analizuojamo 249
1
 str.  pakeitimai 

(Council of the European Union 5206/2/15).  Svarstant darbo grupės parengtą LR BK kodekso normų 

pakeitimo projektą, G. Švedas pažymėjo, kad “ BK 249
1
 str. 1 dalyje numatytos baudžiamosios atsakomybės 

<..>, viena vertus, ES teisė nereikalauja. Kita vertus, tokios siūlymo nuostatos neproporcingos ir 

diskriminacinės kitų labai sunkių nusikaltimų atsakomybės ir jos realizavimo atveju (sankcijoje numatytos 

bausmės) požiūriu. Moksliniu požiūriu BK 249(1) str. 1 dalies redakcija iš esmės nepriimtina ir netikslinga„ 

(Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas 2013 m.), tačiau į šią pastabą nebuvo 

atsižvelgta, motyvuojant tuo, kad teroristinės grupuotės dažnai nepasižymi tokiu organizuotumo lygiu kaip 

nusikalstamas susivienijimas. 

Teisės mokslininkai, nagrinėdami kitų nusikaltimų sudėtis bendrininkavimo instituto aspektu, 

pažymėjo, kad „bendrininkavimo formų turinio bei jo klasifikacijos klausimus turi spręsti bendroji 

baudžiamosios teisės dalis ir ta pati forma turi būti aiškinama vienodai visose nusikaltimų sudėtyse“ 

(Fedosiuk, 2002) t. y.  vienų nusikaltimų kontekste organizuota grupė negali būti mažiau pavojinga, negu 

vykdant kitus nusikaltimus, pvz., nusikaltimų žmogaus laisvei kontekste, veikimas organizuota grupe negali 

būti mažiau pavojingas nei dalyvavimas tokios grupės veikloje vykdant žmogaus pagrobimą įkaitu.  

Taigi, nusikalstamas susivienijimas ir teroristinė grupė, kaip bendrininkavimo forma, sudaro atskirų 

nusikaltimų sudėtį, kadangi savo veiklos pobūdžiu, organizuotumu, tarptautiškumu kelia grėsmę tiek 

plačiajai visuomenei, tiek tiesiogiai pavieniams asmenims. Tačiau lieka neaišku, kodėl įstatymų leidėjas tokį 

pat pavojingumą priskyrė organizuotai grupei ir numatė atsakomybę vien už šios grupės egzistavimą.  

Manytina, jog organizuotos grupės požymio įtvirtinimas, straipsnyje papildančiam nusikalstamą 

susivienijimą yra ydingas, kadangi, kaip jau minėta, šis straipsnis įtvirtina atsakomybę taip pat už 

nusikalstamą susivienijimą, tik ne ekonominiais, tikslais.  

Teisinio vertinimo problema gali kilti dėl baudžiamajame įstatyme klaidingo grupių, veikiančių 

teroristiniais tikslais, reglamentavimo, kadangi jas  vienija esminis, subjektyvusis požymis – tikslas daryti 

teroristinius nusikaltimus, kas ir apibūdina pavojingumo lygį, dėl ko organizuotos grupės atliekamų veiksmų 

pavojingumas yra lygiai toks pats kaip ir teroristinės grupės. Todėl kyla klausimas, kokie požymiai atribos 

vieną grupę nuo kitos. Iš analizuojamo straipsnio požymių visumos matyti, kad organizuotos grupės ir 

teroristinės grupės aiškiausias skirtumas yra LR BK 25 str. numatytas minimalus asmenų skaičius. 

Susitarimo veikti nusikalstamai susiformavimo laikas, t. y. tikslo atsiradimas  teroristinės grupės atveju 

susiformuoja ankščiau už patį darinį, tačiau LR BK 249
1 

str. kontekste šis požymis jau taikomas ir 

organizuotai grupei.   



114 
 

Kaip pavyzdį galima apžvelgti LR BK 250 str. 3 d., kurioje numatyta atsakomybė už tai, kai 

teroristiniais tikslais sunkiai sutrikdoma sveikata vienam ar daugiau žmonių, galimą kvalifikaciją. Jei šią 

nusikalstamą veiką įvykdytų organizuota grupė, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus, asmenų 

veiksmų kvalifikacija atrodytų taip: LR BK 249
1 

str. 1 d., 250 str. 3 d. Jei šį nusikaltimą padarytų teroristinė 

grupė, kvalifikacija nežymiai pasikeistų ir atrodytų taip: LR BK 249
1 

str. 2 d., 250 str. 3 d. Tiek pirmu tiek 

antru atveju minėtų grupių veiksmai sukeltų tapačias pasekmes, tai yra būtų sunkiai sutrikdyta vieno ar 

daugiau žmonių sveikata. Skirtumas tarp šių kvalifikacijų atsispindi kylančiomis teisinėmis pasekmėmis, 

kadangi už organizuotos grupės veiklą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų, o už 

dalyvavimą teroristinės grupės veikloje numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo penkerių iki penkiolikos 

metų. Taip pat skiriasi ir jau minėtu kiekybiniu šias grupes apibūdinančiu požymiu: pirmu atveju LR BK 250 

str. 3 d. numatyta nusikalstama veika gali būti padaryta bent dviejų tarpusavyje susitarusių asmenų bendrais 

veiksmais, o antru atveju, šiam nusikaltimui įvykdyti reikia mažiausiai trijų bendrai veikiančių asmenų. 

Tačiau organizuota grupė gali būti sudaryta ir iš daugiau nei dviejų asmenų, pvz., 3 kas būtina teroristinės 

grupės kontekste.  Tokiu atveju, vienodos sudėties asmenų grupėms, įvykdžius tą patį nusikaltimą, sukėlusį 

tapačias pasekmes, jų veiksmus tektų kvalifikuoti kaip du atskirus nusikaltimus, o skirtųsi tik kylančios 

teisinės pasekmės. Dėl to pritartina G. Švedo nuomonei, kad moksliniu požiūriu LR BK 249
1 

str. 1 d., 

redakcija yra nepriimtina ir netikslinga.  

Taigi LR BK 249
1
 str., normų kvalifikavimui turėtų būti taikomos bendrosios bendrininkavimo 

instituto aiškinimo ir taikymo taisyklės, o šis straipsnis turėtų nustatyti atsakomybė tik už teroristinės grupės 

veiklą. Nustačius organizuotos grupės buvimą, jos padarytas nusikaltimas, pvz., plėšimas <..> 

kvalifikuojamas pagal tą straipsnio dalį, kuri numato organizuotą grupę, kaip kvalifikuojantį požymį 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2007 m. vasario 22 d. teismų praktikos nusikalstamo 

susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga). Jei nusikalstama veika padaroma nesant 

tokio kvalifikuojančio požymio, tai yra pripažįstama sunkinančia aplinkybe pagal LR BK 60 str. 1 d. 2 p 

(Giedraitis ir kt., 2014). 

Jei teroristiniams nusikaltimams daryti taikomos bendrosios bendrininkavimo taisyklės, įstatymu 

nurodant, jog šiame skyriuje įtvirtinti teroristiniai nusikaltimai gali būti padaryti organizuotos grupės, ji 

galėtų būti įtvirtinta nusikaltimą kvalifikuojančiu požymiu (teroristiniuose nusikaltimuose, t. y. 250 str., 251 

str., 252 str.), o kitais atvejais, kaip sunkinanti aplinkybė, tuo atveju, jei veikos mastas ir intensyvumas 

neperžengia tos ribos, už kurią numatoma atsakomybė teroristinės grupės veikloje.  

Apibendrinant galima teigti, kad LR BK 249
1
 str., 1 d. įtvirtinta nuostata yra prieštaraujanti 

baudžiamosios teisės moksle aiškinamam bendrininkavimo institutui. Šiame straipsnyje organizuotai grupei 

priskirti požymiai tik dar labiau priartina ją prie teroristinės grupės, taip apsunkinant šių grupių atribojimo 

klausimą. Toks nusikaltimo sudėties įtvirtinimas yra diskriminacinis kitų nusikaltimų atžvilgiu ir 

nereikalingas tarptautinių susitarimų kontekste.  

 

Bendrininkavimo formų užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę įtvirtinimas užsienio šalių 

baudžiamojoje teisėje 

 

Atliekant lyginamąjį, Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamųjų įstatymų, kuriuose numatytos 

atsakomybės už grupių, veikiančių teroristiniais tikslais, tyrimą, pasirinktos šios ES valstybės narės: 

Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, Belgijos Karalystė ir Jungtinės Karalystės.   

Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau – VFR) baudžiamajame kodekse numatytos trys 

bendrininkavimo formos: grupė asmenų (127 str.), nusikalstama organizacija (129 str.) ir teroristinė 

organizacija (129A str) (pastarasis straipsnis įtvirtintas kaip „kvalifikuotas“ nusikalstamos organizacijos 

nusikaltimas, besiskiriantis daromais nusikaltimais ir jų tikslais (Okoth, 2014)). Būtent 129A str. įtvirtinta 

teroristinė organizacija, yra vienintelė bendrininkavimo forma, kuri kuriama teroristiniams nusikaltimams 

vykdyti. Pagal šio straipsnio nuostatas nusikaltimu yra laikoma tokios grupės kūrimas, dalyvavimas jos 

veikloje, rėmimas ir asmenų šios grupės veiklai vykdyti rengimas.  

VFR BK nėra detalizuoti šios grupės sudėties požymiai, kaip tai numatyta LR BK 25 str. 4 d., tačiau 

jie aptarti Vokietijos teisinėje literatūroje bei teismų praktikoje, kur nurodyta, kad 129A str. yra 129 str. – 

nusikalstamos organizacijos – papildymas, tad teroristiniai organizacijai priskiriami tokie pat objektyvieji 

požymiai: organizaciją sudaro mažiausiai trys asmenys, suvokiantys savo pavaldumą organizacijos tikslams; 

ji  sukurta ir egzistuoja tam tikrą laikotarpį; pasižymi aukštesniu organizuotumo lygiu, t. y. vidinės 

struktūros, veikiančios hierarchiniu principu palaikymu, nusikaltimų planų sudarymu, užduočių 

pasiskirstymu (Okoth, 2014). Dalyvavimas tokios grupės veikloje reiškia, kad asmuo priklauso šiai 

organizacijai, yra pavaldus jos tikslams, turi tam tikrą vaidmenį joje ir užduotį daromuose nusikaltimuose, o 
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rėmimas suprantamas kaip tokios grupės finansavimas, patarimų ar informacijos suteikimas, suvokiant kad 

tai padės įgyvendinti organizacijos tikslus (Okoth, 2014).  

Teroristinės organizacijos subjektas yra pakaltinamas, savo veiksmų nusikalstamą pobūdį 

suprantantis asmuo, kuris nusikaltimo darymo metu buvo sulaukęs 14 metų amžiaus (VFR BK, 2015). Šios 

grupės organizavimas, kūrimas, rėmimas ir kitų objektyvių elementų visuma, nukreipti į tokios organizacijos 

tikslų pasiekimą parodo, kad asmenys veikia tiesiogine tyčia (Okoth, 2014). 

Straipsnyje  išvardintos nusikalstamos veikos, dėl kurių susikuria teroristinė organizacija iš esmės 

atitinka LR BK 250, 251, 252 str. įtvirtintas nusikalstamas veikas  ir ES Tarybos pamatinių sprendimų 

reikalavimus, tai: sunkus sveikatos sutrikdymas, nužudymas, sprogdinimas, padegimas, disponavimas 

sprogstamosiomis ar jonizuojančiomis medžiagomis, cheminiu ar biologiniu ginklu, orlaivio, laivo 

užgrobimas, asmens pagrobimas įkaitu ir kt. Taip pat prie teroristinės organizacijos veiklos priskiriami ir 

nusikaltimai žmoniškumui bei karo nusikaltimai, tokie kaip genocidas. Visos numatytos nusikalstamos 

veikos padaromos teroristiniais tikslais. Šis subjektyvusis požymis taip pat įtvirtintas 129A str., kaip siekis 

labai įbauginti visuomenę, priversti valdžios instituciją ar tarptautinę organizaciją atlikti tam tikrus veiksmus, 

arba sunaikinti pagrindines politinės, konstitucinės, ekonominės ar socialines valstybės ar tarptautinės 

organizacijos struktūras (VFR BK, 2015). 

Taigi, teroristinės organizacijos įtvirtinimas VFR baudžiamajame įstatyme turi panašumų lyginant tai 

su LR BK nuostatomis: teroristinė organizacija yra papildymas nusikalstamos organizacijos, jos vykdomos 

nusikalstamos veikos yra analogiškos lyginant tai su LR BK, tik VFR atveju teroristinės organizacijos veiklai 

priskiriama daugiau nusikalstamų veikų, taip pat skiriasi ir subjekto amžius, be to, teroristiniais tikslais 

veikia tik viena iš esamų trijų bendrininkavimo formų.  

Prancūzijos Respublikos baudžiamojo kodekso 421-2-1 str., numatyta baudžiamoji atsakomybė už 

priklausymą ar dalyvavimą grupės, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje. Atsakomybė už 

tokios grupės kūrimą ar vadovavimą jai kriminalizuota atskirame, 421-5 straipsnyje. 421 str., kur išvardintos 

nusikalstamos veikos, pripažįstamos teroro aktu, iš esmės atitinka ES aktų reikalavimus. Šiame straipsnyje 

taip pat įtvirtintas ir subjektyvusis teroro akto bei teroristinės grupės požymis – tikslas sutrikdyti viešąją 

tvarką ar rimtai įbauginti visuomenę (Prancūzijos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 2016).  

 Objektyvieji, grupės, veikiančios teroristiniais tikslais požymiai Prancūzijos Respublikos BK nėra 

įvardinti, tačiau analizuoti Prancūzijos baudžiamosios teisės moksle. Teroristinei organizacijai priskiriami 

tokie požymiai: mažiausiai dviejų asmenų dalyvavimas; organizacinė struktūra; bendras tikslas įvykdyti 

teroristinius nusikaltimus, kuris susiformuoja dar prieš parenkant konkretų taikinį; tikslui pasiekti turi būti 

atliekami tam tikri paruošiamieji  veiksmai, tačiau nebūtina, kad būtų pradėta tiesiogiai vykdyti teroro akto 

nusikaltimo sudėties požymiai (United Nations on Drugs and Crime, 2010, Human Right Watch, 2008). Šios 

grupės subjektu gali būti savo veiksmų nusikalstamą pobūdį suvokiantis ir 13 m. amžiaus sulaukęs asmuo 

(Elliot, 2001). Terorizmo ekspertų komiteto teigimu, ES teisės reikalavimai yra visiškai ir tinkamai perkelti į 

Prancūzijos nacionalinės teisės sistemą (Committee of Experts on Terrorism. France, 2013). 

Taigi, Prancūzijos baudžiamajame įstatyme, priešingai ne LR BK, už grupių, veikiančių teroristiniais 

tikslais kūrimą ir veiklą, numatyta atsakomybė  tik vienai bendrininkavimo formai. Pastebėti tokie skirtumai, 

kaip minimalus dalyvaujančių asmenų skaičius (pagal Prancūzijos Respublikos teisės nuostatas teroristiniai 

organizacijai užtenka 2 dalyvaujančių asmenų,), taip pat skiriasi ir subjekto požymis, t. y. galimybė patraukti 

asmenį baudžiamojon atsakomybėn, pagal Prancūzijos baudžiamojo įstatymo nuostatas atsiranda asmeniui 

sulaukus 13 metų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog skiriasi ir esminis šių grupių subjektyvusis požymis – 

teroristinis tikslas, kuris nėra išsamiai detalizuotas minėtame kodekso straipsnyje.   

Pagal Belgijos Karalystės baudžiamosios teisės nuostatas teroristinių nusikaltimų vykdymas siejamas 

tik su teroristine grupe (Weyemberg, ect. 2012). 139 str. nurodyta, kad teroristinė grupė, tai organizuota 

grupė, susidedanti iš daugiau kaip dviejų asmenų, sukurta per tam tikrą laikotarpį ir suderintai veikianti turint 

tikslą daryti teroristinius nusikaltimus (Committee of Experts on Terrorism. Belgium, 2014). Akivaizdu, jo 

teroristinės grupės apibrėžimas yra analogiškas Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR pateiktam apibrėžimui.  

Baudžiamojo kodekso 140 str. kriminalizuotas vadovavimas ir dalyvavimas teroristinės grupės 

veikloje. Dalyvavimas gali pasireikšti dvejopai: 1) informacijos teikimu, materialiniu aprūpinimu, grupės 

veiklos finansavimu, arba 2) grupės veiklos krypties numatymu (Committee of Experts on Terrorism. 

Belgium, 2014). Svarbu tai, kad teroristinės grupės narys suvoktų, jog dalyvavimas tokios grupės veikloje 

pripažįstamas nusikaltimu ir tai turi būti įrodyta teisme. Bet koks dalyvavimas tokios grupės veikloje, 

nesuvokiant daromų veiksmų nusikalstamo pobūdžio, neužtraukia baudžiamosios atsakomybės pagal minėtą 

straipsnį (Weyemberg, ect. 2012). Vadovavimas teroristiniai grupei pasireiškia sprendimų priėmimu, 

nusikaltimų planavimu ir jų koordinavimu, grupės struktūros ir narių pastovumo palaikymu (Weyemberg, 

ect. 2012). Teroristinės grupės subjektu gali būti pakaltinamas ir sulaukęs 12 metų amžiaus asmuo.  
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Jau minėta, kad 139 str. greta teroristinės grupės objektyviųjų požymių įtvirtintas ir subjektyvusis – 

tikslo daryti teroristinius nusikaltimus požymis, tačiau jis įtvirtintas 137 str. kaip teroristinis nusikaltimas. 

Pastarajame straipsnyje nurodyta, kad teroristinis nusikaltimas, tai nusikaltimas, atsižvelgiant į jo pobūdį ir 

aplinkybes, sukėlęs didelę žalą valstybei ar tarptautiniai organizacijai, padarytas tyčia, siekiant rimtai 

įbauginti gyventojus arba nepagrįstai priversti viešąją instituciją ar tarptautinę organizaciją imtis arba 

nesiimti tam tikrų veiksmų, destabilizuoti ar sunaikinti svarbiausius valstybės konstitucinius, politinius, 

ekonominius ar socialinius darinius ar tarptautinę viešąją organizaciją (Committee of Experts on Terrorism. 

Belgium, 2014). Tačiau šiame straipsnyje nėra detalizuota, kokios konkrečios nusikalstamos veikos, 

sukėlusios numatytus padarinius ir padarytos šiuo tikslu, yra pripažįstamos teroristiniais nusikaltimais. 

Pažymėtina, kad minėtame straipsnyje įtvirtinti teroristiniai tikslai yra identiškai perkelti į nacionalinę teisę 

iš Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR ir visiškai atitinka LR BK 252
1
 str. “Sąvokų išaiškinimas” įtvirtintus 

teroristinius tikslus.  

Apibendrintai galima teigti, kad Belgijos Karalystės baudžiamajame įstatyme įtvirtinta teroristinė 

grupė, ja apibūdinančių objektyvių požymių visuma, yra artimiausia LR baudžiamajame įstatyme numatytai 

teroristiniai grupei, tačiau amžius, nuo kurio teroristinės grupės subjektas gali būti patrauktas baudžiamojon 

atsakomybėn, skiriasi. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Belgijos Karalystės baudžiamajame kodekse taip pat 

yra išskirta tik viena asmenų grupė, susikūrusi tikslu daryti teroristinius nusikaltimus, tai teroristinė grupė.   

Jungtinės Karalystės (toliau – JK) 2000 m. Terorizmo akte nurodyta, kad teroro aktu pripažįstama: 

politiniais, religiniais ar ideologiniais motyvais panaudotas smurtas prieš asmenį, pavojaus sukėlimas žmonių 

gyvybei ar visuomenės saugumui, didelės turtinė žalos padarymas, elektroninės sistemos pažeidimas, 

siekiant paveikti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją arba įbauginti visuomenę ar jos dalį, (Terrorism Act 

2000).  Šie veiksmai, ar grasinimas juo įvykdyti, panaudojant šaunamuosius ginklus ar sprogmenis, laikytini 

teroro aktu, net jei jie nėra nukreipti tiesiogiai prieš vyriausybę ar tarptautinę organizaciją. (Terrorism Act 

2000). Nuo 2006 m. išleisto šio akto papildymo teroro aktu taip pat laikomi veiksmai, padaryti uždraustos 

organizacijos vardu, siekiant įgyvendinti jos tikslus, bei nusikaltimai, panaudojant kenksmingas medžiagas 

(Terrorism Act 2006).  

Vadovaujantis Terorizmo akto nuostatomis, asmenų grupė yra laikoma uždrausta, kai ji: dalyvauja 

vykdant teroro aktą; ruošiasi jį įvykdyti; ragina kitus asmenis įvykdyti teroro aktą; yra kitaip susijusi su 

terorizmu. (Terrorism Act 2000).  Jei asmenų grupė atitinka nors vieną iš šių kriterijų, ji įtraukiama į šio 

dokumento priede esantį uždraustų organizacijų sąrašą, taip pat į šį sąrašą įtraukiamos ir asmenų grupės, 

veikiančios jau uždraustų organizacijų, pvz.: Al Qa‘ida, vardu. Svarstant, ar asmenų grupė turėtų būti 

pripažįstama kaip uždrausta organizacija, taip pat atsižvelgiama į šiuos elementus: organizacijos veiklos 

mastą ir pobūdį; grėsmes, kurias ji kelia JK teritorijoje; grėsmes, kurias ji kelia J. K. piliečiams, esantiems 

kitose šalyse; organizacijos funkcionalumą JK teritorijoje (Proscribed terrorist organisation, 2016). 

 Asmuo yra laikomas susijęs su uždraustos organizacijos veikla, kai 1) priklauso tokiai organizacijai 

arba pripažįsta jos veiklą; 2) ragina bet kokia forma remti tokią organizaciją; 3) vadovauja organizacijai arba, 

tikslu aptarti ir plėsti jos veiklą, organizuoja susitikimus, kuriuose dalyvauja mažiausiai trys asmenys; 4) 

viešoje vietoje dėvėti atitinkamus drabužius ar nešiojasi įrangą, kas leidžia manyti, jog šis asmuo yra 

uždraustos organizacijos narys (Proscribed terrorist organisation, 2016). Visi šie veiksmai pripažįstami 

atskirais, tačiau tarpusavyje susijusiais nusikaltimais.  Terorizmo idėjų platinimu gali būti laikomi ir šiuo 

tikslu organizuojami visuotiniai renginiai, vaizdinės ar garsinės medžiagos dalijimasis, jei yra tikimybė, kad 

tokie veiksmai paskatins kitus asmenis imtis su terorizmu susijusių veiksmų (Terrorism Act 2006). 

Iš pateiktų teisės nuostatų matyti, kad uždrausta organizacija susideda iš mažiausiai trijų, veikiančių 

teroristiniais tikslais, asmenų, pasižymi tam tikra struktūra, ilgalaikiškumu ir narių pastovumu. Aktyvių 

veiksmų, tokių kaip raginimo, vadovavimo organizacijai, susirinkimų rengimo įtvirtinimas suponuoja išvadą 

apie organizacijos narių veikimą tiesiogine tyčia. Šių nusikaltimų subjektu gali būti 14 m. ir jaunesnis 

asmuo. Nors minėtuose JK dokumentuose minimos dvi asmenų grupės, tačiau jos nėra atskiros ir veikia 

siekdamos vienodų tikslų. 

 

IŠVADOS 

 

1. LR BK įtvirtintos trys bendrininkavimo formos, besiskiriančios organizuotumo lygiu ir pavojingumo 

laipsniu. Aukščiausio organizuotumo lygio bendrininkavimo forma tai nusikalstamas susivienijimas, 

kuris siejamas su organizuoto nusikalstamumo fenomenu, todėl vien už šios grupės sukūrimą ar 

dalyvavimą jos veikloje,  iškyla baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 249 str. Nusikalstamam 

susivienijimui prilyginama ir teroristinė grupė, dėl ko jai keliami analogiški objektyvieji grupės sudėties 

požymiai, bei numatyta atsakomybė LR BK 249
1 

str. Šių grupių atribojimo kriterijumi laikomas tikslas: 
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nusikalstamu susivienijimu visuomet siekiama materialinės naudos, o teroristinė grupė veikia vedama 

politinių tikslų, prisidengusi ideologinėmis nuostatomis ir siekia paveikti valstybines organizacijas ir 

sukelti baimės jausmą. 

2. Lygintinų valstybių baudžiamųjų įstatymų normų analizė parodė, kad teroristinės grupės reglamentavimas 

yra aiškus, plačiai aptartas teisės mokslininkų, išaiškinant objektyviųjų požymių reikšmes. Teroristines 

grupes apibūdinantys požymiai panašūs į LR BK 25 str. 4 d.  numatytus požymius, iš esmės atitinka ES 

Tarybos Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR ir iš dalies jį keičiančio Tarybos Pamatinio sprendimo 

2008/919/TVR keliamus reikalavimus (Belgijos Karalystės atveju jie visiškai identiški).  LR BK ir VFR 

BK teroristinė grupė reglamentuota analogišku principu – prilyginant ją nusikalstamam susivienijimui 

(šias bendrininkavimo formas atribojant per jų veikimo tikslus). Prancūzijos Respublikos kodekso normos 

skiriasi teroristinių tikslų reglamentavimu, įtvirtinant viešosios tvarkos pažeidimo požymį, taip pat 

teroristinei grupei užtenka dviejų susitarusių asmenų. Pagrindinis visų analizuotų šalių skirtumas – 

amžius, nuo kurio asmeniui kyla baudžiamoji atsakomybė. Pažymėtina, kad analizuotų valstybių 

baudžiamosios teisės normose teroristiniai veiklai vykdyti įtvirtinta tik viena bendrininkavimo forma – 

teroristinė grupė, kurios pavojingumo laipsnis siejamas su vykdoma veikla ir jos tikslais.  

3. Siūlytina svarstyti galimybę panaikinti LR BK 249
1 

str. 1 d.,  įtvirtintą organizuotos grupės požymį ir šią 

dalį išdėstyti taip: „Tas, kas dalyvavo teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, 

veikloje“. Šio straipsnio 3, 4, 5,  dalis laikyti 2, 3, 4 dalimis. Taip pat siūlytina teroristinių nusikaltimų, t. 

y. LR BK 250 str. “Teroro aktas”, LR BK 251 str., “Orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio 

transporto priemonės arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas“ ir LR BK 252 str., 

„Žmogaus pagrobimas įkaitu“  sudėtis papildyti dalimis, įtvirtinant atsakomybę už šių nusikaltimų 

padarymą veikiant organizuotoje grupėje. Toks kvalifikuotas šių nusikaltimų požymis atitiktų jau 

nusistovėjusią nusikalstamų veikų, padarytų organizuotoje grupėje kvalifikavimo praktiką. Kitaip, esant 

poreikiui taikyti LR BK 249
1 
str., dabar sąvokų nevienodumas įneštų ginčų praktinėje veikloje.  
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SUMMARY 

 

Lithuanian Criminal Code established three forms of complicity, which has different levels of organization and 

degree of danger. The most dangerous is criminal association, which is equated to a terrorist group, which operates with 

different purpose and motives. Organizing and participating in one of these groups is considered as a crime and incurs 

criminal liability. An organized group is an intermediate link between simple complicity and criminal conspiracy or 

terrorist group but in context of terrorist offenses it is also considered as a crime, so there is two conspiracy forms, with 

different level of organization, that’s in Lithuania’s Criminal Code is defined as a criminal offense. 

Comparative analysis of Lithuanian and foreign states criminal liability for organize and participate in group, 

whose purpose are to commit a terrorist offenses has shown, that in foreign states it is associated with only one 

complicity form – terrorist group/organization. Therefore, it is advisable to remove “organize group” indification from 

Article 249-1 of Lithuania’s Criminal Code, in order to avoid potential problems of delimitation of groups whose 

purpose is to commit terrorist offenses. 
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KORUPCIJA LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE 
 

Sandra Gakštienė 

Mokslinis vadovas lekt. Eglė Šimkevičienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 
Anotacija. Korupcija valstybės tarnyboje − reiškinys kuriuo pažeidžiamos žmogaus teisės, iškraipomas 

valstybės tarnybos etikos kodekso reikšmingumas, pažeidžiami visuomenės interesai ir noras gyventi demokratinėje, 

teisinėje valstybėje. Korupcijos veiksniai ( priežastys ir sąlygos) valstybės tarnyboje neleidžia formuotis, 

kompetentingai, pasižyminčia skaidrumu, teisingumu ir atitinkanti visuomenės interesus valstybinių institucijų 

formavimosi modeliui įsitvirtinti. Tokiu pagrindu užkertamas kelias įgyvendinti teisinės valstybės koncepciją. 

Valstybės tarnautojų nebaudžiamumo problematikos pagrindą sudaro, baudžiamuosiuose įsakymuose bei teismų 

nuosprendžiuose ne visada aiškiai argumentuojami teisiniai motyvai, kitaip tariant, ne visada nurodomos visos 

aplinkybės,  nutylima ir kai kuriuos  argumentus, įrodymai paverčiami, kaip prielaidomis ir samprotavimo išraiška, 

sunku įrodyti valstybės tarnautojo kaltę, ypatingai kyšininkavimo atvejus. 

Šio darbo tikslas buvo išnagrinėti teorinius aspektus ir praktines problemas, siekiant įgyvendinti uždavinius, 

kurie buvo formuluojami: išnagrinėti ir pateikti korupcijos sampratą, korupcijos veiksnių priežastis ir sąlygas, remiantis 

teismų praktiką išanalizuoti valstybės tarnautojų baudžiamumo problematiką už korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų padarymą, siekiant įgyvendinti uždavinius ir tikslą, buvo pasinaudota, tam tikrais metodais, atskleistos problemos 

pasireiškiančios valstybės tarnautojų, teisingo baudžiamumo už korupcinio pobūdžio veikų padarymą. Vienos iš 

problemų kurios pasitaiko teismų praktikoje, sunku įrodyti valstybės tarnautojo kaltę, nusikalstamos veikos 

perkvalifikuojamos į švelnesnę bausmę, neįvertinus įrodymų reikšmingumo kaltinamieji išteisinami. Todėl praktinės 

problemos, teismų praktikoje pasitaiko dėl korupcinio pobūdžio veikų valstybės tarnautojams, nes netinkamai taikomos 

įstatymų nuostatos, nusižengiama etikos kodekso normoms.  

Pagrindinės sąvokos: korupcija, valstybės tarnyba. 

 

ĮVADAS 

Tyrimo aktualumas. Korupcija valstybės tarnyboje – tai neigiamų padarinių grandis visuomenės 

santvarkai, kuri nusižengia moralės bei dorovės normoms, iškreipia teisingumo principus, bei daro žalą 

valstybei, ekonominio stabilumo formavimuisi. Tačiau reikia akcentuoti, jog sprendžiant tokio pobūdžio 

bylas, dažniausiai susiduriama su praktinėmis problemomis ir tai paliečia ne tik minėtus kriterijus, bet ir 

priverčia pamastyti ir apie šalies įstatymų spragas, dažniausiai tokios pasitaikančios problemos kaip: 

nusikalstamos veikos perkvalifikavimas į lengvesnę bei sudarančią sąlygas išvengti baudžiamosios 

atsakomybės, arba neteisingai pritaikomos baudžiamosios nusikalstamos veikos įstatymo nuostatos, tuomet 

reikalingas atribojimas bei tikslingas ir teisingas teismo išaiškinimas, siekiant įrodžius nusikalstamą veiką, 

nubausti asmenį pagal jam teisingai įstatymo taikomą bausmę.   

Korupcijos valstybės tarnybos etikos principus plačiai pateikė ir nagrinėjo Jolanta  Palidauskaitė 

(2010), N. Perry (1995), korupcijos difinijos sampratą pateikia, V. Vaitkevičiūtė, (2002), Kalesnykas (2014), 

korupcijos veiksnių sąlygas bei priežastys, plačiai pateikiamos STT  korupcijos  2014 metų žemėlapio 

duomenys. Taip pat buvo įtraukta ir norminė literatūra, kuri labai svarbus akcentas pagrįsti savo nuomonei. 

Teismų praktika, siekiant akcentuoti ir pateikti  praktinius probleminius aspektus, dėl valstybės tarnautojų 

baudžiamumo už įvykdytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.  

Tyrimo problema. Nepaisant efektyvių inicijuojamų, įvairiausių korupcijai skirtų įstatymų, 

prevencinių programų tobulinimo, visuomenės švietimo, vis dar kyla daug grėsmių susijusių su korupcijos 

reiškiniais, kurie pasireiškia korupcijos veiksnių sąlygomis bei priežastimis, šie veiksniai egzistuoja, juos 

sunku  identifikuoti, nes tam dar nėra aiškios efektyvios politikos, siekiant nubausti ir inkriminuoti valstybės 

tarnautojams baudžiamąją atsakomybė, dėl korupcijos nusikalstamos veikos padarymo, ne visada 

atsižvelgiama į turimus įrodymus, ne visada įvardintos visos aplinkybės turinčios įrodomąją galią prieš 

valstybės tarnautoją, mažos baudos už šias nusikalstamas veikas taikomos valstybės tarnautojoms. Nėra  

pakankamai intensyviai informuojama visuomene apie nusikaltusius valstybės tarnautojus, mažas lėšų 

paskirstymas visuomenes švietimui apie korupcija valstybės tarnyboje, tik švietimu galima visuomene  

ugdyti nepakantumui korupcijos reiškiniams. 

          Tyrimo tikslas – išnagrinėti korupcijos valstybės tarnyboje: teorinius ir probleminius aspektus. 

 Tyrimo objektas – korupcija valstybės tarnyboje. 

 Tyrimo uždaviniai: 

1. Išnagrinėti  ir pateikti korupcijos sampratą, sąlygas, priežastis, prevencijos ir kontrolės svarbą 

valstybės tarnyboje. 
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2. Remiantis teismų praktika, išanalizuoti korupcijos valstybės tarnyboje baudžiamumo praktinius 

probleminius aspektus. 

Tyrimo metodai. Loginis metodas, taikomas darant faktų išvadas bei apibendrinimus. Apibendrinimo, 

metodas naudojamas bendriems reiškiniams, esminiams savybėms nustatyti.  Lingvistinis metodas. Metodas 

padėjo nagrinėti teisės normas, teisės doktrinos turinį, šaltinius. Lyginamasis metodas. Padėjo  lyginamuoju 

būdu išskirti svarbiausias korupcijos problemas. Statistinis metodas. Metodas leido statistiniais duomenimis 

lyginti ir pagrįsti savo nuomonę. 

 

KORUPCIJA VALSTYBĖS TARNYBOJE: TEORINIAI  ASPEKTAI 

 
Šioje darbo dalyje ketinama apžvelgti korupcijos sampratos reikšmes, kurios apibūdinamos žodynuose 

bei keletos autorių nuomone, labai svarbu akcentuoti ir tai, jog būtina apžvelgti ir baudžiamosios teisės 

konvencija, dėl korupcijos sąvokos išaiškinimo, kokiomis formomis korupcijos samprata išreiškiama ir 

suprantama. Sociologinių tyrimų dėka, akcentuotinai pabrėšime, kaip korupciją supranta: gyventojai bei 

valstybės tarnautojai. Taip pat lyginamuoju metodu iškirti korupcijos kontrolės ir prevencijos ypatumus. 

Svarbu akcentuoti ir pateikti  korupcinio pobūdžio veiksnius: sąlygas, priežastis, šio nagrinėjimo metodika 

naujausia domenų pateikimo statistika remiantis STT korupcijos žemėlapio pateiktais 2011-2014 metų 

duomenimis, bei argumentacija tai labai svarbu, nes tik taip, vėliau galėsime atskleisti korupcijos rizikos 

veiksnių teisinį baudžiamumą bei atsakomybę už padarytas korupcinio pobūdžio veikas, siekiant įvardinti 

kuo jos svarbios korupcijos sampratoje. 

1.1 Korupcijos samprata 

 

„Galutinis atsakymas į valdžios etikos problemas yra sąžiningi žmonės etiškoje darbo aplinkoje“. 

Džonas Kennedis (1965, p. 38). Šie buvusio Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento žodžiai įamžinti, 

knygoje „Drąsiųjų paveikslai“, tarsi atspindys korupcijos sampratos pamatui, nes būtent kai kalbama apie 

korupciją, pirmiausia formuojama nuomonė apie valdžios atstovus, kurie savo neetišku poelgiu sukelia daug 

ekonominių, socialinių  problemų, kurios turi glaudų ryšį su korupciją. Ir pati korupcijos samprata ilgą laiką 

buvo įvardijama, kaip valdžios atstovų netinkamas elgesys. Tačiau ilgą laiką korupcijos samprata nebuvo 

tinkamai apibrėžta, nes nebuvo pateikta aiški ir vieninga formuluotė kuri apibrėžtų korupcijos difinicija, šiuo 

pagrindu kiekviena institucija suprato korupcijos sampratos apraiškas savo supratimu ir paaiškinimu. 

Tarkime vienai valdžios institucijai kyšis gali būti, kaip dovanos elementas, o kita institucija tai priima, kaip 

draudžiamą ir netoleruotiną gestą, nes etiška aplinka, sąžiningumas, pagarba Valstybei ir pagaliau žmogui 

neleidžia nusižengti etikos kodekso normoms, pagaliau ir įstatymo nuostatoms. Poviliūno (2005), teigimu, 

nepaisant didelio dėmesio korupcijos problemai ir jos sampratos reiškiniui, pasaulyje iki šiol nėra sutarta dėl 

vienodo korupcijos apibrėžimo.  Kiekviena visuomenės dalis smerkia korupciją, tačiau kai bandoma 

apibrėžti ir pateikti jos vieningą sampratą, nuomonės išsiskiria. Anot, Justickio (2001), dėl korupcijos 

sudėtingumo įvairių jos formų ir tipologijų egzistuoja apie 300 korupcijos apibrėžimų. 

      Apibrėžimų analizę galima pradėti nuo Lietuvos Respublikos įstatymų bei tarptautinių teisės aktų, 

kuriuose įvardijamos korupcijos sampratos. Vienas iš tokių teisės aktų, tai Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos įstatymas, kuriame korupcijos samprata traktuojama kaip: „Korupcija – valstybės tarnautojo 

ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar 

kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą 

arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens 

veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam 

asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės 

tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos ar jam prilyginto asmens 

einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas“( Žin., 2000. Nr. VIII-

1649). 

Remiantis minėtais aspektais, kurie buvo akcentuoti specialiųjų tyrimų tarnybos teisės akte, korupcija 

suprantama, kaip: 
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1pav. Korupcijos sampratos reikšmės 

Šaltinis: sudarytas autoriaus, remiantis: Lietuvos Respublikos Secialiųjų tyrimų tarnybos įstatymu  (2000) 

duomenimis 

 

Iš pateiktos sampratos, galima traktuoti, jog ši korupcijos samprata daugiau akcentuojanti ir 

pabrėžianti nusikalstamas veikas, tačiau juridiškai nėra apibrėžta, pabrėžiami tik valstybės tarnautojų 

subjektai, tačiau šioje sampratoje nėra aiškaus įvardijamo apie privataus sektoriaus subjektus, kurie 

dažniausiai taip pat nemažai prisideda prie korupcijos sampratos formavimo. Pabrėžtina ir akcentuotina, jog 

teisės aktams bei poįstatyminiams aktams reikalingas konkretumas ir aiškumas, šiuo atveju akcentuojama, 

tik viena subjektų pusė, privatusis sektorius tarsi lieka šešėlyje, dar vienas pastebėjimas, jog šios korupcijos 

sampratos trūkumas, apsiriboja, tik teoriniu aspektu, tačiau neįvardijamas atsakomybės klausimas, tik 

akcentuojama, jog turime suvokti apie pavojingus visuomenei teisei priešingus dalykus. O neleistini 

valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai, leidžia manyti, jog atsipirktų, tik tarnybiniu 

papeikimu.  

Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos, taip pat pateikia korupcijos sampratą: „ korupcija – tai 

tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas, 

davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar 

nepagrįsto atlygio, tinkamą bet kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgseną“.( Žin., 2002. Nr. 126-

5733 ). 

Šioje korupcijos sampratoje dar daugiau neaiškumų, pateikiami tik veiksniai, neleistino elgesio 

normos, tačiau kokiems konkrečiai subjektams, asmenims jie taikomi lieka neaišku, todėl tokia samprata, 

manytina nėra iki galo išreikšta ir suformuluota, atskleidžia tik veikas kurios apibūdina pačios korupcijos 

sampratos veiksnius. Reikia pastebėti, jog šios sampratos pateiktis apibūdinama siaurąją prasme. Iš pateiktos 

korupcijos formuluotės galima suprasti, kad korupcija tai: 

 Nusikalstama veika, kyšininkavimas; 

 Veiksmai, kurie prieštarauja etikos normoms. 

Vienas iš svarbiausių tarptautinės teisės aktų korupcijos sampratos tema – tai baudžiamosios teisės 

konvencija dėl korupcijos, kuri buvo pasirašyta 1999 metais Strasbūre sausio 27 dieną, pasirašytas ir mūsų 

Lietuvos Respublikos įgaliotų asmenų. Šios konvencijos 6 straipsnio pirma dalis, pateikia korupcijos 

pasireiškimo formas, kurios įvardijamos ir suskirstytos į pasyviąsias ir aktyviąsias: 

Aktyviosios korupcijos formos įvardytos kaip: 

 Pasireiškia kaip veiksmai asmens, kuris tiesiogiai arba trečiųjų asmenų tarpininkavimas žada arba 

suteikia kokią nors naudą pareigūnui arba kitam asmeniui, siekdamas, kad šis pareigūnas neatliktų 

kokių nors veiksmų  arba funkcijų, pažeidžiant oficialias pareigas, sukeliant  arba galint sukelti 

finansinę žalą Europos Bendrijos finansiniams interesams. 

Pasyviosios korupcijos formos įvardytos kaip:  

 Pasyviosios korupcijos kaltininko elgesys gali pasireikšti naudos reikalavimu arba jos priėmimu 

arba kartu abiems veiksmams. 

 Reikalavimo ar priėmimo formos gali būti kyšio tiesioginis priėmimas iš asmens, suinteresuoto 

pareigūno dėmesiu, arba kitų naudą priimančių asmenų, kad perduotų galutiniam gavėjui. 
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 Tai tyčinė veikla pareigūno, kuris tiesiogiai arba trečiųjų asmenų tarpininkavimu reikalauja kokios 

nors naudos sau arba kitam asmeniui arba priima tokios naudos pažadą už veiksmus arba 

susilaikymą nuo jų savo veikloje arba atlieka savo funkcijas pažeisdamas oficialias pareigas, 

sukelianti arba galinti sukelti finansinę žalą Europos Bendrijos finansiniams interesams. (Žin., 

2002. Nr. 23-853). 

Reikia pastebėti, jog panašiai korupcijos sampratos formos pateikiamos ir mūsų Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso nuostatuose. Kuriuose aiškiai formuojamas ne tik teorinis apibrėžimas, bet ir praktinis, 

o tai labai svarbu, siekiant apibrėžti korupcijos sampratos difiniciją. 

Difinicija – tai apibrėžimas, šiuo atveju korupcijos sampratos apibrėžimas. 

 BK  255 str. 1d. Kyšininkavimas – kuris interpretuoja, tai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas 

asmuo, kuris savo veiksmais reikalavo, siekė, ar kitokia forma reikalavo kyšio už teisėtą veikimą ar 

neveikimą vykdant įgaliojimus. ( Žin., 2000, Nr. 89 − 2741). 

 BK 226 str. 1d. Prekyba poveikiu – įvardijama, kaip tarpininko veikimas ar neveikimas, siekiant 

paveikti valstybės tarnautojus, per tračiuosius asmenis, o valstybės tarnautojas ar jam prilygintas 

asmuo, pasinaudodamas giminystės ryšiais, tarnybiniais įgaliojimais, pažintimis, pažadėjo ar susitarė 

duoti arba jau davė kyšį. ( Žin., 2000, Nr. 89 – 2741). 

 BK 227 str. 1d. Papirkimas – asmuo kuris pažadėjo tiesiogiai ar netiesiogiai, susitarė duoti kyšį 

valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui. ( Žin., 2000, Nr. 89 – 2741). 

 BK 228 str. 1 d. Piktnaudžiavimas – tai valstybės tarnautojas piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba 

viršijęs įgaliojimus, dėl ko valstybės patyrė didžiulę žalą. ( Žin., 2000, Nr. 89 – 2741). 

Manytina, jog Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, analogiškas tarptautinės teisės 

baudžiamosios konvencijos dėl korupcijos nuostatoms, tik esminis skirtumas, jog Lietuvos Respublikos 

Baudžiamasis kodeksas  BK 227 str. 1d. labiau apibrėžia  ir akcentuoja privatųjį sektorių, kuris labai 

svarbus siekiant korupcijos difinicijos aiškumo, kaip ir buvo akcentuota,  norint apibrėžti korupcijos 

sampratą, reikia tikslingai pateikti ne tik teorinį aspektą, bet ir praktinį kriterijų, taip pat reikia 

akcentuoti, jog aiškinamasis raštas, priimant bet kokį teisės aktą labai svarbus argumentas, kokias kryptis 

įstatymo leidėjas nori apibrėžti. Susipažinus su aiškinamuoju raštu ir jo tikslais ( aiškinamasis raštas dėl: 

225str., 226str., 227str., 228str. nuostatų Nr. 1D – 4316 (12)). Matyti, jog įstatymo leidėjas šiais 

pateiktais baudžiamojo kodekso straipsnių apibrėžimais, siekė apibrėžti korupcijos sampratą, pagal 

„Transparency International“ rekomendacijas, bei pateiktas pastabas dėl privataus ir trečiųjų asmenų 

korupcinių veiksmų. Be kita ko, galima drąsiai traktuoti, jog Lietuvos Respublikos baudžiamasis 

kodeksas už korupcinius veiksnius numato ir baudžiamąją  atsakomybę, tai pabrėžia ir praktinį 

apibrėžimą, todėl neabejotinai galima teigti, jog šie įvardinti veiksniai kaip: kyšininkavimas, prekyba 

poveikiu, papirkinėjimas, piktnaudžiavimas, tikslingiausiai apibrėžia korupcijos sampratą, nes atitinka 

visus korupcinius požymius. 

Europos tarybos kovos su korupcija grupės apibrėžimas, manytina, jog tinkamiausias ir 

moderniausias apibrėžimas, nes apima ne tik viešąjį sektorių, bet ir privatųjį. „ Korupcija – tai 

kyšininkavimas ir kitoks elgesys asmenų, kuriems valstybiniame ar privačiame  sektoriuje yra pavestos 

tam tikros pareigos, susijusios su įpareigojimais, patikėtais jiems kaip turintiems valstybės pareigūno, 

privataus darbuotojo, nepriklausomumo agento statusą, ar kitokiais santykiais, ir kurių tikslas – bet 

kokia neteisėta nauda sau ir kitiems“. (Greco Com., 2014. 3 p.). 

Apžvelgus teisės aktus, vertėtu panagrinėti tarptautinių žodžių bei dabartinės  Lietuvių kalbos, 

korupcijos pateiktas termino sampratas. Viena iš korupcijos formuluočių  pateikiama kaip: „Korupcija [ 

lot. corruptio – gadinimas, papirkimas], pareigybinių teisių panaudojimas pasipelnymo tikslais; tai yra 

pareigūno ar politinio veikėjo papirkimas“ ( Tarptautinių žodžių žodynas, 1999, p. 257). Naujesnių metų 

leidimo tarptautinių žodžių žodynas išplečia šios sąvokos aiškinimą: „ .... – tai valstybės įstaigos 

pareigūno ar politinio veikėjo kyšio ėmimas už pareigų atlikimą arba už įstatymo pažeidimą, siekiant 

naudos sau ar abipusės naudos, papirkimas, kyšininkavimas.“ ( Tarptautinės žodžių žodynas, 2009, p. 

285). Dar vienas žodynas, korupcijos difinicija apibrėžia, kaip, kyšininkavimą ( Vaitkevičiūtė, 2002). 

Lietuvių kalbos žodynas, (2013) korupciją įvardija, kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens 

papirkinėjimą, neteisėtą praturtėjimą arba pelnymąsi naudojantis suteiktais įgaliojimais, pareigomis 

siekiant asmeninės naudos.   

 Kaip matyti iš pateiktų formuluočių, kuriuos pateikia įvairūs žodynai, galima teigti, kad korupcija tai 

korupcijos elementų išraiška: 

 Kyšininkavimas; 

 Pareigūno papirkinėjimas; 

 Siekis asmeninės naudos, pasinaudojant tarnybiniais įgaliojimais arba suteiktomis pareigomis. 
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Išnagrinėjus žodynuose apibrėžta korupcijos samprata, vertėtų panagrinėti ir teisės literatūrą, kurioje taip pat 

apstu įvairiausių apibrėžimų, pateikčių korupcijos sampratos tematika. Pagal V. Rubavičiu (2010) korupcija 

suprantama kaip, visuomenės interesų ir žmogaus teisių menkinimas, taip pat didžiulė socialinė atskirtis, 

šioje sampratoje daugiau akcentuojama valstybės tarnautojo korupcija, kai valstybės tarnautojas siekia 

atlygio už paslaugas iš paprastų Lietuvos gyventojų. J. Palidauskaitė (2010), akcentuoja, jog korupcija tai: 

pareigūno veiksmai kuriais jis naudojasi turima valdžia, kuriais pažeidžiamos teisės normos, visuomenės 

interesai, moralės normos, kuriais siekiama asmeninės naudos. Pasak, Kalesnyko (2014) korupcija, tai 

faktorius, kuris neleidžia formuotis kompetentingai, teisingai, skaidriai, valstybės tarnybai bei trukdo 

efektyviai siekti įgyvendinti teisinės valstybės koncepciją. Pagal V. Gaivelį (2010) korupcija tai 

mechanizmas, kuriuo valstybės tarnautojai  ar pareigūnai savo pareigybinėmis funkcijomis naudojasi 

asmeniniams tikslams tenkinti. 

Teisės doktrina, pateikia analogiškas korupcijos sampratas, kaip ir įvairūs žodynai savo apibrėžimuose. 

Tokias kaip, valstybės tarnybos pareigūno piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, asmeniniams tikslams 

siekti. 

Siekiant visiško korupcijos sampratos apibendrinimo, reikėtų nepamiršti, jog labai svarbu akcentuoti, 

kaip korupcijos sampratą supranta valstybės tarnautojai bei gyventojai. Specialiųjų tyrimų tarnybą jau kuris 

laikas inicijuoja korupcijos žemėlapio, situacijų suvokimo pažinimą. Kuomet pateikiamos konkrečios 

situacijos valstybės tarnautojams ir gyventojams, tuo tikslu siekiant pateikti duomenų išvadas kurios 

situacijos prilyginamos korupcijos sampratai, o kurios ne. 

Pateikiami duomenys leidžia suformuoti korupcijos sampratos suvokimą, tam tikrų sluoksnių atstovų, 

tai labai svarbu, siekiant tobulinti antikorupcinio švietimo programą, ne tik teoriniu požiūriu, bet ir praktiniu. 

Kaip matyti iš pateiktos informacijos (žr. 2 pav.), gyventojai korupcijos sampratą pateikia kaip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 pav. Korupcinių situacijų pateikimas gyventojams, kokia situacija priskiriama korupcijos sampratai 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis  STT  2011 metų korupcijos žemėlapio apklausos duomenimis 

 

Tokie argumentai suprantami ir įvardijami, kaip korupcijos reiškiniai. 

Tačiau, reikia pabrėžti, kad Lietuvos gyventojai ne visi supranta korupcijos sampratą, arba tiesiog 

abejoja. Tai neabejotinai lemia tai, jog žmonės terminą korupciją teoriniu požiūriu girdėjo tačiau, kai 

respondentams pateikiamos praktinės situacijos kurias reikia suvokti, kaip korupcijos difinicijos veiksnius, 

gyventojai arba priskiria situaciją korupcijos sampratai, arba tiesiog nežino ir suabejoja. Be kita ko,  

praktinių situacijų pavydžiai lengviau leidžia suprasti korupcijos fenomeną. 

Tačiau, jei valstybės tarnautojų supratimą apie korupcijos sampratą (žr. 3 pav.)  lyginsime su 

gyventojų duomenimis. Drąsiai galima teigti, jog korupcijos išraiškas labiau supranta valdininkai, tačiau 

tarnybinio inventoriaus naudojamasi asmeninais reikalais, šie asmenys nelinkę traktuoti kaip korupcijos, 

gyventojai šį reiškinį  supranta, kaip korupcija.  

 Valstybės tarnautojai atlygį už paslaugą visgi nežymiu rodikliu, bet supranta, jog tai ne korupcijos 

reiškinys.                                         
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3pav. Korupcinių situacijų pateikimas valstybės tarnautojams, kokia situacija priskiriama korupcijos sampratai 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis  STT  2011 metų korupcijos žemėlapio apklausos duomenimis 

 

1.2. Sąlygos ir priežastys sąlygojančios korupcijos plitimą valstybės tarnyboje 

 

Daugelis valstybių kurios sėkmingai kovoja su korupcija, visgi pabrėžia, jog labai svarbu Valstybei 

bei visuomenei laiku ir tinkamai užkirsti kelią korupciniams nusikaltimams, pašalinant jų priežastis bei 

sąlygas, nei panaikinti šių nusikaltimų padarinius (Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 

programa., 2015 Nr. XII-1537).  

Pirmiausia vertėtų panagrinėti sąlygų atsiradimo priežastys, kurios dažniausia įtakoja korupcijos 

priežasčių formavimosi faktą. Dažniausiai korupcijos sąlygos susidaro, tuomet kai atsiranda kyšio davėjas ir 

kyšį imantysis asmuo. Kaip argumentą ir pagrindžiant  iškeltas prielaidas, galima būtų pateikti STT 

korupcijos žemėlapio duomenys 2014 metų, kurie akivaizdžiai iliustruoja korupcijos kyšio ėmimo sąlygos 

egzistavimą tarp asmenų grupių. Štai kyšio davėjai tvirtina, remiantis apklausos duomenimis, kad duodant 

kyšį jis buvo paimtas. Statistiniai duomenys piešia tokią tendenciją: iš apklaustųjų 97%  procentai davusiųjų 

kyšį atsakė, jog taip kyšis buvo paimtas, 2% procentai gyventojų atsakė, jog ne kyšio nepaėmė, ir 1% 

procentas neatsakė.( STT korupcijos žemėlapis, 2014 ). Vadinasi akivaizdu, jog korupcijos sąlyga, kaip 

imančiojo asmens pasitvirtino, nes didžioji dalis teigia, jog kyšis buvo paimtas. Negalima paneigti tokio 

fakto, kaip korupcijos sąlygos plitimo pavojingumą, nes skaičiai tikrai dideli ir įrodantis, jog problema tikrai 

egzistuoja ir jos darinius reikia nedelsiant šalinti. 

Tokiu atveju, tikslinga taikyti korupcijos mažinimo priemones, kurios, iš esmės pakeistų situaciją. 

Pirmiausia reikėtų imtis veiksmų kaip: 

 Duodančiajam ir imančiajam asmenims – taikyti dideles baudas, kurios atgrasytų nuo 

korupcinių sąlygų susidarymo, taikyti atsakomybes didinimą, kaip tarnybinį atleidimą, 

nušalinimą ir apribojimą dirbti valstybės tarnyboje, tokiu atveju asmuo antrą kartą 

neberizikuotų; 

 Imančiajam – kadangi vieni iš imančiųjų dažniausiai būna valstybės tarnautojai, reikėtų didinti 

atlyginimus; 

  Imančiajam ir duodančiajam − didesnis ir progresyvesnis visuomenės švietimas, dėl 

nepakantumo korupcija. 

Reikia pabrėžti, jog visuomenės pilietiškumas, tai korupcijos reiškinių padarinys, kuris gali būti 

laikomas kaip korupcijos pasekmių mažėjimas arba plitimas. Todėl būtina, dažniau šviesti visuomenę apie 

korupcijos žalą valstybei ir pagaliau pačiam piliečiui bei teisinei santvarkai.  

Taip pat reikia pridurti, jog labai svarbu valstybės darbuotojo skatinimas už sąžiningai atliktą darbą 

valstybės tarnyboje, paaukštinimas pareigose, tai būtų atsvara valstybės tarnautojams stengtis dėl sąžiningo ir 

gerai apmokamo darbo, manytina, kad tarnautojai neturės motyvacijos nusižengti įstatymų normoms ir 

įstatymams.  

Be kita ko, reikia šalinti kyšio sąlygų akto sudedamųjų dalių dalyvius (žr. 4 pav.). Teisinėmis 

priemonėmis sumažinus vieną iš sudedamųjų dalių, korupcijos apraiškos elementų, korupcijos sąlygų 

apraiškos proporcingai sumažėtų. 
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4 pav. Korupcijos sąlygų akto sudedamosios dalys 

Šaltinis: sudaryta autorės 
 

 Imančiojo asmens motyvai ( dažniausiai materialinė nauda); 

 Duodančiojo asmens motyvai (dažniausiai problemos sprendimas); 

 Sisteminė perreguliuota tvarka, sudaranti sąlygas korupcijai. 

 Sąlyga, kuria mokama už tylą, jei vienas valstybės tarnautojas žino apie kolegos 

nusižengimus, tokiu atveju didelė tikimybė, jog žinantysis šantažo principu, paprašys 

paslaugos, kuri galėtų būti, kaip viešųjų pirkimų organizavimas žinančiojo naudai, jo 

draugams, kolegoms laimėti viešųjų pirkimų konkursą. 

 Imančiojo asmens motyvai ( siekis naudos sau, savo artimiesiems ir giminėms), kitaip tariant 

jei atsiranda motyvas, vienas iš tokių: įsigyti daiktą asmeniniams reikalams. 

Pagal U. Trumpą ( 2001) korupcijos sąlygos atitinka šiuos faktorius: 

1. Didėjantis persiskirstymas kuriuose cirkuliuoja piniginiai srautai, per valstybinių institucijų 

biudžetus, taip sudaroma sąlygas piktnaudžiauti „viešomis gerybėmis“ asmeninais tikslais. Tai 

labai akcentuojama, viešuosiuose pirkimuose, kai valstybinės investicijos ir programos tampa, 

gardžiu kąsniu asmenims, kurie sugeba susitarti dėl asmeninės naudos. 

2. Neskaidri ir nuolat besikeičianti ekonomikos reguliavimo sistema sudaro sąlygas piktnaudžiauti 

kainų reguliavimu, verslo priežiūra, licencijų išdavimo. 

3. Reguliavimo iškreipta rinka, asmeninių interesų siekiantiems politikams ir valstybės tarnautojams 

plėsti ydingą reguliavimą prisidengiant politiniu populizmu. 

4. Politinės atsakomybės stoka, sudaranti sąlygas biurokratiniam augimui. 

Tačiau reikia akcentuoti, kad biurokratinį augimą galima sumažinti tokiais kriterijais ir priemonėmis, 

kurios būtų išreikštos griežtesniais įstatymais. 

Šioje pozicijoje reikėtų imtis tokių priemonių kaip: 

1. Valstybės tarnautojų etikos kodekso sugriežtinimas; 

2. Įtvirtinti įstatymais ir apibrėžti griežtesnius reikalavimus valstybės tarnautojo nepriekaištingos 

reputacijos kriterijus; 

3. Baudžiamojo kodekso įstatymo pataisos dėl griežtesnių bausmių už korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas. 

4. Valstybės tarnautojo kompetencijos nepriklausoma atestacija, kuri būtų įtvirtinta įstatymu. 

Tačiau vertėtų papildyti  prie visų įvardintų autoriaus pasireiškimo sąlygų, dar keletą esminių 

priežasčių, kuriuos tai pat labai svarbios. Nuolat kintantys įstatymai, arba netinkamai priimti įstatymai kurie 

sukuria prielaidas ir sąlygas apeiti įstatymo spragas suinteresuotiems asmenims, kurie siekia nebaudžiamumo 

už padarytas korupcinio pobūdžio veikas, vienas iš tokių faktorių valstybės tarnautojų nebaudžiamumas, 

išteisinimo principu prisidengiant nemotyvuotomis išvadomis arba prielaidomis, neatsižvelgiant į surinktus 

įrodymus, manytina, telefoninius pokalbius, vaizdo medžiagos pateikimas, dažniausiai šie įrodymai 

ignoruojami, ypatingai kai byla pasiekia teismo instituciją, o iš tiesų surinkti įrodymai didžiulis ir 

reikšmingas faktorius įrodantis valstybės tarnautojo kaltę, bausmės mažos įstatymiškai, todėl natūralu, jog 

valstybės tarnautojai  rizikuoja, nes žino, jog nuo bausmės bus atleidžiami, arba ji bus labai menka, kaip 

tarnybinis papeikimas, piniginė bauda, pasitaiko atveju kai siekiant nebausti valdininko nusikalstama veika 

perkvalifikuojama į švelnesnį  bausmę taikomą už korupcinio nusikaltimo padarymo faktą.  

Socialinės – kultūrinės priežastys. Pilietinės visuomenės nebuvimas, tai labiau imponuoja tuos 

asmenys, kurie pratina prie kyšio davimo formos valstybės tarnautojus, o tokių asmenų kurie elgiasi 

nepilietiškai daugėja tai rodo Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti  socialoginių tyrimų duomenys (žr., 5 pav.) .  
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5 pav. Lietuvos gyventojai kurie davė kyšį 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis  STT  2014 metų korupcijos žemėlapio gyventojų apklausos 

duomenimis 

 

Apibendrinimui, reikia pabrėžti, jog korupcijos sąlygos atsiranda tuomet, kai egzistuojančios  

galimybės, leidžia įgyvendinti asmenų norus, bei tuo pačiu už tai gauti asmeninės naudos, dažniausiai 

materialine forma. Korupcijos priežastis galima įvardinti, kaip tam tikrus motyvus, argumentus, verčiančius 

daryti korupcinio pobūdžio veikas, kurios atneša skaudžių pasekmių. 

 

1.3. Korupcijos kontrolė ir prevencija 

Siekiant efektyvaus korupcijos sąlygų ir priežasčių šalinimo mechanizmo, pirmiausia reikalinga 

kontrolė, kuri kontroliuotų valstybės tarnyboje atsirandančius korupcinius reiškinius, nes būtent nuo šių 

kontroliuojančių institucijų kontrolės veiksmingumo, priklauso ir korupcijos egzistencijos apraiškos 

valstybės tarnyboje, siekiant įgyvendinti korupcijos mažinimo pasireiškimo galimybių atvejus, reikalingas 

kryptingas strateginis planas.  

 Remiantis, Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo nuostatomis valstybės tarnyboje, 

korupcijos apraiškas kontroliuoja šios institucijos:  

1. Specialiųjų tyrimų tarnyba; 

2. Vyriausioji tarnybinė etikos komisija; 

3. Vyriausybė; 

4. Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos. Lietuvos Respublikos 

prevencijos įstatymas  12 str. ( Žin., 2002, Nr. 57 – 2297). 
Prevencinės priemonės susijusios su įstatymais bei kontrolės mechanizmais remiantis šiais pateiktais 

duomenimis žr., ( 5 lentelė ), taip pat Lietuvos atžvilgiu įvertintos teigiamai, jei lyginsime Lietuvą ir 

kaimyninę Estiją pagal 2014 metus, tai matyti, jog mūsų balas buvo mažesnis, tačiau 2015 metais jau šių 

abiejų valstybių rodikliai tapo lygūs, todėl esame tarp progresuojančių šalių, kurios tinkamai vykdo 

korupcijos politika valstybės tarnyboje, prevencinėmis priemonėmis, tačiau kyla neaiškumų, jei Lietuva 

dominuoja aukštesniais balais, tuomet galima teigti, jog prevencinės priemonės parengtos tinkamai, tačiau 

jos praktiškai nėra efektyviai taikomos valstybės tarnybos institucijoms arba pačios valstybinės institucijos 

nenori prevencinių priemonių taikyti praktiškai. 

Siekiant nenukrypti nuo tematikos, būtina pateikti Lietuvos Respublikoje taikomas prevencines 

priemones, kurios priimtos ir įteisintos įstatymu ir įvardintos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme. Šio įstatymo 5 straipsnis išvardina korupcijos prevencijos priemones kurios pateikiamos, kaip: 

1. Korupcijos rizikos analizė; 

2. Kovos su korupcija programos; 

3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas; 

4. Informacijos pateikimas apie valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų  registrams; 

27% 28%
24% 22% 24%

36%

48% 47%
44%

41%
45%

2004 2005 2007 2008 2011 2014

Kyšį davę Lietuvos gyventojai

 Teko duoti kyšį per pastaruosius 12 mėnėsių

Teko duoti kyšį per pastaruosius 5 metus
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5.  Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės 

įstaigoje pateikimas; 

6. Visuomenės švietimas ir informavimas apie korupcijos padarinius; 

7. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas ( Žin., 2002,  Nr. 57 – 2297). 

Paprastai valstybės institucijų veikla skirstoma į 4 prevencinius etapus: 

 
 

7 pav. Korupcijos prevencijos etapai valstybės įstaigose 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Valstybės tarnybos Departamento 2015 m. duomenimis 

 

Manytina, jog laikantis šio 4 etapų principo galima sėkmingai sumažinti korupciją valstybės tarnyboje 

žr., ( 7 pav.). Tačiau, Jungtinių Tautų konvencijoje prieš korupciją pabrėžiama 13 straipsnio 1 dalyje, jog 

laibai svarbu informuoti visuomenę ir skatinti nepakantumą korupcijai, tik tokiu atveju korupcijos apraiškos 

mažėtų valstybės tarnyboje.( Žin., 2006, Nr. 136 – 5145). 

Lietuvoje yra vykdomos trys antikorupcinio visuomenės švietimo būdai tai: 

1. Antikorupcinis švietimas bendro lavinimo mokyklose; 

2. Valstybės tarnautojų švietimas; 

3. Antikorupcinis švietimas aukštosiose mokyklose. 

Bendro lavinimo mokyklose antikorupcinis švietimas ypatingai reikalingas, nes ankstyvoje stadijoje 

suteikiama informacija apie žalingus korupcijos padarinius valstybei ir jos demokratiškos teisinės santvarkos 

stabilumo deformacijos korupcijos formų plitimo faktų egzistencijos apraiškoms supratingumas, leidžia 

ugdyti ir formuoti išmoningumą, supratingumą kodėl korupcijos apraiškos žalingos Lietuvos Respublikos 

valstybei, jos gyventojams, ekonominei bei socialinei gerovei vystytis. Mokiniai turi įsąmoninti pilietiškumo 

pagrindus, kad kyšio elementai tai blogis, kad kiekvienas atliekamas darbas turi būti paremtas skaidrumu, 

viešumu, teisingumu, jaunoji karta turi suprasti, jog korupcijos apraiškos, kenkia mūsų šalies įvaizdžiui, 

todėl galima teigti, kad antikorupcinis švietimas švietimo įstaigose būtinas ir reikalingas, siekiant išugdyti 

nepakantumą korupcijai mūsų šalyje. 

Apibendrinimui reikia pažymėti, jog kontrolinės funkcijos Lietuvoje yra veiksmingos, nes iš pateiktų 

duomenų matyti, jog korupcijos mąstai pamažu mažėja, prevencija taip pat vystoma kryptingai ir efektyviai, 

ypatingai kovos su korupcija programos, kuriuose pabrėžiami ir išskiriami esminiai programos tikslai bei 

strateginės priemonės, planai kovai su korupcijos apraiškomis. Prevencinių priemonių gausa, leidžia 

formuoti visuomenėje supratimą apie korupcinius nusižengimus jų žalą mūsų valstybei, o valstybės 

tarnautojus atgrasyti nuo korupcinio pobūdžio veikų darymo. Reikėtų didesnio žiniasklaidos informavimo 

priemonių dėmesio korupcijos tematikai, visuomenės švietimui. 

 

IŠVADOS 

1. Teoriniu požiūriu, korupcijos samprata – tai kyšininkavimas, papirkinėjimas, piktnaudžiavimas 

tarnybine padėtimi, sąvokos išraiška, kuri iškreipia teisingumo principus valstybės tarnyboje. 

Korupcijos sąlygų samprata atsiranda tuomet, kai egzistuojančios  galimybės, leidžia įgyvendinti 

asmenų norus, bei tuo pačiu už tai gauti asmeninės naudos, dažniausiai materialine forma. 

Korupcijos priežastis galima įvardinti, kaip tam tikrus motyvus, argumentus, verčiančius daryti 

korupcinio pobūdžio veikas, kurios atneša skaudžių pasekmių valstybei ir visuomenei. Kontrolės ir 
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prevencijos valstybės tarnyboje svarbumas, pasireiškia, jog korupcijos mąstai valstybės tarnyboje 

mažėja, nes pamažu vykdomos kryptingos prevencinės programos, kurias padeda įgyvendinti 

kontrolines funkcijas turinčios, korupciniams padariniams šalinti valstybės tarnyboje už tai 

atsakingos institucijos. Remiantis Jungtinių Tautų konvencija prieš korupcija, reikia akcentuoti, jog 

kontrolę vykdančios institucijos kovai su korupcija, per mažai skiria dėmesio visuomenės švietimui, 

ugdyti nepakantumą korupcijos reiškiniams, išskiriant tarptautinių ypatumų patirtį, verta akcentuoti, 

jog Danija, kurioje korupcijos apraiškos mažiausios, būtent skiria daug dėmesio visuomenės 

švietimui apie korupcijos žalą šalies stabilumui formuoti, tokiu būdų vystomas nepakantumas 

korupcijos reiškiniams. 

2. Praktiniu požiūriu, su korupcija sprendžiamos bylos, turi daug probleminių niuansų, garso ir vaizdo 

įrašų įrodymai, nesudaro prielaidų, nuteisti asmenį pagal korupcijai BK 225 str. 1d. egzistavimą, 

neatsižvelgiama, į asmenų parodymų  reikšmingas detales bylai, bei aplinkybės, neišsamiai, 

neobjektyviai vertinamos per aplaidžiai žiūrima į viešųjų ir privačių interesų konflikto faktą, tarp 

asmenų, vertinant visas aplinkybes, neišsamiai argumentuojamos ir pateikiamos teismo nutartyse 

visos aplinkybės ir  įrodymai, pagal BK 228 str. 1 d. jei yra taikomas įstatymo nuostatos, valstybės 

tarnautojas  prašantysis paslaugos išteisinamas, o davusysis nubaudžiamas, abu vienodai kalti, todėl 

teisingiausia atsižvelgiant į pateiktų įrodymų teisinę reikšmę, turi atsakyti abu asmenys lygiaverčiai, 

taikomos baudos valstybės tarnautojams mažo dydžio už korupcinio pobūdžio veikas. Ne visais 

atvejais, vertinami liudininkų  parodymai. 

 

REKOMENDACIJOS 

  

1. Rekomenduoju, įstatymo leidėjui  griežtinti bausmes valstybės tarnautojams už korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos padarymą, inicijuoti įstatymais, valstybės tarnautojų nepriklausomą ekspertų 

atestacijos grupę, kuri pateiktų išvadas ar valstybės tarnautojas nėra linkęs į korupcinio pobūdžio 

veikas, tai galėtų būti testo formos klausimynas, kuris padėtų atrinkti tinkamus ir teisingai 

motyvuotus valstybės tarnautojus, darbui valstybės tarnyboje. 
2. Rekomenduoju, teismo institucijoms labiau vertinti faktinius įrodymus, aplinkybes, o nuosprendžius 

ar baudžiamuosius įsakymus, grįsti teisiniais argumentais, motyvais, tai yra laikytis racionalumo, 

nenutylėti argumentų nenurodant visų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam teismo nuosprendžiui 

priimti. Labiau vertinti faktus, tai yra išsamiau analizuoti, vertinti liudytojų parodymus.  

3. Kontrolę su korupcijos padariniais vykdančioms institucijoms, rekomenduoju, kuo intensyviau 

informuoti visuomenę apie nusikaltusius valstybės tarnautojus už korupcinio pobūdžio veikas, 

skelbti sąrašus valstybės tarnautojų linkusius į korupciją, organizuoti intensyvesnį prevencinio 

pobūdžio švietimą, apie korupciją siekiant ugdyti  visuomenes nepakantumą, korupciniams 

reiškiniams valstybės tarnyboje. 
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CORRUPTION OF THE PUBLIC SERVICE IN LITHUANIA 

 

Summary 

 

Corruption in the public service - the phenomenon of the violation of human rights, is distorted the importance 

of state service ethics code, vulnerable the interest and a desire to live of all society in a democratic, law-governed state. 

Corruption factors (causes and conditions) in the public service does not allow the formation of a competent, 

characterized by transparency, fairness and corresponding to the society interest of state institutions formation model to 

take root. On this basis, it prevents to implement the concept the rule of law. Public Servants impunity of problems 

based on the criminal orders and the judgment of the court not always clearly reasoned by the legal arguments, in other 

words, do not always contain all the circumstances, also is concealed and some of the arguments, the evidence are 

transformed into as assumptions and reasoning expression, so it is difficult to prove the guilt of a public servant, 

especially in cases of bribery. 

The aim of the Bachelor’s work was to examine the theoretical aspects and practical problems in in order to 

implement the tasks that have been formulated in: to examine and submit concept of corruption, corruption causes and 

conditions, according to the case-law to analyze the problems of criminality of civil servants for corruption-related 

criminal offenses, in order to implement the goals and objectives that have been used in certain methods disclosed 

problems manifesting civil servants, equitable criminality for committed offenses of corruption nature. One of the 

problems which occur in case-law, it is difficult to prove the guilt of the civil servant, the offense reclassified as a 

milder punishment, disregarding evidence of materiality and so the defendants are acquitted. Thus, the practical 

problems of courts practice occurs due to a corruption nature offenses of civil servants, as improperly applied the 

provisions of laws, ignored the ethical civil code. 

Keywords: corruption, civil service. 
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SAVIVALDAUS MOKYMOSI REIKŠMĖ UGDYMO PROCESE 

Lina Šivickytė  
Šiaulių universitetas 

 
ĮVADAS 

 

        Tyrimo aktualumas ir ištirtumas. Vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris lemia teigiamus visuomenės 

vystymosi procesus, yra sėkmingai veikianti ir gerai išvystyta mokymosi visą gyvenimą sistema. „Dabartinė 

švietimo sistema – nelanksti, per mažai skirianti dėmesio kritinio mąstymo gebėjimams stiprinti, 

nepakankamai skatinanti kurti ir įgyvendinti idėjas. Dažnai mokymo programos grindžiamos kartojimu, jos 

nestimuliuoja mąstyti, kurti, analizuoti, neskatina kūrybos procesų“ (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030”). Pasak P. Jarvio (2001, p. 86) Šioje ir kitose panašiose tradicinio mokymosi proceso situacijose yra 

neigiamas mokinių asmenybiškumas ir autentiškumas, individo laivė rinktis mokymąsi, mokiniai tarytum 

tampa „visuomenės atspindžiai ir mašinų varžteliai“. Tokiu atveju visuomenė gali sklandžiai funkcionuoti: 

asmenys įsilieja į grupę ir prisitaiko, dažniausiai nepažeidžia normų ir pan. Autorius apibūdina dar vieną 

apibrėžimą „tylinti visuomenė“ t. y. priklausoma visuomenė praradusi autentiškumą, tokia dažniausiai 

visuomenė  klaidingai supranta savo interesus arba jų nežino, lengvai pasikliauja kitais ir tik klauso. Tokį 

modelį galima palyginti mokymąsi orientuotą į mokytoją: jis yra lyderis, planuoja mokymosi tikslus ir 

procesą, perteikia žinias mokiniams, o mokiniai klauso ir daro kas pasakyta. 

     Šiuolaikinė visuomenė pasižymi sparčiomis socialinio, kultūrinio ir technologijų gyvenimo permainomis 

ir vystosi itin dideliais tempais – tai būdinga postmoderniškumui, todėl vaikystė žymiai skiriasi nuo vaikų 

tėvų vaikystės. Materialinės, kultūrinės ir socialinės sąlygos, kurios sudaro vaikų šiandieninę „gyvenamąją 

erdvę“ dauguma atžvilgiu šiandien yra kitokios nei anų laikų vaikystė, kuri daugeliu aspektų yra jau praeitas 

visuomenės etapas (Mathiasen, Staerfeldt, 2005). Vykstant ekonominei kaitai, dėl moderniųjų technologijų 

spartėjant gyvenimo ritmui vis labiau akcentuojama žinių visuomenės svarba. Mokymasis nebegali būti toks 

kaip anksčiau, keičiasi reikalavimai šiuolaikinei švietimo ir mokymo sistemai, kuri turėtų būti dinamiška, 

lanksti, atvira ir susieta su gyvenimu, skatinant nuolatinį tobulinamasi (Kazlauskienė ir kt., 2010). 

     Kadangi žmogus yra sudėtinga ir unikali būtybė, prie kiekvieno besimokančio asmens yra savitas 

priėjimo būdas, reikia gebėjimo diferencijuoti ugdymą ir lankstumo, norint atskleisti kiekvieno žmogaus 

potencialias galimybes formuojant savarankišką individualaus darbo stiliaus formavimą (Borusevičienė, 

2004). Kaip teigia M. Teresevičienė ir G. Gendvilienė (2003) mokiniams gali būti sunku pateisinti mokytojo 

lūkesčius, mokytojas iš mokinio reikalauja gan daug: naujos medžiagos įsisavinimo, bandymų ir klaidų 

taisymo vienu metu, ilgo dėmesio koncentravimo ir kita. Mokytojo organizuotas procesas nebūtinai gali 

pagerinti mokymosi rezultatus. Pasak autorių, tradicinis mokymosi modelis yra vienas iš neefektyviausių 

mokymosi metodų, kuo pasyvesnis besimokantysis tuo paviršutiniškesnis mokymasis, o kuo aktyvesnis 

besimokantysis, tuo efektyvesnis mokymosi procesas. 

         Tyrimo problema: Apibendrinti mokyklų išorinio vertinimo rezultatai leidžia teigti, kad itin 

probleminė sritis pamokoje yra mokėjimo mokytis kompetencijos integracija. Nuo 2015 metų Geros 

mokyklos koncepcijoje siūloma išmokyti vaikus valdyti savo mokymąsi, t. y. mokytis savivaldžiai. Tad 

tampa aktualu išryškinti šią problemą ir atskleisti savivaldaus mokymo/si svarbą ugdymo/si procese.  

       Tyrimo tikslas – atkleisti savivaldaus mokymosi svarbą ugdymo procese. 

       Tyrimo metodai: Duomenų rinkimo metodas: mokslinės literatūros analizė, kurios pagrindu buvo  

norima  išryškinti savivaldaus ugdymo reikšmę ugdymo procese. Duomenų analizės metodas – turinio 

(content) analizė, kuri sudarė galimybę atskleisti savivaldaus mokymo/si reikšmę ugdymo/si procese. 

 

SAVIVALDAUS MOKYMOSI REIKŠMĖ UGDYMO PROCESE 

 

        Mokymasis savivaldžiai yra reikšmingas tuo, kad užtikrina prasmingą asmens mokymąsi visą gyvenimą 

ir tobulėjimą. Ši inovacija paskatins mokinius ugdytis vieną svarbiausių kompetencijų – mokymosi mokytis, 

o tai padidins jų atsakomybę ir savarankiškumą ir tobulins socialinio dalyvavimo kompetencijas. Savivaldus 

mokymasis yra naudingas visai visuomenei šios mokymosi paradigmos orientuotos į besimokantį vaiką 

reikšmingumas gali būti suskirstytas lygmenimis: 

 Individualusis lygmuo - akcentuoja naudą svarbiausiam mokymosi dalyviui – mokiniui. Savivaldžiai 

mokydamasis mokinys per veiklas mokomas spręsti problemas, būti atviras kaitai ir kontrolei, 

ugdoma jo savikontrolė, noras mokytis ir kt. Kadangi vaikai patys savaime yra žingeidūs, nori 

išbandyti naujus dalykus, siekia pokyčių, taigi savivaldus mokymasis užtikrina jų motyvaciją, 
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mokiniai supranta savo mokymosi prasmę. Gaunant paramą mokinys pats organizuoja savo 

mokymosi veiklą, geba pasirinkti sau tinkamas strategijas, valdyti mokymosi procesus. Suteikiant 

ugdytiniui galimybę rinktis ugdymo procesas teikia daugiau malonumo ir prasmės. 

 Institucinis lygmuo – akcentuojant žinių visuomenės svarbą ir nuolatinę jos kaitą, keičiasi 

reikalavimai švietimo sistemai, kuri turi tapti atvira, rengiantį laisvą kūrybišką, gebantį mokytis visą 

gyvenimą žmogų. Įrodyta, jog vaikui augant taip pat auga jo autonomiškumo siekis, savivaldus 

mokymas yra vienas iš mokymosi būdų skatinantis nuolatinį mokymąsi visą gyvenimą. 

 Nacionalinis visuomenės lygmeniu savivaldus mokymas yra reikšmingas todėl, nes tokia mokymosi 

paradigma ugdo aktyvesnius socialinės bendruomenės narius. Užtikrinamas glaudesnis ryšys tarp 

mokymo institucijų ir visuomenės. Tinkamai planuojamas ir įgyvendinamas savivaldus mokymas 

skatina mokinius pačius kurti taisykles ir lyderiauti. Vaikai demonstruoja gebėjimą ieškoti 

informacijos, naudotis įvairiomis strategijos ir perteikti idėjas įvairiomis formomis (Gaučaitė ir kt., 

2012a). 

        Vaiką nuolatos supa socialinė aplinka, todėl įvairios socialinės situacijos skatina mokinį priimti ir 

naujus vaidmenis. Šiuolaikiniam mokiniui dažniausiai priskiriami vaidmenys: siekiantis tikslo, besimokantis 

kuriantis, ieškantis žinių, gebantis savarankiškai mąstyti ir veikti. Tačiau, mokinys pats savaime tokiu netaps 

jei tėvai, mokytojai, bendruomenės nariai jam nepadės tokiu tapti. Mokiniai dažniausiai būna pasyvūs 

pamokose todėl, nes mokytojai nepakankamai atsižvelgia į jų poreikius bei galimybės, naudoja tokius 

ugdymo metodus, kurie neskatina aktyvumo ir tobulėjimo. Mokytojai naudodami tradicinius ugdymo 

metodus dažniausiai suplanuoja mokymosi procesą patys, sugalvoja užduotis, tuo tarpu mokiniai atlieka 

pasyvų mokymosi vaidmenį. Savivaldaus mokymosi procese vyksta atvirkščiai – mokinys orientuojasi į 

savižinos ugdymąsi ir patirties kaupimą taip tapdamas aktyviu dalyviu mokymosi procese. Svarbu 

akcentuoti, jog besimokantysis neperima tiesiogiai mokymosi turinio iš mokytojo, mokiniui mokymosi 

procese priskiriamas partnerio vaidmuo. Žvelgiant iš savivaldaus mokymosi pozicijų mokinys ir mokytojas 

siekia tokių pačių  tikslų, taigi, jie yra partneriai (Gaučaitė, ir kt., 2012b). Autorius J. Hattie (2012, p.18) 

teigia: „mokymas ir mokymasis gali būti matomas tik tada, kai vyksta sąmoningas darbas“, mokymosi 

procese svarbus tikslas – meistriškumo siekimas, tai turėtų užtikrinti aktyvūs ir „užsidegę“ ugdymo proceso 

dalyviai. Pasak autoriaus, kai mokytojai tampa savo pačių mokiniais, o mokiniai savo pačių mokytojais, 

mokymas tampa efektyvesnis. Tapę savo pačių mokytojais mokiniai įgyja savarankiškumo ir kitų naudingų 

kompetencijų, kurios praverčia mokantis (įsivertinimo, savikontrolės, mokėjimo mokytis ir kita). Autorė V. 

Vaicekauskienė (2013) geros mokyklos koncepcijoje mini, jog aktyvus, saviraiškus dalyvavimas mokykloje 

yra labai asmenybės augimui, tuomet mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs ir priimti, jų idėjos yra 

išklausomos ir gerbiamos. Kuomet mokykloje veikia stipri savivalda mokiniai gali atsiskleisti kaip lyderiai: 

mokosi ugdyti socialinius gebėjimus, konstruktyviai spręsti problemas, priima ir įgyvendina idėjas, mokosi 

dirbti komandoje, imasi iniciatyvos ir kt. Mokymasis tampa dialogiškas, tyrinėjantis ir svarbiausia tęstinis. 

Taigi, savo mokymosi valdymas yra svarbus kiekvienam asmeniui, taip pat ir vaikui. Ugdytiniui reikia žinoti 

ir jausti, jog juo yra patikima, tik tuo atveju jis galės jaustis laisvas ir atsakingas už savo mokymąsi. Galbūt 

visuomenei reikėtų iš naujo apmąstyti patį ugdymo procesą ir jo metodus, įtraukti į mokymąsi pačius 

ugdytinius, suteikiant jiems galimybę rinktis. 

         Pasak A. Adlerio „apsuptą suaugusiųjų, kiekvieną vaiką ima pagunda laikyti save mažu ir silpnu, 

vertinti save kaip menką, nevisavertį“ (Adler, 2008, p. 67). Savivaldaus mokymosi strategija išryškina 

konstruktyvaus mokymosi ideologiją, kai yra išreiškiamas tikėjimas vaiku suteikiant jam laisvės ir 

motyvuojant tuo pačiu metu leidžiant jam būti aktyviu kūrybiško proceso dalyviu, pačiam kurti žinias, patirtį 

neprimetant savo nuomonės (Gaučaitė ir kt., 2012c). Pasak P. Jarvio (2001, p. 17) „gyvenimas – tai žmogaus 

patirtis, nes be patirties neįmanoma būti žmogumi. Todėl mokymasis prasideda nuo patirties.“ Patyrimas gali 

būti transformuojamas į įgūdžius, žinias, vertybes, įsitikinimus, požiūrius ir kt. Kasdieninis patyrimas gali 

būti įprasmintas. Norint, jog mokymasis būtų efektyvesnis reikia suteikti mokiniams autonomijos, jog jie ne 

tik būtų klausytojai, bet ir patys savo žinių kūrėjai, kad galėtų įgyti tam tikros patirties. 

         Anot autorių Kazlauskienės ir kt. (2010) savivaldus mokymasis yra svarbus, nes mokiniai savivaldžiai 

mokydamiesi įgis nediskriminavimo ir patyčių prevencijos kompetencijas, ugdysis tolerancijos, geranoriško 

bendravimo ir bendradarbiavimo funkcijas. Šis mokymosi modelis skatins gerbti ir toleruoti skirtingą 

mokymosi patirtį, gerbti kitų poreikius ir įsipareigojimus, vieningai dirbti su bendramoksliais: išklausyti ir 

gerbti kito nuomonę, apginti savo nuomonę nepažeidžiant kitų orumo, o svarbiausia – garbingai, sąžiningai ir 

atsakingai veikti siekiant tikslo. Savivaldaus mokymosi modelyje akcentuojamas mokymosi diferencijavimas 

ir individualizavimas sudaro sąlygas ugdyti mokinį pagal asmenybės poreikius taip eliminuodamas 

mokymosi diskriminaciją ir skatindamas didesnę motyvaciją mokytis. Patyčias ir diskriminavimą 

mokymo(si) procese dažniausiai sukelia šis faktas, jog mokymosi proceso organizatoriai nepaiso individualių 
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mokinių skirtumų, todėl dalis jų nespėja arba nesugeba įsisavinti mokomosios medžiagos, tuo tarpu kitiems 

toks mokymosi krūvis yra nepakankamas. Visi šie aspektai lemia motyvacijos mažėjimą, bendrojo 

išsilavinimo silpnėjimą, ypatingai stiprėja socialinė įtampa, atskirtis tarp skirtingu tempu besimokančių kitų 

mokinių ir mokytojo. Kadangi „kitoniškumas“ daugeliu atveju yra patyčių pagrindas tai išankstinė nuostata 

pripažįstanti vaiko individualumą eliminuoja stigmatizavimo, diskriminavimo bei patyčių aplinkos kūrimosi 

galimybes. Visi dalyvaujantieji savivaldaus ugdymosi procese ugdysis nuostatą, jog „kitoniškumas“ yra 

labiau privalumas negu trūkumas. Mokantis iš savo ir kitų patirties, bendradarbiaujant, kartu ieškant ir 

taikant inovatyvius sprendimus individualumas bus suprantamas kaip viena iš sąlygų, leidžiančių pasiekti 

kokybiškesnių ir efektyvesnių mokymo(si) veiklos rezultato.      

         Savivaldaus mokymosi procese yra išskiriama autentiško mokymosi samprata pabrėžianti mokinio 

mokymosi individualumą ir savarankiškumą. Besiformuojančios žinių visuomenės sąlygomis vienas iš 

svarbiausių dalykų yra nebe žinių reprodukavimas, o naujų žinių kūrimas. Norint, jog ugdytinis būtų 

pasirengęs kurti ir nuolatos naujinti savo žinias remiantis individualia patirtimi reikia individualizuoti 

mokymą. Mokymosi proceso individualizavimo kontekste esminė sąlyga svarbiausia ne žinių, mokėjimų ar 

įgūdžių diegimas, bet pats mokymosi procesas, kuriame mokinys mokytojo pagalba atranda individualų, jam 

tinkantį mokymosi kelią, grįstą individualiais gebėjimais interesais polinkiais (Kazlauskienė ir kt., 2010). 

Pasak autoriaus P. Jarvio (2001, p. 15) „jei mokytumėmės instinktyviai, galėtume įvardyti kaip dar vieną 

mokymosi paradoksą: pats mokymasis būtų neišmoktas žmogiškas procesas.“ Taigi, galime teigti, jog 

mokymosi mokytis kompetencijos reikia mokytis, tai nėra savaime atsirandantis reiškinys. Būtent savivaldus 

mokymasis skatina besimokantįjį valdyti savo mokymąsi savarankiškai. Pasak autorių A. Kazlaukienės ir kt. 

(2010) mokytojas padeda mokiniui realizuoti save, formuotis kaip asmenybei ir mokymosi procese būti 

iniciatyviam. Individualizuotas mokymasis skatina mokymosi mokytis kompetenciją per individualią 

mokinio veiklą: jis turi pats organizuoti, kontroliuoti, valdyti, vertinti savo paties mokymosi procesą ir 

pažangą, susiplanuoti tikslus, tolesnę mokymosi eigą, spręsti mokymosi problemas, atrasti reikalingą 

informaciją ir mokėti reflektuoti mokymosi procesą. Mokymo individualizavimo svarbą  parodo  ir užsienio 

strateginiai dokumentai: „taikyti labiau į asmenį orientuotą mokymą, kuris atitiktų individualius kiekvieno 

mokinio poreikius <...> kurį taikant būtų pasiekiama geresnė motyvacija mokytis“ (Parengti jaunimą XXI 

amžiui). Pasak autorių R. Gaučaitės ir kt. (2012d) vaikas mokosi pats savimi pasirūpinti, tačiau savais ir jam 

priimtinais būdais, jeigu suaugusieji menkina vaiko autonomiškumą jie griauna vaiko mokymosi pamatus t.y. 

demotyvuoja vaiką mokytis savaip. Tokiu atveju mokinys ugdymo procese tampa priklausomas tik 

nurodymus vykdantis pasyvus dalyvis. Taigi labai svarbu, jog mokinys galėtų mokytis savo tempu gebėtų 

dirbti savarankiškai, jaustųsi nevaržomas ir gebėtų pats valdyti savo mokymąsi, o neprimesti šios 

atsakomybės kitiems ugdymo dalyviams. 

       Pasak Gaučaitės ir kt. (2012b) savivaldus mokymas yra labiau sietinas su autonomiškumu, mokymosi 

mokytis ir mokymuisi visą gyvenimą. Tokios teorijos yra pagrindžiamos neatsitiktinai, juk toks mokymasis 

reikalauja planavimo ir modeliavimo, strategavimo, analizavimo ir vertinimo, sprendimo priėmimo 

informacijos valdymo ir kita. Mokymosi procese mokinys gali būti arba priklausomas nuo mokytojo 

(pasyvus) arba savivaldus (aktyvus). Skirtumas tarp savivaldaus ir priklausomo mokinio yra ganėtinai 

ryškus. Priklausomas mokinys negeba priimti sprendimų, nekelia sau mokymosi tikslų, daugiau pasikliauja 

mokytoju ir negeba prisiimti atsakomybės už savo mokymąsi, nežino savo stiprybių ir silpnybių, mokosi 

skatinamas tik išorinės motyvacijos, neanalizuoja savo mokymosi priežasčių ir kita. Savivaldus mokinys 

atvirkščiai – yra aktyvus, savarankiškas, keliantis mokymosi tikslus, modeliuojantis mokymosi procesą, 

atsakingas už savo mokymąsi, gebantis pritaikyti žinias praktikoje, išsikeliantis mokymosi tikslus ir kita. 

Kadangi savivaldus mokinys pats valdo ir planuoja savo mokymąsi mokytojui nebereikia prisiimti visos 

atsakomybės už ugdymo procesą, ieškoti vis naujų ugdymo metodų, motyvuoti mokinių. Mokiniai patys 

kuria savo mokymąsi, eksperimentuoja, tačiau mokiniams turi būti sudarytos galimybės. Svarbu pabrėžti, jog 

besimokantieji turi turėti tam tikrų savybių arba su mokytojo pagalba ugdyti jas. Panašios nuomonės yra 

autorės A. Juodaitytė ir N. Kvėdaraitė (2010) analizuodamos  kitų autorių šaltinius (Knowles 1975; Hiemstra 

1994; Houle 1961; Harrison 2002) teigia, jog egzistuoja tam tikri savivaldžiu būdu besimokantys 

besimokančiojo bruožai: ugdytiniai siekia savarankiškumo, inicijuoja mokymuisi būdingą veiklą, jiems 

būdinga vidinė motyvacija, smalsumas, savigarbos poreikis, gebėjimas prisiimti atsakomybę už įvairius su 

mokymuisi susijusius sprendimus, laisvai rinktis mokymosi tikslus ir juos realizuoti ir kita. Pasak autorių R. 

Gaučaitės ir kt. (2014) savivaldus mokymasis reikalauja tam tikrų sąlygų, kurias reikia įvykdyti viena iš jų 

yra laisvė: savivaldus mokymasis negali vykti be laisvo pasirinkimo ir galimybės rinktis, o tai tradiciniame 

mokymosi procese negali būti pilnai įvykdoma. Taigi, galime numatyti ganėtinai daug savivaldaus 

mokymosi paradigmos teigiamų veiksnių, tačiau integruoti šį mokymosi procesą reikia ganėtinai daug 

pastangų.  
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IŠVADOS 

 

 Apibendrinus galima teigti, kad savivaldus mokymasis svarbus daugeliu aspektų. Mokinys 

mokydamasis savivaldžiai tampa aktyviu mokymosi proceso dalyviu, geba įsitraukti į mokymąsi pats ir 

valdyti savo mokymąsi. Savivaldus mokymasis yra puiki mokymosi prieiga kiekvienam mokiniui, nes 

mokinys gali pasirinkti savo mokymosi procesą, planuoti savo laiką, mokytis sau palankiu tempu. Tai 

parodo, jog savivaldus mokymas yra svarbus ne tik ugdymo veikėjams ir su ugdytiniu susijusiais asmenimis, 

bet  visai visuomenei t.y. individualiu, instituciniu ir nacionaliniu lygiu. 

Individualiu lygmeniu savivaldus mokymasis yra reikšmingas mokiniui, nes aktyviai besimokydamas 

tobulina savo mokėjimo mokytis kompetencijas. Mokymosi individualizavimas padeda mokiniui išskiria 

save kaip unikalią asmenybę, geriau pažinti save ir nuolatos tobulinti savo kompetencijas. 

Instituciniu lygmeniu savivaldus mokymasis yra svarbus, nes skatina mokinius prisiimti atsakomybę 

už savo mokymąsi. Mokiniai supranta, jog ne tik mokytojas ir mokyklos bendruomenė yra atsakinga už 

ugdymo procesą, bet ir pats ugdytinis turi atsakyti už savo mokymąsi. Kadangi savivaldus mokymasis per 

mokėjimo mokytis kompetencijas skatina besimokantįjį nuolatos tobulėti ir atnaujinti savo žinias, tuo pačiu 

metu ugdytinis yra skatinamas mokytis visą gyvenimą. Savivaldus mokymasis tobulina tolerancijos ir 

nediskriminavimo kompetencijas, nes mokinių mokymasis yra labiau individualizuotas, todėl ugdytiniai 

pradeda ugdosi nuostatą, jog „kitoniškumas“ yra teigiamas ir išskirtinis bruožas. Šios mokykloje įgytos 

kompetencijos ir žinios pabrėžia, jog švietimo institucijos ir sistema yra svarbios visuomenei. 

Nacionaliniu lygmeniu savivaldus mokymasis yra reikšmingas, nes ugdo aktyvų, siekiantį žinių, 

tobulėjantį asmenį. Mokiniai yra skatinami imtis iniciatyvų, kurti, eksperimentuoti ir laisvai išsakyti savo 

nuomonę. Skirtingai nei tradiciniais metodais ugdomas priklausomas ugdytinis, savivaldžiai besimokantys 

mokiniai nebijo išsakyti savo nuomonės, geba prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, jie žino ko nori ir 

kokiais būdais to pasiekti. Kadangi ugdytiniai yra nevaržomi, jiems suteikiama laisvė rinktis, jie gali 

atsiskleisti kaip lyderiai. 
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SELF-DIRECTED LEARNING IMPORTANCE IN LEARNING PROCESS 

 

Summary 

 
In Good school conception (2015) was given a recommendation to teach children how to manage their own 

learning, to learn self-directed. It is becoming important to highlight this issue and reveal self-directed leaning 

importance in a learning process. Summarizing, it can be said that self-directed learning is a great learning approach for 

every student, because he or she is able to become an active participant in the learning process and to engage the 

learning itself and manage their own learning. Students can choose their own learning process, plan their time when to 

learn for themselves in a favorable pace. This shows that self-directed learning plays an important role not only between 

educators and learners with relevant persons, but also in whole society through individual, institutional and national 

level. 

The research aim - to reveal self-directed learning importance in the learning process. 

The research methods: Data collection method: analysis of scientific literature, the basis of which it was sought 

to highlight the importance of self-directed learning in the learning process. Data analysis method – content analysis, 

which made possible to reveal self-directed learning importance in the learning process. 
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VIRTUALI PRIEMONĖ SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI. EUapps4us 

PROJEKTAS 
 

Kristijonas Žalys 

Mokslinis vadovas doc. dr. Vytautas Žalys 
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 Naujosios technologijos verčia keistis ne tik pasaulį, bet ir visą pasirengimo jam procesą – pedagogiką. Todėl  

pedagogai susiduria su naujų, mokininių motyvacijai bei įsisavintų žinių praktiniam pritaikymui skirtų instrumentų 

poreikiu (EUapps4us, 2014). Siekiant sėkmingesnės IT integracijos į pedagoginį procesą ir ypač motyvuoti mokinius 

palengvinant savarankišką mokymąsi, ERASMUS+ iniciatyva buvo įgyvendintas EUapps4us projektas. Visas projektas 

buvo įgyvendinamas 4 valstybėse (Lietuva, Norvegija, Ispanija, Turkija). Dalis projekto veiklų buvo įgyvendinama ir 

Šiaulių Romuvos gimnazijoje. Jose dalyvavo 5 pedagogai ir 5 moksleiviai. Vienu iš projekto tikslų įgyvendinimo 

rezultatu tapo autorinė virtuali programėlė savarankiškam mokymuisi. Šiame straipsnyje projekto EUapps4us 

dokumentų analizės ir  lyginamosios programavimo platformų analizės pagrindu atskleidžiama aplikacijos atitiktis 

projekto tikslams ir aprašoma priemonės struktūra. 

 Straipsnio tikslas – pristatyti EUapp4us projekto reikalavimus tenkinančią ir savarankiško mokymosi 

motyvaciją didinančią virtualią priemonę. 

 Uždaviniai:  

1. Atlikti priemonės poreikio analizę pagal EUapps4us projekto dokumentus. 

2. Literatūros ir atvejų analizės būdu įvertinti App Inventor 2 programavimo platformos tinkamumą priemonei kurti. 

3. Apibūdinti sukurtą priemonę, tenkinančią EUapps4us projekto tikslus ir reikalavimus. 

 Metodai: mokslinės literatūros ir projekto medžiagos analizė, lyginamoji atvejų analizė.  

 

IT ir mokymosi motyvacijos skatinimas 

 

 Globaliame XXI amžiaus pasaulyje vis dažniau informacinės technologijos (toliau IT) tampa 

nepakeičiama žmogaus kasdienybės dalimi. Be skaitmeninių technologijų neįsivaizduojama nei pramogų 

industrija, nei moksliniai tyrimai. Todėl nenuostabu, kad IT įtaka yra jaučiama ir švietimo sistemoje. IT 

mokiniui suteikia galimybę siekti išsilavinimo savarankiškai, tai ypač aktualu karo kamuojamose teritorijose, 

kur mokytis tradicinėmis priemonėmis (mokyklose bei kitose švietimo įstaigose) yra faktiškai neįmanoma 

arba regioninių miestelių mokyklose, kur dažnai trūksta tinkamos kvalifikacijos pedagogų. Gebėjimas 

mokytis be tiesioginės profesionalų pagalbos žmogui suteikia galimybę ne tik mokytis savo aplinkoje ir savo 

laiku, bet ir dėl plataus pasirinkimo ir prieinamumo leidžia mokiniui pasirinkti tinkamas ir įdomias 

mokymosi priemones, didina mokymosi motyvaciją. 

 IT naudojimo savarankiškam mokymuisi tinkamumą pagrindžia labai populiarių globalių projektų, 

tokių kaip edx.org ar Coursera pasisekimas. Savarankiško mokymosi platformos edx.org ar Coursera leidžia 

internete mokytis labai įvairių kursų: nuo Kinijos mandarinų kalbos iki kvantinės kriptografijos. Minėtų 

projektų pasisekimą liudija ir tai, kad nuo jų įsteigimo 2012 metais edx.org ir Coursera tapo pasaulyje 

pripažintais prekės ženklais vienijančiais 5 ir 15 milijonų nuolatinių vartotojų atitinkamai. 

 Tačiau ne mažiau IT integracijai į mokymosi procesą svarbi yra ir valstybinių institucijų parama 

inovacijas švietimo sistemoje skatinantiems konkursams bei projektams. Vienas tokių projektų pavyzdžių 

yra Norvegijos vystymosi kooperacijos agentūros Norad organizuojamas inovacijų konkursas 

EduApp4Syria. Šiuo projektu siekiama atkreipti pasaulio dėmesį į karo nusiaubtas teritorijas bei labai prastas 

išsilavinimo perspektyvas jose gyvenantiems žmonėms. Vienas iš minėto projekto uždavinių – sukurti 

išmaniųjų telefonų programėlę, padėsiančia nuo karo bėgantiems vaikams mokytis skaityti arabiškai. 

Konkursas sulaukė ne tik nacionalinio, Norvegijos užsienio reikalų ministerijos, bet ir pasaulinio  (JAV, 

Australijos ir kt.) susidomėjimo bei surinko per 1,7 milijonų dolerių siekiantį prizų fondą. 

 Dar vienas naujų priemonių svarbą demonstruojantis veiksnys yra pačių žmonių noras išbandyti 

naujoves edukacinėje erdvėje. Stebimas nuolatos didėjantis savarankiškam mokymuisi tinkamų programėlių 

poreikis. Tai akivaizdžiai demonstruoja didžiausių pasaulio kompanijų (tokių kaip Google ar IBM) 

vertinamos statistikos bendrovės Statista tyrimų duomenys, pristatantys  beveik pusės visų pasaulio 

programėlių išmaniesiems telefonams parduotuvės App Store pardavimo rodiklius. Šios parduotuvės 

produktų pardavimų reitinguose edukacinių programėlių populiarumas įsitvirtinęs 3 vietoje. 

 Todėl atsižvelgus į savarankiško mokymosi programėlių poreikį, populiarumą ir naudą Erasmus+ 

iniciatyva buvo pradėtas projektas EUapps4us, kurio tikslas – sukurti išmaniųjų telefonų programėlę skirtą 

savarankiškam mokymuisi. 
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Priemonė savarankiškam mokymuisi – projekto EUapps4us tikslų įgyvendinimo dalis 

 

 Projekto apraše teigiama, kad „jauni žmonės anksčiau laiko paliekantis mokyklas stokoja 

pasirengimo profesinei veiklai žinių ir gebėjimų, todėl dažnai susiduria su rimtomis problemomis darbo 

rinkoje. 2012 m. beveik 5 su puse milijono jaunų 18-24 m. amžiaus žmonių Europoje nebaigė bendrojo 

lavinimo mokyklos“. Suprantama, kad susidūrus su konkrečiomis problemomis (darbo paieškų ar 

savirealizacijos), ypač aktualus tampa trūkstamų žinių įgijimo poreikis. Tame pačiame dokumente teigiama, 

kad „Naujausi tyrimai parodė, kad edukacinės programėlės tapo dažniausiai naudojamu jaunimo įrankiu. 

„Europos komisija prognozuoja, kad ES mobiliųjų programėlių sektorius iki 2018 metų įdarbins 4,8 milijono 

žmonių ir prie ekonomikos prisidės 63 mlrd. EUR. Tai pat  kadangi didžioji informacinių technologijų kūrėjų 

– jaunosios kartos atstovai, teigiamai paveiks labai aktualią jaunimo nedarbo problemą“.  

 Tokios statistikos ir ketinimų fone dar svarbesnė tampa galimybė tobulinti savo žinias ir gebėjimus. 

Vienas iš galimų minėtos problemos sprendimo kelių – mobilios aplikacijos savarankiškam mokymuisi. 

Daugelis naujai atsirandančių specialybių ir profesijų reikalauja gebėjimo jungti žinias ir gebėjimus iš keleto 

sričių. Dėl šio poreikio ir dėl vis labiau ir greičiau tobulėjančių IT esminiu tokioms aplikacijoms keliamu 

reikalavimu tampa pačių mokymo/si priemonės interaktyvumas, leidžiantis jos vartotojui tapti ir programėlės 

tobulintoju. 

 Taigi visų EUapps4us projekte keliamų savarankiško mokymosi, mokymosi motyvavimo ir naujųjų 

IT naudojimo žinių ir gebėjimų įsisavinimo idėjų realizavimas galimas savarankiškam mokymuisi skirtos 

virtualios programos sukūrime.  

 

Priemonės aplinka, struktūra ir valdymas 

 

 Siekiant įgyvendinti minėto projekto tikslus buvo sukurta klausimyno pobūdžio priemonė, leidžianti 

savarankiškai mokytis bei išbandyti savo žinias biologijos, istorijos ir geografijos mokslų srityse.  

 Priemonės kūrimas prasidėjo teorinės ankščiau minėtų mokslų informacijos rinkimu. Teorinė dalis 

buvo surinkta kitų projekto EUapp4us  dalyvių bei vėliau patikrinta Šiaulių Romuvos gimnazijos mokytojų. 

Iš surinktos medžiagos buvo sudarytas klausimynas, galintis patikrinti potencialaus mokinio įsigilinimo į 

teorinę dalį lygį bei visa informacija su klausimynu buvo įkelti į programavimo procesą pagreitinančią ir 

supaprastinančią programą – programavimo aplinką. 

 Priemonei kurti buvo pasirinkta App Inventor 2 programavimo aplinka (programa, pagreitinanti bei 

supaprastinanti programavimo procesą), leidžianti net ir labai mažai techninių programavimo žinių turinčiam 

vartotojui kurti nesudėtingas aplikacijas Android operacinę sistemą turintiems telefonams. Tokį 

programavimo platformos pasirinkimą paaiškina panašiam tikslui pasiekti naudojamų platformų lyginamoji 

analizė (žr. 1 lentelę). Buvo lyginamos 5 programavimo platformos: Unity 3D, Visual Studio (su Xamarin 

papildiniu, leidžiančiu kurti išmaniųjų telefonų programėles), App Inventor 2, AppMakr bei  Android Studio.  

 Renkantis programavimo platformą buvo atsižvelgta į 5 kriterijus: 

a) platformos populiariausias programavimo kalbas,  

b) aplinkos naudojimo sudėtingumą,  

c) jos galimybes,  

d) kainą, 

e) vartotojų bendruomenės dydį. 

 Palaikoma programavimo kalba daro didžiulę įtaką platformos pasirinkimui, nes tai apsprendžia kiek 

ir kokių techninių žinių reikia programuotojui.  

 Ar aplinkos naudojimo sudėtingumas daro įtaką programavimo platformos pasirinkimui? C#, C++, 

Java ar JavaScript programavimo kalbos nėra pritaikytos naujokams ir žmogui, neturinčiam programavimo 

žinių bei gebėjimų. Gali prireikti keleto mėnesių, kol pradedantysis kūrėjas sugebės suprasti savo rašomą 

kodą bei efektyviai išnaudoti kalbos galimybes. App Inventor 2 platformoje naudojama Scratch kalba yra 

pagrįsta grafine vartotojo sąsaja, todėl net ir jokios programavimo patirties neturintis žmogus, po poros 

valandų darbo, gali pradėti koduoti nesudėtingas aplikacijas. Panaši situacija ir su platformos pasirinkimu. 

Norint pilnai perprasti Unity 3D platformos galimybes, gali prireikti net kelerių metų darbo. Tačiau yra 

išeitis ir pradedančiajam programuotojui. App Inventor 2 bei AppMakr platformos reikalauja tik 

elementaraus kompiuterinio raštingumo. 
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1 lentelė. Programavimo platformų lyginamoji analizė 

Lyginimo kriterijai Unity 3D 
Visual Studio 

(Xamarin) 
App Inventor 2 AppMakr 

Android 

Studio 

Populiariausios 

programavimo kalbos 

programoje 

C# / JavaScript C++ / C#  / Java Scratch 
Programavimas 

nereikalingas 
Java 

Sudėtingumas* Labai sudėtinga Sudėtinga Lengva Lengva Sudėtinga 

Galimybės** Labai plačios Labai plačios Ribotos 

Reikalavimų 

netenkina Labai plačios 

Kaina 0-75$/mėn 0-250$/mėn Nemokama 1$/mėn Nemokama 

Vartotojų 

bendruomenė 

>4 mln. 

vartotojų 

>7 mln. 

vartotojų 

>1 mln. 

vartotojų Maža 

>2 mln. 

vartotojų 

Sudėtingumo ir galimybių sąvokų paaiškinimai: 

*Sudėtingumo 

lygmuo 

Lygis - Lengva Sudėtinga Labai sudėtinga 

Paaiškinimas - 
Reikalingas minimalus 

išankstinis pasiruošimas –. 

Reikalinga darbo su panašiomis 

programomis patirtis. 

Reikalinga ilgalaikė darbo  su 

analizuojama platforma patirtis. 

**Galimybių 

charakteristikos 

Lygis -  Labai plačios Ribotos Galimybių nėra 

Paaiškinimas 
Galimybes riboja tik 

techninė įranga. 

Galimybes siaurina platformos 

programiniai apribojimai. 

Platformos galimybės netenkina 

projekto reikalavimų 

 
 Ar naudojimo aplinkos sudėtingumas daro įtaką programavimo platformos pasirinkimui? C#, C++, 

Java ar JavaScript programavimo kalbos nėra pritaikytos naujokams ir žmogui, neturinčiam programavimo 

žinių bei gebėjimų. Gali prireikti keleto mėnesių, kol pradedantysis kūrėjas sugebės suprasti savo rašomą 

kodą bei efektyviai išnaudoti kalbos galimybes. App Inventor 2 platformoje naudojama Scratch kalba yra 

pagrįsta grafine vartotojo sąsaja, todėl net ir jokios programavimo patirties neturintis žmogus, po poros 

valandų darbo, gali pradėti koduoti nesudėtingas aplikacijas. Panaši situacija ir su platformos pasirinkimu. 

Norint pilnai perprasti Unity 3D platformos galimybes, gali prireikti net kelerių metų darbo. Tačiau yra 

išeitis ir pradedančiajam programuotojui. App Inventor 2 bei AppMakr platformos reikalauja tik 

elementaraus kompiuterinio raštingumo. 

 Galimybių lyginimas buvo atliktas analizuojant konkrečias programėles, sukurtas aukščiau 

minėtomis programavimo platformomis. Nors Unity 3D, Visual Studio ar Android studio galimybes riboja tik 

pačių išmaniųjų telefonų techninė įranga, App Inventor 2 bei AppMakr galimybės yra ribotos dėl padarytų 

kompromisų siekiant kiek įmanoma labiau supaprastinti programavimo procesą. 

 Ne paskutinė vieta pasirenkant platformą tenka jos kainai. Tačiau neretai vienas svarbiausių kriterijų 

renkantis programavimo platformą – jos vartotojų bendruomenės dydis bei aktyvumas. Programavimo 

proceso metu žinių spragos, klaidos ar kitos kliūtys yra neišvengiamos, todėl ypač svarbi yra bendruomenė, 

kuri galėtų padėti šias problemas išspręsti. Unity 3D ir Visual Studio pasižymi ypač aktyvia ir didele 

bendruomene: atsakymų į kilusius klausimus galima sulaukti mažiau nei per 20 minučių, nors šis laukimas 

dažniausiai nebūtinas, nes daugelis klausimų yra jau atsakyti bendruomenės internetiniuose forumuose. 

Tačiau AppMakr platformos atveju situacija visiškai kitokia: nors atsakymus į elementarius klausimus rasti 

nesudėtinga, šiek tiek specifines problemas tenka spręsti pačiam. Taigi remiantis iškeltais kriterijais ir 

programavimo aplinkos atitiktimi jiems galima teigti, kad projekto tikslui labiausiai tinkama programavimo 

platforma –  

App Inventor 2. 

 Atsižvelgus į projekto EUapps4us idėją, buvo nuspręsta programuojamai priemonei suteikti 3 

pagrindines funkcijas: 

1. suteikti galimybę vartotojui susipažinti su susijusia informacija pasirinktoje srityje; 

2. suteikti galimybę vartotojui patikrinti savo žinias programėlėje esančiu interaktyviu teorinės 

medžiagos klausimynu; 

3. siekiant tarptautiškumo, suteikti galimybę vartotojui rinktis priemonės medžiagos kalbą (lietuvių 

ar anglų). 

 Teorinės medžiagos lietuvių ir anglų kalbomis demonstracijai priemonėje buvo naudoti .jpg formato 

failai. Turint visą medžiagą atskirų failų pavidalu buvo galima iš studijuojamos informacijos nuotraukų 

sudaryti sąrašą. Surinktos medžiagos sąrašas leido nesunkiai sukurti funkciją, leidžiančią vieno mygtuko 

paspaudimu pakeisti priemonės foną atitinkamu paveikslėliu iš ankščiau minėto studijuojamos informacijos 

nuotraukų sąrašo (pvz.: jei minėtas mygtukas buvo paspaustas 4-tą kartą, priemonės fonas pakeičiamas 4-

tuoju medžiagos sąrašo nariu, t. y. 4-tąja studijuojamos medžiagos nuotrauka). 
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 Priemonės funkcijos veikimo pamatinė dalis – informacija apie klausimus, atsakymų variantus, 

teisingų variantų numerius. Įkėlus 3 skirtingus .txt formato failus – klausimų failas, variantų failas bei 

teisingų variantų numerių failas, kuriuose failo elementai (atskiri klausimai, variantai ar teisingų variantų 

numeriai) yra surašyti klausimyno medžiagą atitinkančia tvarka (pirmasis klausimas klausimų faile yra 

rašomas failo pradžioje, pirmo klausimo variantai yra variantų failo pradžioje, teisingas pirmojo klausimo 

variantas yra teisingų variantų pradžioje, toliau seka kitų klausimų informacija atitinkamuose failuose) bei  

atskirti „ ; “ simboliu (žr. pav. 1 – 3), priemonė iškarpo kiekvieną failą į atskirus jo elementus ties „ ; “ 

simboliu (pvz.: jei teisingų variantų faile yra įrašyta: 2;1;3, priemonė tekstą išskirstys į 3 atskirus elementus: 

„1“, „2“ ir „3“, reiškiančius, jog teisingas pirmojo klausimo variantas yra antrasis pasirinkimas, antrojo – 

pirmasis ir t.t.). 

 
1 pav. Klausimų failo pavyzdžio fragmentas 

 
2 pav. Variantų failo pavyzdžio fragmentas 

 
3 pav. Teisingų variantų failo pavyzdžio fragmentas 

 Surinkti duomenys apie klausimyną programėlėje sudedami į klausimų, pasirinktų variantų bei 

teisingų variantų numerių sąrašus atitinkamai. Sudaryti klausimyno informacijos sąrašai leidžia teorinės 

dalies rodymo funkcijos principu eilės tvarka pakeisti klausimo bei variantų teksto laukų turinį. Tokia 

duomenų nuskaitymo sistema leidžia labai greitai pakeisti klausimyno turinį: tereikia įkelti naujus duomenų 

failus. 

 

 
 

 
 Klausimyno interaktyvumas buvo pasiektas naudojant 4 atskirus mygtukus, kurių teksto laukuose yra 

talpinami atitinkami atsakymų variantai. Vartotojui paspaudus kurį nors mygtuką, Programėlės klausimyno 

sistema patikrina ar buvo pasirinktas teisingas variantas (pasirinkto varianto numeris yra lyginamas su 

teisingų variantų sąrašo atitinkamo klausimo nario numeriu), jei atsakyta teisingai, sistema prie surinktų 

taškų skaičiaus prideda 1 tašką, jei atsakyta neteisingai, sistema užregistruoja neteisingai atsakyto klausimo 

numerį į neatsakytų klausimų sąrašą. Nustačius ir užregistravus vartotojo pasirinkimą priemonė patikrina ar 

atsakytas klausimas nebuvo paskutinis narys klausimų sąraše, jei paskutinis – vartotojui parodomi jo surinktų 

taškų suma bei neteisingai atsakyti klausimai, kitu atveju – klausimo ir variantų teksto laukų reikšmės yra 

pakeičiamos sekančiu klausimu ir variantais (žr. 5 pav.). 

 

4 pav. Duomenų apdorojimo etapai 
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6 pav. Vartotojo matomas vaizdas klausimyno naudojimo metu 

 

 Kalbos valdiklis veikia Android išmaniuosiuose telefonuose esančios duomenų bazės TinyDB 

pagalba. Programėlę telefone įjungus pirmą kartą, duomenų bazėje yra sukuriamas įrašas apie vartotojo 

pasirinktą kalbą (šio įrašo reikšmę galima bet kada pakeisti programėlės kalbos pasirinkimo lange). Kalbos 

pasirinkimo saugojimas duomenų bazėje leidžia ne tik bet kada valdyti priemonės kalbą, bet ir įsiminti 

vartotojo pasirinkimą bei pašalinti būtinybę pasirinkti kalbą kiekvieną kartą įjungus programėlę. Kalbos 

įrašas duomenų bazėje nurodo visoms anksčiau apibūdintoms funkcijoms, kokios kalbos duomenis pateikti 

vartotojui. 

 Pratybų ir rezultatų patikrinimo dalis apima: teisingų/neteisingų atsakymų statistiką, nurodo į 
kuriuos konkrečiai klausimus buvo atsakyta neteisingai. Suprantama, kad greita savo mokymosi 
pasiekimų analizė motyvuoja eksperimentuoti ir mokytis toliau. 
 

IŠVADOS 

 

1. Nuolatos didėjantis savarankiškam mokymuisi tinkamų aplikacijų poreikis skatina įvairių sričių 

specialistų (programuotojų, pedagogų, psichologų ir pan.) bendrų kūrybinių projektų atsiradimą. 

2. Atitikdama daugelyje edukacinių projektų akcentuojamą savarankiško mokymosi idėją, būdama 

interaktyvi ir tenkinanti projekte EUapps4us keliamas idėjas, priemonė natūraliai gali tapti motyvavimo 

mokytis instrumentu.  

3. Projekto EUapps4us tikslas ir siekis padėti jaunimui, neįgijusiam bendrojo vidurinio ar 

pagrindinio išsilavinimo, savarankiškai mokytis, tobulėti, patirti motyvuojantį mokytis malonumą, dera su 

vis populiarėjančių virtualių mokymosi priemonių galimybėmis: ne tik jų naudojimu, bet ir kūrimu. Tai 

lemia santykinai nesudėtingų programavimo platformų ir grafinio maketavimo kompiuterinių programų 

vystymasis. Toks kūrybos procesas nereikalauja gilaus programavimo išmanymo, todėl galima tikėtis 

sukurtų produktų plataus pritaikomumo tiek vartojimo, tiek ir modifikavimo požiūriu. 
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SUMMARY  

 

 New technologies have made the world of education change, teachers need new tools to motivate students to 

make learning more appealing (EUapps4us, 2014). The EUapps4us project was started under ERASMUS+ initiative 

with the aim to improve student’s motivation by simplifying and achieving a more successful integration of IT into the 

educational process. The project included 4 countries: Lithuania, Norway, Spain, and Turkey. Some of the project’s 

activities were carried out by 5 students and 5 teachers at Šiauliai “Romuva” Gymnasium, Lithuania. One of the 

projects results was a virtual self–learning application for Android smartphones. This article, with the help of 

EUapps4us document analysis and programing environments analysis, explains the app’s compliance with the project’s 

terms and describes the self-learning tool’s structure. The aim of the article is to present a self-learning encouraging 

smartphone application, which is developed in accordance to the project’s conditions. The goals of the article are to 

analyze the demand of the before mentioned application by assessing the projects documents, evaluate the App Inventor 

2 programming environment’s compatibility with the projects needs by analyzing literature and specific examples, to 

describe the created self-learning Android application. 

The ever growing demand for educational applications promotes collaborations among specialists of various 

professions. The application described in this article can become an instrument to motivate students to learn, while 

maintaining the self–learning idea emphasized in various educational projects, such as EUapps4us, and that is the 

reason why the project’s aim to help young people learn without anyone’s assistance and increase their motivation is 

tandem with the potential of virtual educational applications. The aforementioned potential encourages the development 

of relatively easy to use programming platforms. This article includes scientific literature, the project’s material analysis 

and a comparative analysis of specific examples. 
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VADOVO LYDERYSTĖ BURIANT FOLKLORO KOLEKTYVĄ ŠAKIŲ 

RAJONO KULTŪROS CENTRE 
 

Ingrida Bačkaitytė 

Mokslinis vadovas dr. Jūratė Valuckienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

Šiandien yra neabejojama, kad  kultūrinėje bei meno veikloje yra reikalingi vadovai, kurie turi ne vien 

tradicinius vadovavimo ir administravimo įgūdžius. Meno kolektyvams yra svarbu turėti vadovą, kuris užtikrintų ne tik 

sėkmingą kolektyvo veiklą, bet ir kurtų žmogiškuosius santykius, būtų teigiamų pokyčių iniciatorius, ieškotų naujų 

kelių veiklai, galėtų sudominti ir skatinti kolektyvo narius tobulėti. Meno kolektyvas yra gyvas, kai „jo veikla 

grindžiama raiška atsižvelgiant į dalyvio poreikius“ (J Razmienė, 2009). Kolektyvo augimui, jo aktyviai veiklai yra 

svarbūs bendri kolektyvo tikslai ir vadovo sugebėjimai telkti jo narius bei numatyti ateities viziją, veiklas. Todėl, pasak 

J. Liaugminaitės – Ruzgienės (2012), vis dažniau parbylama apie lyderystę, kaip vieną iš išskirtinių meno kolektyvų 

vadovų bruožų. Lyderio bruožų turintis vadovas gali veikti kryptingai ir gebėti sutelkti kitus meno kolektyvo narius 

siekti tikslo – individualios asmenybės raiškos meninėje veikloje. Nuo kolektyvo vadovo priklauso viso kolektyvo 

sėkmė, jo veikla, pasiekti rezultatai ir mikroklimatas kolektyve. 

 Tyrimo problema formuluojama probleminiais klausimais: kaip siejasi lyderystė ir vadovavimas meno 

kolektyvui? Kokios lyderio savybės turi būti būdingos folkloro kolektyvo vadovui? Kokios folkloro vadovo savybės 

padėtų pritraukti naujų narių į kolektyvą ir išlaikyti jau esamus? 

Tyrimo tikslas – įvertinti Šakių kultūros centro (toliau – ŠKC) folkloro kolektyvo vadovo, kaip lyderio, bruožus 

ir jų svarbą išlaikant esamus ir pritraukiant naujus meno kolektyvo narius.  

Uždaviniai:  

1. Atskleisti meno kolektyvo vadovo lyderystės ypatumus. 

2. Išanalizuoti Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo vadovo, kaip  lyderio, bruožus. 

3. Nustatyti kaip Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo vadovas pritaiko lyderio potencialą savo veikloje.  

Tyrimo objektas: folkloro kolektyvo vadovo lyderystės bruožai. 

Metodai: mokslo šaltinių analizė, anketinė apklausa, interviu, aprašomoji statistinė analizė. 

Tyrimo imtis:  34 folkloro kolektyvo „Šakija“ nariai. Tyrimas buvo organizuotas 2016 m. balandžio mėn. 

Tyrimo vieta – Šakiai. Tyrimo anketos popieriniu variantu buvo išdalintos  respondentams, o po savaitės buvo grąžintos 

užpildytos.   

 

VADOVO LYDERYSTĖS RAIŠKA FOLKLORO KOLEKTYVE 

 

Folkloro kolektyvo veiklos charakteristikos 

 

Valstybė yra kultūros globėja, ji sprendžia paramos dydį, tolimesniame kultūros įgyvendinime 

kultūros valdymą  perleisdama valstybinėms bei visuomeninėms organizacijoms. Viena iš tokių organizacijų 

yra kultūros centras. Kultūros centras – tai „įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir šio įstatymo nustatyta 

tvarka pripažintas juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines 

programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir 

organizuoja profesionalaus meno sklaidą“ (LR Kultūros centrų įstatymas, 2010). Kad kultūros centras 

įgyvendintų visus savo tikslus, puoselėtų įvairus meno žanrus ir sudarytų kuo palankesnes sąlygas meno 

sklaidai, juose savo veiklą vykdo įvairūs meno kolektyvai, tiek profesionalūs tiek mėgėjų. „Mėgėjų meno 

kolektyvas – tai asmenų grupė, laisvalaikiu užsiimanti menine saviraiška, turinti savo repertuarą ir galinti jį 

pristatyti žiūrovui“ (Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas, 2004). V. Jakelaitis (2001) teigia, kad 

„meno saviveikla – tai tikriausia kultūros visuotinumo sėkmė, didžiausių žmonių masių sudominimas 

profesionaliuoju menu, galų gale nuo blogų įtakų atitraukimas“. 

 Pagal šakas, mėgėjų meno kolektyvai yra skirstomi taip: chorai (vaikų, suaugusių), vokaliniai 

ansambliai,  pučiamieji orkestrai, folkloro kolektyvai, liaudies šokių kolektyvai, liaudies instrumentiniai 

kolektyvai, liaudies instrumentiniai orkestrai, liaudiškos kapelos, dainų ir šokių ansambliai, mėgėjų teatras ir 

kt. Vienas iš svarbiausių mėgėjų meno kolektyvo privalumų yra tai, kad „jis suteikia erdvę skleistis 

asmenybei, nes, būdamas kitos srities profesionalas, ansamblio dalyvis dar savyje atranda ir menininko 

talentą, galimybę bendrauti su grožiu ir jį kurti“ (J. Kisielytė – Sadauskienė, S. Gaižiūnas,  2004).  

Kad būtų įgyvendinta viena iš funkcijų – „sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti 

senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros prieinamumą“ (Lietuvos liaudies kultūros 

centrų asociacija, 2004) – kultūros centruose savo veiklas vykdo folkloro kolektyvai. Folkloro kolektyvas – 

„tradicinės liaudies kūrybos atlikėjų sambūris“ (Lietuvos liaudies kultūros centrų asociacija (žr. per int.). 

Pasak Klimkos (2005), folkloro kolektyvas – tai „gyva kultūros vertybių sistema, šiuolaikinės tautos 
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kūrybinis vyksmas, padedantis išlaikyti tautinę tapatybę, o kartu atveriantis galimybes visavertei kultūros 

raiškai pasaulio tautų bendrijoje“. Folkloro kolektyvo funkcija yra puoselėti krašto tradicijas, etninę kultūrą. 

To siekiant, folkloro kolektyvas atlieka liaudies šokius, dainas, instrumentinę tautinę muziką, puoselėja 

žaidimus, pasakojamąją tautosaką, išlaiko regionams būdingą tarmę, atlikimo pobūdį, dėvi tautinius, 

istorinius kostiumus, daug dėmesio skiria apeiginiam folklorui ar moderniai folkloro interpretacijai. Ne 

mažiau svarbu yra ir tai, kad folkloro kolektyvas atlieka ir stilizuotą folklorą – tai lyg kompromisas tarp 

autentiško ir modernaus folkloro. Tokie kolektyvai yra patrauklesni aktyviems ir jauniems žmonėms, 

norintiems praplėsti savo meninį akiratį. „Meno kolektyvai, kurių dalyviai jauni, paprastai būna dinamiški, 

nenustygstantys, keliaujantys, ieškantys aplinkos pažinimo džiaugsmo“ (J. Kisielytė – Sadauskienė, S. 

Gaižiūnas, 2004). 

Galimybė dalyvauti folkloro kolektyve leidžia ugdyti meninius gebėjimus, užsiimti sau aktualia 

menine veikla: „kolektyve turi būti galimybė pasireikšti veiklos unikalumui, nes tai demokratinės kultūros 

ugdymo pagrindas – poreikių tenkinimo ir žmogaus noro dalyvauti kolektyve prielaida, kartu ir paties 

kolektyvo egzistavimo prielaida“ (J. Razmienė, 2009). 

 

Folkloro kolektyvo vadovo veikla ir  funkcijos 

 

Bet kurio kolektyvo veikla prasideda nuo jo subūrimo ir čia pagrindinį vaidmenį atlieka kolektyvo 

vadovas. Ne išimtis ir folkloro kolektyvas – nuo kolektyvo vadovo priklauso viso kolektyvo sėkmė, jo 

veikla, pasiekti rezultatai ir mikroklimatas kolektyve. 

Pasak J. Razmienės (2009), „folkloro kolektyvo vadovas atlieka specifinę sociokultūrinio ugdymo 

misiją, nes jis yra kultūros plačiąja prasme nešėjas“. Folkloro kolektyvo vadovo veiklą paprastai apibrėžia 

profesiniai ir  pareiginiai nuostatai, kurie yra patvirtinti steigėjo. 

Pasak Lietuvos liaudies kultūros centrų asociacijos (2014), folkloro kolektyvo vadovas turi vykdyti 

jam priskirtas organizacines ir menines veiklas bei funkcijas (žr. 2 lent.).  
1 lentelė. Kolektyvo vadovo veiklos 

Organizacinė veikla Meninė veikla 

Suburia kolektyvą, rūpinasi juo Saugo, puoselėja bei skleidžia folklorą; 

Išanalizuoja kolektyvo veiklos sąlygas, galimybes, tikslus;  Formuoja kolektyvo repertuarą;    

Rūpinasi naujų dalyvių paieška, dirba su naujais nariais;    Kuria koncertines programas, rengia jų pristatymus;    

Planuoja kolektyvo veiklą;     Sistemingai veda repeticijas;   

 Pagal susitarimą organizuoja kolektyvo koncertines 

keliones, išvykas;    

 Atlieka parengtas programas koncertuose, 

apžiūrose, konkursuose, dalyvauja įrašuose;   

Tvarko dokumentus, kaupia archyvą;     Nuolat tobulina profesines žinias, kelia 

kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, 

konferencijose, apžiūrose.      

 Rūpinasi tautinių kostiumų, muzikos instrumentų 

įsigijimu, analizuoja poreikius ir galimybes, teikia 

paraiškas ir sąmatas, prižiūri kolektyvo inventorių;     

 

 Rūpinasi ansamblio atributika;     

 Organizuoja kolektyvo repertuaro vaizdo ir garso įrašų 

leidybą;    

 

 Pagal galimybes ieško rėmėjų ir finansavimo šaltinių;    

Informuoja apie kolektyvo veiklą steigėją, planuoja 

steigėjo užduočių įgyvendinimą; 

 

 Skatina ir koordinuoja folkloro kolektyvo savivaldos 

veiklą, numato kompetenciją, priemones.    

 

 

Galima teigti, kad folkloro kolektyvo vadovui reikia suburti kolektyvą, organizuoti jo keliones, 

rūpintis ansamblio atributika bei rekvizitu ir kitais organizaciniais klausimais. Meninei veiklai vykdyti 

kolektyvo vadovas formuoja kolektyvo repertuarą, sistemingai veda repeticijas, nuolat tobulina profesines 

žinias ir t.t.   

Be minėtų veiklų, folkloro kolektyvo vadovas dar turi ir priedermes: 

„Folkloro kolektyvo vadovas turi vadovautis, naudotis ar būti susipažinęs su savo srities metodine 

literatūra; žanro istorine raida, laimėjimais, tradicijomis; Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 

įstatymu; Tarptautinio folkloro festivalio BALTICA, GRIEŽYNĖ tradicija; UNESCO pripažintos dainų 

švenčių tradicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje kultūrine, istorine raida; Lietuvoje veikiančių kultūros 

projektų rėmimo fondų teikiamomis galimybėmis“ (LLKC, žr. per int.). 



143 
 

Taip pat folkloro kolektyvo vadovas yra atsakingas už: „sprendimų ir nurodymų vykdymą, rengiamų 

raštų, informacijos teisingumą; už organizuojamų renginių meninį lygį; už savalaikį pasirengimą 

organizuojant renginius, šventes ir kt.; už teisingą darbo laiko naudojimą“ (Šakių KC folklorinio kolektyvo 

vadovo pareiginiai nuostatai, 2014). Todėl be specifinių žinių folkloro kolektyvo vadovas turi išmanyti ir 

šias vadybines funkcijas: 

 
1 pav. Vadybos funkcijos 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Šilingiene (2012). 

 

 Taigi, folkloro kolektyvo vadovas, kaip ir bet kuris kitas meno kolektyvo vadovas, planuodamas 

numato visą kolektyvo veiklą, kokiuose renginiuose kolektyvas dalyvaus ir pan. Siekdamas įgyvendinti 

organizavimo funkciją, vadovas pateikia kolektyvui veiklos gaires, koncertų, repeticijų reikalavimus. 

Personalo pasirinkimo funkcija įgyvendinama renkant kolektyvo narius ir juos priimant. Motyvavimo 

funkcija yra siejama su kolektyvo narių skatinimu siekti tikslingo rezultato, motyvuojant kad jie noriai 

dalyvautų kolektyvo veikloje. Kontrolės funkcija pasireiškia tada, kai yra analizuojama kolektyvo veikla, 

vertinama, ar dirbta tikslingai, ar pasiekti tikslai (R. Perminaitė, 2011). 

Be to, folkloro kolektyvo vadovas turi gerai išmanyti kultūrinių renginių organizavimo metodiką, 

renginių organizavimo elementus ir procesus. Pagrindinės folkloro renginio organizavimo taisyklės yra 

universalios, būdingos daugeliui meno renginių. Kad renginys būtų įvardytas sėkmingu, folkloro kolektyvo 

vadovas turi numatyti, suvaldyti ir patenkinti visus lūkesčius ir iniciatyvas, susijusias su organizuojamu 

renginiu.  
Taip pat folkloro kolektyvo vadovas turi išmanyti folkloro renginių ypatybes, kurios remiasi etninės 

kultūros sričių žinojimu: „tai ir mūsų papročiai, ir ne tik kalendoriniai: Velykų, Kūčių, Kalėdų, Užgavėnių, 

šeimos: vestuvių, laidotuvių, krikštynų, bet ir kiti: bendravimo, vakarojimo. Kita gana ryški mūsų etninės 

kultūros sritis – liaudies, arba tradicinis menas: dainos, pasakos, sakmės, muzika, šokiai, gražioji skulptūra, 

architektūra“ (N. Vėlius, 1991). Folkloro kolektyvo vadovas turi sugebėti kurti ir įgyvendinti etnokultūrinius 

projektus, kuriuose naudojama liaudies muzika. Tiksliai parinkti šiems projektams ar etnokultūrinei šventei 

liaudies kūrybos kūrinių, kurie atspindėtų rengiamo projekto tematiką. Todėl kolektyvo vadovas turi gerai 

išmanyti etnografines tradicijas, šventes ir joms skirtas dainas ar šokius.  

Be griežtai apibrėžtų funkcijų, organizacinių ir meninių veiklų, vadybinių funkcijų taikymo, folkloro 

kolektyvo vadovui yra labai svarbu gebėti užmegzti ir palaikyti ryšius su kolektyvo nariais ir suprasti 

bendradarbiavimo svarbą siekiant bendrų tikslų. Folkloro kolektyvo vadovas turi būti kūrybingas, atviras 

naujoms idėjoms ir pasiūlymams, skatinantis ir ugdantis savo kolektyvo narių bendradarbiavimą. Kolektyvo 

vadovas, gebantis savo veikloje suderinti tiek organizacines funkcijas, tiek gebėjimą kurti tarpasmeninius 

ryšius, gali sutelkti kitus meno kolektyvo narius siekti bendro užsibrėžto tikslo, gali tapti ne tik kolektyvo 

vadovu, bet ir lyderiu. 

 

Folkloro kolektyvo vadovo, kaip lyderio,  bruožai ir kompetencijos 

 

Kad bet koks kolektyvas egzistuotų yra reikalingi bendri to kolektyvo dalyvių tikslai. Ne išimtis yra ir 

folkloro kolektyvas. Folkloro kolektyvo vadovas paprastai atlieka tiek organizacines tiek meninės veiklos 

organizatoriaus funkcijas: „suburia kolektyvą, kai dalyvių užimtumas didelis ir žmones sunku pritraukti, 

rūpinasi kolektyvui reikiamu rekvizitu, instrumentais, koncertiniais kostiumais ir kt., kuria patį meninį 

produktą“ (J. Razmienė, 2009). Todėl kolektyvo vadovui nebepakanka turėti tik reikiamą meninį 

išsilavinimą ir atitinkamą kvalifikaciją. Jis turi turėti organizacinių, vadybinių gebėjimų, kurie derėtų su 

lyderio savybėmis. Šis savybių derinys leistų kurti glaudesnius ryšius kolektyvo viduje, vienytų bendriems 

tikslams ir kolektyvą padarytų labiau patrauklų naujovių atžvilgiu.  

Meno kolektyvo (taigi ir folkloro kolektyvo) steigimą reglamentuoja įvairūs teisės aktai. Tačiau 

jokiuose teisės aktuose nėra nuostatų, kaip kolektyvo vadovas turi jį suburti. Reikia nepamiršti, kad folkloro 

kolektyvo kūrimas ir vadovavimas jam „turi meninį kuriamąjį pagrindą, o tai sąlygoja įtakos atlikėjams 

priemonių ir metodų įvairovę. Šablono čia nėra. Kas tinka vienam kolektyvui – netinka kitam; kas būtina 

šiandien, tas nepriimtina rytoj; kas reikalinga vienam kūriniui, gali būti neleistina kitam“ (Kačinskas, 2005). 

Todėl kiekvieno kolektyvo gyvavimas priklauso nuo vadovo meninių, vadybinių sugebėjimų bei lyderio 
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bruožų dirbant su atskiru kolektyvu. Taigi folkloro kolektyvo vadovui, organizuojant kolektyvo veiklą, 

svarbu pačiam norėti dalyvauti šioje veikloje, siekti dalyvauti kultūriniame gyvenime, suburti suinteresuotus 

žmones, kad kolektyvo veikla sėkmingai vystytųsi. Tam pasitarnauja lyderio savybės: „sisteminis mąstymas, 

gebėjimas modeliuoti situacijas, pasitelkti įvairias žinias ir patirtį“ (Šilingienė, 2012). 

 Pasak Šilingienės (2012), pagrindinės lyderio kompetencijos: dalykinė, procesinė, konceptualioji ir 

socialinė. Folklorinio kolektyvo vadovui labai svarbios visos šios kompetencijos, kurios leidžia numatyti 

veiklos kryptis, kuriomis kolektyvui reikia eiti, kad pasiektų užsibrėžtų rezultatų. Pasitelkęs konceptualiąją 

kompetenciją, kolektyvo vadovas gebės sistemiškai mąstyti, gebės kontroliuoti situacijas, pasitelkdamas savo 

ankstesnę patirtį. O socialinė vadovo kompetencija leis kolektyvo vadovui sistemingai ir atsakingai dirbti ir 

bendrauti su kolektyvo nariais, motyvuos juos siekti užsibrėžtų tikslų.  

Folkloro kolektyvo vadovas yra atsakingas ne tik už organizacinę ir meninę kolektyvo veiklą, jis taip 

pat kuria ir kolektyvo mikroklimatą. Vadovas turi sugebėti  sujungti kolektyvo narius į vieną visumą, nes šie 

žmonės dalyvauja veikloje savo noru, jiems nėra mokamas atlygis, todėl labai svarbu, kad visi kolektyvo 

nariai jaustųsi svarbūs ir reikšmingi. Be kita ko, kolektyvo nariai visada seka ir analizuoja savo lyderį, tad 

labai svarbu, kad kolektyvo vadovas pasitikėtų savimi, rodytų iniciatyvumą, motyvuotų visą kolektyvą. 

Pasak L. Lebežiūtės (2010), čia didelį vaidmenį atlieka pagrindinės asmeninės lyderio savybes: įtakingumas, 

empatija, lankstumas. Tad šioje situacijoje yra labai svarbūs kolektyvo vadovo tarpasmeniniai lyderystės 

įgūdžiai: sugebėjimas klausytis, reakcija į grįžtamąjį ryšį, sugebėjimas suprasti ir motyvuoti kitus. Folkloro 

kolektyvo vadovas turi turėti lyderiui būdingus bruožus – bendravimą ir bendradarbiavimą. Šie bruožai 

padeda „užmegzti ir palaikyti veiksmingus ryšius su kolektyvo nariais, kolegomis, suprasti meno kolektyvo 

bendradarbiavimo svarbą siekiant bendrų tikslų, iškilus konfliktinei situacijai gebėti ją suvaldyti ir panaudoti 

ugdymo tikslais“ (V. Tavoras, G. Kvedaravičiūtė, 2014). 

 Kad folkloro kolektyvas sėkmingai vykdytų veiklą, labai svarbu vadovo entuziazmas. 

„Entuziastingas vadovas yra bene svarbiausia sėkmingo folkloro kolektyvo sudedamoji dalis“ (G. Stankutė, 

2010). Tik entuziastingas ir besidomintis vadovas gali rasti reikalingas žinias, informaciją, išteklius bei 

skatinti kolektyvą judėti į priekį. 

 Labai svarbu  vadovui yra ir charizma, jo gebėjimas dirbti su žmonėmis, patraukti juos 

kolektyvo veiklon. Ypatingai vadovo charizma svarbi dirbant su jaunimu ar norint jį pritraukti į kolektyvo 

veiklą.  Pasak G. Stankutės (2010), galima išskirti kelis bendrus principus, kuriuos vadovai galėtų naudoti 

siekdami pritraukiant jaunimą: visų prima, savarankiškumo principas – vaikai ir jaunimas patys turi nuspręsti 

kokį kolektyvą lankyti, niekas negali verti juos to daryti. Antras labai svarbus motyvavimo principas – 

vadovai turi siekti sudominti jaunimą folkloru ir tokiu būdu pritraukti jį į kolektyvą. Trečia – turėtų būti 

skiriamas dėmesys kolektyvo narių tarpusavio bendravimui. Tai rodo, kad kolektyvo vadovas, jaučiantis 

jaunimo poreikius, problemas ir aktualijas, gali sukurti sąlygas, kurios užtikrins didesnį jaunimo domėjimąsi 

folkloru. 

Inovatyvus folkloro kolektyvo vadovas, tai lyderis imlus naujovėms, pasiryžęs taikyti naujus metodus, 

peržengti nusistovėjusias ribas. Pasak R. Apanavičiaus, „jaunimui šiandien „senojo sodžiaus“ muzikos 

modelis, kuris tenkina vyresniąją kartą, jau nepatrauklus, todėl ir kaimo kapelos bei tautinių šokių kolektyvai 

deda daug pastangų neatsilikti nuo pakitusių visuomenes reikmių, ieško naujų raiškos būdų ir formų“ 

(2013).Todėl kolektyvo vadovas, norėdamas pritraukti jaunimą, turėtų stengtis šiuolaikiškai gaivinti  ir 

įprasminti folkloro judėjimą. 

Apibendrinant galima teigti, kad folkloro kolektyvo vadovas, norėdamas sėkmingai vadovauti savo 

kolektyvui, turi turėti ne tik meninių, vadybinių žinių ir patirties. Jam būtini ir daugelis lyderio bruožų: 

profesinė kompetencija, gebėjimas modeliuoti situacijas, socialumas, entuziazmas, inovatyvumas, 

ryžtingumas, charizma ir kt.  Šių bruožų sintezė leistų kolektyvo vadovui nustatyti kolektyvo prioritetus, 

veiklas, motyvuotų visus kolektyvo narius siekti naujų tikslų ir imtis atsakomybės.  

 

VADOVO LYDERYSTĖS RAIŠKOS ANALIZĖ FOLKLORO KOLEKTYVE „ŠAKIJA“ 

 

Analizuojamas folkloro ansamblis „Šakija“ savo kūrybinę veiklą vykdo nuo 1998 m. Tai II kategorijos 

(aukšto meninio lygio kolektyvas, atrinktas į Dainų šventes, apdovanotas Aukso paukštės prizu, pelnęs 

diplomantų vardus tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose (pagal Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymą 2008 m.) folkloro kolektyvas. Kolektyvui vadovauja Virginija Snudaitienė. Ji yra 

atsakinga už folkloro kolektyvo organizacinę veiklą: sudarinėja organizuojamų švenčių planus, organizuoja 

kolektyvo išvykas, tvarko dokumentus, susijusius su kolektyvo veikla, rūpinasi rekvizito atnaujinimu, ieško 

rėmėjų ir kt. Meninę vadovės veiklą sudaro folkloro ypatumų saugojimas ir puoselėjimas, tradicijų 

gaivinimas ir puoselėjimas, kolektyvo ateities vizijos formavimas, inicijuoja teigiamas permainas ir kt. Šiuo 
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metu kolektyve yra 35 nariai. Tai aktyviai koncertuojantis ansamblis ne tik savo mieste, rajone, bet ir kitų 

miestų bei rajonų šventėse. Dainų šventes, apdovanotas Aukso paukštės prizu, pelnęs diplomantų vardus 

tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose  

Empirinio tyrimo tikslas: taikant kiekybinį metodą (anketinę apklausą), nustatyti folkloro kolektyvo 

vadovo, kaip lyderio, bruožus, lyderystės potencialą ir vadovavimo folkloro kolektyvui ypatumus. Anketos 

klausimyną sudaro 17 skirtingo pobūdžio klausimų, sudarytų remiantis sąsajomis tarp folkloro kolektyvo 

vadovo funkcijų ir lyderio bruožų. Atliktame tyrime buvo išdalintos 35 anketos, iš jų grįžo ir buvo tinkamos 

analizuoti bei tyrime dalyvavo 34  respondentai. Jų charakteristikos pateikiamos toliau (žr. 1 lent.). 

 
2 lentelė. Anketos sociodemografiniai kriterijai 

KKriterijus Atsakymas Procentai Skaičius 

Lytis Vyras 

Moteris 

32% 

68% 

11 

23 

Amžius Iki 20 

Nuo 21 iki 30 

Nuo 31 iki 40 

Nuo 41 iki 50 

Nuo 51 iki 60 

Nuo 61 ir daugiau 

0 

0 

12% 

18% 

38% 

32% 

0 

0 

4 

6 

13 

11 

Išsilavinimas Pagrindinis 

Vidurinis 

Profesinis 

Aukštasis 

0 

21% 

41% 

38% 

0 

7 

14 

13 

Veikla kolektyve Pirmi metai 

Daugiau nei 3 m. 

Daugiau nei 5 m. 

Daugiau nei 10 m.  

9% 

24% 

40% 

27% 

3 

8 

13 

9 

 

Pagal apklausos rezultatus galima teigti, kad kolektyvą lanko daugiausia pagyvenę žmonės, kurie 

mėgsta bendrauti ir šokti. Per pastaruosius metus į kolektyvo veiklą įsitraukė tik 3 nauji nariai, kurių amžius 

nuo 31 iki 61 ir daugiau. Svarbu pažymėti, kad kolektyvo veikloje nedalyvauja nė vienas narys, jaunesnis nei 

30 metų. Todėl galima daryti išvadas: kolektyvas arba jo veikla nėra patraukli jauniems žmonėms; kolektyvo 

vadovas arba kolektyvo nariai nenori ar nesugeba į kolektyvo veiklą įtraukti naujų, jaunų žmonių. 

 

Vadovo  ir lyderio bruožų raiška kolektyve „Šakija“ 

 

Norint išsiaiškinti kokias principais vadovaujasi folkloro kolektyvo vadovas, respondentų buvo 

paklausta kokias vadovavimo principais vadovas remiasi savo veikloje. Remiantis tyrimo rezultatais, galima 

daryti išvadą, kad kolektyvo vadovas, kaip lyderis, priimdamas sprendimus kartu su kolektyvo nariais, jais 

pasitiki ir mato juos kaip bendraminčius (67 proc.). Taip pat, tyrimo dalyvių nuomonę, vadovas nebijo 

suklysti ir prisiima atsakomybę už savo sprendimus (sutinka 56 proc. ir visiškai sutinka 9 proc.). Priimdamas 

sprendimus, nesivadovauja kategoriškumu, o priimami sprendimai būna kūrybiški (visiškai sutinka 21 proc. 

respondentų, o 55 proc. respondentų su teiginiu sutinka). Kad kolektyvo vadovas į savo  veiklą įtraukia 

lyderiu būdingus kūrybiškus sprendimus, sutinka visi kolektyvo nariai (52 proc. visiškai sutinka, 48 proc. 

sutinka). Respondentai labai teigiamai įvertino ir tai, kad kolektyvo vadovas, savo veikloje, pasitiki kolektyvo 

nariais ir mato juos ne vien kaip pavaldinius, bet  kaip bendraminčius. Su šias teiginiais sutiko visi 

kolektyvo nariai. Jis į savo veiklą per mažai įtraukia eksperimentinių ar naujų idėjų, kurios galėtų motyvuoti 

jaunesnius kolektyvo narius (visiškai sutinka 3 proc., sutinka 23 proc.). Remiantis šias tyrimo rezultatais ir 

lyginant bendrą vadovo ir lyderio bruožų raiškos vertinimą, nustatyta, kad kolektyvo vadovas savo 

vadovavimą kolektyvui labiau grindžia lyderystės metodais: didesnę dalį (64 proc.) vadovavimo stiliaus 

sudaro lyderystės metodai,  36 proc. – vadovo metodai (žr. 2 pav.).  
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2 pav. Metodai, kuriais respondentai grindžia savo vadovavimą kolektyvui 

 

Lyderio kompetencijų raiška 

 

Anot A. Morkūnės (2012), vadovo sėkmę kolektyve lemia ir tam tikros kompetencijos: procesinė, 

socialinė, konceptualioji, dalykinė. Kompetencijų turėjimas vadovui padeda organizuoti kolektyvo veiklą, 

kurti santykius kolektyve, numatyti kolektyvo ateitį, padaryti jį patrauklų tiek nariams, tiek klausytojams ar 

žiūrovams. „Šakijos‘ kolektyvo nariai geriausiai įvertino vadovo socialinę lyderio kompetenciją, kuri 

apibrėžiama bendravimo įgūdžių turėjimu: tai mokėjimas adaptuotis socialinėje aplinkoje, mokėjimas dirbti 

su žmonėmis, kolektyvu. Socialinė kompetencija yra labai svarbi folkloro kolektyvo vadovui, nes šios 

kompetencijos turėjimas padeda komunikuoti su nariais, dirbti kolektyve. Respondentai teigiamai vertina, 

kad yra nuolat giriami ir drąsinami: šiam teiginiui pritaria didesnė dauguma respondentų (97 proc.). 

Geriausiai yra vertinamas vadovo gebėjimas pajuokauti ir gerai nuteikti (100 proc.). Vadovo gebėjimas 

pajuokauti duoda kolektyvui gerų emocijų, gerą nuotaiką ir jį vienija. Socialinei kompetencijai priskiriamas 

ir gebėjimas vienyti kolektyvą: iš duomenų analizės rezultatų galima suprasti, kad 33 kolektyvo nariai 

dalyvauja organizuojant kolektyvo renginius bei organizuojant kitas kolektyvo veiklas. Tai rodo, kad 

kolektyvas yra stiprus ir remiasi gerais santykiais: visi kolektyvo nariai vienaip ar kitaip dalyvauja kolektyvo 

veiklose ir prisideda prie kolektyvo ne tik dainavimu, bet ir organizuojant renginius ir išvykas (94 proc.), 

sudarant repertuarą (97 proc.), skirstant lėšas (62 proc.) (žr. 3 pav.). 

 

 

 
3 pav. Respondentų kompetencijų raiška 

 

Dalykinė Folkloro kolektyvo vadovo kompetencija  yra apibrėžiama jo žiniomis apie etnografiją, 

papročių prasmės žinojimą, kūrinių stilistines ir jų atlikimo ypatybes. Šios žinios leidžia saugoti etninę 

kultūrą, ją skleisti, padaryti patrauklesnę ir suprantamesnę kitiems. „Šakijos“ kolektyvo nariai mano, kad jų 

vadovas turi dalykinę kompetenciją: sugeba surasti kūrinius, tinkančius kolektyvui (88 proc.,), moka ir 

sugeba paaiškinti senųjų apeigų ar papročių prasmę (79 proc.,), bei geba apibūdinti liaudies dainų ir kitų 

kūrinių stilistines ypatybes (47 proc.,).  

Procesinė folkloro kolektyvo vadovo kompetencija (vadybos, renginių organizavimo funkcijos, 

iniciatyvumas, ir k. t.) buvo nustatyta pagal tai, kaip kolektyvo vadovas planuoja koncertinę veiklą – 

organizuoja  išvykas, geba rasti rėmėjų, laikosi grafiko, organizuoja kolektyvo renginį ir t.t. Apklausos 

dalyviai mano, kad kolektyvo vadovui geriausiai sekasi spręsti organizacinius klausimus: puikiai organizuoja 
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išvykas (94 proc.); sugeba surasti renginių, kur kolektyvui malonu dalyvauti (94 proc.); suorganizuoja  

puikius kolektyvo renginius (100 proc.). 

Konceptualioji kompetencija apima sisteminį mąstymą, vykstančių procesų suvokimą, novatoriškumą, 

vadovo iniciatyvumą (V. Šilingienė, 2012). Šios kompetencijos turėjimas leidžia vadovui inicijuoti pokyčius, 

suvokti tų pokyčių svarbą, eksperimentuoti ir priimti prasmingus sprendimus. Respondentai (79 proc.)  teigė, 

kad kolektyvo vadovas yra pakankamai inovatyvus ir kolektyvo veiklą dažnai papildo naujomis 

iniciatyvomis. Dalis respondentų (21 proc.) mano, kad kolektyvo vadovas nepakankamai inovatyvus ir 

kolektyvo veiklos nepapildo ar per mažai papildo naujovėmis. 

Apžvelgus ir apibendrinus tyrimo rezultatus, kompetencijų raišką, galima teigti kad, kolektyvo 

vadovas pasižymi procesinę kompetencija, kuri ryškiausiai pasireiškia organizacinėje veikloje. Vadovo – 

lyderio socialinė kompetencija pasireiškia puikiu bendravimu su kolektyvo nariais, narių teigiamu vertinimu, 

sugebėjimu įtraukti į bendrą veiklą kolektyvo labui. Dalykinė „Šakijos“ vadovo kompetencija pasireiškia per 

kolektyvo laimėjimus ir pasiekimus. Galima teigti, kad ši kompetencija taip pat gerai išreikšta vadovo 

veikloje. Konceptualioji lyderio kompetencija, apimanti sisteminį mąstymą, inovatoriškumą, „Šakijos“ 

kolektyvo vadovo veikloje yra silpniausia. 

Mikroklimato kolektyve vertinimas 

 

Labai svarbus veiksnys kolektyvo gyvavimui ir patrauklumui yra kolektyvo vadovo gebėjimas 

bendrauti su nariais, narių bendravimas tarpusavyje, t.y. viso kolektyvo mikroklimatas. Gebėjimas bendrauti 

vienija narius bendrai veiklai ir tikslams, ir tai gali vesti prie aukštesnių kolektyvo rezultatų, padaryti 

kolektyvą patrauklesnį naujiems, jaunesniems nariams. Nuo to, kaip ir kiek vadovas bendrauja su kolektyvo 

nariais, priklauso bendri kolektyvo pasiekimai, veiklos organizuotumas, paties kolektyvo nario noras 

dalyvauti veikloje. Pagal tai, kaip sutaria kolektyvo nariai tarpusavyje, galima spręsti ir apie mikroklimatą 

visame kolektyve. Vertinant respondentų atsakymus matyti, kad kolektyvas yra labai darnus: daugelis 

respondentų atsakė, kad kolektyvas yra kaip šeima arba kaip darni komanda (po 40 proc.). Tik nedidelė dalis 

mano, kad kolektyvas yra susiskirstęs į grupes (12 proc.) (žr. 4 pav.).  

 

 

4 pav. Respondentų nuomonė apie kolektyvo darną 

Tai rodo, kad kolektyvo vadovas geba kurti žmogiškuosius santykius kolektyve, o tai yra vienas iš 

lyderio bruožų. 

Vertinant mikroklimatą kolektyve, labai svarbu ir tai, kaip kolektyvas elgiasi po koncertinės veiklos. 

Apžvelgus rezultatus, galima teigti, kad kolektyvas po koncerto džiaugiasi sėkme visi kartu (73 proc., n – 29) 

ir visi kartu aptaria buvusius trūkumus (67 proc., n – 27). Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad kolektyve 

egzistuoja grįžtamasis ryšys, kad yra išgyvenamos ir džiugios, ir rimtos emocijos. Ir tik nedaugeliui (12 

proc., n – 4) atrodo, kad aptariant veiklą po koncerto būna priekaištaujama dėl nesėkmių (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Respondentų elgesys po koncertinės veiklos 

Siekiant nustatyti kolektyvo narių požiūrį į jaunimą kolektyve, anketoje buvo pateiktas klausimas, ar 

kolektyvui reikia jaunimo. Didžioji dauguma kolektyvo narių (78 proc.) pritaria teiginiui, kad kolektyvo 

gretas papildytų jaunimas. Tik maža dalis (4 proc.) visų narių nenori, kad į kolektyvą ateitų jauni žmonės. O 

dalis narių (18 proc.) atsakymo nežino. Išanalizavus šiuos duomenis, matyti, kad dėl jaunimo yra 

neapsisprendusi didžioji dauguma vyresniųjų kolektyvo narių: nuo 51 iki 61 ir daugiau metų. Tačiau jaunimo 

atėjimas į kolektyvo veiklą užtikrintų kolektyvo gyvavimą ateityje ir galbūt praplėstų žiūrovų ratą. 
Galima daryti išvadą, kad „Šakijos“ kolektyvas yra draugiškas ir darnus, tačiau atsargiai nusiteikęs 

naujų, ypač jaunų, narių atėjimui ir įtraukimui į veiklą. Tam, be abejo, įtakos turi daugelio kolektyvo narių 

vyresnis amžius bei pokyčių nenoras (baimė) kolektyvo veikloje. 

 

IŠVADOS 

1. Meno kolektyvo veikla yra grindžiama ne tik kolektyvo narių poreikiais, bendrais tikslais, kultūra, 

bet ir vadovo vadybiniais sugebėjimais, jo kompetencijomis.  

Vadovui, kad sugebėtų organizuoti folklorinius, etnografinius renginius, reikia turėti organizacinių, 

vadybinių gebėjimų, etnografijos srities žinių, pastoviai atnaujinti profesines žinias, iniciatyvumo. Šios 

savybės leidžia pasiekti aukštų tikslų kolektyvo veikloje, užtikrina kolektyvo pasisekimą bei žinomumą. 

Folkloro kolektyvo vadovas turi sugebėti sujungti kolektyvo narius į darnią visumą, svarbu, kad 

kiekvienas kolektyvo narys jaustųsi svarbus ir reikšmingas. Tam pasitarnauja vadovo gebėjimas bendrauti, 

numatyti bendrus tikslus, motyvuoti kolektyvo narius jų siekti, įtakingai rodyti iniciatyvą ir pasikliauti savo 

kolektyvo nariais.  

Folkloro kolektyvo vadovui svarbūs tarpasmeninės lyderystės gebėjimai – sugebėjimas klausytis, 

reakcija į grįžtamąjį ryšį, empatiją, mokėjimas suprasti, motyvuoti kitus bei bendradarbiauti. Tai leidžia 

vadovui įvertinti kolektyvo narius, suprasti jų vidinius rezervus, branginti gabius žmones.    

Inovatyvus bei charizmatiškas meno kolektyvo vadovas yra imlus naujovėms, pasiryžęs taikyti naujus 

metodus, peržengti nusistovėjusias ribas ir kitu rakursu pažvelgti į kolektyvo veiklą.  Vadovas, kuris jaučia 

jaunimo aktualijas gali sukurti sąlygas, kurios padarys kolektyvą patrauklesnį jaunimui bei užtikrins didesnį 

jaunimo domėjimąsi folkloru. 

2. Empirinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad folkloro kolektyvo ”Šakija“ vadovas, kaip lyderis, 

priima sprendimus kartu su kolektyvo nariais; kolektyvo nariais pasitiki ir mato kaip bendraminčius; sukuria 

gerus santykius kolektyvo viduje; vadovas nebijo suklysti ir prisiimti už tai atsakomybės; priimdamas 

sprendimus nesivadovauja kategoriškumu. „Šakijos“ kolektyvo vadovas ambicingai kelia aukštesnius tikslus 

kolektyvui, geba pasinaudoti savo įtaka ir motyvuoti kolektyvą. Kūrybiškai paruošia kolektyvo programas ir 

pasirodymus, puikiai organizuoja kolektyvo darbą ir repeticijas. 

3. Remiantis sociodemografiniais kriterijais, identifikuota, kad kolektyvo „Šakija“ narių amžiaus 

vidurkis yra 51 – 60 metų,  kolektyvo veikloje visiškai nedalyvauja jaunesni nei 30 metų nariai. Dauguma 

narių kolektyvą lanko, nes nori bendrauti ir aktyviai praleisti laiką, o kolektyvo pagrindą sudaro moterys.  

Kolektyvo nariai mano, jog jų vadovas yra kompetentingas savo profesinėje veikloje, turi labai daug 

dalykinių žinių ir sugeba gerai organizuoti folklorinius renginius. Kas leidžia daryti išvadą, kad vadovas turi 

lyderio dalykinę bei procesines kompetencijas. 

 Moka motyvuoti ir palaikyti kolektyvą, dirba kartu su kolektyvu, juo pasitiki, sugeba palaikyti 

draugiškus socialinius santykius kolektyvo viduje. Kolektyvo nariai yra įtraukiami ne tik į dainavimą, bet ir į 

kitas kolektyvo veiklas. Visi šie veiksniai rodo vadovą turint socialinę kompetenciją. 

Kolektyvo nariai, mano, kad vadovas, kaip lyderis, nebijo prisiimti atsakomybės, priima kūrybiškus 

sprendimus, juos priimdamas taręsi su kolektyvo nariais. Bet skirtingai – nei lyderis, į savo veiklą per mažai 

įtraukia eksperimentinių idėjų, trūksta motyvacijos keistis kolektyvui, nes kolektyvas susiformavęs jau gana 
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seniai, kolektyvo narių kaita yra labai maža, o santykiai pačiame kolektyve susiformavę labai glaudūs. Tai 

gali būti viena iš kliūčių ateiti naujiems, jauniems žmonėms į kolektyvą: kolektyvo ilgaamžiai nariai nieko 

nenori keisti kolektyve, nieko nenori įsileisti į savo ratą ir komplikuoja kolektyvo atsinaujinimą, inovatyvios 

veiklos galimybes. 
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SANTRAUKA 

 

Tyrimo aktualumas: Meno kolektyvams yra svarbu turėti vadovą, kuris užtikrintų ne tik sėkmingą kolektyvo 

veiklą, bet ir kurtų žmogiškuosius santykius, būtų teigiamų pokyčių iniciatorius, ieškotų naujų kelių veiklai, galėtų 

sudominti ir skatinti kolektyvo narius tobulėti. 

Tyrimo tikslas: įvertinti Šakių kultūros centro (toliau - ŠKC) folkloro kolektyvo vadovo, kaip lyderio, bruožus ir 

jų svarbą išlaikant esamus ir pritraukiant naujus meno kolektyvo narius. Darbo objektas: folkloro kolektyvo vadovo 

lyderystės bruožai. Tyrimo uždaviniai: (1) atskleisti meno kolektyvo vadovo lyderystės ypatumus; (2) išanalizuoti Šakių 

kultūros centro folkloro kolektyvo vadovo, kaip  lyderio,  bruožus; (3) nustatyti Šakių kultūros centro folkloro 

kolektyvo vadovo, kaip lyderio, potencialą tobulinant kolektyvo veiklą ir organizuojamus renginius. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad folkloro kolektyvo vadovas, norėdamas sėkmingai vadovauti 

savo kolektyvui, turi turėti ne tik meninių, vadybinių žinių ir patirties. Jam būtini ir daugelis lyderio bruožų: profesinė 

kompetencija, gebėjimas modeliuoti situacijas, socialumas, entuziazmas, inovatyvumas, ryžtingumas, charizma ir kt.  

Šių bruožų sintezė leidžia kolektyvo vadovui nustatyti kolektyvo prioritetus, veiklas, motyvuotų visus kolektyvo narius 

siekti naujų tikslų ir imtis atsakomybės. Atlikus tyrimą ir išanalizavus gautus rezultatus, nustatyta, kad „Šakijos“ 

kolektyvo vadovas, burdamas savo kolektyvą: priima sprendimus kartu su kolektyvo nariais; kolektyvo nariais pasitiki 

ir mato kaip bendraminčius; sukuria gerus santykius kolektyvo viduje; vadovas nebijo suklysti ir prisiimti už tai 

atsakomybės; priimdamas sprendimus nesivadovauja kategoriškumu; ambicingai kelia aukštesnius tikslus kolektyvui, 

geba pasinaudoti savo įtaka ir motyvuoti kolektyvą; kūrybiškai paruošia kolektyvo programas ir pasirodymus, puikiai 

organizuoja kolektyvo darbą ir repeticijas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vstt.lt/VI/files/File/Mokymu_medziaga/Mokymo%20medziaga/Informaciniu%20renginiu%20organizavimas/Renginiu%20planavimas%20ir%20organizavimas.pdf
http://www.vstt.lt/VI/files/File/Mokymu_medziaga/Mokymo%20medziaga/Informaciniu%20renginiu%20organizavimas/Renginiu%20planavimas%20ir%20organizavimas.pdf
http://lmma.ku.lt/straipsniai16.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370909


150 
 

THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE EMPLOYMENT 

SITUATION OF YOUNG IMMIGRANTS 
 

Ángel Fuentes Barón  

Scientific adviser lect: Dr. Kristina Matuzevičiūtė 
Universidad de Almeria, Spain 

 
Abstract. Several researches and investigations follow the line of unfavorable impact of immigrant populations 

stage on the the crisis, taking into account a measurable correlation towards Spanish population. These data denotes an 

increasingly strong empirical evidence on the adverse effects of the crisis among the adds of young people. However, 

little has been said about the situation of this part of the population, belonging mainly to two categories: the immigrant 

youth people and the spanish youth population. According with the seventh OPAM topic, it met a considerable number 

of indicators to trace the socio working career of this group (youth people) over the period 2007-2011, compared with 

that, on the one hand their peers of Spanish nationality, and their counterparts older ages.  The results suggest that the 

differential impact of the crisis is expressed predominantly in generational terms: according to the EPA, most of the job 

losses occurred in recent years, have affected mainly the people within the gap below of 35 years. 

 

INTRODUCTION 

 

Although the crisis baiting Spain since 2008 affects virtually the entire population, young people and 

immigrants stand out as being two of the most disadvantaged groups. Spain since 2008 affects virtually the 

entire population, young people and immigrants stand out as being two of the most disadvantaged groups. 

With regard to immigrants, their particular vulnerability to changes in the economic cycle is due to the 

precariousness of their employment, on the one hand, and the weakness of their social and family networks, 

on the other. 

From these premises, one would assume that the young people of immigrant origin, to collect both 

conditions, would be experiencing a worse situation than any other segment of the workforce. In this issue of 

the collection “Tema OPAM” check to what extent this assumption is supported by the available statistical 

data. Specifically, we examine how have they evolved socio working circumstances of young foreigners in 

Spain during the first four years of this crisis, comparing this development with their counterparts of Spanish 

nationality and, where appropriate, with foreign older age. Second, we try to also find out if the crisis has 

affected differently in foreign youth depending on variables such as the geopolitical group of nationality, 

gender or education level. It should be noted that this methodological approach, the specific situation of 

those young immigrant origin who have accessed the Spanish nationality is invisible. However, the choice of 

place of birth as a variable of analysis, would have concealed much of the emerging “second generation”. 

We have chosen to classify as “young” people aged between 16 and 34 years. The lower limit of this range is 

marked by the legal age to exercise gainful employment; the upper limit, in turn, substantially extends the 

age limit considered “young” by many international and government agencies (usually up to 24 years). The 

reason why we have chosen this option, is that many people over 24 years remain to achieve a minimally 

stable employment, due in part to the extension of the training period, and in part to the dire situation of the 

labor market. 

As for the data sources used, the information regarding the numerical evolution of the group of 

young people is based on the Population Register. Meanwhile, the bulk of the labor market data comes from 

the Labour Force Survey (LFS), analyzing the period spanning from the fourth quarter of 2007 (immediately 

prior to the crisis) to the same quarter of 2011. For increase the statistical reliability of the data, and taking 

into account that this is a topic whose interest transcends administrative boundaries between different 

CCAA, we have chosen to address these objectives in relation to the whole Spanish territory. 

 

Demographic significance of foreign young population 

 

The amplitude of the age range considered here as "young" in combination with the fact that one of 

the main characteristics of the immigrant population is its youth, makes this age subgroup encompasses 

much of the foreign group in their set. As is known, the growth of the foreign population in Spain since the 

beginning of the XXI century to the present has been dramatic, from more than 1,300,000 registered voters 

in 2000, more than 5,700,000 in 2011. The weight of people aged between 16 and 34 round an average of 

42% of all foreigners over this period. 
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This high proportion of young people within the group of foreigners is relevant to the demographic 

profile of the Spanish society as a whole, characterized by a progressive aging originates mainly in the sharp 

decline in the fertility rate that has been observed since the seventies the last century. In combination with 

increased life expectancy, low fertility rates are causing an increase in dependency ratios, questioning the 

sustainability of the social welfare system (especially contributory pensions). The arrival of young foreigners 

has contributed, at least in part, to rejuvenate the Spanish demographic structure, directly affect the 

intermediate sections of the population pyramid, sections prone to the formation of families. Of the total of 

people between 16 and 34 registered in the Register in 2011, 19% were foreign nationals, compared with 

only 4.8% in 2000. 

By comparing the numerical evolution of young people with foreign and Spanish, respectively, 

nationality until 2008 put contracts observe trends (see figure 1). With regard to young foreigners, their 

number increased from about 560,000 in the early decade (figure suppose almost 41% of total foreign 

population), nearly 2,400,000 in early 2009. From this time, young people registered and non-Spanish 

nationality have decreased by about 246,000, which combined with the slight increase of the foreign 

population as a whole, led to the end of 2011, its share of the total has dropped to approximately 38% . For 

its part, the Spanish population between 16 and 34 years was just over 11,700,000 people in 2000, a figure 

that accounted for 29.5% of all Spanish. Since then, the value has been gradually reduced until at 

approximately 9,200,000 in 2011, shrinking by more than 7 percentage points of the total weight of the 

population with Spanish nationality. 

The stay of this group of origin and secondly, they have an average age of relatively young compared 

to other subgroups of the foreign population. They are followed at a distance the Romanians and Bulgarians, 

with approximately 473,000 young troops, and African, with 454,000. Meanwhile, foreign countries in the 

EU 25 aged between 16 and 34 occupy the fourth place (343,500), although considering all age groups, are 

before the second group of foreigners largest in Spain. This loss of importance due to their particular age 

structure, since it has a high proportion of elderly. In the other categories of origin, "Rest of the World" and 

"Rest of Europe", the group of young people of working age would amount to about 153,700 and 78,500 

people respectively. 

Figure 1. Evolution of young population according to nationality (Spanish / foreign). Spain 2000-2011 

 

 

The information presented to the evidence moment how the immigration boom has helped cushion 

the process of progressive aging of the Spanish society. Then we pay attention to socio-demographic profile 

of young foreigners too. 
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Main feautures of youth sociodemographic foreign 

 

According to provisional data from Padron to 1st January 2011, young people with nationality of a 

Latin American country represent the largest group (about 750,000) within the group of young foreigners, 

because on one hand the importance 

In terms of gender, considering foreign young population as a whole a fairly equitable distribution is 

given, with 51.2% men and 48.8% women. However, if we pay attention to the specific situation of each 

geopolitical group we observed how some have a markedly unequal distribution, coinciding with the 

particular gender distribution that characterizes the group as a whole. This is the case especially of young 

Africans who will register a strong masculinization, with 63.2% of men, a trait that is also seen in young 

people “Rest of the World” (61% male). The opposite trend, in this case for women, young people show non-

EU European countries (58.7%) and Latin America (56.5%). Young people with nationality of EU countries, 

as happens among the Spanish population, show a marked gender balance. 

Once socio-demographic profiles of young foreigners known, we analyze the effects of the crisis in 

this population, compared with young Spaniards. 

key figures of their relationship with the labor market. Employment rates of both subgroups exceeded 

65%, with a very slight advantage for young people with foreign citizenship, while the unemployment rate of 

the latter was worst, reaching 14%, three percentage points higher than among Spanish youth. Adding the 

two components, the participation of foreign youth in the labor market was higher. 

 

The young foreigner populations working in the spanish market: the starting point 

 

As noted above, one of the peculiarities of the age group we are discussing here, is its connection 

with the formative processes. However, before the crisis, this trait was much more evident among young 

Spaniards, who among their counterparts immigrant origin. According to EPA data, in the fourth quarter of 

2007, only about 207,000 foreign students (9% of all foreigners in this age group) were enrolled in regulated 

studies, while young Spaniards in this situation were more 2,300,000 (23% of the total). 

However, as seen in Figure 2, before the start of the crisis, foreign and domestic young people were 

in a relatively similar situation as to the greater than their Spanish counterparts, with an activity rate of the 

first 76.8%, higher than four seconds points. 

Figure 2. Activity rate, employment and unemployment of young foreigners and Spaniards in Spain. 2007 

 

 



153 
 

As is known, during the years of economic boom, the employment of the foreign population occurred 

preferentially in certain sectors; This is also true for the age group analyzed here, although with some 

differences in distribution. In late 2007, the three sectors that combined a higher percentage of young foreign 

workers were “trade and hospitality” with 34%, “other services” (a category that includes all those services 

that are not categorized as commercial or restaurants), with 28%, and construction, with 23%. If we compare 

this distribution with that of their counterparts with higher age (35 to 64) observed that, unlike what happens 

among young people, “other services” occupied the first position, with almost 40% of these workers, 

followed at some distance by “trade and hospitality”, with 25.5%, and almost equaled proportion of 

construction (22.5%). A similar order was given among young people with Spanish nationality: in late 2007, 

the category “other services” provided jobs to 41% of this group also being commercial and hotel and 

catering activities second, to occupy 31 %. Construction, on the other hand, employed only 13.5% of Spanish 

youth occupied at the end of 2007. 

Another variable that helps us understand the situation of foreign and Spanish youth in the labor 

market before the crisis is the occupational level. In 2007 young foreigners are mainly occupied in positions 

of medium-low (53.7%), and is also important. 

 

The development of youth employment on crisis 

 

What you must ask then is how and to what extend the economic crisis has had an impact on creating 

this stage? 

With regard to the participation rate since the fourth quarter of 2007 to the same period of 2011, this 

has decreased slightly (by just over one percentage point) for foreign youth, while the reduction was slightly 

higher among young Spanish nationality (approximately one and a half). As a result, the percentage who 

performed work for that no qualifications (33%) is required. A reality something different from the Spanish 

youth, which was used in almost identical proportions in positions within medium-high (44.5%) medium-low 

categories (45.3%) and; a relatively small proportion (approximately 10%) of Spaniards between 16 and 34 

years were engaged in unskilled jobs. 

In short, as before the crisis, foreign youths had a comparatively precarious situation, not only for its 

highest unemployment rate, but also with regard to the sectors and occupational levels which were 

concentrated who did have gainful employment. 

Competitiveness of both groups was 75.6% and 70% respectively at the end of 2011, remaining 

virtually intact the differential observed prior to the crisis. 

However, the massive destruction of jobs caused by the economic crisis has caused a diminishing of 

young people who are "active" in the labor market proportion, they are working. For concrete, the total jobs 

lost in 2011 compared to 2007, frankly alarming figure, 94% corresponded to the young population, 

according to the broad definition Mane- jada here. Differentiating by origin, we see that the loss of 

employment among Spanish youth has been slightly higher than 95% of total jobs destroyed for this group of 

nationality, while the corresponding figure for young foreigners is 93%. It can be said therefore that the 

important reduction of employment in Spain has suffered four years of crisis has relapse do almost 

exclusively in the group between 16 to 34, whether they are domestic or foreign. 

Figure 3: Evolution of the employment rate by nationality (Spanish / foreign) and age group in Spain. 2007-2011 
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This trend is reflected, as it can not be otherwise in the employment rates of young Spaniards and 

foreigners, which show a fairly substantial reduction and almost parallel throughout the period, even sharing 

in most cases the ebb and flow between quarters and other particularly unfavorable, something less harmful. 

As shown in Figure 3, the first throes of the crisis begin soon. Already in 2008 the worsening plus a 

downward trend of youth employment, with some nuance trend continues until the end of the period 

observed here, when they are occupied two less than half of the young population, both Spanish and foreign. 

In short, in just four years, employment rates have declined by about fifteen points among young 

Spaniards and more among their peers with foreign nationality. A similar decrease, also the order of about 

fifteen percentage points observed among foreigners above 34 years age, though for other reasons than 

among young people, while among their peers with Spanish nationality, we find a relatively stable figures 

with a reduction of only three economic situation takes its toll on both groups, with a reduction of 4 

percentage points in the employment rate of young Spaniards, and more than 7 points in the corresponding 

for young foreigners, placing these rates values Cerca- us 60% later this year. Throughout 2009 the largest 

differences are observed between the two groups, as the latter experience a greater decline in their 

employment rate. However, 2010 starts with glimpses recovery in the situation of the labor market, 

registering a rise in employment of young people, most significant in the case of foreigners, causing these 

rates again converge, reaching values close to 54% in the third quarter. On completion of the year 2010, 

however, a renewed worsening of the economic situation induces again points in the employment rate in the 

four years considered here. It is therefore the largest Spanish 34, it is distinct from so sharp deterioration that 

characterizes the other three groups.  

Figure 4. Retained percentage of employment among young people (foreign / Spanish) in 2011 compared to 2007 by 

sector of activity in Spain. 2007-2011 

 

Regarding other parameters of the labor market during the first four years of the crisis, the volume of 

employment has decreased in all productive sectors. Retained by the percentage of employment in late 2011 

over 2007 by young people (see figure 4), we see how the construction is notable for the extent of job losses, 

though in varying degrees by nationality: among young people foreigners, only 23 of every 100 workers in 

this sector maintained their occupation in it, compared to 38 out of 100 among young Spaniards. In relative 

terms, the industry is the second largest sector reductions young Spanish and foreign employment, it guida 

separated by the subsector of “trade and hospitality”. Meanwhile, “other services” and agriculture are areas 

of activity where both young foreigners and Spaniards managed to retain a higher percentage of 

employment, around 90% for both economic activities in the case of the former, and approximately 80% in 

the case of the latter. 

For the foreign population aged between 35 and 64 years, the construction sector is also the branch of 

activity most affected by the destruction of jobs, although the loss (58% compared to 2007) was less onerous 

than for young people, both foreign and Spanish. A construction follows the industry again, industry 

Finally, mention that regarding the occupational level of retained employment, greater loss of 

employment among young foreigners has occurred in positions of medium-low. In comparison, young 

people with Spanish nationality have seen their presence mainly in jobs that do not require qualification 

category in 2007 brought together only 10% of employed young Spaniards, as noted earlier. 
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The evolution of unemployment among young foreigner 

 The massive job destruction that has occurred in these four years of crisis, has resulted very strong 

where foreigners older than 34 years just lost 10% occupancy of four years ago, while in other sectors they 

got even increase their volume of employees: in “trade and hospitality” 7% in “other services” by 17%, and 

agriculture at just over 40%. Taken together, the volume of employed persons in this group remained 

practically stable in 2011 compared to 2007, so that the aforementioned decline in their employment rate is 

due to the increase in the foreign population encompassed in this age group. The Spaniards between 35 and 

64, in turn, only increased their employment, slightly, in the last two sectors, and lost jobs in the other, 

especially in construction, with 37% fewer employees, compared to 2007. 

The increase in unemployment is a topical issue of the first order, causing great concern among 

citizens; which it was further accentuated concern regarding young people causing the decline in the life and 

work expectations of a generation which depends the future sustainability of the social welfare system as a 

whole. Both among the Spanish population and among foreigners, the age group of 16-34 years is being most 

affected by unemployment than workers 35 or more years old. Greater extent than the employment rate, the 

unemployment rate of foreign youth has evolved worse than their Spanish counterparts. In late 2011, young 

foreigners reached an unemployment rate of almost 37%, which triples the observed four years earlier. 

Among young Spanish that rate has recorded also significant throughout this period, about 18 percentage 

points increase, reaching 29% in the fourth quarter of 2011. Note that these figures differ from those 

generally disseminated in the media regarding the youth unemployment, by the above-mentioned reason we 

include here in the category of young people aged up to 34 years. 

Within the group of foreigners, unemployment has greatly influenced the African youth, increasing 

31 points in its unemployment rate (see Chart 5). Already in the pre-crisis period, this group stood out for 

having a higher rate of unemployment than other groups of origin, a feature that keeps the end of 2011, when 

more than half of its assets is unemployed. 

Figure 5. Evolution of the unemployment rate of young geopolitic group by nationality in Spain. 

 

As one of the variables more related to unemployment is the level of education, EPA reveals that the 

probability of being unemployed is greater the lower the educational level, a premise that is applicable to the 

previous period of economic growth and the present. However, having a high level of education not 

completely isolates the negative effects of the crisis, as unemployment rates have soared over the past four 

years in all levels of education. Within this scenary, young Spaniards with lower educational level (a 

category that includes those who have no education and those who have completed at most primary 

education) are the most affected. Already in the fourth quarter of 2007 this group had an unemployment rate 

of 23%, a proportion that increases in most Latin Americans, their unemployment rate has multiplied do 

three during the same period, exceeding by far the 30% at the end of 2011. Meanwhile, the Romanian and 

Bulgarian youth (EU-2) 2 registered an increase of 12 points since early 2009, reaching values close to 37%, 

the second highest after the Africans. negative developments also recorded young Spanish and EU-25 groups 

that started from a rate lower than that of the aforementioned groups, which despite ending 2011 with 

percentages of around 29% unemployment. Young people in the category "Rest of the World", for its part, 

maintained its position as the group with the lowest unemployment rate, although this does not mean they 

have escaped the influence of the crisis, having quadrupled to over these four years. 

The 30 percentage points until the end of 2011. Foreigners in this same category of studies have 

experienced an increase of equal magnitude in their unemployment rate, albeit from a much lower level in 
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2007 (11%). Among those with secondary education, young foreigners stand by the rise in the 

unemployment rate (from 11.6% to 37.5%); from a similar value in 2007, their counterparts with Spanish 

nationality have experienced a somewhat lower increase to exceed 30% by the end of 2011. With respect to 

those who have achieved university education, unemployment stands at the end of 2011 to 19% both among 

foreigners and Spaniards, which implies increases of 8 and 12 percentage points respectively compared to 

2007. 

If we look now crossing the variables gender and nationality (Spanish / foreign), we see how the 

crisis has acted differently in the resulting four groups. In 2007 the unemployment rate corresponded to 

higher foreign young people (16%) who were those of Spanish nationality (13%). The men, meanwhile, 

recorded lower unemployment rates, especially the Spaniards, with 9%, compared with 11.6% of foreigners. 

However, the crisis has led to changes in the relative position of each other. The most striking change has 

been experienced by young men with foreign nationality who trebled its unemployment rate during the first 

two years of crisis; after a temporary reduction in 2010, this rose again in 2011 to stand at 38%. Young 

foreign, who had the worst starting position, have recorded a relatively moderate increase in their 

unemployment rate in all four years, reaching 35.5% at the end of 2011. With regard to the Spanish youth 

despite the better start of the men, during the first year of crisis the unemployment rate converged with the 

young Spanish around 23%. Thereafter each other and this rate continued to increase, although the first did a 

greater extent. At the end of 2011, the rate of which reached nearly 30%, one point higher than the average 

of them. As we have seen in the previous section, the two sectors that have experienced the greatest relative 

reduction of jobs among young people, both foreigners and Spaniards, have been building and industry 

sectors both strongly masculinized, which explains in much of the underperformance of them in terms of loss 

of employment is concerned. 

 

Evolution of the various categories of unemployed 

 

Since our focus is on young people, when checking the evolution of unemployment is particularly 

appropriate to differentiate between those unemployed who have previously state employees do, and those 

just entering the labor market after a period idle (as may be the case of those 2009 onwards, with figures at 

the end of the period, as a rule, double the previously collected from the crisis. At the end of 2011, some 

274,000 young people with Spanish nationality and about 50,000 Africans, Latin Americans and 

approximately 12,000 30,000 Romanians and Bulgarians seeking employment situation without previous 

work experience are recognized. The weight of the subgroup of young people without work experience on all 

foreign unemployed slashing 9%, and among their Spanish counterparts, 7%. 

By completing this tour of the characteristics of unemployment among young people, should ask for 

the development of long-term unemployed during these four years of crisis. This situation, classified as a 

stay in unemployment for at least one year, carries a psychologist increasing wear for the affected individual 

and their families, along with increased risk of an irreversible devaluation of its human capital. As shown in 

Figure 6, at the end of 2007, among the unemployed under 35 years and with foreign nationality, the 

proportion of long-term unemployed was 16.5% (about 40,300 in absolute numbers). Over the next four 

years, not only in absolute numbers but also the relative they have increased very significantly; at the end of 

2011 it amounted to 46.6% and the percentage of young unemployed foreigners more than a year in this 

situation (271,000 people). Since this daunting evolution, their counterparts from 35 to 64 years had an even 

worse experience, to shoot the proportion of their unemployed who have more than one unemployed year, 

from 14% at the end of 2007 (22,000), up almost 52 % by the end of 2011 (almost 333,500 people). 
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Figure 6. Evolution of the proportion of long-term unemployed over the total of young unemployed according to 

nationality (Spanish / foreign) in Spain. 2007-2011 

 

 

Among the Spanish youth, the evolution of long-term unemployed in has followed the same upward 

trend: if in the fourth quarter of 2007 20% of the unemployed had spent more than a year in unemployment 

(157,300 young people), concluding 2011 this percentage was already 45.5%, affecting 835,000 people, five 

times more than before the crisis. has negative also been developments among the unemployed with Spanish 

nationality and above 34 years age, which already had a high percentage before the start of the crisis, 37% 

(270,000 people), a fact that has not prevented the worsening the economic situation did further decline: the 

end of 2011, more than 56% of those unemployed had more than one year cando seek work (more than 

1,250,000 people). 

In short, the long-term unemployment is becoming increasingly widespread in different subgroups of 

the unemployed population, which portends that are increasingly less likely to re cuperar, at some future 

time, an occupation according to their training. 

 

CONCLUSION 

 

The information displayed on these pages does not include every one of the circumstances that 

characterize the employment of young people, but is a statistical approach to this reality. However, the 

information presented here, it was incomplete, an extremely worrying picture is clear. Given the intense 

media coverage that is having the impact of the crisis on the labor market in general and on the employment 

situation of young people in particular, we can say that it was to some extent expected find us with very 

unfavorable data. Still, some figures are really disappointing. 

Before the crisis, employment rates of young people in Spain, both foreign and domestic, were 

around 65%. Four years later, less than half of the members of this age group (defined here broadly, to 

understand ages of 16 to 34 years) are busy. The proportion of employment retentate end of 2011 among 

young people regarding the number of employed persons who had four years earlier, is significantly lower 

(68%) than the corresponding value for older workers (over 98%). Expressing this same finding otherwise, it 

turns out that the vast majority of the jobs lost between 2007 and 2011, that the 94% corresponded to young 

workers. These figures could be influence in a part by a cohort effect that we have not quantified here, but 

even taking this into account, surprised at the very high weight, clearly disproportionate, are supporting 

young workers in the process of labor market adjustment . In the same vein, also highlight the fact that long-

term unemployment affects increasingly large parts of the young group in a situation of unemployment, and 

approaching the indexes bulging with regard thereto stop older population, traditionally more likely to 

experience difficulties lasting outplacement. 

Posts to highlight a relatively positive aspect of the situation analyzed in this text, is that these 

processes, very disappointing as we said, seem to affect similar to foreigners and young Spanish way: in 

general terms, the crisis would not have induced selection mechanisms especially harmful to young workers 

of indigenous origin, compared to their native counterparts, at least with respect to the parameters of the 
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socio labor situation that we have examined here. Therefore, with respect to the question we ask in the 

introduction, we can say that as a whole, the youth of immigrant origin would not experiencing worse than 

any other segment of the workforce. Although we have to clarify this finding for certain groups of 

nationality, at the aggregate level it seems significant and, as mentioned, relatively "positive" as far as the 

situation of indigenous young people are concerned; it provided when one is willing to assess in these terms 

the approximate equality with the situation of young Spaniards, whose job outlook and future prospects are 

downright desazonadores. 

In conclusion, the data presented lead us to reflect on the one hand, on the strategies that can be 

adopted young people, both foreign and Spanish, to alleviate the complicated social and labor situation they 

face. Lately, the media echoed a renewed availability of this social group to seek better opportunities in other 

countries are made; in the case of foreigners, it would be return migration or re-migration to third countries, 

while for the Spaniards would significantly enormously change mind, with profound implications for the 

countries productive structure and sustainability of any model economic future. Without denying that the 

collective imagination about is evolving rapidly at the moment, we see no statistical evidence strong enough 

to assert that they are producing a numerically very important migratory flows. 

Second, another strategy that could implement youth in times of crisis would return to studies, 

decision to be taken with a view to improving the employability of the future. According to EPA data, 13% 

and 27% respectively of foreigners and young Spaniards are unemployed, they would be studying late 2011; 

These percentages are somewhat higher than those recorded prior to the crisis. And a third possibility, not 

necessarily an alternative to the previous one, would be to seek the social economic porte by other members 

of the household. However, this option, apart from other problems, you might come up with a limited 

capacity of the family network to meet the required level of expenditure; it should be noted, in this regard, 

the high number of young people (more than 1,150,000 at the end of 2011) living in homes where they live 

several unemployed. 

It is not our task of promoting from these pages, discouragement; however, we would not sin of 

forced optimism, which will soon be responsible for denying the evolution of statistics. So, prefer to 

conclude this empirical examination of the employment situation of young people in Spain, with a call for 

collective reflection on the importance of taking steps towards redirecting a manifestly untenable situation, 

not only for the life trajectory of their protagonists, but also to sustain the welfare state. 
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Introduction 

Spain’s economy was hit particularly hard by the financial crisis. After severe austerity measures 

have been implemented in recent years to contain a strong public debt increase, first signs of economic 

recovery are emerging. However, as SIM Europe results show, very few measures to soften the social 

consequences have been enacted. Spain scores second to last in the ‘Labor Market Access’ dimension of the 

Social Justice Index 2015, with the greatest deterioration among all EU countries compared to 2008. 

According to the Reform Barometer 2015, the quality of labor market reforms in Spain ranks last in the EU. 

With economic recovery gaining momentum, high priority should be given to ameliorating labor market 

access through higher education improvements, professional training, investments and promotion of high 

added-value industries. 

Spain’s economic recovery since 2014, backed by government austerity policies aligned with 

Brussels directives, has translated into a slight improvement in labor market access. However, despite a 

positive macroeconomic outlook that is above the European average the labor market continues to represent 

Spain’s main structural problem, a barrier that hinders inclusive and cohesive socioeconomic development 

Unemployment has fallen from a record high of 27 %, at the start of 2013, to 24.6 % in mid-2015, a 

moderate improvement compared to its pre-financial crisis level (11.3 % in 2008). The labor market still 

lacks the absorption capacity needed to translate GDP growth improvement into substantial improvement of 

indicators for activity and quality in the labor market. The 2012 labor reform (Royal Decree 3/2012) 

introduced flexibility to a traditionally rigid job market. The policies adopted focused on a wage freeze as 

part of an economic package, geared to an internal devaluation to drive productivity gains and thus increase 

economic competitiveness. In addition, private temporary contractors were reinforced to act as employment 

agencies, tax benefits incentivized companies to hiring (particularly from groups most affected by 

unemployment, such as young people and women), and a new permanent contract with tax benefits for 

SMEs was introduced. It is still premature to conclude that labor reforms had a decisive role in improving 

unemployment data because of the logical correlation between the effect of economic growth over the 

activity rate (from 2014 to 2015, employment only rose from 54.8 % to 56 %, while at a time of clear 

economic recovery, GDP increased from 1.4 % to 3.1 %). The employment rate improvement is also 

explained by the emigration drainage effect (net loss of economically active population) and by young 

people delaying entry to the labor market by extending their time as students. Of all population groups, 

young people are worst affected by difficulties in accessing the labor market, an issue that is now one of the 

most pressing problems in the Spanish economy. Standing at 53.2 %, youth unemployment is the worst in the 

EU, worse even than in Greece. As a result, young people have little choice other than to prolong their 

education, enter a precarious short-term labor market or emigrate. The dual market social divide has 

consolidated, exemplified by a stable labor market comprising long-term employment contracts with 

extensive social security and a separate highly precarious temporary job market, offering few social benefits 

and affecting 35 %-40 % of the working population, according to the SGI country report on Spain by Molina, 

Homs and Colino (2015). This obstacle-strewn situation is a source of social injustice. Even the rate of 

working poor (a measure of poverty among those in jobs) has deteriorated in the midst of an economic 

recovery, with this poverty rate up from 8.7 % in 2014 to 10.2 % in 2015, which reflects increased instability 

in an unequal job market. Furthermore, long-term unemployment represents another major structural 

problem, with increasing difficulty apparent in recycling the unemployed into new jobs. The long-term 

unemployment rate of 2 % in 2008 rose to 13 % in 2014, and has remained practically unchanged in 2015 

(12.9 %), evidence of the labor market’s difficulty with reinserting the long-term unemployed. The political 

response in terms of labor market reform has been insufficient and ineffective. According to SIM Europe 

Reform Barometer data, there is a strong need to introduce social inclusion policies focused on improving 

the labor market; the application of which is presently deficient. Apart from limited application of reforms, 

their low level of success, as assessed by the Reform Barometer’s respondents, is also noteworthy. The 

Spanish government has focused on stabilizing the macroeconomic framework, in line with European 

Commission demands, putting this target ahead of job creation or improvement in quality of employment. 

While both objectives (economic stabilization and job creation) should complement one another, the reality 

is that this has not been the case. Austerity policies and the internal devaluation strategy mentioned above 
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have increased the economy’s competitiveness, reflected in improved productivity and exports. 

 

The Labor Market in Spain during the crisis (2007-2010) 

First, for understand the labor market in now days, we have to know why is damaged, and how the 

economic crisis influenced it. 

In Spain and from the institutions it took to recognize the country immersed stay in a serious 

economic crisis although in mid-2008 no longer she had any doubts. GDP started down from the peak of 

2007 in 2008 fell by 12% in 2009 and 4'7% in October 2010 forecast for that year was a decline of 1.4%, ie, 

the fall it was deadening. With membership in the Social Security was the same, but without damping, from 

19'232 to 17'686 million in 2007 million in October 2010, a loss of 1.55 million in less than three years. 

Foreign trade was decreasing the deficit, largely due all to break in economic activity, in terms of% of GDP 

rose from -9'4 In 2007 -4'8 in 2009. Similar indications gave credit crisis Granted, from 256'65 to 157'62 

million euros, down of 38.6%, this eased the debt, but it continued. The public debt, as a percentage of GDP 

was reached in 2007 record low since 1984 and after a period of continuous decline to Since 1986 he broke 

this trend with the crisis, up from 36'1% (2007) to 63% (2010), in nominal euros it went from 667 thousand 

380'5 million, up slightly over 75%. If the period is taken 2006-2010, in Spain has gone from the lowest state 

debt (surplus) and family (the only country in the EU-15 where families had debt less than 1.2 times your 

gross salary) to the largest in Europe. 

In fact, the credit granted showed a characteristic specific to the Spanish economy that are doing the 

hardest crisis recovery more difficult, dependence "brick". as noted Garcia Diaz and Zarapuz: "The risk of 

mortgage debt granted by the Spanish financial institutions is compounded by its high concentration in the 

balance of the Spanish financial system (60.5% of total assets on average), with focus on savings banks (72% 

vs. 53'2% in banks). 

The major concern, however, is located in the fact that 40% of the value of loans outstanding have 

been granted to property developers for land purchases (180,000 million) and for housing (220.000 million 

euro), quite possibly they have not been completed and a significant part, therefore recovery more difficult in 

a real estate market almost stuck in operations, with strong saturation of supply (one million finished houses, 

many of them on the coast) and a fall in the price of such assets difficult to recover in a medium period time. 

Apart from these indicators, the labor market has already stated that we were in the center of the 

crisis. Between December 2007 and December 2008 the number of unemployed increased by almost 70% 

going from 1,9 to 3,2 million immigrant labor force fell by 13% in a million people, who presumably went to 

the underground economy, we employed and employees decreased by 300 thousand people while the 

population over 16 years in legal age work, and the labor force increased by 900 thousand and one million 

respectively, the latter by the inertia of the boom period previous economic. 

In the first quarter of 2009, a period authentically black for situation of workers, the child was no 

longer room for doubt. The quarter was marked by rising unemployment, 800,000 unemployed more in the 

same, 2.5 times more than the average of all Buoyant last year that left 325,000 more unemployed each 

quarter, in just over a year unemployed had more than doubled appearing the main horseman of the 

apocalypse of this crisis. In that quarter activity remained, employed and salaried suffered fall sensitive and 

also declined temporary workers and immigrants, while underemployed part-time workers. They climbed 

slightly, increasing insecurity and precariousness workforce. 

In the two years of crisis that we recognized by all active population has remained virtually 

unchanged, around 23.1 million people, the employed population has declined permanently, there are 1.5 

million less a decrease of 7.5%, the group of entrepreneurs and self-employed has also followed a continuous 

descent, 400 thousand less and a decrease of 11'4%, the same as has occurred with employees, 1'1 million 

less a 6'7% decrease. 

With an active virtually stagnant population, the decline occupation is reverse the increase of the 

unemployed, and the latter has divided into its two basic components, both employers and Self-employed 

and employees, although the former have suffered proportionately more consequences. In the same period, 

the variables that are more related to Spanish precarious labor market have behaved that reinforce its 

degradation and that despite that, as seen in the previous section devoted to pre-crisis period, labor market, in 

no way reflected a decent situation in the living and working conditions of Spanish workers. Salaried with 

temporary contracts, on which it will become later, they have been descending, there are 1.3 million less a 

decrease of 25.5%, despite of which Spain still has the highest percentage of employees with such contracts 

the EU. As assets have immigrants partially recovered from the loss of 2008, an indirect route confirm that 

there has been little returns to the country of origin of immigrants with papers (undocumented migrants are 

integrated for obvious reasons in the economy submerged and no official work record thereof) between 2009 
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and 2010 increased by 300 thousand, 9'1%. Underemployed rose in the first quarter of 2009 and the end of 

2010 they have remained basically the same. Workers employed part-time have remained practically stable 

throughout the crisis; the business organizations raised this type of contract as palliative to the crisis, but 

without any conviction and effectiveness in accordance with the results. 

Table 1. Evolution of labor market variables: 

 2007 2008 2009 2010 

Total Population 37’9 38’4 38’3 38’5 

Active 22’4 23’1 23’0 23’1 

Employed 20’5 19’9 18’9 18’4 

Employers and Freelancers 3’6 3’6 3’3 3’1 

Salaried 16’9 16’3 15’6 15’3 

Temporary 5’2 4’6 4’0 3’8 

Part time 2’4 2’5 2’3 2’5 

Underemployed 1’5 2’0 2’1 2’2 

Inmigrants 3’3 3’7 3’7 3’6 

Unemplyed 1’9 3’2 4’3 4’7 

Temporary + Unemployed 7’1 7’8 8’2 8’5 

Inactive 15’4 15’3 15’3 15’4 

Reserve Army 7’3 9’0 9’7 10’6 

 

Challenges in the labor market 

The three main and most urgent challenges for Spain’s labor market are: (1) reducing youth 

unemployment; (2) re-balancing job market duality by improving job security; (3) Resolving long-term 

unemployment. 

 

Youth unemployment, the lost generation 

Youth unemployment in Spain has become a major structural problem for the labor market, affecting 

more than one million young people between 16 and 24 years of age, referred to as ‘the lost generation’. The 

rate continues to stand above 50 %, despite the economic recovery, although it has decreased slightly by 

some two percentage points in the last year (from 55.5 % in 2014 to 53.2 % in 2015). The failure of 

absorption capacity for youngsters entering the job market is mainly due to four factors: 

1. The outdated education system does not match its curriculum to existing market demand. A high 

rate of high school academic failure, one of the most alarming in Europe (60 % of unemployed youth have 

not completed high school), is the outcome of a school system focused on results rather than on motivational 

and creative learning. 

2. The education system is polarized between a cadre of highly trained youth on the one hand and 

young people with very little work experience acquired during on the job training on the other hand. In 

Spain, only 33.3 % of higher education graduates hold qualifications from vocational training, far below the 

rate in the Netherlands (77.5 %) or Germany (45 %) (OECD 2014). 

3. The elasticity of the Spanish economy’s productive structure, which in the financial crisis was 

focused on sectors like construction that offered little added value, had a severe impact with the destruction 

of millions of jobs for young people. 

4. Labor regulation has fostered the duality of the job market especially for young people, who have 

difficulties accessing long-term employment contracts (more than 40 % fail to find one after two years of 

searching, compared with 10 % in Germany or 25 % in France) normalizing the temporary and poorly paid 

nature of such short term contracts. 

 

Duality of the labor market, consolidation of the precariat (those in constantly changing temporary 

work) 

 Strong segmentation is one of the structural and cyclical problems characterizing the Spanish labor 
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market. On the one hand, long-term contracted employees enjoy job security and significant social benefits, 

coexisting on the other hand with short term employees on limited social security and high seasonality. The 

increase in this second group, which above all comprises young people, those with less training, and women, 

together with a deterioration in working conditions, has fed job insecurity (35 % of employees overall have a 

temporary contract with no social protection). 

Temporary employment grew by 24.6 % in 2014, despite the labor reform, which also influenced, 

together with the economic recovery, the creation of jobs with long-term contracts (19 % increase in 2014). 

Nevertheless, the high level of temporary contracting is influenced by economic uncertainty and the 

country’s productive structure, reflected in the fact that more than half of all temporary contracts last for less 

than three months. The flexibility introduced by labor reform has helped make contracting more dynamic 

through the introduction of incentives for employers and simplification of all types of contracts. However, a 

salary freeze, as part of a strategy of internal devaluation and thus improved competitiveness, together with 

the high seasonal nature of the productive structure, have worsened job security and social cohesion. The 

labor market duality opens a social divide that exacerbates inequality and puts at risk those at work but in a 

poverty situation, as seen in the rate of working poor, which has deteriorated in the midst of an economic 

recovery and job creation. 

 

Long-term unemployment, the path to poverty 

Long-term unemployment is another significant structural problem in the Spanish labor market. 

Dramatically affected by the severity and duration of the crisis, the percentage of the working population that 

is receiving long-term unemployment benefits is practically unchanged, and remains at about 13 %. Half of 

the unemployed population has been out of work for a period of 12 months and the number of people 

unemployed for longer (two or more years) now totals 2.4 million, or 35 % of all those out of work. The few 

opportunities that exist for the unemployed to find a new job are diminished because of their obsolete 

training and skills and because the market has limited capacity to recycle and reinsert the long-term 

unemployed. This is particularly alarming for people over the age of 50, where the unemployment rate is 15 

percentage points above the average and growing. 

The persistence of long-term unemployment has a direct impact on poverty and social exclusion. The 

direct path to poverty begins when unemployment benefits, capped at a maximum of two years, run out. The 

risk and exclusion level for families is denoted by the association between the amount and duration of 

benefit, in turn dependent on high social security contributions, for those in work over several years (15.7 % 

of families were unemployed in 2013). Even though the Government introduced a measure extending to six 

months the long-term unemployed subsidy for persons whose cover has run out, this group now risks poverty 

and material deprivation, and a consequent deterioration in physical and mental health. 

Table 2. Unemployment in different sectors. 

 January 2008 January 2009 December 2009 

Agriculture 70’0 (3’5%) 114’2 (3’5%) 96’0 (2’8%) 

Construction 293’3 (14’2%) 632’5 (19’8%) 714’8 (21’1%) 

Industry 295’2 (14’3%) 453’5 (14’2%) 486’0 (14’3%) 

Services 1.400’0 (68’0%) 2.001’3 (62’5%) 2.096’6 (61’8%) 

 
An incomplete labor market reform 

The labor market reform had a twin objective: on the one hand, to make the Spanish economy more 

competitive by increasing labor market flexibility; and on the other, to create jobs. Increased flexibility was 

accompanied by a decrease in job security and lower salaries. The labor law reform cuts costs of firing 

workers, priorities company agreements ahead of collective bargaining agreements, offers tax incentives to 

SMEs providing a new type of long-term contract, reinforces the use of temporary contracts, promotes 

internships, offers bonuses for companies that hire groups affected by the crisis such as young people, 

restricts the number of times a temporary contract can be renewed and permits flexibility in hours worked 

and salaries paid. 

Nevertheless, trying to resolve Spanish unemployment by focusing on the employer side and by 

reducing employment benefits has not been effective. According to the Social Justice Index report, Spain 

ranks as the second most difficult country for access to the labor market, scoring 3.7 on a scale of 1 to 10 

trending downwards, only above Greece, below the EU average (5.70), and a considerable distance from 
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Austria, with the highest score of 7.33. Additionally, Spain has a serious youth unemployment problem now 

standing at 55.5 %, nearly 30 points below the European average (26.2 %) while the employment rate for 

people aged 30 to 65 is 43.2 %, five points below the European average. The problem is not only that 

employment was destroyed, but that no new jobs have been created, while those that are, are temporary posts 

taken by young people or vulnerable unskilled groups. This phenomenon results in the creation of a dual 

labor market where social inequalities are increasingly exacerbated among those who held on to their jobs 

during the crisis and retain their benefits and job security, and those that survive on temporary, low-wage 

work, for which they are often overqualified. This is seen in Social Justice Index data that show that 91.7 % 

of Spaniards are on temporary contract because they cannot find a permanent position, against an EU 

average of 63.9 %.  

Spain ranks in second place in the EU for the highest rate of long-term unemployment (13 %) where 

the EU average is 5.4 %. With this segment of the population, governments have developed active labor 

market policies aimed at recycling and reinserting employees from industries in decline. However, the 

Reform Barometer warns that, in Spain, such policies have failed due to a lack of funds resulting from a 

failure by the state to raise such money because of the crisis. Furthermore, there is a problem of jurisdiction 

given that, while passive labor market policies (unemployment benefits) depend on the central 

administration, the implementation of active labor market policies is concentrated among the autonomous 

communities, which complicates the coordination and effectiveness of such policies. 

The first step in implementing dual vocational training in Spain was taken by the Partido Popular 

government which enacted Royal Decree 1529/2012, on 8 November 2012.This implements the training and 

apprenticeship contract and establishes the bases for dual vocational training. It requires that a minimum of 

33 % of training hours must be at the company, a three-year maximum term, mentoring, an appraisal system, 

the length of the working day and an obligatory minimum wage. Implementation is in the hands of the 

autonomous communities that have responsibility for education and implementing training curricula. 

The autonomous communities developed their respective dual vocational training models and 

teaching centers decide on whether to adopt the system or not, forging agreements with local firms. Since the 

Royal Decree came into force in 2012, the number of dual vocational training framework contracts has 

grown continuously. In August 2014, 38.9 % (European Commission 2014) more contracts had been finalized 

within that framework than in the previous year, while the number of participating firms tripled from one 

year to the next. In Catalonia, although a decree that regulated vocational training was approved in 2011, in 

June 2015 the Parliament approved the “Catalonian Law of professional training and qualification” in order 

to adapt the legal framework in force to dual vocational training 

 

The Social Justice in Spain comparing with the rest of Europe 

Austerity policy and other major structural reforms, especially in the labor market, have impacted 

negatively on social justice, mainly in southern European countries. Especially significant are Greece and 

Spain, which have the worst rates of labor market access according to the Social Justice Index report, with 

losses in both cases around two index points compared to pre-crisis results (Schraad-Tischler, 2015). In 

contrast, countries like Austria, Denmark, or Germany, followed by the Nordic countries, have not only 

stabilized on the index despite the crisis, but in some cases shown improvements since 2008, as is the case in 

Germany. 

Without doubt there are a number of structural and relevant factors, such as the impact of the crisis, 

lying behind the Index differences seen in member states, where some countries achieved significant declines 

and others remained unchanged. However, according to the Reform Barometer, a political, economic and 

social reforms package aimed at the weakest could mitigate negative social inclusion impacts at a time of an 

unresolved ongoing crisis. The Reform Barometer shows that those countries hit hardest by the crisis are also 

those where less effort has been made in mitigating inequalities in labor market access. At the other extreme, 

Scandinavian countries, least affected by the crisis, are those that have implemented the most reforms. 

Many and varied initiatives have been implemented by some member states to mitigate the impact of 

labor market access inequalities. Nevertheless, these actions have not been standardized and the effects on 

social inclusion have thus not had the same consequences in all European Union countries. 

Some policies implemented by countries heavily affected by the crisis, particularly in the 

Mediterranean, have focused more on stabilizing the economy than on creating quality jobs, thereby 

devaluing jobs as well as social conditions. Adopting policies that have had the desired effects elsewhere 

may help a country like Spain which, along with Greece, has a precarious labor situation where millions of 

people who would like to find a job, full-time or part-time, have no chance of doing so; where 13 % of the 

population are registered as long-term unemployed or where nearly 9 % of those in work are at risk of 
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poverty and/or social exclusion. 

Facing the consequences of unemployment may well have been among the first actions European 

governments put in place. However, most of these actions seem to have had few positive effects, especially 

in Mediterranean or east European countries. An example of this are the policies regarding the receipt of 

benefits, contingent on an active search for employment, which have forced many workers to accept the first 

position offered or to take training courses not directly linked to their professional interests. In short, Finland 

excepted, in nearly all European Union countries unemployment benefit policies were tailored more to 

cutting social security expenditure than to stabilizing or safeguarding standards of family life. 

In response to this, there is a need to put in place active employment policies that enable millions of 

unemployed Europeans to enter the labor market. And while most EU countries have done so, the effects 

have been disparate. According to the SIM Europe Reform Barometer pilot study (Arpe, Milio and Stuchlik, 

2015), in most southern and eastern European countries, these policies have been limited in scope, 

insufficiently funded to meet the real needs in high unemployment areas and too focused on incentives for 

employers. In view of this, countries like Germany, which has the lowest levels of long-term unemployment, 

have shown how to adapt their labor market to the circumstances. Dealing with structural and long-term 

unemployment problems, especially among poorly qualified workers, since the 2003 reform (the Hartz 

reform) has been key to Germany’s ongoing top ranking in the Social Justice Index. 

Avoiding unemployment among seniors (aged 55 to 64) and young people also appears to be key in 

avoiding a decline in social inclusion of all citizens. Mediterranean countries have the worst employment 

levels among young people, and for this group they also have the highest poverty levels in the European 

Union mainly due to a lack of access to education and the labor market. Despite policies introduced by 

different governments, few have had positive consequences on these especially vulnerable groups. 

Countries like Germany have been able to reduce unemployment among the most vulnerable groups 

through policies geared to this group’s entry and stabilization in the labor market. Success has depended on 

the following key actions: 

 responsibly supporting the country’s main labor players (unions and business owners); 

 a dual vocational training system; 

 benefits for short-term employees; and 

 instruments for the evaluation and redesign of policies that have sought to adapt to real needs and to 

address groups that are most in need. 

An example of the latter was the agreement on a legally established minimum wage adapted to the 

cost of living throughout the country which offsets the negative impact of some of these policies, such as the 

increase in the dual market (low wages, temporary nature of contracts, few social benefits). 

Austria’s successful model also deserves attention. This country has been able to hold its high rank 

thanks to: 

 social collaboration between the Austrian Trade Union Federation (Österreichischer 

Gewerkschaftsbund) and national Chambers of Commerce; » an active role by the Public 

Employment Service; and 

 a vocational education system in which young people receive professional training whilst still in 

school. 

Another major consequence of the crisis has been the cut in wages for first time hires as well as for 

those already in the labor market. Many EU countries introduced significant wage cuts, which have impacted 

the social conditions of millions of workers. Those countries with extensive experience of this phenomenon – 

Germany or the United Kingdom – have been implementing initiatives to tackle the problem via tax benefits, 

direct wage subsidies or a statutory minimum wage, replacing collective bargaining, in accordance with 

current living standards. The United Kingdom for example created an independent public body, the Low Pay 

Commission, to advise the government on the national minimum wage. 
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Picture 1. Social Justice index 2015 
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EURO ĮVEDIMO POVEIKIS LIETUVOS FINANSŲ SISTEMAI 

Indrė Ragauskaitė, Lauryna Tomkvaitytė 
Kauno technologijos universitetas 

 
Euras – tai bendra šalių valiuta, kurią įsivedusios 19 Europos Sąjungos valstybių narių. Lietuvai įstojus į 

Europos Sąjungą buvo tikimasi, kad Lietuva eurą įsives nuo 2007 m. sausio 1 d., tačiau Europos Vadovų Taryba, 

atsižvelgdama į Europos centrinio banko ir Europos Komisijos ataskaitas dėl Lietuvos tinkamumo, nusprendė, kad 

Lietuva neatitinka visų Mastrichto kriterijų (vidutinės metinės infliacijos rodiklis buvo perdidelis). Praėjus keleriems 

metams, situacija Lietuvoje pasikeitė ir nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo nare euro zonoje. Lietuva tapo 

devynioliktąja valstybe, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras. Oficialiai buvo paskelbtas 

neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.  

Eurais atsiskaitinėjame jau daugiau nei metus, todėl labai įdomu, kokių pokyčių jis atnešė šalies ekonomikai, 

kaip pasikeitė pagrindiniai ekonominiai rodikliai, kokios jo vartojimo prognozės Lietuvoje, kaip keitėsi kainos prekybos 

ir paslaugų sektoriuose bei kokia euro įtaka kasdieniniam žmonių gyvenimui. Straipsnyje siekiama tiksliau apibrėžti 

euro įvedimo ekonominę naudą ir riziką bei palyginti ją su kaimyninėmis Baltijos šalimis. 

Straipsnio tikslas – išsiaiškinti kokį poveikį Lietuvos finansų sistemai daro euro įvedimas. 

Uždaviniai: 

1. Pateikti finansinių rodiklių prognozes bei planuotų ir realiųjų jų dydžių nuokrypį; 

2. Išnagrinėti kaip keičiasi Lietuvos finansinė padėtis įvedus eurą; 

3. Įvertinti ir apibūdinti euro įvedimo poveikį prekių ir paslaugų kainų pasikeitimui; 

4. Palyginti Lietuvos finansinius duomenis su neseniai eurą įsivedusių valstybių duomenimis/pokyčiais; 

5. Įvertinti bei apibūdinti kaip būtų susiklosčiusi situacija, jei euras būtų įvestas 2007 metais; 

6. Įvertinti euro įvedimo riziką bei naudą šalies ekonomikai. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, pirminių ir antrinių šaltinių 

interpretavimas. 

Planuojamas euro įvedimo poveikis Lietuvos ekonomikai 

 Lietuvai ruošiantis įvesti eurą, Vyriausybė paruošė bei patvirtino Nacionalinį euro įvedimo 

planą. Jame buvo struktūrizuotai pateikiami momentai bei priemonės, kurios užtikrintų vartotojų interesų 

apsaugą, visuomenės informavimą ir sklandų valiutos pakeitimo procesą. Nors buvo pakankamai daug 

informacijos apie euro įvedimo procesą, aktualijas vartotojams bei prekių ir paslaugų teikėjams, daugumai 

Lietuvos gyventojų vis dar kyla abejonių dėl galimų euro įvedimo pasekmių. Dėl to yra svarbu aptarti 

organizacinius aspektus ir plačiau paanalizuoti esamą bei būsimą ekonominę situaciją Lietuvoje. 

2014 metais Lietuvos bankas atliko tyrimą, kurio rezultatai parodė, jog ilguoju laikotarpiu euro 

įsivedimas Lietuvoje šaliai teiktų daugiau naudos nei sudarytų vienkartinių įsivedimo sąnaudų. Prisijungimas 

prie euro zonos prognozavo nedarbo sumažėjimą ir užimtumo augimą šalyje. Išaugus užsienio investuotojų 

susidomėjimui Lietuvoje vykdomomis veiklomis, išauga produkcijos paklausa, kuriai patenkinti bendrovės 

samdo daugiau naujų darbuotojų. Kitas svarbus tyrimų rezultatų aspektas tiek valstybei, tiek atskiriems 

fiziniams bei juridiniams asmenims buvo sumažėjusi palūkanų norma. Tai lemia mažesnes skolinimosi 

išlaidas, augantį eksportą, kuris per septynerius metus nuo euro įsivedimo prognozuojamai padidės apie 5 %, 

t. y. papildoma užsienio šalyse parduotų prekių bei paslaugų suma sudarys apie 10 mlrd. Eur. Išnyko litų į 

eurus valiutų keitimo išlaidos – kasmet sutaupoma apie 0,14 % BVP dydžio sumokamų komisinių už 

valiutos konvertavimą, o tai taip pat lemia didesnį užsienio investuotojų susidomėjimą Lietuvos rinka. 

Pagal tyrimo rezultatus, Lietuvos bankas prognozavo, jog nekilnojamojo turto (NT) rinkoje dėl euro 

įvedimo didelių pasikeitimų vykti neturėtų. NT rinkai didesnę įtaką turi bendra visuomenės finansinė padėtis. 

Pasitelkus kaimyninės Latvijos ir Estijos pavyzdžius, šiose šalyse likus maždaug pusantrų metų iki euro 

įvedimo, NT rinkoje pasireiškė nedidelis kainų augimas, tačiau teigiama, jog tai nulėmė ne valiutos 

pakeitimas, o pagyvėjusi ekonominė padėtis NT sektoriuje. Remiantis kaimyninių Baltijos šalių patirtimi, 

Lietuvos bankas prognozavo, jog Vilniuje situacija galėtų būti panaši ir prieš euro įvedimą NT kainos šiek 

tiek išaugtų. 

Pagrindinės euro įvedimo poveikio Lietuvos finansų sistemai kryptys 

 Valiutos keitimas šalyje – didelis žingsnis ne tik istorine prasme, bet ir finansine. Euro 

atsiradimas Lietuvoje daro nemenką įtaką bendrai šalies ekonomikai. Apžvelgėme tiesioginį ir netiesioginį 

euro įvedimo poveikį įvairiems Lietuvos ekonominiams kintamiesiems 2014–2015 m. (žr. 1 pav.). 
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1 pav. 2Pagrindinės euro įvedimo poveikio Lietuvos finansų sistemai kryptys.   

Šaltinis: LB.  

Pastaba: tamsios rodyklės žymi apžvalgoje tiesiogiai apibrėžtą kiekybinį poveikį, šviesesnės – netiesioginį poveikį. 

 

Euro įvedimo poveikis Lietuvos finansų sistemoje gali pasireikšti dvejopai: tiesioginiu poveikiu, 

kuris pasireikš automatiškai trumpuoju laikotarpiu, ir netiesioginiu, kuris priklauso nuo įvairių aplinkybių ir 

pasireiškia ilguoju laikotarpiu. 

 Tiesioginis poveikis: lito pakeitimas euru palūkanų normas sumažina dėl sumažėsiančios valiutos 

kurso rizikos, kartu sumažina valiutos keitimo sąnaudas, padidina valstybės ir privačiojo sektoriaus 

turto ir įsipareigojimų valiutinės struktūros subalansuotumą, bankų sektoriaus likvidumo valdymo 

galimybes; 

 Netiesioginis poveikis: euro įvedimas gali daryti teigiamą įtaką šalies kredito reitingui (gebėjimo 

įvykdyti skolinius įsipareigojimus įvertinimas) - tai dar labiau sumažintų palūkanų normas, paskatina 

investicijas ir užsienio prekybą, paspartina ekonomikos ir visuomenės gerovės augimą. 

 

Su euro įvedimu susijusios sąnaudos 

 

Vienkartinėmis euro įvedimo sąnaudomis laikomas  trumpalaikis kainų lygio išaugimas ir euro 

įvedimo bei administravimo išlaidos. 2015 m. kainų lygis padidėjo 0,04–0,11 proc. Tarptautiniai tyrimai 

rodo, jog vienkartinį kainų padidėjimą, šalyse prisijungusiose prie euro zonos, lemia keturios pagrindinės 

priežastys: 

• kainų apvalinimas; 

• kai kurių euro įvedimo sąnaudų perkėlimas vartotojams; 

• vadinamasis vartotojų racionalus neatidumas; 

• kainų keitimo sinchronizavimas (paprastai kainos peržiūrimos laipsniškai, o dėl euro įvedimo visos 

kainos buvo peržiūrimos vienu metu). 

Remiantis kitų valstybių patirimi, Nacionaliniame euro įvedimo plane, buvo apibrėžtas reikalavimas 

dar iki euro įvedimo prekių ir paslaugų kainas nurodyti litais ir eurais. Tai padėjo sustabdyti nesąžiningą 

kainų kėlimą prekybos bei paslaugų srityse, taip pat leido žmonėms iš anksto apsiprasti su artėjančio euro 

įvedimo kainų pokyčiais. Šis reikalavimas galiojo ne tik prieš įsivedant eurą, bet ir metus po euro įvedimo. 

Euro įvedimo laikotarpiu  ypatingai svarbų vaidmenį visuomenėje atliko kontroliuojančios institucijos, 

kurios tikrino, kaip perskaičiuojamos kainos ir ar teisingai jos skelbiamos, tyrė vartotojų skundus, taikė 

sankcijas bei viešino pažeidėjus. Nacionalinis euro įvedimo planas taip pat nurodė, jog būtiniausių prekių 

kainų pokyčiai turi būti skelbiami viešai tam, kad į kainų pokyčių naujienas galėtų įsitraukti visuomenė bei 

įvairios organizacijos. Verslo atstovai taip pat buvo skatinami prisijungti  prie sąžiningų kainų 

perskaičiavimo ir kviečiami pasirašyti geros verslo praktikos (valios) kodeksą, kuriuo pasižadėjo nesinaudoti 

euro įvedimu, kaip pretekstu kainoms pakelti.  

Makroekonomikos specialistai teigia, jog, Lietuva eurą įsivedė pačiu tinkamiausiu metu. Prekių ir 

paslaugų kainos kaip tik buvo sumažėjusios atsižvelgiant į sumažėjusias energetinių išteklių kainas. Taigi, 

galimo infliacijos paveiktų kainų augimo buvo išvengta.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453080


168 
 

Kiek valstybė būtų sutaupiusi, jei euras būtų įvestas 2007 metais 

 

Lietuvos bankas įvertinto, kiek valstybė būtų sutaupiusi, jei Lietuva būtų įsivedusi eurą 2007 m., 

kuomet įstojo į Europos sąjungą. Ekonomistų teigimu, išvengti ekonominės krizės 2009 m. nebūtų pavykę, 

taigi valstybės skolos padidėjimas bei biudžeto deficitas buvo neišvengiamas, nepriklausomai nuo euro 

įvedimo datos. Situacija būtų pasikeitusi tik palūkanų normų srityje – jei nebūtų kilęs nepasitikėjimas lito 

kurso stabilumu, palūkanos nebūtų taip ženkliai paaugusios. 

Lietuvos namų ūkiai  ir nefinansinės įmonės nuo 2007 iki 2012 m. galėjo sutaupyti 347 – 608 mln. 

Eur  palūkanų, arba 0,20–0,34 proc. tuo laikotarpiu sukurto BVP. Valiutos keitimo išlaidų  sumažėjimas 

minėtą sumą dar padidintų 260 tūkst. Eur., arba 0,14 proc. BVP. Nefinansiniame sektoriuje naudą, dėl 

mažesnių palūkanų normų už paskolas, būtų gerokai sumažinusios mažesnės palūkanos už turėtus indėlius  – 

apie 260 tūkst. Eur. 

Apibendrinant, jeigu Lietuva eurą būtų įsivedusi 2007 m., valdžios sektorius ir privatusis nefinansinis 

sektorius 2007–2012 m. bendroje sumoje galėjo sutaupyti 1 – 1,4 mlrd. Eur, arba 0,59–0,79 proc. to meto  

BVP. Pridėjus palūkanų ekonomiją už tuo laikotarpiu išleistus LR skolos vertybinius popierius per visą jų 

galiojimo trukmę, finansinė nauda galėjo siekti net 1,8 – 2,2 mlrd. Eur. 

Pokyčiai finansų sistemoje: 

2015 m. sausio 1 dieną Lietuva tapo devynioliktąja Europos Sąjungos (ES) valstybe nare, kuri savo 

pagrindine šalies valiuta laiko eurą. Kadangi su euru jau gyvename daugiau nei vienerius metus, todėl galime 

pastebėti pasikeitimus, kuriuos įtakojo būtent šis valstybės sprendimas ir tuomet nuspręsti, ar visgi šis 

sprendimas atnešė naudos, ar tik pablogino esamą situaciją. Taigi, vienas didžiausių ir labiausiai pastebimų 

pasikeitimų kasdienybėje, tai kasdienių vartojimo prekių bei paslaugų kainų pasikeitimas. Tam, kad būtų 

įvertinta euro įtaka Lietuvoje, Eurostatas taikė tą pačią sistemą, kuri anksčiau buvo taikoma kitoms prie euro 

zonos prisijungusioms ES valstybėms narėms. 

Lietuvos banko nurodymu, litai į eurus buvo pradedami keisti jau nuo 2015 m. sausio 1 d., 00:00 val., 

bankų sąskaitose esantys pinigai konvertavosi automatiškai, todėl senosios valiutos litai liko tik grynieji.  

2016 m. Lietuva įvykdė dar vieną svarbų žingsnį finansų sistemoje ir prisijungė prie bendrosios 

mokėjimų eurais erdvės (SEPA). Ši erdvė gyventojams ir įmonėms suteikia galimybę atlikti ir gauti 

mokėjimus per vieną sąskaitą bet kurioje SEPA šalyje (t.y.: visos ES šalys, Norvegija, Islandija, 

Lichtenšteinas, Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir San Marinas). 

 

Euro įvedimo poveikis Lietuvos kainų lygio pokyčiams 

 

2015 m. gruodžio 16 d. Eurostatas paskelbė viešai prieinamą informaciją apie euro įvedimo įtaką 

kainų pokyčiui Lietuvoje. Remiantis statistine informacija apie infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą 

vartotojų kainų indeksą (SVKI) bei kitų ES valstybių SVKI, Eurostatas atliko sausio, vasario ir kovo mėn. 

kainų pokyčių analizę. Jei euras Lietuvoje nebūtų įvestas, tai 2015 m. sausio mėn., palyginti su 2014 m. 

gruodžio mėn., kainų sumažėjimas būtų dar ryškesnis, nei apskaičiuotas ir paskelbtas Lietuvos statistikos 

departamento. Tai reiškia, jog mėnesinės defliacijos absoliuti reikšmė būtų 0,04–0,11 procentinio punkto 

didesnė nei apskaičiuotoji. Mėnesinis kainų pokytis vietoje –1,27 proc. būtų nuo –1,38 iki –1,31 proc. Euro 

įvedimo įtaką 2015 m. vasario ir kovo mėn. kainų pokyčiams Eurostatas įvertino kaip nereikšmingą, nes 

pokyčiai pakankamai maži, o taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, jog stebimi mėnesių duomenys, todėl labai 

ryškaus pasikeitimo nepastebėsime. 

Tiksliai nustatyti, kokia būtų infliacija Lietuvoje, jei euras nebūtų įvestas labai sudėtinga. Kainų 

pokyčiams įtakos turėjo daug įvairių veiksnių: pasaulinių naftos ir energetinių produktų kainų mažėjimas, 

sezoniškumas, taikomos nuolaidos ir kainų atsistatymas po nuolaidų, minimalaus darbo užmokesčio 

padidinimas, kuris jau nuo šių metų, t.y. nuo 2016 m. sausio 1 d. padidėjo iki 350 eurų per mėnesį, žemės 

ūkio augalų derlius, JAV dolerio kurso svyravimas, Lietuvos gamintojų pagamintos produkcijos ir 

importuotų prekių, žemės ūkio produktų supirkimo ir teikiant paslaugas naudojamų medžiagų kainų kitimas, 

būsto rinkos suaktyvėjimas, daugeliui maisto produktų taikytas Rusijos embargas, kainų apvalinimas, dėl 

patrauklesnio vartotojų požiūrio. Visi šie veiksniai sąveikauja tarpusavyje: vieni jų gali sustiprinti arba 

pašalinti kitų veiksnių įtaką, kitų poveikis gali sutapti su euro įvedimo poveikiu. 
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2 pav. Tikėtina arba metinė infliacija Lietuvoje 2014–2015 m. kovo mėn.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2 paveiksle matyti infliacijos kaita nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2015 m. kovo mėn. Iš to galime 

pasakyti, kad 2014 m. infliacijos kaita neturėjo labai didelių šuolių išskyrus rugsėjo mėnesį, tačiau 

ryškiausias pasikeitimas matomas jau 2014 m. gruodžio mėnesį. Tikėtina ir faktinė infliacija ženkliai 

sumažėjo iki neigiamos reikšmės, o tai jau reikštų pinigų defliaciją, kuri sausio mėnesį perkopė -1 proc. ir tik 

vasario mėn. viduryje pradėjo artėti link 0 reikšmės.  

 
3 pav..Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Iš aukščiau pateikto paveikslo matyti, infliacijos pokyčiai metine dimensija 2008 – 2015 metų 

laikotarpiu. Taigi, galime prieiti išvadą, kad visu grafike atvaizduotu laikotarpiu infliacija 2014 m. pabaigoje 

buvo mažiausia, t.y. perkopė nulinę reikšmę, o per 2015 m. pasikeitė, t.y. pakilo tik per 0,2 proc. O tai 

reiškia, jog tuo metu šalyje vis dar buvo neigiamos reikšmės infliacija arba kitaip tariant - defliacija. 

Eurostatas, kartu su Lietuvos statistikos departamento specialistais sudarė prekių ir paslaugų 

kategorijų, kurių kainų pokyčiams euro įvedimas padarė žymią įtaką, sąrašą. Į sąrašą pateko devynios 

paslaugas apimančios kategorijos: aprangos valymo, taisymo ir nuomos; būsto nuomos; būsto priežiūros ir 

remonto; namų ūkio prietaisų taisymo; odontologijos; restoranų, kavinių ir panašių įstaigų; valgyklų; 

kirpyklų ir asmens priežiūros įstaigų.  

ES statistikos tarnybos „Eurostat“ skaičiavimais, euro įvedimas infliaciją Lietuvoje galimai padidino 

0,04–0,11 procentinio punkto. Lyginant su kitomis Baltijos šalimis, euro įvedimo poveikis kainoms 

Lietuvoje buvo mažiausias. Kaimyninėje Latvijoje euras infliaciją padidino 0,12–0,21, Estijoje – 0,2–0,3 

procentinio punkto (žr. 4 pav.). 
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4 pav. Euro įvedimo įtaka Baltijos šalių infliacijos kaitai.   

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis „Eurostat“ duomenimis. 

 

Visgi, bendras kainų lygis Lietuvoje 2015 m. sumažėjo. Naujausiais duomenimis, praėjusių metų 

lapkričio mėn. vartotojų kainos buvo 0,5 proc. mažesnės nei prieš metus. Bendrą kainų lygį Lietuvoje 

mažino kritę degalų, dujų kainos, su tuo siejamas ir šildymo bei kitų administruojamųjų kainų mažėjimas. 

Kainų kilimui paslaugų sektoriuje daugiausiai įtakos turėjo 2015 m. padidėję atlyginimai. 

Euro įvedimo poveikis BVP 

Žemiau pateiktame paveiksle (žr. 5 pav.), galime matyti bendrojo vidaus produkto (BVP) tenkančio 

vienam Lietuvos gyventojui kitimą 2014 m. 2 ketv. – 2015 m. 4 ketv. laikotarpiu. Taigi, lyginant 2014 metų 

ketvirčių reikšmes su 2015 metų reikšmėmis, aiškiai pastebime, kad 2015 m. BVP tenkantis vienam 

gyventojui buvo ženkliai didesnis nei 2014 m., visais ketvirčiais jis išaugo maždaug po 100 eurų per ketvirtį, 

t.y. maždaug 4 % per ketv. Šitokiems pokyčiams didžiausią įtaką daro euro įvedimo paveiktas eksporto 

augimas ir dėl bendrosios valiutos įvedimo mažėjanti palūkanų našta. Galime pastebėti, kad euro įvedimas 

jau dabar daro gana didelę įtaką šalies BVP augimui. Lietuvos banko ekonomistų skaičiavimai rodo, kad iki 

2022 m. vidutinis metinis BVP lygis prisijungus prie euro zonos bus 1,8–1,9 % didesnis nei tuo atveju, jei 

Lietuva nebūtų įsivedusi euro.  

 
5 pav. BVP tenkančio vienam Lietuvos gyventojui, to meto kainomis 2014 m. 2 ketv.- 2015 m. 4 ketv.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lietuvos kredito reitingų pokyčiai nulemti po euro įvedimo šalyje 

„Nors bendrą euro poveikį įvertinti galėsime tik po keleto metų, tačiau kai kurie rodikliai jau šiemet 

patvirtino tai, ką prognozavome remdamiesi prieš euro įvedimą atliktu kiekybiniu vertinimu. Kaip ir tikėtasi, 

gyventojai, verslas ir visas ūkis gavo apčiuopiamos, dešimtimis milijonų skaičiuojamos naudos dėl atpigusio 

skolinimosi. Reikšmingos sumos yra sutaupytos dėl išnykusių valiutos keitimo išlaidų, atpigusių pervedimų 

eurais“, – teigė Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Šiandiena akivaizdi euro 

įsivedimo nauda Lietuvai yra šalies kredito reitingų pakilimas, kuris daro įtaką sumažėjusioms fizinių, 

juridinių asmenų bei visos valstybės skolinimosi sąnaudoms. Trys pagrindinės pasaulio reitingų agentūros 

(S&P, Moody‘s ir Fitch) Lietuvos kredito reitingus per 2015 metus pakėlė iki aukštesnio investicinio lygio 

(žr. 6 pav.). Tai lėmė sumažėjusią valiutos riziką, pagerino prieigą prie finansų rinkų ir bankų likvidumo 

valdymo galimybės, padidino ekonominės politikos apibrėžtumą bei krizių valdymo galimybes. Kredito 

reitingo agentūros išskiria tokius euro įvedimo poveikio pliusus: 

- sumažės valstybės, gyventojų ir įmonių rizika, susijusi su turto, pajamų ir įsip. valiutine struktūra; 

- pagerės valstybės prieiga prie finansų rinkų ir bankų sistemos likvidumo valdymo galimybės; 
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- padidės šalies ekonominės politikos nuspėjamumas. 

 
6 pav. Lietuvos kredito reitingų pokyčiai per 2015m.  

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos banko duomenimis. 

 

Remiantis Lietuvos banko ekonomistų įžvalgomis, gyventojai ir verslas dėl euro poveikio 

sumažėjusioms palūkanoms vien per praėjusius, 2015 m. sutaupė apie 40 mln. eurų. 2015 m. skolos išlaidos 

bendrajame šalies biudžete buvo nedidelės, bendros palūkanų išlaidos už 2015 m. išleistus skolos vertybinius 

popierius buvo apie 70 mln. eurų mažesnės už išlaidas, kurios būtų buvusios patirtos, jei reitingai dėl euro 

nebūtų buvę padidinti. Tarptautinių pervedimų eurais įkainiai sumažėjo iki šalies viduje atliekamų pavedimų 

įkainių dydžių, o tai gyventojams ir įmonėms per praėjusius metus sutaupė iki 18,5 mln. eurų (LB bankas). 

Nebelikus litų ir eurų keitimo išlaidų, per 2015 metų 9 mėnesius bankų pajamos iš komisinių sumažėjo 10,6 

mln. eurų.   

Vis dėlto, euro įvedimas Lietuvai atnešė ir tam tikrų įsipareigojimų - įmokos į Europos stabilumo 

mechanizmą (ESM) ir į Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalą. Lietuva nuo euro įsivedimo į ESM per 

penkerius metus lygiomis dalimis iš viso įmokės 327,2 mln. eurų. Lietuvos bankas papildomai į ECB 

kapitalą jau įmokėjo 43,1 mln. eurų. 

 

  
7 pav. Estijos ir Latvijos ilgalaikės skolos užsienio valiuta kredito reitingų raida per 1 m. laikotarpį iki ir po euro 

įvedimo 

Šaltinis: reitingų agentūros 

 

Likus metams iki euro įvedimo, reitingų agentūros 1–2 pakopomis pagerino Estijos ir Latvijos 

kredito reitingus, kaip vieną iš priežasčių nurodydamos būsimą euro įvedimą (žr. 7 pav.). Kaip matome 

grafike, Lietuvos kredito reitingai pastaraisiais metais taip pat yra pakilę (žr. 8 pav.). Reitingų padidinimas 

buvo grindžiamas geromis šalies ekonomikos augimo perspektyvomis bei mažėjančiu privačiojo sektoriaus 

užsienio įsiskolinimo ir BVP. 
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8 pav. Lietuvos ilgalaikės skolos užsienio valiuta kredito reitingų raida per 1 m. laikotarpį iki ir po euro įvedimo. 

Šaltinis: reitingų agentūros. 

Pasaulinės reitingų agentūros nurodo, kad siekiant tolesnio reitingo gerinimo reikėtų: 

- tolesnių struktūrinių reformų nedarbui mažinti ir investicijoms skatinti; 

- skolos ir BVP santykio mažėjimo; 

- sutvirtėsiančios euro zonos ekonomikos, kuri leistų dar padidinti šalies eksportą. 

Lietuvos gyventojų nuomonė euro įtakos atžvilgiu 

2015 m. spalio mėnesį Eurobarometras atliko apklausą, kuria siekė sužinoti Lietuvos gyventojų 

nuomonę euro įvedimo aspektu. 55 proc. lietuvių matė teigiamą euro valiutos naudą, net 77 proc. lietuvių 

įžvelgė euro naudą visai Europos Sąjungai. 79 proc. lietuvių respondentų atsakė, jog jiems mokant 

grynaisiais, nėra sunku atskirti euro monetas. Tuo tarpu net 94 proc. respondentų yra lengva atskirti euro 

banknotus. Trečdalis (33 proc.) apklaustųjų atsakė, kad jie dažniausiai verčia kainas eurais į savo senąją 

valiutą, įsigydami didesnius pirkinius, 19 proc. kainas verčia į senąją valiutą kasdienio apsipirkimo metu. 

Norėdami įvertinti realius kasdieninio naudojimo prekių pokyčius, buvo atlikta 2015 m. gruodžio mėn. 100 

stebimų pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų kainų analizė. Apibendrinus rezultatus, galima 

teigti, jog 32 prekių ir paslaugų kainos padidėjo, 46 – sumažėjo, 22 – nepasikeitė.  

Prognozė 

Išanalizavę ir apibendrinę duomenis galime teigti, jog euro įvedimas Lietuvos valstybei išties atneš 

daug naudos. Iš viso per 2014-2022 metus įmonės ir namų ūkio sektorius sutaupys 1,6–2,3 mlrd. Lt: įmonės 

sutaupys 0,7–1,1 mlrd. Lt, o namų ūkiai – dar daugiau: 0,9–1,2 mlrd. Lt. Skaičiavimai rodo, kad 2015–2022 

m., nebelikus lito ir euro valiutos keitimui nebankinis sektorius (gyventojai, įmonės ir kt.) sutaupys apie 1,9 

mlrd. Lt. Nebankiniam sektoriui sumažėjusių palūkanų ir valiutos keitimo išlaidų poveikis 2014–2022 m. 

sudaro 4,0–6,0 mlrd. Lt, arba vidutiniškai 0,27–0,40 proc. BVP kasmet. Tiesiogines užsienio investicijas 

Lietuvoje skatina tai, kad šalis jau ilgiau nei dešimtmetį yra ES narė, o kursas euro atžvilgiu yra fiksuotas dar 

ilgesnį laikotarpį. Lietuvos realusis BVP ilguoju laikotarpiu prognozuojamas 1,3 proc. didesnis, nei neįvedus 

euro. Įvertinta, kad nedarbas 2014–2022 m. būtų vidutiniškai mažesnis 0,4–0,5 proc. p., o užimtumas – 6,9–

7,4 tūkst. asmenų didesnis. Jeigu Lietuva būtų įsivedusi eurą 2007 m., finansinė nauda galėjo siekti 6,2–7,8 

mlrd. Lt. Pasak makroekonomikos specialistų, Lietuvai pavyko įvesti eurą infliacijos požiūriu tinkamiausiu 

metu – kai prekių ir paslaugų kainas žemyn tempia atpigę energetiniai ištekliai.  

Nauda: 

- sumažėjo valstybės, gyventojų ir įmonių rizika, susijusi su turto, pajamų ir įsipareigojimų valiutine 

struktūra; 

- pagerėjo valstybės prieiga prie finansų rinkų ir bankų sistemos likvidumo valdymo galimybės; 

- padidėjo šalies ekonominės politikos nuspėjamumas; 

- euro įvedimas turi teigiamą poveikį Lietuvos užsienio prekybai dėl mažesnių prekybos ir įėjimo į rinką 

sąnaudų; 

-išnyko nacionalinės valiutos devalvacijos rizika; 

-atsirado stimulas šalies ūkiui, o taip pat ir pragyvenimo lygiui augti sparčiau; 
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Rizika: 

- išaugo kasdienio naudojimo prekių ir paslaugų kainos; 

- Prisidėdami prie Europos stabilumo mechanizmo (ESM) galimai gelbėsime kitas ES šalis (prireikus suteikti 

finansinę paramą kitoms euro zonos valstybėms). 

Apibendrinus straipsnyje nagrinėtus įvairių autorių atliktus mokslinius tyrimus galima teigti, kad 

euro valiutos prisijungimas Lietuvos ekonomikai suteikė didelę naudą: pagyvėjusi prekyba su Euro zonos 

šalimis, nes įvedus eurą neliko valiutos keitimo išlaidų atsiskaitant eurais, tai yra naudinga ir gyventojams 

keliaujantiems į užsienį, vykstantiems mokytis ar dirbti. Euras Lietuvai suteikė didesnį ekonomikos ir 

finansų stabilumą, padidėjo jos prestižas ir vaidmuo tarptautinėje erdvėje, šalis tapo patrauklesnė 

investuotojams. Tačiau euro įvedimas tuo pačiu atnešė ir šiokią tokią sumaištį į kasdienį Lietuvos gyventojų 

gyvenimą, nes ir praėjus metams, žmonės vis dar nėra įpratę prie naujos valiutos, dėl to kyla nemažai 

pasipiktinimo, jog išleidžia labai daug pinigų. Be abejo, kasdienių prekių ir paslaugų kainos tikrai pakilo, 

tačiau pakilo ir minimalus mėnesio atlyginimas, todėl iš viso to reiktų prieiti vienos išvados, kad kol visi 

žmonės vienaip ar kitaip pripras prie esamų šalies ekonominių pokyčių, prireiks greičiausiai dar ne vienų 

metų. 
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SUMMARY 

The euro is the currency shared by 19 of the European Union's Member States. Together these states 

makes the euro area.  Lithuania was a nineteenth country to join the euro area on 1 January 2015. The euro is used for 

more than a year, so it is very interesting, what was the influence of the European currency to the national economy, 

key economic indicators, daily life of Lithuanian people and what areprognosis for the further use of the Euro. Authors 

seek to define Euro‘s benefits and risks to Lithuanian economy and to compare it in a contest of Baltic countries. 
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MOBILIŲJŲ MOKĖJIMŲ RŪŠYS IR TENDENCIJOS 
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Kauno technologijos universitetas 

 
Sparčiai besivystant technologijoms bei kintant žmonių poreikiams ir elgsenai, pasaulinėje rinkoje įsivyravo 

dvi aiškios tendencijos: atsiskaitymų grynaisiais pinigais ženklus mažėjimas bei mobiliųjų telefonų panaudojimo 

galimybių akivaizdi plėtra. Būtent šios dvi tendencijos nulėmė, jog pastarąjį dešimtmetį mobilieji mokėjimai itin 

ženkliai išaugo ne tik visame pasaulyje, tačiau ir Lietuvoje. Į tai reaguodami technologijų lyderiai rinkai pasiūlė platų 

spektrą skirtingų mobiliųjų mokėjimų rūšių, besiskiriančių ne tik technologija, kaštais, bet ir konsepcija. Svarbu 

pastebėti, jog didžioji dalis tokių mokėjimų yra atliekami be bankų tarpininkavimo, todėl dauguma transakcijų yra 

neregistruojamos, taip išvengiant papildomų banko mokesčių. Tokia situacija turi itin akivaizdžių padarinių finansinėms 

institucijoms, kadangi, dėl mažesnių operacijų kaštų, mažėja jų užimama rinkos dalis. Būtent dėl šių priežasčių yra 

svarbu išsiaiškinti, kokios mobiliųjų mokėjimų rūšys egzistuoja bei koks jų naudojimo mastas pasaulinėje rinkoje. Apie 

mobiliųjų mokėjimų (kitaip dar vadinamų paslėptaisiais skaitmeniniais mokėjimais) fenomenalų augimą ir įtaką 

tarptautinių atsiskaitymų rinkai rašyta pasaulio mokėjimų rinkos ataskaitoje (2015), taip pat ši tema buvo analizuota 

skaitmeninių bei mobiliųjų mokėjimų praktiko Arjunwadkar (2015), tuo tarpu Lietuvoje šią temą nagrinėjo „WoraPay“ 

atstovas Adomauskas (2015). Visgi mobiliųjų mokėjimų klausimas dar nėra labai plačiai analizuojamas nei pasaulio, 

nei Lietuvos mokslinėje literatūroje. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti mobiliųjų mokėjimų rūšis bei tendencijas pasaulinėje rinkoje. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizavus mokslinius šaltinius, apibūdinti mobiliųjų mokėjimų esmę, nustatyti esmines jų rūšis bei  teorinius 

ir praktinius panaudojimo būdus. 

2. Atlikti mobiliųjų mokėjimų rinkos tendencijų analizę. 

Metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinė duomenų analizė, matematiniai skaičiavimai.  

MOBILIŲJŲ MOKĖJIMŲ SAMPRATA, PANAUDOJIMAS BEI RŪŠYS 

Mobilieji mokėjimai (taip pat vadinami mobiliaisiais pinigais, mobiliaisiais pervedimais ar 

mobiliosiomis piniginėmis) yra pinigų transakcijos metodas, atsiskaitymui už įvairias paslaugas ir 

skaitmenines ar materialias prekes, naudojant mobilųjį telefono įrenginį, eliminuojant grynųjų pinigų, čekių 

ar mokėjimo kortelių veiksnį. Nors mobilieji mokėjimai daugiausiai naudojami mikrooperacijoms atlikti, 

tačiau dėl savo lankstumo bei ekonomiškumo, jie apima daugybę skirtingų gyvenimo sričių. Audito 

bendrovės „Deloitte“ duomenimis, mobilieji mokėjimai naudojami šioms sritims apmokėti: mažmeniniams 

pirkimams, greitajam maistui, viešajam transportui, automobilių stovėjimo aikštelėms, pinigų pervedimams, 

skaitmeniniams parsisiuntimams, internetiniams pirkimams, automatams. 

Nors negrynaisiais pinigais grįsta valiutos sistemos konsepcija turi gan ilgą istoriją, tačiau tik visai 

neseniai, naujausių technilogijų pagalba, ši sistema tapo prieinama globaliam vartojimui. Prisitaikant prie 

skirtingų kultūrų bei vartojimo įpročių, visame pasaulyje, mobilieji mokėjimai buvo priimti ir naudojami 

skirtingais būdais, todėl buvo išvystyta keletas skirtingų mokėjimo mobiliaisias telefonais rūšių. 

Vadovaujantis Arjunwadkar (2015), išskiriamos pagrindinės mobiliųjų mokėjimų rūšys pateikiamos 1 

paveiksle. 

 

1 pav. Pagrindinės mobiliųjų mokėjimų rūšys 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Arjunwadkar (2015) 
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Trumposiomis SMS žinutėmis grįsti mokėjimai 

Trumposiomis SMS/USSD žinutėmis grįsti mokėjimai (angl. SMS/USSD-based transactional 

payments) – dažniausiai anoniminiai, mikro operacijoms atlikti skirti mobilieji mokėjimai, vykdomi 

mobiliųjų telefonų pagalba, naudojant GSM
1
/CDMA

2
 paslaugų teikėjo trumpąsias SMS/USSD žinutes. 

Mokėjimas SMS žinute paprastai atliekamas pagal tokią schemą: klientas, norėdamas atlikti mokėjimą, 

siunčia mokėjimo užklausą SMS žinute su atitinkamu specializuotu kodu; kai pavedimas yra įvykdomas, 

mokestis už šią paslaugą gali būti nuskaičiuojamas pasirinkus vieną iš alternatyvų - telefono sąskaitą ar 

banko sąskaitą; pardavėjas gauna informaciją apie mokėjimą; prekės yra išsiunčiamos. Naudojantis 

daugiaformačių USSD pranešimų paslauga, pagal atitinkamus mokėjimo operatorių standartus, gali būti 

teikiami brūkšniniai kodai, kuriuos nuskenavus, prekybininkas mato, jog prekė yra pristatyta. Taip pat ši 

paslauga yra plačiai naudojama kaip elektroniniai bilietai kino teatruose, koncertuose, ir kituose renginiuose. 

Kadangi tokio tipo prekyba dažniausiai vyksta virtualioje aplinkoje, todėl ir įsigyjamos prekės dažniausiai 

būna virtualios, tokios kaip: muzika, skambėjimo tonas, paveikslėliai ar kita. Šia mokėjimo technologija 

grįstų mobiliųjų atsiskaitymų sistemų pavyzdžiai: pasaulyje gerai žinomos, verslo įmonėms skirtos, 

„ICEPAY“ bei „Zaypay“ sistemos, Lietuvoje analogiška „MicroPay“ sistema ar pagrindinių mobiliojo ryšio 

operatorių Lietuvoje – „TELE2“, „Omnitel“ bei „Bitė“ – siūlomos naujovės už automobilio stovėjimą 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Trakuose ir Palangoje susimokėti SMS žinute arba 

išmaniesiems telefonams skirtomis programėlėmis. 

Šios rūšies mobilieji mokėjimai pasižymi įvairiomis funkcinėmis savybėmis, dėl kurių mokėjimų 

transakcijos atliekamos be sudėtingų mechaninių veiksnių ar naujausių technologijų, kas užtikrina mokėjimų 

prieinamumą globaliu mastu. Visgi, naudojant aptartos rūšies mokėjimus, egzistuoja itin svarus rizikos 

veiksnys, kadangi mokėjimai SMS žinute gali nepasiekti galutinio adresato ar tiesiog pasimesti virtualioje 

erdvėje, taip pat nėra pateikiama atsiskaitymų/pirkimų istorija. Negana to, su šiuo mokėjimo metodu susiję 

dideli kaštai, tokie kaip: trumpųjų kodų kūrimas, pirkėjų aptarnavimas, išlaidos dėl pasimetusių SMS 

žinučių, tai taip pat turi įtakos lėtesniam transakcijos procesui. 

Tiesioginiai mobilūs mokėjimai 

Tiesioginiai mobilūs mokėjimai (angl. direct mobile billing) – plačiai Azijos šalyse paplitusi 

mobiliųjų mokėjimų rūšis, kurios specifika yra identiška trumposiomis SMS žinutėmis grįstų mokėjimų 

specifikai, tačiau mokėjimo procese dar atsiranda papildomas autentiškumo užtikrinimo etapas (PIN kodas 

ir/ar vienkartinis slaptažodis) bei didesnės integracijos su operatoriumi būtinybė. Tiesioginiai mobilūs 

mokėjimai yra vienas paklausiausių mikro mokėjimų metodų žaidimų žetonams, programėlėms (appsams) ar 

socialinių tinklų išlaidoms apmokėti. Šis mokėjimo būdas tapo itin populiarus augančiose bei 

besivystančiose rinkose, kadangi  egzistuoja galimybės išvengti kreditinių/debetinių kortelių veiksnio ar 

išankstinės registracijos, identifikuojančios mokėtojo asmenybę, tokiu būdu nemokant mokesčių bankams ir 

kreditinių kortelių kompanijoms.  

 Kaip jau buvo minėta, dėl papildomos apsaugos veiksnio bei didesnio transakcijų greičio, šis 

mokėjimo metodas yra itin populiarus atsiskaitymų rinkoje. Visgi, yra išskiriama keletas praktikoje 

sutinkamų niuansų, tokių kaip: gali būti taikomi delspinigiai jei laiku neįvykdomas mokėjimas, taip pat, jei 

sąskaita yra ginčytina, pinigai vis tiek yra nuskaitomi nuo vartotojo sąskaitos. 

Mobilieji internetiniai mokėjimai 

Mobilieji internetiniai mokėjimai (angl. mobile web payments – WAP) yra tipiški elektroninės 

komercijos mokėjimai, naudojant kreditinę ar debetinę kortelę, tačiau atliekami mobiliuoju telefonu, 

naudojant  interneto svetainę ar specializuotą aplikaciją. Vykdant mobiliuosius internetinius mokėjimus, yra 

reikalaujama pateikti visą privalomą mokėtojo identifikacijos informaciją, tokią kaip: vardas, pavardė, 

kortelės duomenys ir pan. Kadangi šio tipo mokėjimai yra tiesiogiai susiję su naudotojo banko sąskaita, yra 

užtikrinamas visiškas mokėjimų saugumas, banko sąskaitų ir susijusių paslaugų pasiekiamumas, o rinkoje 

plačiai siūlomos mobilios banko aplikacijos užtikrina didžiąją dalį banko teikiamų paslaugų. Tačiau, svarbu 

                                                           
1
 GSM – (santrumpa iš Groupe Spécial Mobile, vėliau pervadintas į Global Standart for Mobile Communications) 

globalus mobilių telefonų ryšio standartas, antros kartos tinklas (2G). 
2
 CDMA –  (Code Division Multiple Access) belaidės technologijos tipas, kuris leidžia didelius garso ir duomenų 

kiekius persiųsti tuo pačiu dažniu, antrosios kartos mobilioji technologija (2G). 
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pastebėti, jog šiems mokėjimams yra būtinas interneto ryšys, kas daro įtakos laiko ribotumui dėl senkančių 

mobiliojo interneto resurų mobiliajame telefone. Taip pat egzistuoja internetinių hakerių pavojaus rizika. 

Būtent šia mokėjimo konsepcija yra grindžiamos internetinės piniginės, tokios kaip pasaulinės rinkos 

dalyvės: „PayPal“, „Amazon Payments“, „Paysera“ ar „Google Wallet“. Be minėtų mokėjimo sistemų, 

Lietuvoje vis plačiau naudojamos didžiųjų bankų „Swedbank“, „SEB“ bei „DNB“ siūlomos išmaniosios 

programėlės. Nuo 2016 metų socialiniame tinkle „Facebook“ buvo įdiegtas mokėjimo serveris, tai yra viena 

iš messenger‘io funkcijų, kuri leidžia Facebook‘o vartotojams atlikti pinigines transakcijas kontaktams, 

esantiems pinigų mokėtojo draugų sąraše (šiuo metu paslauga galima tik Jungtinėse Amerikos Valstijose). 

QR matricos kodo mokėjimai 

Greitojo atsako kodai (trumpiau QR kodai) – tai dviejų dimensijų mechaninio nuskaitymo kodai, 

dažniausiai susidedantys iš juodų ir baltų kvadratėlių matricos. Jie apima specializuotus užkoduotus 

duomenis, kurie išmaniuoju mobiliuoju telefonu gali būti nuskaitomi ir iššifruojami. Šiais kodais grįsti 

moblieji mokėjimai (angl. QR code payments) yra mobiliųjų mokėjimų rūšis, kai mokėjimo vietoje 

nuskaitomas jau minėtas kodas yra naudojamas pinigų pervedimui. QR kodai buvo sukurti kaip įprstų 1D bar 

kodų pakaitalas, todėl gali būti pritaikomi ir verslo kortelėms, ir sąskaitoms, internetiniams tinklalapiams, 

prekėms pardavimo vietose ženklinti. Šis metodas pasižymi itin aukštu transakcijos atlikimo dažniu bei 

mažomis pardavėjų pinigų sąnaudomis, diegiant mokėjimo sistemą. Nepaisant to, šiems mokėjimams atlikti 

reikalingas specifinis techninis veiksnys, kadangi reikalingas pirkėjo skanerio ar kameros suderinimas bei 

specializuota aplikacija. Taip pat egzistuoja saugumo pažeidimo rizika, kadangi QR koduose gali būti tyčinių 

kenkėjiškų programų, tokių kaip „Trojans“ 

Šią mobiliųjų mokėjimų rūšį naudojančių įmonių pavyzdžiai: „Wallmart“, „CVS and Rite Aid“, 

„CurrentC“, tuo tarpu Lietuvoje tai siūloma „Coffe Inn“ kavinėse. 

Bekontakčiai NFC mokėjimai 

NFC (tiksliau – near field comunication) – tai nedidelio nuotolio bevielio ryšio technologija, 

leidžianti atlikti mokėjimus tarp dviejų įrenginių mažesniu nei 10 centimetrų atstumu. Vadovaujantis 

Arjunwadkar (2015), išskiriami trys pagrindiniai komunikacijos modeliai: 1. mokėjimo kortelės emuliacija
3
 

(įgalina įrenginius veikti kaip mokėjimo korteles); 2. skaitytojas/ rašytojas; 3. peer-to-peer modelis (du NFC 

įrenginiai sąveikauja apsikeisdami informacija). NFC sistema grįsti mobilieji mokėjimai, dėl savo 

prieinamumo ir teigiamos vartotojų patirties, jau tapo masinio naudojimo priemone, tačiau egzistuoja 

internetinių hakerių bei sukčiavimo rizika, o vertinant šią mokėjimo sistemą iš verslo perspektyvos, svarbu 

pastebėti, jog kompanijoms šios sistemos įdiegimo kaštai yra gan dideli. 

Šį mokėjimo metodą naudojančios įmonės: „Apple Pay“, „Google Wallet“, „Softcard“, „LoopPay“. 

Lietuvoje tokią mobiliųjų mokėjimų sistemą siūlančios programos: mobiliosios piniginės „Opay“ bei 

„Mokipay“. Pastarosios veikimo technologija yra itin inovatyvi: ant telefono klijuojamas „Mokipay“ 

lipdukas – NFC lustas, leidžiantis atsiskaityti su visų tipų mobiliaisiais telefonais. Po paslaugos aktyvavimo 

šis lipdukas susiejamas su vartotojo SIM kortele. 

 Garso signalu grįsti mokėjimai 

Garso signalu grįsti mokėjimai (angl. audio signal based payment) – tokia mobiliųjų mokėjimų rūšis, 

kuri yra grįsta mobiliojo įrenginio akustinėmis savybėmis. Šio mokėjimo technologija pasižymi tuo, jog yra 

sukuriamas audio parašas, kuris yra atpažįstamas telefono įrenginio, taip patvirtinant vykdomą mokėjimo 

operaciją. Svarbu paminėti, jog, vykdant kiekvieną mokėjimą, yra sukuriamas vis naujas vienkartinis audio 

slaptažodis, o patys mokėjimai yra atliekami banko pagalba. Šis mokėjimo metodas pasižymi itin dideliu 

saugumu, efektyvumu bei patikimumu, tačiau ypatingai triukšminga aplinka gali turėti neigiamos įtakos 

atliekant  mokėjimą. 

MOBILIŲJŲ MOKĖJIMŲ RINKOS APŽVALGA IR ANALIZĖ 

Mobiliųjų mokėjimų rinka yra itin dinamiška ir sparčiai besiplečianti mokėjimų rinka visame 

pasaulyje, tačiau palyginti dar ganėtinai jauna. Nepaisant to, jog pirmieji bandymai mokėti mobiliuoju 

                                                           
3
 Emuliacija – emuliacija [lot. aemulatio — mėgdžiojimas], vienos skaitmeninės skaičiavimo mašinos charakteristikų 

suteikimas (programa ir spec. aparatu, kurie vadinami emuliatoriais) kt. mašinai, kad pastaroji galėtų spręsti pirmosios 

uždavinius. 
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telefonu jau buvo atliekami 1997 metais, kai „Coca Cola“ pristatė ribotą tiražą specializuotų automatų, 

galinčių priimti mobiliuosius mokėjimus, tačiau tik pastaruoju dešimtmečiu, dėl išrastų išmaniųjų mobiliųjų 

telefonų ir modernėjančių technologijų, mobilieji mokėjimai tapo globaliu reiškiniu ir išaugo į masinio 

naudojimo rinką. 2 paveiksle pateikiamas atliekamų mobiliųjų mokėjimų augimas milijardais dolerių 2010 – 

2017 metais. 

 

 2 pav. Mobiliųjų mokėjimų augimas milijardais dolerių 2010 – 2017 metais 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis internetinio tinklalapio visacorporateau.tumblr.com duomenimis 

 

Iš 2 paveikslo duomenų matyti ženkli mobiliųjų mokėjimų augimo tendencija 2010 – 2015 metais, 

kai mokėjimų suma nuo 2010 metų 52,9 mlrd. dolerių išaugo iki 431,1 mlrd. dolerių 2015 metais. Negana to, 

prognozuojamas ir tolimesnis šios rinkos augimas tiek 2016, tiek 2017 metais, kai mobiliųjų mokėjimų suma 

turėtų net beveik 14 kartų viršyti 2010 metus ir pasiekti 721,4 mlrd. dolerių. Tokiai situacijai daugiausiai 

įtakos turėjo ne didėjančios mokėjimų mobiliuoju telefonu sumos, o didėjantis vartotojų, atsiskaitančių 

mobiliaisiais telefonais, skaičius (žr. 3 pav.) 

 

3 pav. Vartotojų, atsiskaitančių mobiliaisiais telefonais, skaičiaus kaita 2009 – 2016 metais 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis internetinio tinklalapio statista.com duomenimis 

 

Svarbu pastebėti, jog atskiruose regionuose mobiliųjų mokėjimų naudotojų skaičius taip pat itin 

skiriasi (žr. 4 pav.). Daugiausiai šiomis paslaugomis besinaudojančiųjų yra Azijoje/Ramiojo vandenyno 

šalyse, Afrikoje, Šiaurės Amerikoje bei Vakarų Europoje. Tokiai situacijai įtakos turi daugybė politinių, 

ekonominių bei socialinių veiksnių: skirtingas regionuose gyvenančių žmonių skaičius, kultūra bei tradicijos, 

ekonominis bei technologinis regiono išsivystymas, pragyvenimo lygis ir pan. Taip pat gan svarbus veiksnys 

yra naudotojų laukiama  nauda, pavyzdžiui: Šiaurės Amerikoje ar Vakarų Europoje žmonės tikisi patogesnių 

paslaugų bei laiko taupymo, kai tuo tarpu Afrikoje mobilieji mokėjimai labiau suvokiami kaip galimybė 

išvengti ar bent sumažinti banko mokesčius, atsirandančius dėl mokėjimų bankiniu pavedimu ar mokėjimo 

kortelės naudojimo. 



178 
 

 

4 pav. Vartotojų, atsiskaitančių mobiliaisiais telefonais, skaičiaus kaita pagal regionus 2009 – 2016 metais 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis internetinio tinklalapio statista.com duomenimis 

 

Visgi, nors mobiliųjų mokėjimų naudotojų kiekvienais metais vis daugėja, tačiau šio reiškinio 

metiniai augimo tempai lėtėja, kadangi rinka tampa vis labiau prisotinta vartotojų, o nesinaudojančiųjų 

mobiliųjų mokėjimų paslaugomis ratas vis mažėja. Buvo nustatyta, jog mobiliųjų mokėjimų vartotojų 

skaičiaus augimo tempų mažėjimo tendencija yra tokia: 2010 metais – 61 proc., 2011 metais – 43, 2012 

metais – 32proc., 2014 metais – 21proc., 2015 metais – 19proc., taip pat prognozuojama, jog 2016 metais šie 

tempai dar labiau sumažės iki 17proc. 

Analizuojant mobiliųjų mokėjimų rinką, labai svarbu nustatyti ir mokėjimų atlikimo technologijų 

kitimo tendencijas, t.y. kokiomis priemonėmis vartotojai daugiausiai vykdo mobiliuosius mokėjimus bei 

kokiai mobiliųjų mokėjimų rūšiai jie teikia pirmenybę. 5 paveiksle pateikiama mobiliųjų mokėjimų 

technologijų kitimo tendencija milijonais dolerių 2009 – 2016 metais. 

 

 

 5 pav. Mobiliųjų mokėjimų technologijų kitimo tendencija 2009 – 2016 metais  

Šaltinis: Leffew „A value proposition for the application of block-chain in financial transactions“, 2015 

 

Iš 5 paveikslo duomenų matyti, jog daugiausiai naudojami yra  ir didžiausią augimo tendenciją turi 

trumposiomis SMS žinutėmis grįsti mokėjimai bei WAP/Web mobiliuoju ryšiu grįsti mokėjimai. Taip pat 

galima pastebėti, jog neženkliai, tačiau didėja naujausiomis technologijomis grįsti bekontakčiai NFC 

mokėjimai. 
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IŠVADOS 

1. Mobilieji mokėjimai – tai pinigų transakcijos metodas, atsiskaitymui už įvairias paslaugas ir 

skaitmenines ar materialias prekes, naudojant mobilųjį telefono įrenginį, eliminuojant grynųjų pinigų, čekių 

ar mokėjimo kortelių veiksnį. Nors mobilieji mokėjimai daugiausiai naudojami mikrooperacijoms atlikti, 

tačiau dėl savo lankstumo bei ekonomiškumo, jie apima daugybę skirtingų praktinių gyvenimo sričių, tokių 

kaip: mažmeniniams pirkimams, greitajam maistui, viešajam transportui, automobilių stovėjimo aikštelėms, 

pinigų pervedimams, skaitmeniniams parsisiuntimams, internetiniams pirkimams, automatams apmokėti. 

Vadovaujantis moksliniais šaltiniais, buvo išskirtos bei aptartos šios pagrindinės mobiliųjų mokėjimų rūšys: 

trumposiomis SMS/USSD žinutėmis grįsti mokėjimai, tiesioginiai mobilūs mokėjimai, mobilieji internetiniai 

mokėjimai, QR matricos kodo mokėjimai, bekontakčiai NFC mokėjimai, garso signalu grįsti mokėjimai. 

2. Mobiliųjų mokėjimų rinka yra itin dinamiška ir sparčiai besiplečianti mokėjimų rinka visame 

pasaulyje, tačiau, palyginti, dar ganėtinai jauna. Pastaruoju dešimtmečiu, dėl išrastų išmaniųjų mobiliųjų 

telefonų ir modernėjančių technologijų, mobilieji mokėjimai tapo globaliu reiškiniu ir išaugo į masinio 

naudojimo rinką. Buvo nustatyta ženkli mobiliųjų mokėjimų augimo tendencija 2010 – 2015 metais, kai 

mokėjimų suma nuo 2010 metų 52,9 mlrd. dolerių išaugo iki 431,1 mlrd. dolerių 2015 metais. Negana to, 

prognozuojamas ir tolimesnis šios rinkos augimas tiek 2016, tiek 2017 metais, kai mobiliųjų mokėjimų suma 

turėtų net beveik 14 kartų viršyti 2010 metus ir pasiekti 721,4 mlrd. dolerių. Daugiausiai mobiliųjų 

mokėjimų paslaugomis besinaudojančiųjų yra Azijoje/Ramiojo vandenyno šalyse, Afrikoje, Šiaurės 

Amerikoje bei Vakarų Europoje. Visgi, nors mobiliųjų mokėjimų naudotojų kiekvienais metais vis daugėja, 

tačiau šio reiškinio metiniai augimo tempai lėtėja, kadangi rinka tampa vis labiau prisotinta vartotojų, o 

nesinaudojančiųjų mobiliųjų mokėjimų paslaugomis ratas vis mažėja. Vertinant mokėjimų technologijos 

patrauklumą vartotojams, buvo nustatyta, jog daugiausiai naudojami ir didžiausią augimo tendenciją turi 

trumposiomis SMS žinutėmis grįsti mokėjimai bei WAP/Web mobiliuoju ryšiu grįsti mokėjimai. 
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SUMMARY 

Quick development of technology and the changing needs of people nowadays lead to decline in cash 

payments and increase of using mobile phones as an instrument for paying for goods and services. As a result of 

these trends mobile payments significantly increased not only in a world market, but also in Lithuania during the 

last decade. Technology leaders offered a wide range of mobile payment which differs in technology, costs and 

concept  

One of the advantages of such payments is there are no extra costs as there are while using bank transactions. 

Developing technologies have a huge impact for financial services, suppliers: lower costs of modern payments lead 

to a smaller part bank and other institutiontakes in a financial services market. This survey seeks to find out what 

are types of mobile payments and the influence of it to worldwide market and Lithuania. 
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RAUKŠLĖTALAPIO ERŠKĖČIO PAPLITIMAS KURŠIŲ NERIJOS 

NACIONALINIAME PARKE 2016 METAIS TAIKANT GIS 

TECHNOLOGIJAS 
 

Modesta Pociūtė  
Mokslinis vadovas lekt. Lina Kuklienė 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

 
Anotacija. Darbo tikslas – atlikti raukšlėtalapio erškėčio paplitimą Kuršių Nerijos Nacionaliniame parke 2016 

m. taikant GIS technologijas. 

Atliekant tyrimą nustatyti raukšlėtalapio erškėčio plotai apsauginiame kopagūbryje. Erškėčių plotai buvo 

išmatuoti nuo Grobšto rezervato iki Juodkrantės. Tyrimas atliktas tik pajūrio apsauginiame kopagūbryje ir jo rytinėje 

papėdėje augančiuose želdynuose, kadangi šios sumedėjusiais ir žoliniais augalais apaugusios teritorijos yra stipriau 

veikiamos įvairių neigiamų faktorių, labiau pažeidžiamos ir mažiau stabilios nei miško augalų bendrijos. Tyrimų metu 

buvo išžvalgytos minėtos 4 teritorijos (pajūrio apsauginio kopagūbrio atkarpos). 

 

ĮVADAS 

 

Geografinių informacinių sistemų (GIS), kaip mokslo ir technologijos, reikšmė šalies ūkyje nuolatos 

didėja. GIS yra sėkmingai taikomos praktiškai visose sferose, kur susiduriama su informacijos, vienaip ar 

kitaip susijusios su padėtimi erdvėje, panaudojimu: žemės, vandens ir miško ūkyje, tvarkant įvairius kadastrus ir 

registrus, vykdant nacionalines, regionines bei vietines kartografavimo programas, archeologijoje, geologijoje, 

išgaunant naudingus Žemės išteklius, sprendžiant įvairius municipalinius uždavinius, gatvių, elektros, dujų 

tinklų, kitų komunikacijų, įrangos valdyme, aplinkosaugoje, vietos savivaldos administravime, mobiliosiose 

komunikacijose, televizijoje, karyboje ir pan. 

GIS yra viena iš pagrindinių priemonių tvarkant kadastro ir registro sistemą Lietuvoje. GIS sudaro 

šios pagrindinės geografinės temos – kadastro vietovių ir blokų ribos, žemės sklypų ribos, pastatų centro 

taškai ir kontūrai, inžinerinių statinių ašinės linijos ir kontūrai, nekilnojamojo turto verčių zonos, 

administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribos, gatvių ašinės linijos, adresų taškai.  

Darbo objektas: Raukšlėtalapis erškėtis Kuršių Nerijos Nacionaliniame parke 2016 m.  

Darbo tikslas – atlikti raukšlėtalapio erškėčio paplitimą Kuršių Nerijos Nacionaliniame parke 2016 

m. taikant GIS technologijas. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti Kuršių nerijos nacionalinio parko augalijos įvairovę;  

2. Nustatyti raukšlėtalapio erškėčio paplitimą Kuršių Nerijos Nacionaliniame parke; 

3. Sukurti Kuršių Nerijos Nacionaliniame parke raukšlėtalapio erškėčio paplitimo skaitmeninį žemėlapį 

ArcGIS programine įranga ir užpildyti atributinę informaciją.  

Darbo metodai: informacijos šaltinių ir teisės aktų paieška ir analizė, skaitmeninio žemėlapio 

kūrimas „ArcGIS“ programine įranga, atributinės informacijos pildymas. 

 

1. KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO AUGALIJOS ĮVAIROVĖ 

1.1 Kuršių nerijos nacionalionio parko apsauginio kopagūbrio augalija  

 

Bemiškiai plotai nacionaliniame parke užima 2922 ha. Tai daugiausia smėlynai, kurie sudaro apie 25 

proc. bendros parko sausumos teritorijos. 

Einant per Kuršių neriją vakarų-rytų kryptimi ir stebint augaliją, galima išskirti kelis natūralius 

augmenijos ruožus: paplūdimio, apsauginio kopagūbrio, palvės, kupstynės, didžiųjų kopų, pamario. Ties 

Juodkrante ir Nida ryški senųjų parabolinių kopų juosta. 

Kuršių nerija pasižymi unikalia ir savita augalija. Augalų bendrijų susidarymą, išlikimą, rūšių 

įvairovę bei natūralų kitimą lemia jūrinis klimatas, savitos orografinės sąlygos bei antropogeniniai veiksniai. 

Pastarieji turėjo ir tebeturi išskirtinį poveikį augalinės dangos formavimuisi. Tai susiję ne tik su ūkinės 

veiklos ypatumais, bet ir vyraujančių augalijos bendrijų specifika [1]. 

 Žolinė augalija. Paplūdimio ruože jūros pakrantėje, kur bangos nuolatos išmeta vis naujas smėlio 

mases, augalija įsitvirtinti nepajėgia. Bet keletas rūšių vyrauja: sultingoji jūrasmiltė, pajūrinė druskė, 

baltijinė stoklė. Tai augalai, kurie yra  pirmoji užtvara vėjo genamam smėliui.  

Apsauginio kopagūbrio ruože įveisti smiltyninės smiltlendrės ir smiltyninės rugiaveidės sąžalynai. 

Šių augalų ilgos šaknys puikiai sutvirtina dideles smėlio mases. Jų kaimynystėje įsikuria pajūrinis pelėžirnis, 
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baltijinis pūtelis, skėtinė vanagė, pajūrinė našlaitė ir baltijinė linažolė. Apsauginio kopagūbrio rytiniame 

šlaite aptinkama: muilinė guboja. Į Lietuvos Raudonąją knygą įtraukta pajūrinė zunda (žr. 1 pav.). Šie 

augalai turi ilgas šaknis, kuriomis pasiekia giliau esantį vandenį ir gerai įsitvirtina judriame smėlyje. 

 

 
1 pav.Pajūrinė zunda 

 

Kuršių nerijos savitumą atsiskleidžia tai, kad čia įvairaus reljefo dėka susidaro mažos 

mikroklimatinės zonos. Jos leidžia įsikurti augalams, kurie nebūdingi smėlynams.  

 

1.2 Kuršių nerijos nacionalionio parko nevietinės augalų rūšys 

 

Pastaruoju metu Kuršių nerijos savitai augalijai pajūrio rekreacinėse teritorijose pavojų kelia, 

išstumdamos vietines rūšis iš savo natūralių buveinių. Nustatytos nevietinės sumedėjusių augalų rūšys, 

augančios Kuršių nerijos rekreacinių zonų pajūrio apsauginiame kopagūbryje. Vienas iš tokių augalų tai 

dekoratyvumu pasižymintis raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa Thunb.) (žr. 2 pav.). 

 

 
2 pav. Raukšlėtalapis erškėtis 

 

Jo lapai ryškiai žali, raukšlėti, reljefiški, o žiedai rožiniai, su purpuriniu atspalviu, 5–8 cm skersmens. 

Žydėti pradeda birželio mėnesį ir negausiai žydi ištisą vasarą. Būtent tokiu metu pajūrio rekreacinėse zonose 

lankosi gražaus poilsio ieškantys poilsiautojai. Raukšlėtalapis erškėtis kilęs iš Rytų Azijos, paplitęs 

Tolimuosiuose Rytuose, Šiaurės Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje. Kuršių nerijoje pradėtas veisti XX a. viduryje 

siekiant sustabdyti kopų eroziją ir dabar intensyviai plinta savaime. Jis nereiklus dirvožemiui, šviesamėgis, 

plinta riešutėliais ir šaknų atžalomis [2]. 

Iš visų nustatytų nevietinių dendrofloros rūšių raukšlėtalapis erškėtis auga visose tirtose teritorijose ir 

jose labiausiai išplitęs. Erškėčių sąžalynai išsidėstę pajūrio apsauginio kopagūbrio viršūnėje, tarpgūbryje, 

kopagūbrio rytiniame šlaite ir rytinėje papėdėje. Puikiai įsitvirtindami ir nuolatos plisdami raukšlėtalapiai 

erškėčiai išstumia vietines rūšis iš savo buveinių, pakeičia augalų natūralių bendrijų struktūrą, tam tikru 

laipsniu pakeičia kraštovaizdį. Poilsiautojai vietoj unikalios natūralios augalijos derinių išvysta mūsų šalies 

pakelėse dažnų augalų sąžalynus. Nekontroliuojant, nestabdant agresyvios raukšlėtalapio erškėčio plėtros, 

ateityje jis užims vis didesnius pajūrio plotus ir taps dominuojančiu atvirose, medžiais neapaugusiose, 

teritorijose [3]. 

Kuršių nerijos baltųjų ir pilkųjų kopų buveinėse auga retos ir saugomos augalų rūšys. Čia yra 

susiformavusios pajūrinės zundos, tamsialapio skiautalūpio, baltijinės linažolės augavietės. Raukšlėtalapio 

erškėčio plitimas naikina pajūrio smėlynų augaliją ir retų vabzdžių buveines. 
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Mūsų šaliai svetimžemė rūšis – raukšlėtalapis erškėtis yra įtraukta į invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą. 

Visos svetimžemės augalų ar gyvūnų rūšys į naujas teritorija patenka dėl žmogaus veiklos. Vienos rūšys 

būna atgabentos tikslingai – siekiant naudos, kitos patenka atsitiktinai. Tačiau invazine tampa tik tokia rūšis, 

kuri geba prisitaikyti prie įvairių gamtinių sąlygų, pasižymi galėjimu sparčiai daugintis ir naujose teritorijose 

neturi įprastų gausos reguliavimo veiksnių (konkurenciniai ryšiai, ligos, kenkėjai ir kt.). Akivaizdu, kad 

raukšlėtalapis erškėtis keičia Kuršių nerijos smėlynų ekosistemas. Ši agresyvi svetimžemė rūšis jau užima 

gana nemažus plotus apsauginiame kopagūbryje, kuriame auga pajūrinė zunda ir braunasi į pilkąsias kopas 

bei pamario palves. 

Raukšlėtalapį erškėtį naikinti sudėtinga. Remiantis kitų šalių patirtimi, geriausi rezultatai buvo 

pasiekti augalą iškasant ir rankomis išrankiojant dirvoje likusius šakniastiebius. Tačiau ši būdą taikyti 

nerijoje būtų problematiška, nes neišvengtume kopų reljefo keitimo ir erozijos išprovokavimo. Augalą 

nukirtus ir vėliau atžalas šienaujant, reikia daug kantrybės ir užsispyrimo, nes reiktų tai kartoti ne vienerius 

metus, kadangi nukirsti augalai greitai atželia [4].  

 

2. RAUKŠLĖTALAPIO ERŠKĖČIO PAPLITIMO KNNP APSAUGINIAME 

KOPAGUBRYJE SKAITMENINIO ŽEMĖLAPIO KŪRIMAS 

 

2.1 Erdvinių duomenų rinkimas 

 

Erdvinių duomenų rinkinys – efektyvus sprendimas kaupiant, atgaminant ir valdant GIS duomenis. 

Erdvinių duomenų rinkinyje kiekvieną elementą nusakanti informacija kaupiama kaip atskira eilutė lentelėje. 

Elementų nusakantys vektoriniai duomenys kaupiami lentelės lauke, atributai – kituose laukuose [5].  

Pirminiai duomenų šaltiniai – kada geografiniai duomenys renkami tiesiogiai objektuose, dažniausiai 

naudojami topografiniams ir kartografiniams tikslams. Tuomet gaunami reikalingo tikslumo, apimties ir 

nauji geografiniai duomenys. Erdvinius duomenis iš pirminių duomenų šaltinių galima gauti atliekant lauko, 

geodezinius matavimus, iš aerofotonuotraukų ar palydovinių vaizdų.  

 

 
3 pav. Pirminiai duomenų šaltiniai 

 
Lauko arba geodeziniai matavimai grindžiami kampų ir atstumų matavimu nustatant bet kokio 

objekto padėti horizontalioje ar vertikalioje plokštumoje. Matavimų pagrindiniai principai mažai kito, tačiau 

kurti prietaisai ir technologijos leidžia atlikti tikslius matavimus. 

Antriniai duomenų šaltiniai – skaitmeniniai ir analoginiai duomenų rinkiniai, surinkti kitais tikslais ir 

paverčiami tinkamais GIS naudoti. Populiariausi antrinių duomenų šaltiniai yra analoginiai (popieriniai) 

žemėlapiai, įvairūs statistiniai šaltiniai, skaitmeninių duomenų bankai [6]. 

 
4 pav. Antriniai duomenų šaltiniai 
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Populiariausi antriniai duomenų šaltiniai yra analoginiai (popieriniai) žemėlapiai, įvairūs statistiniai 

šaltiniai, skaitmeninių duomenų bankai. 

Pagrindiniai geografiniai duomenys vertinimui buvo renkami vietovėje. Duomenys surinkti 

naudojant „Geomax Zenith25“ GPNS imtuvą (žr. 5 pav.). Imtuvas Zenith25 sukurtas naudojant naujausius 

gamybos sprendimus ir integruotas moderniomis GPNS imtuvų technologijomis. Šis imtuvas naudojasi 

dviejų dažnių skaičiumi. Zenith25 užtikrina maksimalią darbų kokybę. Ši atspari ir apsaugota GPNS sistema 

dirba net ir sudėtingomis sąlygomis.  

 
5pav. Geografinių duomenų rinkimas su GeoMax Zenith25 GPNS imtuvu 

 

GPNS metodo esmė – matuoti atstumus nuo palydovo iki imtuvo (trilateracija). Šis atstumas 

apskaičiuojamas naudojant paprasčiausią formulę – signalo kelias yra lygus signalo sklidimo greičio ir laiko 

sandaugai. Taško koordinatės apskaičiuojamos naudojant specialius algoritmus. Taško geodezinės 

koordinatės [7]. 

 

3.  SKAITMENINIO ŽEMĖLAPIO KŪRIMAS GIS TECHNOLOGIJOMIS 

 

Skaitmeninis žemėlapis – tai duomenų rinkinys, kaupiantis informaciją apie duomenis, kurie 

reikalingi norint sudaryti analoginį žemėlapį arba žemėlapį, skirtą peržiūrėti ekrane. Skaitmeninio žemėlapio 

informacija turi būti susisteminta, t. y. koduota, suskaidyta į sluoksnius ir geografiškai pririšta prie 

koordinačių sistemos. Kartografinio duomenų rinkinio struktūrą apibrėžia normatyviniai aktai, reguliuojantys 

kartografavimo tuo masteliu turinį, sutartinius ženklus, atvaizdavimo taisykles ir pan. Kuriant skaitmeninį 

žemėlapį buvo naudojamos ArcGIS taikomosios programos ArcMap ir ArcCatalog.  

Iš „Geomax Zenith25“ GPNS imtuvo buvo eksportuoti duomenys į kompiuterį. Užkoordinuoti 

duomenys ir reikalingos ORT_10LT planšetės, su reikiamais numeriais, buvo importuoti į „GeoMap“ 

programinę įrangą. 

Į ,,GeoMAP“ programą buvo importuoti ortofotografiniai žemėlapiai, su reikiamais  planšeto 

numeriais. Įrankių juostoje pasirinkus įrankį –  „Polyline“ (polinė linija), sujungti erškėčių plotai. (Žr.6 

pav.). 
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6 pav. Erškėčių plotų paplitimas apsauginiame kopagūbryje (žalia spalva) 

 
Erškėčių plotai buvo išmatuoti nuo Grobšto rezervato iki Juodkrantės. Tyrimas atliktas tik pajūrio 

apsauginiame kopagūbryje ir jo rytinėje papėdėje augančiuose želdynuose, kadangi šios sumedėjusiais ir 

žoliniais augalais apaugusios teritorijos yra stipriau veikiamos įvairių neigiamų faktorių, labiau pažeidžiamos 

ir mažiau stabilios nei miško augalų bendrijos. Tyrimų metu buvo išžvalgytos minėtos 4 teritorijos (pajūrio 

apsauginio kopagūbrio atkarpos). 

Kuršių nerijos pajūrio apsauginiame kopagūbryje ties šiomis vietovėmis aptiktas raukšlėtalapis 

erškėtis. Žr. 1 lentelę.  
1 lentelė. Kuršių nerijos pajūrio apsauginiame kopagūbryje erškėčio paplitimas 

Eil. nr. Augalo rūšis Pajūrio zonos 

  Nida Preila Pervalka Juodkran

tė 

1

. 

Raukšlėtalapis 

erškėtis  Rosa rugosa 

Thunb. 

Aptikta Aptikta Aptikta Aptikta 

 
Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa) išplitęs visų 4 zonų pajūrio kopagūbriuose. Labiausiai išplitęs 

yra ties Pervalka ir Juodkrante. Didžiausi plotai buvo matuojami Naglio rezervate šie augalai intensyviai 

plinta į draustinius ir rezervatus. Nekontroliuojant, nestabdant agresyvios raukšlėtalapio erškėčio plėtros, 

ateityje jis užims vis didesnius pajūrio plotus ir taps dominuojančiu atvirose, medžiais neapaugusiose, 

teritorijose. 

Gautus erkėčių plotus skaičiuosime pagal miško masyvo kvartalus. 

 
 

7 pav. Miško masyvo kvartalų sluoksnis su atributine informacija 
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Miško kvartalinių susikirtimo vietose stovi stulpeliai, ant kurių užrašyti kvartalų numeriai, arba 

numeriai gali būti tiesiog pakabinti medyje. Jos kartais sutampa su keliukais tačiau jei miško keliukai būna 

vingiuoti, tai miško kvartalinės visada yra tiesios.  

Erškėčių plotai suskirstyti pagal spalvas. Didžiausi erškėčių plotai žymimi tamsiai ruda spalva - . 

 

 
 

8 pav.Erskėčių plotų pasiskirstymas 

 

Didžiausi erškėčių plotai išmatuoti 82 kvartale, erškėčių plotas  -5286 m
2.
Mažiausi plotai 217 

kvartale -50m
2. 

Erškėčių plotai suskirstyti pagal spalvas. Didžiausi erškėčių plotai žymimi tamsiai ruda 

spalva -  

IŠVADOS 

 

1. Apsauginio kopagūbrio ruože įveisti smiltyninės smiltlendrės ir smiltyninės rugiaveidės sąžalynai. Jų 

kaimynystėje įsikuria pajūrinis pelėžirnis, skėtinė vanagė, pajūrinė našlaitė ir baltijinė linažolė. 

Apsauginio kopagūbrio rytiniame šlaite aptinkama: muilinė guboja. Į Lietuvos Raudonąją knygą 

įtraukta pajūrinė zunda.  

2. Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa) išplitęs visų 4 zonų pajūrio kopagūbriuose. Labiausiai išplitęs 

yra ties Pervalka ir Juodkrante. Didžiausi plotai buvo matuojami Naglio rezervate šie augalai 

intensyviai plinta į draustinius ir rezervatus. Nekontroliuojant, nestabdant agresyvios raukšlėtalapio 

erškėčio plėtros, ateityje jis užims vis didesnius pajūrio plotus ir taps dominuojančiu atvirose, 

medžiais neapaugusiose, teritorijose. 

3. Sukurtas raukšlėtalapio erškėčio paplitimo skaitmeninio žemėlapio fragmentas ArcGIS programine 

įranga ir užpildyta atributinė informacija. 
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SUMMARY 

 

In a study to identify areas rosa rugosa protective dune ridge. Blackthorn areas were measured from Grobštas 

Reserve to Juodkrante. The study only seaside protective dune ridges and in the eastern foothills of the growing 

greenery, as these woody and herbaceous vegetation overgrown areas are more affected by various negative factors, 

more vulnerable and less stable than forest plant communities. The studies explored the said 4 areas (coastal protective 

dune crest section). 
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